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T W E E D E J A A R G A N G N ° . 1. ZATERDAG 6 J A N U A R I 1891.. 

R E D A C T I E V A N ARCHITECTURA E T ASIICITIA : 
H . G . J A N S E N . W. K R O M H O U T CZN. , JOS. T H . J . CUIJPERS, 

P . D E JON'GH en J . L . M. L A U W E R I K S . 
Bijdragen te adresseeren aan den Heer P A I I , . J . VE Joxau,l'ijie/straat 

40 te Amsterdam, en alles, wat de Administratie van het Genootschap 
betreft, aan den Heer J . C. D. DI G A Z A R , le Secretaris, American-
hotel, te AmstfTdam. 

V O O R W A A R D E N V A N H E T LIDMAATSCHAP. 
Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege

zonden, aan alle leden van het Genootschap. Dc jaarlij ksehe contributie 
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 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

le . Het bestuur van het Genootschap is voor 1894 
samengesteld als volgt: 

H . G. JANSEN, Voorzitter. 
C. W. NIJHOPF, Vice-Voorzitter. 
J . C. D. DI GAZAR, le Secretaris. 
J . L . M . LAUWERIKS, 2e Secretaris. 
J . A. VAN DER SLUIJS VEER, Penningmeester. 
T H . L . D. SMEELE, Bibliothecaris-Archivaris. 

2e. De heer Jos. T H . J . CUIJPERS heeft zijne benoeming 
tot lid der Redactie aangenomen. 

3e. De 999e gewone vergadering zal gehouden worden 
in het Genootsehapslokaal op Woensdag 10 Januari a.s. des 
avonds 8 uur. 

Agenda : 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Bijdrage van den heer J . A. van der Kloes, leeraar 

aan de Polytechnische school te Delft. 
c. Voorlezing van het Jury-rapport in zake de Genoot-

schaps-prijsvraag voor een reclame-biljet voor een bouwkunst-
ten toonstelling. 

d. Kunstbeschouwing. 
4e. De penningmeester, de heer J . A . van der Sluijs Veer, 

brengt ter kennis van heeren leden, dat de op 1 Januari 
1894 vervallen coupons der leening van 1880 betaalbaar 
zijn ten zijnen huize, Sarphatipark 15 te Amsterdam, op 
eiken werkdag van 9—12 uur. 

5e. Op de prijsvraag voor een Woonhui* op een onregelmatig 
terrein" zijn 6 antwoorden ingekomen, onder de motto's : A P, 
4 Cirkels, C Z, H, Home «weet Home en Aangezicht (teekening). 

Den ontwerper van het motto C Z wordt verzocht een 
correspondentie-adres op te geven. 

6e. Het correspondentie-adres voor alles wat de Bouw
kunst-tentoonstelling betreft (te openen op 27 Januari 1894) 

is thans: den heer C. W. Nijhoff, Secretaris der Bouwkunst-
tentoonstelling, American-hotel, Amsterdam. 

7e. Als buitenlid is toegetreden de heer H . Mouw, op
zichter van den Provincialen Waterstaat te Huizum. 

Namens het Bestuur, 
De \ste Secretaris, 

J . C. ü. DI GAZAR. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA. 
38e ALGEMEENE, TEVENS 99"8e GEWONE VERGADERING VAN 

WOENSDAG, 20 DECEMBER 1893. 

De Voorzitter opent de vergadering met de volgende rede : 
Mijne Heeren, geachte medeleden ! 

Het is mij een bijzonder voorrecht bij den aanvang van 
deze 38e Algemeene Vergadering het woord tot U te rich
ten, allereerst om U een hartelijk welkom toe te roepen en 
vervolgeus om, zooals de traditie dit meebrengt, een blik 
le werpen op het Genootschapsjaar, dat weer bijna achter 
ons ligt. 

De geschiedenis van het jaar '93, laat ik het dadelijk 
constateeren, zal voorzeker een belangrijke bladzijde beslaan 
in de annalen des Genootschaps. Dank zij uw aller sympa
thie, dank zij veler krachtigen steun en medewerking, kon 
Archifeclura et Amicitia zijn naam met eere handhaven en 
mocht het van vele zijden bewijzen van waardeering eu 
instemming met zijn streven ontvangen. Ziet om U heen, 
Mijne Heeren! de wanden vau ons lokaal bieden geen 
ruimte genoeg om den rijken oogst te bergen, die het 
Genootschap uit alle deelen des lands toestroomde, toen 
het den kunstbeoefenaars ten prijskamp noodde. 

Deze zeer ruime medewerking en niet minder de uitnoo-
diging tot het uitschrijven dier prijsvragen door de Maat
schappij Arti en door andere corporation, het zijn zoovele 
blijken van vertrouwen en appreciatie van ons streven, 

» 
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waarop wij met rechtmatigen trots mogen terugblikken. 
Met voldoening mogen wij ook terugzien op de geboorte 

en op bet moeielijke eerste levensjaar van ons nieuwe or
gaan. Wanneer wij zien, dat ons blad zich nu reeds een 
eervolle plaats in de kunstwereld verzekerd heeft, dan 
voorzeker is een warm woord van hulde aan allen, die dit 
succes hielpen tot stand brengen, niet misplaatst en mogen 
wij daarin weer een bemoedigend bewijs vinden van den 
krachtigen solidairen geest, die onze leden bezielt, telkens 
wanneer het geldt een moeielijke taak te ondernemen en 
te volbrengen. 

Dank zij dienzelfden goeden geest mochten zich onze 
vergaderingen in een druk bezoek verheugen. Veel wetens
waardigs werd daar weer ten beste gegeven, zoo door onze 
leden, die als spreker optraden, als door eminente personen 
buiten onzen kring, die zich, op ons verzoek, daartoe wel
willend bereid verklaarden. 

Gij herinnert U ook de merkwaardige vergadering, waarop 
eenige werklieden onze hulp kwamen inroepen, ten einde 
hunne zucht naar meerdere kennis en ontwikkeling op 
kunstgebied te voldoen en het succes, waarmede de commissie 
voor dit doel gevormd, ook door medewerking van personen 
daarbuiten staande, reeds werkzaam is. 

Herinneren wij ons ten slotte nog de goedgeslaagde Wets
herziening, de voortgezette uitgave van ons plaatwerk de 
Architect en last not least den toestand van onze kas die, 
hij moge wegens de vele noodzakelijke uitgaven niet schit
terend zijn, ioch geen ernstige reden tot bezorgdheid geeft, 
dan twijfel ik niet, of deze korte terugblik op het verleden 
zal ons allen nieuwen moed schenken, om met energie en 
zelfvertrouwen den nieuwen jaarkring te betreden. 

Wanneer wij voortgaan met naar de toekomst te blikken 
als naar een ideaal, ver verheven boven partijschappen en 
persoonlijke veeten, wanneer wij onze schoone traditie ge
trouw blijven en onzen kring gastvrij openzetten voor allen, 
die naar het schoone en goede streven, wanneer wij eindelijk 
de harmonie, de Amicitia, blijven hoog houden en wij ons 
allen beijveren om onzelfzuchtig en met toewijding werkzaam 
te ziju voor den bloei van het Genootschap, dan, Mijne 
Heeren, kan die toekomst niet anders dan eene schoone zijn 
en zullen volgende jaarverslagen van nog grooter vooruit
gang, van nog betere resultaten gewagen. 

En hiermede M . H . heb ik de eer de 38e Algemeene 
Vergadering te openen. 

De le Secretaris brengt daarop het volgende verslag uit 
over den toestand van het Genootschap : 

Mijne Heeren ! 
In Art. 2 van de Genootschapswet is het doel van 

Architectura et Amicitia omschreven. Dit doel heeft het 
Genootschap zoo goed mogelijk trachten te bereiken. Alleen 
aan punt 7 is niet geheel voldaan kunnen worden, daar 
voor het houden der jaarlijksche excursie de deelname ont
brak, de schetselub zich niet in de gunst der leden schijnt 
te mogen verheugen en tot het houden van tentoonstellingen 
dit jaar geen reden heeft bestaan. 

Wat het aantal leden betreft, dat zal, met den aanvang 
van het Genootschapsjaar 1894, zijn: 

Buitengewone Eereleden 4, 
Eereleden 16, 
Donateurs 10, 
Gewone leden 113, 
Buitenleden 185, 
Kunstlievende leden 3li, 
Vereenigingen, die lid zijn, 7. 

Het Bestuur van het Genootschap heeft in 1893 bestaan 
uit de heeren J . H . Leliman, Eere-Voorzitter, H . G. Jan
sen, Voorzitter, G. A . Zeeman, Vice-Voorzitter, C. W. Nijhott', 
le Secretaris, Th. L . D. Smeele, 2e Secretaris, J . A . van 

der Sluijs-Veer, Penningmeester en J . C. D. di Gazar, 
Bibliothecaris-Archivaris. 

Ieder dezer functionarissen heeft, gedurende het afge-
loopen Genootschapsjaar, de taak, hein door de wet opgelegd, 
vervuld. De beer Th. L . D. Smeele heeft bovendien, door 
ongesteldheid van den len secretaris, het le secretariaat 
van het Genootschap eenigen tijd waargenomen. 

Tot de permanente Commissiën behoort in de eerste 
plaats het Bureau van Redactie. Dit bureau bestond in 1893 
uit de Heeren H . G. Jansen, G. A . Zeeman, W. Krom
hout Cz., M . de Jongh en Paul J . de Jough. 

Was in vroegere jaren de taak van de redactie geene 
gemakkelijke, ditmaal stond men voor het feit een geheel 
nieuw orgaan te moeten scheppen en het eene plaats te 
verzekeren naast de vele reeds bestaande vakbladen. Ik 
geloof, mijne heeren, dat het hier de plaats is om te cousta-
teeren dat, dank zij den ijver en de toewijding van het 
bureau van redactie eu dank zij de gewaardeerde medewer
king van velen uwer, ons nieuwe eigen orgaan zich reeds 
thans eervol in de vakliteratuur onderscheidt en zijn bestaan 
als verzekerd beschouwd mag worden. Wanneer wij dit aan
vankelijk succes met vreugde begroeten, dan kunnen wij 
niet nalaten een woord van warme hulde te wijden aan 
allen, die hiertoe hebben bijgedragen en in 't bizonder* aan 
den heer W. Kromhout Czn., die het leeuwenaandeel van 
dezen moeielijken arbeid voor zijne rekening heeft genomen. 
Dank zij zijn initiatief werd o.a. het belangrijke vraagstuk 
der vrije uitoefening vau het architectenbedrijf in de kolom
men van ons orgaan, door verschuilende mannen van reputatie 
uitvoerig en zaakrijk besproken en zulleu, naar het zich 
laat aanzien, deze besprekingen weldra tot een gewenscht 
resultaat leiden. Ik twijfel er niet aan, of het zal in uw 
aller geest zijn, als ik hier den heer Kromhout den dank 
van het Genootschap breng voor zijne vele bemoeiingen en 
hem het beste succes met ziju kloek optreden toewensch. 
Wat het technische gedeelte van ons orgaan betreft, ook dit 
voldeed volkomen aan de verwachtingen, die wij ervatt 
hadden gekoesterd. Van verschillende zijden mocht de redactie 
de betuiging ontvangen, dat deze nieuwe regeling, waarbij 
aan het practische gedeelte der bouwkunst zulk een ruime 
plaats wordt afgestaan, zeer op prijs wordt gesteld. Een 
welverdiende hulde zij daarom gebracht aan onzen bekwamen 
redacteur van dit gedeelte, den heer J . A . van der Kloes 
te Delft. Zijne zaakrijke betoogen en zijne loyale wijze van 
debateeren hebben hein, in den betrekkelijk korten tijd 
onzer samenwerking, reeds aller sympathie doen verwerven. 
Dat deze samenwerking dus nog langen tijd alzoo moge 
voortduren, zij daarom ons aller wensch. 

Het contract met de uitgevers, de heeren J . van der 
Endt & Zoon te Maassluis, gaf tot geenerlei moeielijkheid 
aanleiding. Dank zij de goede zorgen van genoemde firma, 
verscheen het blad zeer geregeld en liet het uiterlijk aan
zien niets te wenschen over. 

De heer H . J . M . Walenkamp vervaardigde het titel
vignet, dat wekelijks aan het hoofd van ons blad prijkt. 

Het plaatwerk //de Architect", waarvan thans bijna vier 
jaargangen zijn verschenen, werd geregeld voortgezet en mag 
zich in een langzaam toenemend debiet verheugen. 

Het vignet van de Genootschapskalender werd ditmaal 
ontworpen door den heer K. de Bazel Jr. 

Ik wensch deze uitwijding over de redactie, mijne heeren, 
te eindigen mer eene opwekking aau u allen om door toe
zending van bijdragen, platen als anderszins de taak van de 
redactie te helpen verlichten en alzoo mede te werken tot 
den bloei van onze uitgaven, die onze voornaamste propa
gandamiddelen naar buiten zijn. Met alle krachten in te 
spannen en te wedijveren op het gebied van weten en kun
nen zullen wij onze positie kunnen handhaven en de repu
tatie van ons Genootschap steeds hooger kunnen opvoeren. 

Met inbegrip van deze algemeene vergadering, werden in het afgeloopen 
jaar een lStnl gewone bijeenkomsten gehouden, waarop het volgende werd 
verhandeld: 

Den 4en Januari gaf de heer Joh. Stuijt eene bijdrage over het gelijktijdig 
gebruik ran ijzer en Meen in onze consfmcliin en bestond de kunstbeschou
wing uit eenige afleveringen van het prachtwerk van Van Usendijcke, door 
den heer K. dc Hazel ter bezichtiging gesteld. 

Den 18cn Januari hield dc heer E . J . van Dijk eene causerie over den 
Indischeu Archipel en gaf dc heer C L . van Kcsteren als kunstbeschouwing 
eenige fotografen ran het kunst'-historisch museum te Weenen ten beste. 

Den len Februari besprak dc heer A. N. Godefrov eenige onuitgevoerde 
werken, door spreker van H64 — 1872 vervaardigd voor het museum Willem I, 
het paleis der Staten Generaal, hel Rijkstelegraaf kantoor en de beurs in de 
Damstraat te Amsterdam, benevens eenige oude gereis le Amsterdam en elders 
en stelde tevens nl het besprokene in schels in plaat ter bezichtiging. 

Den 15cn Februari hield dc heer J . A. van der Kloes eene voordracht 
over rationeel bouwen. 

Den len Maart hield dc heer W. Kromhout Cz. eene verhandeling over 
het ornament en gaf daarbij eene kunstbeschouwing van vazen, Gothische 
fragmenten, Italiaansche renaissance en sarongs van de hand der heeren G. 
W. LijsselhoJ', Th. Molkenlioer en den spreker. Dc kunstbeschouwing van 
den heer G. A. Zeeman bestond verder uit fotografien van. Venetië en van 
het paleis Bevilacqua. te Bologna. 

Den 15en .Maart besprak de heer L , J . Rijnink de vijanden onzer zeewe
ringen en hoe men deze bestrijdt en gaf dc heer J . 11. de Kruvff als kunst
beschouwing ten beste: the pictural arts of Japon. 

Den 29en Maart sprak dc heer J . A. van der Kloes over den structuur 
en dc ligenschappen van verschillende houtsoorten en lichtte het gesprokene 
toe door proeven'met het zon-microskoop. De heer W, Hoeker stelde daarna 
ter bezichtiging den catalogus van de verzameling Spitzrr te Parijs. 

Den 12dcn April werd dc avond gewijd nan huishoudelijke besprekingen, 
terwijl de heer Paul J . de Jongh als kunstbeschouwing ten beste ga!:repro
ducties naar hedendaagsche meesters. 

Den 26stcn April hield dc heer Jos. Th. .1. Cuijpers eene lezing over den 
St. Servatiutkerk te Maastricht, toegelicht door teekeningen, en stelden de 
heeren Alexander en Engels ccnig beeldhouwwerk ten toon. 

Den Oen September en den 20cn September werden huishoudelijke zaken 
besproken, terwijl de heer K. Grocsbeek op eerstgenoemden nvond het plaat
werk Vorlofoglio della Arti decorative in Italia ter bezichtiging stelde, en 
de heer. W. Kromhout Cz. op laa'stgenocmden datum eenige proeven van 
Kleurendruk uit de ateliers van de frma Roelofzen .f1 Hübner te Amsterdam 
ter tafel bracht. 

Den ten October besprak Of. TI. C. Muller het Bargoensch in de kunst 
terwijl de kunstbeschouwing van den heer Paul J . de Jongh bestond uit 
fotografen van 1'ransche en Belgische meesterwerken der Gothiek en der 
Renaissance. 

Den 18en October hield dc heer W. Kromhout Cz. eene bijdrage over de 
structuur van sommige plantin. 

Den len November behandelde dc heer J . C D. di Gazar de bouwwerken 
van Salomo en vertoonde dc heer J . G. van Gendt ALz. met den seiopticon 
lichtbeelden van bouw- en andere werken. 

Den lóen November hield de heer C. II. Peters te 's-Gravenhagc ecno 
verhandeling over Groninger taktteenboHW vóór de 14c eeuw en verbond 
hieraan eene kunstbeschouwing ran uitmetingen van oude Groninger kerkjes. 

Den 29eu November koos de heer Jbr. H . C. J . M . van Nispen tot 
Sevenaer als onderwerp zijner bijdrage de opbeuring van den stand en van 
het vak der handwerkslieden. 

Den 13cn December gaf dc heer J . L . 51. Lauwcriks cene bijdrage over 
de kleur in de bouwkunst, toegelicht door eigenhandige schetsen en stelde 
als kunstbeschouwing ter bezichtiging la peinturc decorative en France du 
XIc au XVIe Siëcle. 

Den 20en December werd de algemeene Vergadering gehouden. 

De door het Genootschap uitgeschreven prijsvragen werden steeds in het 
Genootschapslokaal tentoongesteld. 

Bovendien werden aldaar geëxposeerd twee kartons van den kunstschilder 
A. Derkinderen, voorstellende statiën van den Kruisweg en bestemd om in 
tegels te worden uitgevoerd 

Ook de prijsvragen der vereenigingen «Bouwkunst en Vriendschap" te 
Rotterdam, „Architectura" te 's Gravenliage en de „Verceniging tot Bevorde
ring det Bouwkunst" tc Groningen werden ter bezichtiging gesteld. 

De vak- en vragencommissie belastte zich met het opmaken der program
ma's voor de Genootschap* prijsvragen. 

Verder nam dcae commissie de ingekomen vragen in ontvangst. 

De vragen waren de volgende: 

le. Welke boeken zijn hot geschikst tot opleiding voor opzichter bij den 
Waterstaat hier tc lande omtrent Landmeten, Waterpassen, Werktuigkunde, 
Bouwstoffen, Algemeene-, Burgerlijke en Waterbouwkunde. (Beantwoord door 
den heer L . J . Rijnink, zie „Architectura" 11 51aart 1893). 

2e. In een bestek staat: Aau alle voorgcvelramen bcganen grond, zoomede 
bij het vicrlicht, rolblindcn tc maken, welke door dc directie voor rekening 
van den aannemer zullen worden besteld, hiervoor te stellen ƒ 250 om te 
verrekenen; en bij de schilderwerken : 

Tot de binncnschildcrwcrkcn behooren het gronden, stoppen, plamuren, 
in dc verf schuren, overgronden en opschilderen van alle in het gezicht 
komende binnentimmcrwerken. Kunnen nu bovengenoemde rolluiken ook tot 
de binnentimmerwerken gerekend worden en is de aannemer niet verplicht 
ze evengoed te laten schilderen ? (Beantwoord in de vergadering van 1 Aril 1S93). 

3e. Hoe moet smeedijzer behandeld worden om het dc malle zwarte kleur 
tc geven gelyk het buitenlandsch kunstsmeedwerk deze bezit. Ik heb al 
verschillende raadgevingen opgevolgd, maar ben nog tot geen gunstig resul
taat gekomen. (Beantwoord door den heer v. d. Kloes, zie „Architectura" 
van 15 April 1893). 

4e. Wat wordt er vercischt om toegelaten te worden tot dc Académie des 
Beaux Arts te Parijs. Hoe luidt het programma? (Beantwoord door den heer 
H . A . Scholtz, zie „Architectura" van 29 April 1893). 

5c. In het nummer van 14 Oct. komt de bekentenis van den heer v. d. 
Kloes voor, dat er wel degelijk groenhnrt bij ons te lande verwerkt wordt. 

Hoe staat 't nu met de door hem zoo stellig uitgesproken meening, dat 
dit hout veel te hard is om verwerkt tc worden ? (Vergad. gehouden in het 
American hotel, bijdrage van den heer v. d. Kloes over de structuur van 
het hout). 

(Beantwoord door den heer v. d. Kloes, zie Architectura van 88 Oct 1898). 

Groot was het aantal door het Genootschap uitgeschreven 
prijsvragen. 

De uitslag der in 1892/93 uitgeschreven Genootschaps
prijsvragen was als volgt: 

1°. Algemeene prijsvraag : //Een monumentale brug over 
eene rivier." Prijs niet toegekend. Premie verhoogd tot 
f 75 aan den heer W. Kromhout Cz. te Amsterdam. Gelde
lijke tegemoetkoming van f 40 aan den heer J Schellink \ z . 
te Delft. 

2°. Algemeene prijsvraag : //Eene Protestantsclie dorpskerk." 
Geldelijke belooning van f50 aan den heer W. van Boven 
te 's Hertogenbosch. 

3°. Algemeene prijsvraag : //Eene marquise van gesmeed 
ijzer." Prijs van f50 aan den heer W. Kromhout Cz. 

le . Gewone prijsvraag: »Een hullet voor een eetzaal." 
Prijs van f 40 aan den heer Paul J . de Jongh te Amsterdam. 

2e. Gewone prijsvraag: //Een titelvignet vooreen bouw
kundig weekblad." Prijs van f25 aan den heer K. de Ba
zel Jr. te Amsterdam. 

De Jury bestond uit de heeren G . van Arkel, H . P. 
Berlage N B . en Jos. Th. J . Cuijpers, allen te Amsterdam. 

De uitslag der in 1892 uitgeschreven prijsvragen van 
diploma's voor de tentoonstellingen van Nationale Nijverheid 
en van Landbouw, in Juni 1893 te Winschoten gehouden, 
was als volgt : 

Voor eerstgenoemd diploma werd het motto //Fancy" van 
den heer J . L . M. Lauweriks te Amsterdam met den eersten 
prijs en het motto „Smaldoek" van den heer J . 11. de 
Groot, aldaar, met den tweeden prijs bekroond. 

Voor laatstgenoemd diploma verwierven de motto's //Kajin" 
van den heer H . J . M . Walenkamp te Amsterdam en X. 
X B - " van den heer Th. Molkenboer, aldaar, den eersten 
prijs en de motto's r /Zon met stralen" van den heer .). E. 
M . Lauweriks en *A. X . B 1 " van den heer Th. Molkenboer 
den tweeden prijs. Uitgevoerd werden de ontwerpen van de 
heeren J . L . M . Lauweriks (Fancy) en H. J . M . Walekamp. 
(Kajin). De jury was samengesteld als boven. 

Voor het jaar 1893/94 werden de volgende Genootschaps-
prijsvragen uitgeschreven : 

1°. Een reclamebiljet voor eene bouwkunsttentoonstelling. 
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Op die prijsvraag kwamcu zes antwoorden in, die beoor
deeld zullen worden door eene Jury, bestaande uit de keeren 
G . W . Dijssclhof, W. Kromhout Cz. en K . Slnijterman, 
allen te Amsterdam. 

2°. Een woonhuis op een onregelmatig terrein. (Nog 
niet ingeleverd). 

3°. Een gebouw tot het houden van congressen, meetings 
en vergaderingen van werkliedenvereenigingeu. (Nog niet 
ingeleverd). 

De Jury voor de beide laatste prijsvragen "zal bestaan uit 
de heeren Dr. P. J . H . Cuijpers en A. Salm G.Bz. te Am
sterdam en J . J . van Nieukerken te 's Gravenhage. 

Op verzoek van de Maatschappij ,/Arti et Amicitise" te 
Amsterdam schreef het Genootschap eene prijsvraag uit, 
•waarvoor de prijs van .ƒ100 door de genoemde Maatschappij 
beschikbaar werd gesteld uit het ,/Davidsfonds," waarvan 
zij beheerster is. Als onderwerp werd gekozen „een Schilders
atelier" op een vrij terrein aan een straatweg gelegen. Er 
kwamen twintig antwoorden in, die beoordeeld zullen worden 
door eene Jury, bestaande uit de heeren A. C. Bleijs, H . G. 
Jansen en W . Kromhout Cz., allen te Amsterdam. 

Eindelijk werd op verzoek van de voorloopige commissie 
voor de «Internationale Tentoonstelling van het Hotelwezen" 
eene prijsvraag uitgeschreven voor de tijdelijke gebouwen, 
ten gebruike dezer tentoonstelling. Op deze prijsvraag kwamen 
dertien antwoorden in, die beoordeeld zullen worden door 
eene Jury, bestaande uit de heeren Dr. P. J . H . Cuijpers 
en A . Salm G.Bz., te Amsterdam en J . J . van Nieukerken 
en W. Schut te 's Gravenhage. 

„De Nieuwe Gids", 
„ Matcriaux et Documents", 
„Petits Edifices historiques", 
„TEmulalion" 
„Revue de Part Chretien." 
„Der Formenschatï." 
„Architectonische Rundschau." 
„Gil lilas illustrc" en 
„het Weekbl. „de Amsterdammer." 

De voor de leestafel en daarna voor den leescirkel bestemde 
Tijdschriften waren dit jaar: 

„De Ingenieur", 
«Dc Ambachtsman", 
„Het Bouwkundig Weekblad", 
„Het Bouwkundig Tijdschrift", 
„Het Maandbl. v. Tcekenonderwijs", 
„La (Construction Moderne", 
„Deutsche Bauzcitung", 
„Wiener Itauindustriezcitung", 
„The Architect", 

In ruil voor het Genootschapsorgaan cn het Plaatwerk 
„de Architect" werden ontvangen : 

„Hellas" Organe dc la Sociélé Philhcllénique d'Amstcrdam." 
„De Schilder" 
„De Portefeuille." 
„De stukken van „The Royal Institute of British Architects. 
„De „Annalcs dc 1'Ecolc Poly technique de Delft." 

„Het tijdschrift en het weekblad van dc Verecniging van Architecten te 

Budapest " 
en dc dagbladen „de Amsterdammer," cn 
„de Amstcrdamschc Couraut." 

Voor de Bibliotheek werd aangekocht: 
„Beknopt praetisch leerboek der Burgerlijke eu Waterbouwkunde door 

B. F . Plassehacrt." 
„Toegepaste scheikunde voor den Ingenieur door Dr. S. Hoogerwerf." 
„Het Amsterdam ach Stadhuis (thans Paleis) 1625—1700 door Jan ter 

Gouw (8° deel 8e, 4c cn 5« stuk.)" 
„Onze Bouwmaterialen" door J . A . van der Klocs." (all. 31). 
•Academy Architecture and annual Architectural Review" (Jaargang 1839.) 

Ten geschenke ontving liet Genootschap dit jaar : 
„Auntcckcningen betredende Zcelands monumenten door Jhr. Victor de 

Stoers" van: „de Hoagsche Kunstkring." 
„Ecolu centrale d'Architccture" (4 brochures) van den heer A . N. Godefroy. 
„Ontwerp van ccn nieuwe beurs door Jan Springer," vnn de Verecniging 

»liet Damrak," en 
de jaarverslagen, statuten, ledenlijsten, enz. van verschillende binnen- en 

buitcnlandsche Maatschappijen, Genootschappen, Verecuigingen, enz. 
De Heeren R. W. P. de Vries en II. G. Bom zonden ons geregeld de 

catalogi van belangrijke boekverkoopingen. 

Evenals in de vorige jaren had de heer J . A . van der Sluijs Veer de be
leefdheid de „Fliegcnde Bliitter" voor dc leestafel tc schenken. 

De //leescirkel" volbracht haar loop in goede orde, ter
wijl het portefeuille-nummer 1977 werd bereikt. Van de 
Genootschapsbibliotheek werd steeds goed gebruik gemaakt. 

Ik kan hieraan nog toevoegen, dat de Genootschapsbiblio
theek thans zoo goed als geregeld is, een arbeid, waaraan 
onze ijverige Bibliothecaris-Archivaris gedurende een vier
tal jaren wekelijks een paar avonden heeft besteed. 

BIJZONDERE MEDEDKELINGKN. 
Naar aanleiding van een schrijven van den werkman G . 

P. Holleeder te Amsterdam, ondersteund door een nader 
schrijven van de werklieden G. W. C. Oosterbaan, J . Kerk-
holT, H . J . Busschenhenke, A . van Heusden en A . Kolk-
meijer, inhoudende het verzoek, om voor den werkman 
populaire voordrachten over kunst te willen houden, heeft 
zich in het Genootschap eene Commissie gevormd, bestaande 
uil de heeren H . G. Jansen, Jos. Th. J . Cuijpers, W. Krom
hout Czn. en H . Ellens, met het doel uitvoering aan dit 
verlangen te geven. Als uitvloeisel van de werkzaamheden 
dezer commissie kunnen reeds vermeld worden een vijftal 
in dit jaar gehouden vergaderingen in het gebouw van de 
// Maatschappij voor den werkenden stand", dat hiertoe koste
loos werd afgestaan, eu waarop als sprekers zijn opgetreden 
de heeren Jos. Th. J . Cuijpers, H . Ellens, J . R. de Kruijil', 
R. W. Wierink en H . G. Jansen. , 

Aan den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
werd door het Genootschap een schrijven gericht met het 
verzoek om aan ambtenaren in dienst bij het departement 
van W., H . eu N . te verbieden als particuliere architecten 
op te treden. Het antwoord op dit schrijven behelsde de 
mededeeliug, dat voor een dergelijk feit steeds de toestem
ming van den Minister werd vereischt. 

Op de in dit jaar gehouden algemeene vergadering der 
z/Nederlaudsche vereeuiging tot voorkoming van ongelukkeu 
in fabrieken en werkplaatsen" werd het Genootschap verte
genwoordigd door den heer J . Ingenohl. 

De lokaal-commissie maakte zich verdienstelijk door het 
initiatief te nemen tot wederopvoering van „de villa Silber-
steijn" van Dr. II. C. Muller. Bij- en omgewerkt werd dit 
bekende blijspel op 15 April voor de leden eu op 6 Mei 
voor leden, introducé's en dames vertoond. 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal werd een 
adres gezonden met het verzoek om voor den bouw van het 
nieuwe museum voor natuurlijke historie te Leiden, eene 
openbare prijsvraag te willen uitschrijven. 

Het plan bestaat om de 1000e vergadering van het 
Genootschap, in Januari te houden, niet onopgemerkt te 
laten voorbijgaan. Er heeft zich eene Commissie gevormd 
om de viering van dit feit voor te bereiden. Als leden dezer 
Commissie hebben zich de heeren H . G. Jansen, Paul J . 
de Jongh, W. Kromhout Cz., J . L . M . Lauweriks, J . A . 
van der Sluijs Veer en C. W. NijhoiF als Secretaris, 
beschikbaar gesteld. Daar het plan tweeledig is en eene 
kunsttentoonstelling en eene feestviering omvat, hebben zich 
nog twee sub-commissies gevormd en wel eene voor de ten» 
toonstelling, bestaande uit de heeren K . de Bazel, Jos. Th. 
J . Cuypers, H . Ellens, J . Meudes da Costa, II. A. Scholtz 
en K . Sluijterman en eene voor de feestviering, bestaande 
uit de heeren, E . J . van Dijk, H . Ellens, J . G. van Gendt A.Lz. , 
Dr. H . C. Muller, Karei Muller en J . T. W. Stom. 

Met 1 Januari 1893 trad de nieuwe Genootschaps wet in 
werking, voor het in stand komen waarvan in 't bijzonder 
een woord van lof toekomt aau den heer G . A. Zeeman, als 
secretaris der commissie voor de wetsherziening. 

De le Secretaris, 
C. W . N I J H O F F . 

R E K E N I N G E N V E R A N T W O O R D I N G O V E R H E T J A A R 1 893. 

O N T V A N G S T E N . BEDRAG. 

Saldo rekg. cn verantw. 1892 incl. extra saldo bij afsluiting 
Saldo's tc goed van contributies, enz. over 1892 . 
Entreegelden. 
Contributiën van gewone leden 

„ „ buitenleden* . • . « , 
• „ Vereeningen (buitenlid) 
„ „ Kunst), leden 

Restitution port „Architectura" 
Donaticn 

Weekblad „Architectura" en plaatwerk „de Architect" . 
Restitutiën port „de Architect" 
Prijsvragen „Winschoten" en „Arti et Amicitia" . 
Rente Rijkspostspaarbank 
Boctcgelden leescirkel 

Totaal . 

Gezien : de Commissie ter verificatie, 
(get.) H . J . RI.ININK. 
(get) E . J , V A N DIJK. 
(get.) A . C. B O E R M A . 

U I T G A V E N . 

Salaris bode . . . . . . . 
Voorschotten . . . . . . . 
Lokaalhuur en Assurantie . . . . . 
Drukwerken 
Rente leening 1886 
Aflossing leeningen 1884 en 1886 . . . 
Bibliotheek met inbinden van boekwerken . 
Voorschotten bestuur, met inbegrip van : 
innen der contributie van buitenleden, briefporten, enz, 
Voorschotten redactie, met inbegrip van : 
reiskosten, briefporten enz 
Prijsvragen 

Uitgave Weekblad „Architectura" eu plaatwerk „dc 
Architect" . . . . . . . . 

Lidmaatschap „Maatschappij tot bevordering der bouw
kunst" cn „Afdeeling" 

Lezingen . . . . . . . . . 
Saldo's te kort feestavonden 

Totaal . 
Nadeclig saldo. 

BEDRAG. 

1 / 150 1 

" 61 .' 32i 
0 508 ! 20 

tt 217 1 01 
II 35 ! 75 
V 200 j — 
tl 194 i' 1 0 

158 ' S2è 

* 63 01 
580 — 

• 3902 61, 

tt 17 

tt 50 — 
tt 69 43 

f 6207 | 

" 377 99 

5829 17* 

Aldus opgemaakt 15 December 1893. 

lie 1'enningmeestir. 
(get.) J . A. V A N DER SLUIJS V E E R . 

B E G R O O T I N G V O O R H E T J A A R 1894. 

O N T V A N G S T E N . BEDRAG. 

Contribution van gewone leden 

id. id. buitenleden . . . . . 
id. id. kunstl. leden 

Donaticn 

Uitgave plaatwerk „dc Architect" en Weekblad „Archi
tectura" 

Rente rijkspostspaarbank 
Boctcgelden leescirkel . . . . . . . 
Nog te innen posten 

U I T G A V E N . 

./• 1356 
1417 

380 
118 

1815 
5 
5 

250 

50 

ƒ 5341 50 

Nadeclig saldo 1893 

Salaris en voorschotten b o d e . . . . . 
Lokaalhuur en assurantie 
Drukwerken 
Rente leening 1886 
Aflossing id, id , 
Bibliotheek 

Voorschotten bestuur, met inbegrip van: 

innen der contributiën van buitenleden, briefporten enz, 
Voorschotten redactie, met inbegrip van : 

Reiskosten, enz 
Prijsvragen 

Uitgave Weekblad „Architectura" 

en plaatwerk „dc Architect" . . . . . 
Excursie 

Lidmaatschap Maatschappij tot bevordering der bouwk. 
en Afd. . 

Bijdrage tentoonstelling 
Onvoorziene uitgaven 

BEDRAG. 

377 
235 
508 
125 

33 
100 
190 

99 

20 

25 

Totaal 

ISO I — 

65 
825 

3070 
1 

17 
100 

04 06 

ƒ 5341 50 

Aldus vastgesteld op de Algemeene vergadering 
vau 20 December 1893. 

Di' 1'i'iniini/met'iiter, 
get. J . A. V A N DER SLL'DS V E E R . 

Nadat nog verscheidene sprekers het woord hadden gevoerd, werd de vergadering door den Voorzitter gesloten. 



A R C H I T E C T U R A . 6 Januari 1894 . 
6 Januari 1894 . A R C H I T E C T U R A . 

GENOOTSCHAP „AKClUTEClURA ET AM1C1T1A' 

LEZING GEHOUDEN IN DE VERGADERING VAN WOENSDAG 

29 NOVEMBER 1893 , 

door den Heer Jhr. H . C. J . M . VAN NISPEN IOT SEVENAER. 

Toen onlangs een lid van uw Bestuur de beleefdheid had, 
mij te komen uitnoodigen in uw midden eene spreekbeurt te 
vervullen, heb ik deze uitnoodiging aanstonds en zonder aar
zelen aangenomen, omdat zij mij de gelegenheid aanbood, eene 
stof te behandelen, die mij bezielde en van groote actualiteit 
is. Het geldt namelijk in onze dagen zeer bijzonder den 
naü.lwerksman ter hul}; te komen, die alleszins redding be
hoeft; het geldt liem bij te staan, niet alleen om zijnentwil, 
maar ook voor het heil van de maatschappij Zelve. 

Ik treed hierbij op, zooals ik dit bij de uitnoodiging aan
stonds heb verklaard, als vriend en derhalve niet in 't harnas 
van den ridder, niet toegerust en gespitst voor het debat. Ik 
ben bereid inlichtingen te geven, mij nader te verklaren, wordt 
het mij gevraagd, zelfs in mijn huis te ontvangen hen, wier 
belangstelling mij dit weuschelijk zou doen voorkomen. Ik 
wense.li echter te blijven de man, die voortarbeidt aan zijne 
levenstaak en zich hoegenaamd niet met tournooien afgeeft. 

Vergun mij nog de korte opmerking, dat ik mij, in uw 
midden, niel overal van kristalheldere woorden kan bedienen, 
en mij hier en daar tot het nevelachtige zal moeten beper- I 
ken, omdat gij 11. 11.! en ik, niet altoos volkomen met ' 
elkaar zullen kunnen overeenstemmeu en ik dit zoo min mogelijk 
wil doen gevoelen. 

Mijne stuf is u reeds bekend: //de opbeuring van den 
stand en van het vak der handwerkslieden." Wilde ik deze 
stof algeheel behandelen, ik zou moeten spreken 1". over de 
noodzakelijkheid van die opbeuring, 2°. over de wijze, waarop 
zij dient le geschieden, en 3°. over de vruchten, die zij voor 
de handwerkslieden zeiven en voor de geheele maatschappij 
zal voortbrengen. Ik wil mij echter tot het eerste punt be
palen en u doen zien, dat het hoog noodig, dat het plicht 
is, om naar ons beste vermogen werkzaam te zijn, wijl èu 
stand èn vak der handwerkslieden dreigen te niet te gaan 
en dit door niemand kan worden gewenscht. 

Als ik nu van dc handwerkslieden spreek, heb ik uiteen 
te zetten, wat ik door 't handwerk versta. Ik houd mij 
hierbij aan de verklaring van Auft'enberg iu zijn allernuttigst 
boekje * Handwerker-Talisman," Munster 1 8 8 5 . 

Hij onderscheidt lichamelijke arbeid, handwerk en werk 
van den geest of kunst. Tot den lichamelijken arbeid brengt 
hij het werk, dat eenvoudig met het lichaam, met den 
arm of met de sloll'elijke kracht des meuschen wordt verricht 
en het werk is der daglooners, dienstboden enz. Het spitten, 
kruien, dragen van lasten, voeren van paarden, wagens en 
schuiten, het doen van boodschappen, bestellen of bezorgen 
van brieven enz. behoort tot dit werk. Men kan hierbij ook 
denken aan het opbeuren van hefboomen, het openen en 
sluiten van kranen, het stellen, verzetten, smeeren enz. bij 
machinalen arbeid. 

Als werk van den geest, als kunst, duidt hij aan het werk, 
dat een denkbeeld zichtbaar maakt, dingen van bovenzinne
lijke!), van hoogcren aard belichaamt. Het zijn de eigenlijke 
kunstenaars, die dit werk verrichten, schilders die in hunne 
figuren de blijdschap leggen of wel de smart, de ootmoed of 
wel de vermetelheid ; beeldhouwers, die hun beeld doen spreken 
van geestkracht, van heiligheid of wel van hartstocht, wraak enz. 

Tusschen beiden staat de handwerksman, die zijne geoefende 
hand onder de leiding van zijnen geest doet werkzaam zijn.(*) 
Het is de geest, die het plan, het samenstel, de inrichting 
van het werk denkt en het is de hand, zoo prachtig, zoo 
kunstvol gevormd, zoo gestaiig en zoo alzijdig geoefend, die 
hem ter zijde staat, als ware het zijne echtgenoote, zijn mees
terknecht of onderbaas is. Wij kennen dan ook de uitdrukking : 

(*) Mcu zou kunnen zeggen, in het stof eene ziel, een geest doet leven -

//hij was mijn rechterhand", en gevoelen licht, dat deze zoo 
kostbare en steeds ter zijde staande hand met haren naam 
het handwerk heeft gestempeld. 

Bij den lichamelijken arbeid staat het lichaam op de eerste 
plaats, bij de kunst de geest, bij het handwerk het samengaan 
van beiden. 

Nadert het handwerk de kunst, geeft het insgelijks de 
orde, en met haar, in zekere mate, leven en beweging te 
zien, het wordt kunsthandwerk geheeten, en kenmerkt den 
hoogeren zin van zijn beoefenaar. 

Staan I nu de lieden, die wij als handwerkslieden hebben 
te beschouwen, voor den geest, dan wil ik U : 

1°. herinneren, dat 'deze lieden hedefi ten dage eene onmo
gelijke concurrentie hebben te beproeven; 

2°. aantoonen, dat zij nog wel éene zekere massa, maar 
niet meer een ordelijk geheel, eene stand, eene familie vormen;. 

3°. opmerken, dat z'j zich als handwerkslieden niet meer 
voottkweeken. 

1°. Onze maatschappij heeft, in het algemeen gesproken,, 
zich verbasterd tot eene massa van individuen, die naast elkaar, 
en taak in spijt van elkaar, voor zich zeiven, voor het eigen 
ik zorgen Wat kracht heeft, geestesgaven, vurigen zin,, 
beschouwt dit alles als voordeel voor zich zeiven en trekt 
daarvan dan ook het voordeel zelf, wordt, wat in het woud 
de reusachtige eikenboom wordt te midden van de magere of 
dunne boompjes, die onder zijne kroon of wel, zooals men 
zegt, in zijnen drup staan. Het gezamenlijk doel is uiteen
gegaan tot een doel zoo veelvoudig en zoo verschillend als 
er individuen, zoo tegenstrijdig als er strijd bij hen of zelfs 
in hun eigen boezem gevonden wordt. 

Paren zich krachten, zij paren zich maar al te vaak 
zoo, dat de microben der baatzucht allen tegen waaien, die 
hen omringen of niet tot het verbond behooreu, en hen of 
wel onmiddellijk óf wel langzamerhand als verlammen. 

De groote Industrie beschikt over het geld en daardoor 
over de markt der waren, grondstoffen enz. Zij heeft zich 
verbonden met den verheven menschelijken geest in zijne: 
wetenschap en vindingen, zijne stoomketels en machinericn. 
Zij heeft iu haren dienst genomen de leiding en drijving van 
de bezieling, het vuur, de energie, de wilskracht der bevoor
rechten. Zij is geworden als de leeuw in het woud, voor wie 
ieder schrikt en beeft en zelfs de leeuwin het nuodige ontzag 
heeft. 

Wat kan tegenover haar de kleine Industrie, de hand
werksstand in zijne armoede, in zijne onontwikkeling, in zijne 
onbezieling, zijnen lymphatischen toestand uitrichten ? Zij raag 
in onze dagen het //Ave Caesar, morituri te salutant" spreken 
en ter dege verstaan, wat zekere Ainsterdamsche firma in het 
vorig jaar zeide: //het is goed, dat al dat kleine wordt 
opgeruimd. 

Staan nu in den strijd de krachten niet gelijk, dit is nog 
niet alles, want ook op het gebied der orde, en dus op de 
tweede plaats, is al wederom het voordeel aan de zijde van de 
groote Industrie. 

2°. Onze handwerksstand heeft zich door het zoete gefluit 
van den vogelaar laten ontbinden en staat daarom gedesorga
niseerd tegenover de verschrikkelijke tucht, de militaire orde 
van de fabriek, van de machine en van het kantoor. 

Wat vordert een ordelijk samenstel ? 
Het vordert a. de Eenheid, b. de Goede Verhouding, c. de 

Gezamenlijke Daad of Streving. 
a. De gezegde Eenheid ziet, als er van meuschen spraak is, 

op het zijn(*), op het denken en het witten. De personen moeten 
een gezamenlijk punt van uitgang hebben op het gebied van 
het recht, van de beginselen, van de wet. Ligt dit punt van 
uitgang niet builen hen, maar in een of in enkelen van 
hen, zij kunnen niet Eén, zij moeten noodzakelijk verdeeld, 
meerder of minder mensch zijn. De persoon, die zich, 

(*) of kunnen. 

zeiven; het getal, dat zijne meerdere hoeveelheid tot punt 
van uitgang voor anderen stelt: werpt zich aanstonds op 
als iets hoogers tegenover iets lagers, als iets objectiefs tegen
over iets subjectiefs, als het onafhankelijk zijn, denken en 
willen tegenover het afhankelijk zijn, denken en willen. 

Het punt van uitgang moet alzoo buiten allen liggen en 
voor allen het centrum der Eenheid zijn. Het is dit Centrum, 
<lat om allen den kring trekt, binnen dezen kring vastheid 
geeft aan het recht, aan de beginselen, aan de wet, en de 
grondslag is van het zeker zijn, van de veiligheid, van het 
vertrouwen, van de overeenstemming der gedachten, der zeden 
en der levenswijze. 

Wat is het schoon dat ouderlijk huis, waar men geen zorg 
heeft omtrent zijn hoofddeksel, zijn kerkboek, zijnen spaarpot, 
zijne kleederen, zijne legerstede, zijne plaats aan tafel; waar 
nien elkaar verstaat, overeenstemming van denkbeelden vindt; 
waar men door dezelfde orde, dezelfde zedelijkheid, dezelfde 
beschaving wordt geleid en zich gebonden acht! Ik herinner 
mij, in het ouderlijk huis, bij het deelen van den ouderlijken 
boedel, op den schoorsteenmantel van het zoogenaamd groot 
salon nog den St. Hubertus-drinkbeker te hebben gevonden, 
dien ik omstreeks 40 jaren vroeger van mijn peter ten ge
schenke had bekomen. En toch was het slechts een aarden 
beker, cn had ik reeds lange jaren den geboortegrond verlaten. 

Voor onzen handwerkslieden is de toestand geheel anders. 
Zij missen in den werkwinkel het Centrum der Eenheid, het 
objectieve recht, het objectieve beginsel, de objectieve wet. 
Baas en knecht zijn elkaar, om zoo te spreken, vreemd (*) 
en staan somtijds, staan niet zeldzaam tegenover elkaar als 
wezens van verschillende natuur. Het loon van de inspan
ning des vrijen meuschen is niet altijd de som van zijne 
behoeften als mensch, maar de prijs van de menschelijke 
koopwaar, en het werk, aan de andere zijde, bewaart ook niet 
altijd de eerlijke verhouding tot het ontvangen loon 
De beginselen, de denkbeelden van baas en knecht, staan in 
den regel, staan althans vaak in lijnrechten strijd met elkaar. 
Wat voor den een plicht, zedelijkheid, beschaving is, is het 
voor den ander geenszins. De een hecht aan de heiliging 
van den Zon- en Feestdag, de andere niet; de een beschouwt 
ontucht, dronkenschap, gevloek, oneerlijkheid enz. als zonde, 
de ander niet. Het contract, dat wordt gesloten, is dan ook 
niet zeldzaam eene overeenkomst, die aan de eene zijde slechts 
een sprakeloos buigen voor den tyrannieken dwang der nood
zakelijkheid verraadt, maar alle werkelijk vrije toestemming 
mist. Ik moet leven zegt men aan zich zeiven cn kan geen 
ander werk vinden. 

Gij M . H . Architecten ! zult wel zelf bedenken, dat ik 
hier over de niet Eenheid der knechten, der handwerksgezel
len onderling nog heel wat zou te zeggen hebben, indien ik 
mij niet wilde beperken tot de hoofdpunten. 

b. Het is proefondervindelijk, dat de mensch niet Eén in 
eigen boezem, en nog veel minder Eén met zijnen evenmensch 
in het kunnen, denken en willen wordt geboren, cn dat 
daarom de orde als van natuur, als van zelf een handhaver 
van de objectiviteit des rechts, der beginselen en van de 
wet vraagt. Deze handhaver van het objectieve in het recht, 
in de leer, in de wet, verheft zich alzoo, staat in naam van 
het objectieve princiep, van het onafhankelijk kunnen, denken 
en willen, heeft en moet hebben het noodige gezag. Wat 
hem omringt moet de handhaving van het objectieve in het 
recht aanhangen, de vaststelling van het objectieve in de leer 
of de beginselen eerbiedigen, voor de oplegging, de voorschrij-
ving van het objectieve in de wet dankbaar zijn en buigen. 
Hij, de handhaver van de objectiviteit, is de bewaarder der 
Eenhtid, der ééne natuur van allen. 

Vermeet hij echter zich, om zelf en in zijne waardigheid, 
van het objectieve af te wijken; om niet plaat sbekleeder van 
het onafhankelijk zijn, denken en willen te zijn, maar zelf, 
Oj) het gijn, denken en willen, do onafhankelijkheid voor zich 

*) De baas is zelfs niet altijd een man van 't v ak. 

zeiven te vorderen, zelf het recht, de beginselen, de wet 
voor de anderen te willen scheppen : hij staat voor eigen 
rekening, verlaagt zijne medemenschen tot minder dan mensch, 
of wel beurt zich zeiven tot een wezen meer dan mensch, 
tot de objectiviteit omhoog. 

Het is overduidelijk, dat in zulk geval het Vaderlijke, het 
nuttige, het heilrijke van de autoriteit verdwenen, en de 
orde in haar wezen gekrenkt is. Weldaad, en huldiging van 
de weldaad : dit is het wezen der goede verhouding, dit de 
verklaring van het beschermen, voorlichten en besturen aan 
de eene, van het trouw of aanhankelijk, het /eerzaam of 
eerbiedig, het gehoorzaam, of dankbaar zijn aan de andere zijde. 

Wat van zulk eene verhouding bij onzen handwerksstand 
is overgebleven — a l willen wij hier ook „servata proportione" 
bijvoegen — is gemakkelijk na te gaan, indien men overweegt, 
dat het zoogenaamd vrij, het enkel individu zijn tot de voordeelen 
van onzen tijd wordt gerekend, en dat overal de banden 
zoo los mogelijk zijn gemaakt. Het subjectivisme staat, doet 
zich zegevierend gelden tegenover het objectivisme, en ge
schiedt dit, dan gaat zelfs het. denkbeeld van het Vaderlijke, 
van den adel der autoriteit, van de weldaad der hoogere en 
lagere standen enz. te loor, en hebben wij zoo iets als 
een verouderd denkbeeld te laten varen en niet meer anders 
dan ons zelf te willen zijn. 

De natuur der orde echter gedoogt niet de verdeeldheid; 
zij vraagt de Eenheid, en van daar, dat wij, als het gewoon 
recept onzer dagen, kennen het wegloopen of wel de woorden: 
z/hij moet er maar uit'', „ik heb geen werk voor je". 

Wat wijkt dit af van de schoone verhouding in het huisgezin, 
waar de man zijne glorie vindt in den luister zijner vrouw; 
waar hij vermaak schept in zich zelveu, ais hij haar ziet 
vol van kracht, van wijsheid en deugd, geplooitl naar het 
objectieve, dat hij voorstaat, dat hij handhaaft ; waar de 
vrouw in alle opzichten den man huldigt als haar hoofd, 
als den vertegenwoordiger van dat objectieve in het zijn, het 
denken en het willen ! Men gevoelt het: daar is thans af
wijking, daar is stoornis in de orde; daar is in den tegen-
woordigen gang van zaken, bij onzen handwerksstand, iets 
abnormaals, iets onnatuurlijks. 

c. De goede orde, het ordelijk samenstel vraagt op de 
derde en laatste plaats eene vereenigde streving, eene ge
zamenlijke daad. 

Wordt de streving, de beweging van den mensch niet tot 
zich getrokkeu, niet geleid door een doel, dat buiten hem 
ligt: hij kan geene medewerking bij zijnen evenmensch vragen, 
zonder dien persoon te verplichten zich aan hem ten olfer 
te brengen, zonder met diens persoonlijke streving in strijd 
te komen. Het is het kunnen, denken, willen van zich 
zelven, waarvoor hij het oll'er vraagt, het oll'er van het 
kunnen, denken en willen eens medemenschen. De inede-
mensch geeft zich prijs, gaat op in zijn medemensen, sterft 
in zijne menschelijke waardigheid, in zijn eigen streving. 

Daar moet bijgevolg een doel wezen, dat buiten den 
mensch ligt, dat hooger dan de mensch is, willen de in
dividuen hunne persoonlijke streving kunnen beminnen, 
levend zijn in hunne liefde cn tevens met elkander samen-
stemmen. 

Het Centrum der Eenheid, dat om allen den cirkel trekt 
het objectieve princiep, dat de onafhankelijke kracht, het 
onafhankelijk denken en willen in zich bezit, roept ook 
wederom hier allen saam en voert hen in zich terug. 

Sterker, vrijer worden in zijne kracht, rijker iu zijn bezit, 
wijzer in zijn denken, volmaakter, kundiger in zijn blik, in 
de aanschouwing van liet schoon; beschaafder, deugdzamer 
in zijn willen, tevredener, blijder in zijn geluk : dat is de 
vrucht der streving, dat het gevolg van den omgang met 
het objectieve, dat 't heil, wat men voor zich zelven en voor 
den evenmensch wenscht. 

Het objectieve schittert, verspreidt zijnen eigenaardigen 
luister, als het dit heil voor allen saam teweegbrengt. 
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Wat is het heerlijk, dat huisgezin, waarin dit eene beginsel, 
dit beginsel der beginselen, aller wil vereent, waarin ook aller 
gelaat, en aller mond, en aller ijver, en aller bedrijvigheid 
't heil verkondigt, dat zij in zich zeiven en in elkaar erkennen! 
Treedt nader, gaat in dat huisgezin binnen, en gij zult er u 
blijde gestemd, volkomen voldaan gevoelen. Gij zult er de 
schoonheid der orde bewonderen, en tevens van hare wer
kelijke voltooiing de getuigenis alleggen. 

Bij onzen handwerksstand echter bestaat deze samenstreving, 
dit gezamenlijk willen en beminnen niet meer. Men ziet, maar 
al te vaak, men ziet maar al te zeker ieder zijn eigen, zijn 
persoonlijk doel voor oogen hebben, zijne persoonlijkheid voorop 
stellen. Het is de luiheid, de onmatigheid, de zinnelijk-of zelfs 
dierlijkheid, die er aan de eene zijde; de baatzucht, de 
zelfverhelling, de willekeur, die er aan de andere zijde, soms 
ook gemengd, de sprekendste bewijzen voor verschaft. Ik ben 
ik, en wil mijn wil. Wie gij zijt en wat gij wilt, dat is uw 
zaak, als het mij maar niet hindert. Ik heb den tijd gekend, 
dat sommigen met hooge voornaamheid verklaarden : //of ze 
van mij houden, is mij om het even, als zij mij maar dienen." 

Kenmerkt nu de handwerksstand zich niet meer als ordelijk 
samenstel, hij kweekt ten derde en ten laatste ook niet meer 
vrucht, plant zich niet verder voort. 

3°. In 't huisgezin is het kind de vreugd, de eer, de boop 
van vader en moeder. Het behoort hun beiden; zij vormen 
het beiden; hunne wenachen wedijveren met elkaar als het 
het heil, de toekomst van hun kind geldt. 

Het kind heeft ook beiden uoodig, want het moet in zijn 
leven ondergeschikt en ook overheid wezen. Het heeft een 
lichaam, dat bestemd is, om te buigen; eene ziel, die de kunst 
heeft te verstaan Vaderlijk te leiden. Het kind groeit op, om 
aanvankelijk onder anderen te staan, later als vader of moeder, 
misschien als chef, baas of meesterknecht anderen te leiden. 

Het voorbeeld van deze dubbele taak vindt het, moet het 
in den in de twee personen, die hem, op aard, het meest 
aantrekken, het beminnelijkst voorkomen : in Vader en Moeder. 
De een beschermt, geeft raad, bestuurt, en spiegelt zich hierbij 
aan het eeuwig princiep, het princiep der objectiviteit; en de 
ander is aanhankelijk, eerbiedig en gehoorzaam. 

Het kiud, zoo opgevoed, is goed, is kostbaar voor het 
maatschappelijk leven. 

Wat het kind is in het huisgezin, dit is de leerling op 
de werkplaats. 

Daar zijn echter geene leerlingen meer bij den zoogenaam-
den handwerksstand. Geen baas noch meesterknecht, geen 
gezellental beschouwt de jeugdige personen, die leerlingen 
heeten, als zoodanig. Hij, de leerling, is krullenjongen, bood-
schappenlooper, loontrekker gelijk de anderen. Wat hij van 
het vak leert, heeft hij, zoo hij niet een ambachtsschool 
heeft bezocht, meesttijds aan zich zeiven te danken. Het in
dividueel en sociaal bedorven en onbruikbaar worden echter, 
het dienen van het eigen ik, leert hij èn van zijn baas èn 
van de gezellen, die tegenover den baas staan. Hij wordt 
op de innigste wijze vertrouwd met de baatzucht, met de 
zelfoverschatting en den willekeur; met de ontrouw, de bruta
liteit en het verzet. De vervorming, de bederving is soms 
formeel aan beide zijden, geschiedt met opzet en boozen 
moedwil. 

Arme vrouw, mogen we zeggen, die u wellicht later met zulk 
een tot man opgegroeid leerling verbindt; arme kinderen van 
zulk een vader; arme knechts en leerlingen, die uw brood 
zult hebben te verdienen, uwe jeugdige jaren zult hebben 
door te brengen in de werkplaats van zulk een ontaard en 
verbasterd hoofd! 

Ik wil echter mijne klaagtonen niet verlengen, mijn kleu
renspel niet krachtiger, niet sprekender maken. Het was, 
naar ik vertrouw, voldoende om Uwe aandacht te wekken, 
en ik kan daarom overgaan tot den toestand van het vak 
dat insgelijks opbeuring eischt. 

Wordt vervolgd. 

Aan den heer EVERS te Rotterdam. 

In eene vergadering van //Bouwkunst en Vriendschap" te 
Rotterdam heeft de heer Evers, Voorzitter dier Vereeniging 
en Hoofd-leeraar der Rotterdamsche Academie, gesproken over 
i«het orieutalisme in de Westersche architectuur." 

Ik neem gaarne aan, dat de heer Evers een zeer boeiende 
causerie hierover gegeven heeft, echter komt het me voor, 
dat hij — volgens het verslag althans van het Bouwk. 
Weekblad — hier en daar dingen gezegd heeft, die niet 
in alle opzichten te verantwoorden ziju en meer moeten 
toegeschreven worden aan den verleidelijken trek, zoo nu en 
dan eens 'n schimpscheutje loste laten, dan aan het noodzakelijk 
gevolg van een betoog. 

Nu zou dit op zich zelf niets te beteekenen hebben, 
indien niet achter den heer Evers een geheele school stond van 
jongelieden, die gretig 's meesters woorden opvangen en deze 
maar al te spoedig zullen beschouwen als het richtsnoer, 
waarnaar zij te handelen hebben oin in de Bouwkunst voor 
geavanceerd door te gaau. — 

z/Elke wetenschap", zeide spreker, — hierbij een gezegde 
van prof. Jorissen aanhalende, — //heeft haar stokpaardjes, 
„ook de bouwkunst heeft die, zooals de verschillende vak-
z/bladen, vergaderingen en congressen kunnen getuigen. 

z/Om een enkele greep te nemen, noem ik u slechts het 
z/woord //ijzer" om u dadelijk te doen denken tuin de on-
z/stuiraige betoogen, waarin de waarde der moderne bouwkunst, 
z/naar het minder of meerder aantal kilo's van dit materiaal 
v wordt afgewogen." 

Ziedaar een dier trekjes. Een speldprikje aan het adres dier 
,/onstuimigen", die zoo oppervlakkig dom zijn, met de waarde-
eener kunst in verhouding te brengen tot haar gewicht in 
materiaal. — Dit prikje komt uit Rotterdam, zoo nu en 
dan komt er ook wel eens eentje uit Amsterdam, ook van 
z.g. bevoegde zijde. Zoo ook wel eens 'n poging tot een 
prikje van enkele andere zijden, die echter niet ver genoeg 
reiken om te raken. 

Vermoedelijk tot die //onstuimigen" behoorende, die het 
wel eens over ijzer gehad hebben (doch zonder nu juist 
over zijn gewicht te spreken), en dat ijzer genoemd hebbende 
in verband met onze maatschappij, den vooruitgang, onze 
tegenwoordige kunstopvattingen en zooveel meer, (zie //tout 
ii l'égout" en ,het rationalisme in Frankrijk") noodig ik 
den heer Evers uit zijne tegenwerpingen duidelijk te for
muleeren, opdat het mogelijk worde een goed denkbeeld te 
krijgen van de waarde dezer tegenwerpingen, die thans zoo 
losjes daarheen geworpen, — vermoedelijk met begeleiding 
van een licht schouderophalen, hetgeen zekere vingerbeweging 
naar het voorhoofd equivaleert, — zonder verdere verduide
lijking of pogingen daartoe, feller afbreken, dan het scherpste 
betoog. 

Dit nu vind ik — en velen zeker met mij — wel wat 
al te gemakkelijk. — Allons, mijnheer Evers! noblesse 
oblige 

W. KROMHOUT C Z . 

B E R I C H T E N . 
— Te Amsterdam zal met 6 Januari een nieuw geïllustreerd weekblad ver

schijnen, getiteld dc Kunstwereld. 
Dit weekblad, waarvoor een karakteristieke titelplaat door den heer Lion 

Cachet is geteskend, zal zich speciaal bezig houden met Letterkunde, muziek, 
Tooneel, Schilderkunst, Bouwkunst, Beeldhouwkunst en kunstnijverheid. 

— Op de prijsvraag uitgeschreven door de Maatschappij „Art ie t Amicitia" 
als beheerster van het fonds „Willink van (Jollen" (een vlakke muurschil
dering) zijn ingekomen zeven ontwerpen. 

Geen der ingezonden stukken kan in aanmerkiug komen voor den uitge
loofden prijs. Aan alle mededingers zal echter, als tegemoetkoming in de 
kosten aan een dergelijke muurschildering verbonden een gelijk bedrag in 
geld worden aangeboden. 

De ingezonden werken zullen tentoongesteld worden van Vrijdag 5 Janu
ari (des middags ten een ure) tot en met Zondag 7 Januari in dc Tooneel-
zaal van café Vondel, Vondelstraat alhier. 

De toegang tot deze tentoonstelling is vrij. 

T W E E D E J A A R G A N G N°, ZATERDAG 13 J A N U A R I 1894. 

R E U A C T I E V A N ARCHITECTURA KT A M I C I T I A : 
H . G . J A N S E N . W. K R O M H O U T C Z N . , JOS. T H . J . CUIJPERS, 

P . D E J O N G H en J . L . M . L A U W E R I K S . 
Bijdragen te adresseeren aan den Heer P A U L . J . DB JoNOH, Vijzelstraat 

4 0 te Amsterdam, en alles, wat dc Administratie van het Genootschap 
betreft, aan den Heer J . C. D. ut G A Z A R , le Secretaris, American-
hotel, tc Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N VAN H E T LIDMAATSCHAP. 
Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege

zonden, aan alle leden van het Genootschap. De jaarlijksche contributie 
voor bet lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
kunstlievende leden [ „ 10.— 

• buitenleden „ 7.50 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 
1°. In dit nummer is opgenomen het Jury-rapport van 

de prijsvraag van „een reclame-billet voor een bouwkunde-
tentoonstelling. 

2°. Als ontwerper van het bekroonde ontwerp onder het 
motto : a Beschut!en", van voornoemde prijsvraag heeft zich 
bekend gemaakt de heer J . L . M . Lauweriks. 

3°. Het correspondentie-adres voor alles wat de Bouw
kunsttentoonstelling betreft (re openen op 27 Januari 1894) 
is thans : den Heer C. W. N l J HOFP, Secretaris der Bouw
kunst-tentoonstelling, American-Hotel, Amsterdtm. 

4°. Alle stukken het plaatwerk ,/de Architect" en het 
Weekblad u Architectura" betreffende, te adresseeren aan den 
Heer P A U L J . DE JONGH, Vijzelstraat 40 te Amsterdam. 

5°. Door het Bestuur zijn benoemd tot Locaal-commissa-
rissen de Heeren E H . K L U W E R en J . KOFFIEBERG, die 
met den Heer J . F . W. STOM, de Locaalcommissie voor 
1894 vormen. 

6. In het Genootschapslokaal zijn geëxposeerd de inge
zonden ontwerpen op de Genootschapsprijsvragen. 

»Woonhuis op een onregelmatig terrein" en H Reclame-billet 
voor een Bouwkunde-tentoonstelling", en de ingekomen ant
woorden op de door de Vereeniging tot bevordering der 
Bouwkunst te Groningen uitgeschreven prijsvraag van een 
Inrijhek voor een Buitenverblijf. 

7°. Als buitenlid is toegetreden de heer H . Bakker, 
Bouwkundige te Zaandam. 

8°. De Bibliothecaris-Archivaris, de heer Th. L . D. Smeele, 
brengt ter kennis van Heeren Leden, dat de portefeuilles 
der leescirkel, ingevolge Art. 13 van het huishoudelijk 
reglement der Genootschapswct, op Maandag 15 en Dinsdag 
16 Januari zullen worden opgehaald, en dat de circulatie 
gedurende 4 weken zal ziju gestaakt. 

Namens het Bestuur, 
De 1ste Secretaris, 

J . C. D. DI GAZAR. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA. 
999e GEWONE VEUGAUERI.NO VAN WOENSDAG 

10 JANUARI 1894. 

Na de opening der vergadering door den Voorzitter, den 
heer H. G. Jansen, en het voorlezen der notulen, vroeg de 
Eere-voorzitter, de Heer J . H . Leliman, het woord, om het 
Genootschap bij de intrede van het nieuwe jaar geluk te 
wenschen en daarbij den wensch uit te drukken, dat de 
feestelijkheden ter gelegenheid van de 1000e vergadering 
in alle opzichten mogen slagen. 

Alsnu verkreeg de heer J . A. van der Kloes het woord, 
tot het houden zijner aangekondigde bijdrage. 

Spr. had in een vorige lezing het uitwendige van gebou
wen besproken, en wenschte nu stil te staan bij verschillende 
inwendige bouwdeelen. Allereerst kwam de heer van der 
Kloes nog terug op zijne opinie omtrent de j»vette niortels". 

Eenige bezoeken aan gebouwen in de jongste Kerst vacant ie 
hadden hem weder in zijne reeds meermalen besproken 
opvatting bevestigd. 

Vervolgens tot het onderwerp terugkeerende behandelde 
spr. achtereenvolgens, de schoorsteenen, de ophoogingen onder 

' de gebouwen, de bepleistering en het verfwerk, daarbij de 
slechte gewoonten en gebreken der materialen aangevende. 

Naar aanleiding van het gesprokene, werden door eenige 
heeren vragen gedaan, die door den heer van der Kloes 
uitvoerig beantwoord werden. 

De Voorzitter bracht den heer van der Kloes den dank 
1 der Vergadering voor zijne interessante bijdrage, en drukte 
i den leden op het hart, zooveel het in hun vermogen is, 
proeven te nemen met de door spr. behandelde materialen. 

Hierna besprak de heer van der Kloes nog kortelijk een 
art. van de hand van den heer J . E. van Niftrik over 
Mounier werken iu het technisch bijblad, doch hoopt er in 
dit blad op terug te komen. 

De Voorzitter las hierop het ingekomen jury-rapport van 

http://Veugaueri.no
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de prijsvraag #Reclamebillet voor een Bouwkunde-tentoon-
stelling" voor. 

Als bekroonde in deze prijsvraag maakte zich bekend de 
heer J . L . M . Lauweriks. 

Bij de hierop volgende keuze van tijdsohriften voor de 
leestafel en bibliotheek, werd de lijst van het vorige jaar 
onveranderd goedgekeurd. 

Nadat de heer Leliman nog eenige inlichtingen over de 
aanstaande Bouwkunsttentoonstelling vroeg, werd de verga
dering, niets meer aan de orde zijnde, gesloten. 

Genootschap „ARCHITECTURA ET AMICITIA." 

RAPPORT betreffende de ingekomen anhooorden op de 
door het Genootschap uitgeschreven prijsvraag van een 
Reclaine-biljet voor een Bouwkunst-tentoonstelling. 

Op deze prijsvraag kwamen zes antwoordeu in, onder de 
volgendemotto's: 1 °. Beschutten; 2° . Inspirer; 3° . Roeping; 
4° . Geteekeude halve maan ; 5° . A ; 6° . Stable. 

A l g e m e e n e b e s c h o u w i n g e n . 
Voor alles dient gewezen, dat geen der inzenders zich 

strikt aan de grondgedachte eener affiche hebben gehouden. 
Deze is een bord — waarop duidelijk de plaats en tijd der 
tentoonstelling, moet aangegeven zijn. In den eenvoudigsten 
vorm, geschiedt dit door letterleekens. Deze letterleekens 
kunnen op zich zelf reeds tot een zeer goede ornamentatie 
leiden. Alle versieringen, verder aangebracht, zouden 
moeten dienen, om de duidelijkheid der letters te verhoogen; 
lijnen en kleur moeten medewerken tot deze karakteristiek. 

"Worden echter deze letters vervangen door een symbolische 
voorstelling, dan is het een eerste vereischte, dat ook deze 
voorstelling even duidelijk zij als de letters, die zij vervangt. 

Alle ontwerpen hebben een familietrek gemeen, haast zou 
men zeggen, dat ze allen uit een zelfde gemeenschappelijke 
bron voortkomen. De ontwerpers — de teekeningeu zeggen 
het — hebben nagenoeg eenzelfden enthousiasten symbolischen 
gedacht engang, welke vermoedelijk door een vriendschappelijken 
omgang zich nog inniger aan elkander meegedeeld heeft. Wel 
is waar zijn de uitingen verschillend, doch zekere uniformi
teit is al deze teekeningeu eigen, hetgeen te meer in het 
oog springt, door de vere'schte gelijkheid harer afmetingen. 

Allen hebben getracht de Bouwkunst symbolisch voorte-
stellen. Aau enkelen is dit gelukt; de meesten zijn zeer vraag 
gebleven, met een symboliek, die evengoed voor andere 
strekking kan uitgelegd worden, als voor de bedoelde. Ook 
laat de vinding der symbolen der meeste teekeningen, aan 
oorspronkelijkheid zeer veel te wenschen over, daar men 
zich overwegend heeft laten influenceereu door Fransche 
voorbeelden. 

Carlos Schwabe's werk voornamelijk heeft hen voortdurend 
voor oogen gezweefd, bizonders zijne illustraties van „1'Evan-
gile de 1' enfance de Jesus Christ" en van „le Rêve." Dat 
deze meesterlijke teekeningen invloed uitoefenen, laat zich 
begrijpen, jammer is het evenwel dat deze invloed zoo over
wegend blijkt, dat het godsdienstige clement dezer compo
sities (volkomen in den geest van den tekst, die ze illus-
treeren moet) mede overgenomen wordt, daar, waar geen 
tentoonstelling gegeven zal worden van speciaal kerkelijke 
kunst, doch over het algemeen van Bouwkunst en kunstnij
verheid. 

Zekere motieven, door Schwabe meesterlijk gedacht en 
uitgevoerd, hebben bij eenige inzenders vooral veel geestdrift 
gewekt en zijn diensvolgens ook daar gebruikt, waar de 
gelegenheid zich voordeed. Wij bedoelen de inspireerende 
kracht, Multatuli's //Fancy", de artistieke suggestie, het 
geloof, het verhevene der kunst, uit iets hoogers geboren etc, 
voorgesteld door een stralenbundel, uit een beteekenis-
volle lichtbron komend, die al uitspreidend, zijne stralen 
werpt op een figuur, dat de inspiritie ontvangt, of op een 
voorwerp, dat bezield moet worden en leven erlangt. 

In „1'Evangile de 1'enfance de J . C , " vinden we ver
schillende schoone toepassingen hiervan. Zoo o.a. de illus
tratie van : //Cependant Anne se désolait, paree qu'elle ctait 
„stérile," waarop //1'Ange du Seigneur, plus luisant que le 
z/soleil, apparut et cria : „ne te désole point, Anne, car ton 
z/rejeton vécut éternellement dans les desseins de Dieu, 
z/et la fille qui sortira de ton ventre sera bénie pardessus 
„toutes les filles des femmes, jusquTi l'achèvemeut du der-
z/nier siècle". Et la lumiére de 1'Ange disparut." 

Lichtbundels verspreiden zich uit engelenhanden over 
Anna's schoot en stellen hier de conceptie voor door direct 
Goddelijke tusschenkomst, waarbij de Engel ook voorgesteld 
is, als een etherisch wezen, waartegen Anna, als mensch, 
massief vooruit komt. 

Een dergelijke illustratie zien we in //le Rêve", van: 
„elle parut boire, dans une longue aspiration, tout le prin-
„teraps qui entrait", waarin een breede straal luchtatomen 
over het gelaat van Angeliqne heenglijdt eu de lente : een 
kopje, heel wazig uit deze atomen gevormd, haar op den 
mond kust. Doch, het gaat met deze motieven als met alle 
motieven : i l ne faut pas en abuser! En het komt ons voor 
dat dit bij eenige ingezonden ontwerpen wel het geval is. 

De ontwerpen afzonderlijk besprekende, merken we op, 
dat dit kort zijn kan, na de algemeene aanwijzingen hier-
voren genoemd. 

N°. 1 onder motto beschutten, geeft de meest geslaagde 
symbolische voorstelling te zien. 

Hier is de bouwkunst in haar oorspronkelijke bestemming 
voorgesteld als beschutting tegen weer en wind. 

Een neergehurkte man, matten wevende, waarnaast eene 
vrouw, bezig met huiselijken arbeid, en een spelend kind, 
zijn de figuren, die een primitief huiselijk tafereel vormen, 
beschut wordend door een vrouwenfiguur, de Bouwkunst, een 
tent over hen uitspreidende. Dit ontwerp heeft vele verdiensten 
wat de uitvoering betreft, hoewel hierbij moet opgemerkt 
worden, dat de letters, juist in tegenstelling van de eenvou
dige symboliek, op ongeoorloofd onduidelijke wijze zijn ineen
gevlochten, geheel tegen den eisch, dien men aan een op
schrift van een reclame-biljet mag stellen. 

In aansluiting met hetgeen hiervoren reeds is gezegd, 
maken we opmerkzaam, dat enkele letters, geornamenteerd, 
reeds voldoende zouden zijn om het doel van de affiche te 
verduidelijken. O. i . is de compositie te ingewikkeld gemaakt 
voor deze kleine oppervlakte, en zouden gevoegelijk eenige 
elementen van versiering gemist kunnen worden, die thans 
elkander verdringen. De ornamenten ter weerszijden zijn 
niet in verband met de overige ornamentiek en niet genoeg
zaam bestudeerd. De roode contouren om de figuren werken 
eveneens niet mede om het geheel duidelijker te maken. 

N°. 2 „Inspirer" en n°. 6 „Stable," blijkbaar van dezelfde 
hand, hebben de groote verdienste, dat zij niet in kleinig
heden zijn vervallen, waardoor het te meer te bejammeren 
is, dat de ontwerper er niet in geslaagd is dezen eenvoud van 
conceptie op meer artistieke wijze te belichamen. Van 
n°. 2 is de symboliek minder duidelijk. 

Hierbij moet opgemerkt, dat de letters wel is waar 
duidelijk, doch niet mooi kunnen genoemd worden. Boven
dien zijn de kleuren schril en de figuren te etherisch. 

N°. 3 Roeping, zouden we beter geschikt achten voor een 
kerkelijke kunst-tentoonstelling. Zeer sterk komen hierin 
motieven voor uit „le Rêve" ; als daar, dezelfde lelies en ook 
een Féticien en dngélique vereend in eene //chaste étreinte." 
Dit ontwerp doet niet aan Bouwkunst denken, waardoor 
zijne symboliek dus niet in vergelijking komen kan 
met de reeds genoemden. De gele stralen, die van den 
middenkop uitgaan en de fond vullen, brengen verwarring 
te weeg en doen op den blauwen grond meer kwaad dan 
goed. Over het algemeen is in dit ontwerp meer nauw
gezetheid dan artisticiteit te bespeuren. 

Bij de ontwerpen 4 en 5, onder motto's „Halve maan" en 
„A" is juist het tegengestelde te ontwaren, danr deze den 
indruk maken it la minute te kunnen worden gemaakt en 
zonder voldoende studie, daar neergeteekend te zijn, waarbij 
een zekere onhandige, gewilde naïveteit voorop gesteld is 
geweest. De letters zijn van beide ontwerpen slordig te 
noemen. Deze teekeningen zijn de eenige, waarin ook bouw
kunstige motieven zijn opgenomen. Maar hoe ? No. 4 geeft 
twee torens, een in Gothischen en een in Arabischen stijl. 
De Gothische met pilasterachtige contreforten en verdiepings-
gewijs ingedeeld door horizontale banden, waarmede de spits
bogen in conflict komen en niets van het schoone van zoo'n 
toren doet zien. De Arabische torenvormige bouw is van ge
lukkiger vorm. No. 5 geeft een architectonische combinatie 
te zien, in het genre van een Neurenburger bouwdoos, waarbij 
allerlei elementen met elkander overhoop liggen. Het is hier 
de plaats om ook het goed recht van architectuur te be
pleiten in hare toepassing op ornamenteele samenstellingen. 
Wanneer bouwkunstige vormen ornamenteel of decoratief 
worden aangewend, behoort ook de karakteristiek dezer vor
men in het oog gehouden te worden, evenals dit van plant 
en bloem en figuur mag geëischt worden. Hoe schoon is 
niet de architectuur die Grasset en Schwabe in hunne illus
traties aanwenden ! 

C o j f C L U S I K . 
In verband met vorengaande bemerkingen, stelt de jury 

voor, het ontwerp onder motto „Beschutten" den uitgeloofden 
prijs te verstrekken, als zijnde het beste onder de inge
komen ontwerpen. 

Bij aanmerkelijke vereenvoudiging van de letters, zou dit 
ontwerp, als zijnde het meest bestudeerd, voor eventueele 
reproductie in aanmerking dienen te komen. 

Aldus opgemaakt te Amsterdam, den 1 0 Januari 1 8 9 4 . 
De Juryleden door het Genootschap benoemd : 

K . SLUIJTERMAN. 
G . W . DIJSSBLHOF. 
"W. KROMHOUT C Z . 

Rapporteur. 

GENOOTSCHAP / /ARCHITECTURA ET A M I C I T I A " 

LEZING GEHOUDEN - IN DE VERGADERING VAN WOENSDAG 

2 9 NOVEMBER 1 8 9 3 , 
door den Heer Jhr. H . C. J . M . VAN NISPEN IOT SEVENAEE. 

(Vervolg van bladz. 8.) 
Het handwerk verkeert in even ongelukkigen toestand als 

de stand zijner beoefenaars, als de handwerksstand, beschouwd, 
als zoodanig. Het vak namenlijk heeft 1°. eene zware concur
rentie te doorstaan, 2° . den adel van zijn wezen verloren en 3° . 
zich van zijn doel losgemaakt en daardoor ook zijn leven, 
zijne beweging prijsgegeven. 

1°. Het eerste punt is duidelijk, is bekend voor ieder, die 
weet, wat de machine levert. Daar is geen menschelijke 
kracht die zich kan meten met de kracht van de machine 
gedreven door den stoom, door de electriciteit. Zij werkt 
sneller dan de menschelijke hand, en brengt dus meer voort, 
gij werkt, in den regel, zuiverder en brengt dus zuiverder, gladder, 
zeiijker werk voort; zij ontziet niet de hardste stof, het hechtste 
metaal en levert bijgevolg, wat door de hand niet kan worden 
geleverd. 

De machine is een nieuwe hand, een nieuw lichaam voor 
den mensch, en behoort dus gereed te staan voor den mensch 
die met zijne hand werkt, en aan die hand niet genoeg heeft. 
Zij is echter tegen die hand opgetreden, en heeft zich in 
dienst gesteld bij het kapitaal. De edele, de vrije mensch, 
hel Ik, dat in het o; jeetieve, liet eeuwige princiep, zijn rijk
dom, zijne verhevenheid, zijne heilige vreugde zoekt, zwicht, 
het ik, het eigen ik, dat dit alles in zich zeiven zoekt en, 
de baatzuchtige mensch, de mensch der zelfverheffing en van 
den eigen zin, als princiep van wet en genot, zegeriert. 
Het is, in het algemeen gesproken, niet redding, verheffing, 
gelukkigmaking van den mensch, van de maatschappij, van 
het menschelijk geslacht, die door de machine zijn teweeg 
gebracht of verkregen, het is verrijking, verheffing tot de 
wolken, eigenwils genot van sommigen, ten koste van duizen
den, die uit haar gebruik, uit haar misbruik zijn voortgekomen. 

Vraagt de machine in hare kracht, haar ordelijk samenstel 
en hare stipte gehoorzaamheid hooge waardeering, bewonde
ring en genegenheid : het maatschappelijk belang eischt, dat 
haar gebruik niet ontaarde tot misbruik ; dat zij van den 
eenen burger niet worde gericht tegen den anderen. 

Ware nu de handwerksstand bij de invoering van de 
machine ten oorlog toegerust en op zijne hoede geweest, hij 
zou zich van de machine, althans naar eigen behoefte en 
voor de bestaande vakken (*) hebben meester gemaakt en het 
nieuwe lichaam, de uitbreiding van het stoffelijke gedeelte 
in den mensch, door verhooging van geestelijke werk
zaamheid hebben onder het juk gebracht. 

Dit is echter niet geschied. Integendeel, het handwerk is 
ingeslapen, heeft zijnen tijd niet gekend, heeft zelf geofferd 
aan liet eigen ik, eu zich van het princiep der objectiviteit 
afgewend. 

2° . Daar zijn drie hoofdregels in de kunst, die wij overal 
rondom ons in de bewerktuigde natuur en in ons zeiven 
waarnemen. Zij heeten : „hechte constructie", „ideaal samen
stel", „sprekend" of beter nog „beheerschend doel." 

De hechte constructie is bewonderenswaardig, bij de hoo
rnen enz.: in dat cellenweefsel van wortel, stam, tak, bladsteel 
en bladschijf; in die gestippelde en spiraalvaten, die raerg-
stralen enz.; bij dier en lichaam van den mensch : in dat 
geraamte, die zenuwen, die spieren enz. 

Bij verschillende kunsten moeten wij deze woorden „hechte 
constructie" herdoopen tot „duurzame kleuren", „geoefende 
stem*', „meesterschap over zijne partij, zijne rol, zijn onderwerp" 
„krachtig, onomstootelijk betoog" enz. 

(*) Men hail dc vakken kunnen uitbreiden, nieuwe vakken instellen, 
verschillende aanverwante vakken laten tc zamen werken enz. 
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Bij het handwerk echter beteekenen zij : hechtheid van 
hel materiaal, als zoodanig, en van zijne verbindingen. 

Deze hechtheid nu moet, om wille van de concurrentie, 
worden prijs gegeven. Wij hooren thans spreken van „revo-
lutiewerk", «het gaat op een koopje", „ze betalen je niet, 
wat 't moet kosten, en daarom lever ik hun ook niet, wat 
het zou moeten wezen". 

Tot het ideaal samenstel belmoren: 1". de Henheid in rijkdom 
van materiaal en bewerking ; in gedachte en opvatting ; in 
stijl; 2°. de goede en aangename verhouding der verschil
lende, der hoard- en ondergeschikte deelen ; 3°. het samen
werken van alles tot het beoogde doel, het zoogenaamde 
spreken of leven van het werk. 

Van dezen regel, van dit ideaal samenstel, dat de taak 
is van den geest bij het werk van de straks besproken eu 
zoo hoog geprezen hand, bespeuren wij bijna niets meer. 
En toch ligt hierin juist de verhevenheid van het handwerk 
boven der. machinalen arbeid. De machine is een krachtig 
lichaam, maar bezit geeue ziel; is ook nooit een zoo vol
maakt lichaam, dat het tot woning voor eene ziel kan dieneu. 
De ziel speelt, met de hand, behaagt aan zich zelve met de hand, 
maar werkt slechts met de machine ; zij toovert met hare hand, 
is daarbij nog niet tevreden, waagt het op nieuw en bereikt 
dan opgetogen haar doel. De machine is hiervoor niet 
geschikt, zij is eene slavin, desnoods een knecht, eene 
dienstbode, maar nooit eene vrouw, eene gezellin des levens. 

Wordt vervolgd. 

ARC HITECT Lf BA ET AMICITIA. 

T E N T O O N S T E L L I N G . 
Heeren ledeu wordt verzocht hunne aanvragen, om plaats

ruimte op de te houden tentoonstelling, zoo spoedig mogelijk 
te willen doen toekomen aan den ondergeteckende, aangezien 
na 20 Januari over de dan nog beschikbare ruimte ten 
behoeve van niet-leden zal worden beschikt. 

Reeds ontving de commissie toezegging van diverse be
langrijke inzendingen. Dringend verzoekt zij om tijdige 
opgave en toezending der kunstwerken, opdat de opening 
der tentoonstelling geene vertraging ondervinde en de 
catalogus bij tijds gereed kan zijn. 

De voorwerpen moeten van af 15 tot eu met 20 Januari 
1891 vrachtvrij, en vergezeld van eene duidelijke om
schrijving, ingezonden worden aan het adres van den onder-
geteekende, Hulpschool, Plantage, Muidergracht. 

Nament de commissie voor de tentoonstelling, 
C . W. NIJHOFF, Secretaris. 

WEDSTRIJD W I L L I N K V A N C O L L E N . 
(Muurschildering voor het gebouw van Arti.) 

Ondanks de velerlei bezwaren tevoren tegen deze prijs
vraag ingebracht, zijn er toch nog zeven antwoorden inge
komen, qualitatief is echter de oogst zeer dun en het bestuur 
van »Arti" handelde verstandig met dc collectie slechts 
enkele dagen publiek te exposeeren. 

Het schouwspel toch, dat hier het publiek geboden werd, 
was weinig geschikt om zijn belangstelling voor de kunst 
aan te wakkeren : het deed pijnlijk aan de bezoekers te 
zien meesmuilen eu hunne schampere opmerkingen aan te 
hooren over „de nieuwe kunst", die hier, naar men meende, 
aan 't woord was. 

Het is niet om de inzendingen critisch te bespreken dat 
we van deze tentoonstelling gewagen, doch voornamelijk om 
er nog eens op te wijzen, dat de botte nadoenerij van het 
werk van artiesten, niets met nieuwe of welke andere kunst 
ook sremeen heeft, en dat de inzenders van de beide tafereelen, 
die aan het einde der zaal direct in 't oog vielen : „A OO 
en „Iu dit huis spreekt de gewijde" gemerkt, zoowel in 
hun eigen belang als in dat der kunst, beter hadden gedaan, 
hunne weinig gelukte proeveu van imitatie niet aan de 
openbaarheid prijs te geven. 

Wat de uitspraak der Jury betreft betreuren wij het, dat 
aan alle inzenders dezelfde tegemoetkoming werd toegedacht, 
waaruit natuurlijk de gevolgtrekking gemaakt wordt, dat 
alle zeven antwoorden even hoog of even laag staan. 

B E R I C H T E N . 

Te Rotterdam is opgericht de Patroonsvereeniging „Rot-
terdamsche bouwkring", eene gelijksoortige vereeniging als 
„Amstels Bouwkring" alhier. De nieuwe vereeniging stelt 
zich ten doel het bevorderen der belangen van patroons en 
werklieden in de bouwvakken. Zij tracht dit doel te be
reiken door : 

lo. De patroons in de bouwvakken nader tot elkander 
te brengen ; 

2o. het bevorderen eu zoo mogelijk oprichten van fondsen 
tot uitkeering bij ziekte, ongelukken, invaliditeit en gevor
derden leeftijd; 

3o. het verspreiden van geschriften in den geest der 
vereeniging ; 

4o. samenwerking met andere vereenigingen of personen 
die een gelijk doel beoogen ; 

5o. het aanwenden van andere gepaste en wettige mid
delen ter bereiking van het bovenomschreven doel. 

Het bestuur zal bestaan uit negen leden, hiervan zijn 
alreeds benoemd de hh.: C. M. Droogleever Fortuijn, Voorz. 
J . Engel, Penningmeester, D. C. Klaphaak, H . J . Egelieen 
G. Pelt J.Jzn., Secretaris. 

AMSTERDAM. In de Kalverstraat kan het wandelende 
publiek zich weer eens vergapen aan een bouwkunstig 
product van inférieur gehalte : een gevelteekening voor een 
Oranjebond-gebouw in hope. Aanstellerig gedrapeerd met 
een roode lap, prijkt het vrij nuchtere prentje voor een der 
spiegelruiten van Pander. Wanneer die expositie geschiedt 
met het doel propaganda voor den bond te maken of geld 
voor den bouw bijeen te krijgen, vreezen wij, dat de kunst 
hier weinig zal uitwerken. Men had in dat geval verstandig 
gedaan het woord van Tollens als opschrift boven de 
teekening te plaatsen : 

„En rekent d' uitslag niet 
Maar telt het doel alleen". 

Te bejammeren is het echter, dat de eigenaars van groote 
magazijnen zich maar steeds laten vinden om dergelijke 
producten voor hunne ramen te plaatsen. 

— Op de prijsvraag door den pianofabrikant Rud. Ibach 
Sohn, te Barmen en te Keulen, uitgeschreven voor een 
ontwerp van een „gedenkblad" ter gelegenheid vau het eeuw
feest der fabriek, zijn 174 ontwerpen ingekomen. 

Daaruit zijn die der volgende inzenders bekroond : Prof. 
N . Gysis, te Munchen, le pr.; — Max Laeuger, schilder 
te Karlsruhe, 2e pr.; — Carl Schmidt, schilder te Dresden, 
3e pr.; — Carl Adam, te Straatsburg, 4e pr. 

T W E E D E J A A R G A N G N°. 3. ZATERDAG 20 J A N U A R I 1894. 

RSDACTn VAX ARrillTKCTTRA KT AlIICTTlA 1 
H . G . J A N S E N , W. K R O M H O U T CZN., JOS. T H . .7. H U P E R S 

P A U L J . D E JONGH en J . L . M . LAÜWBKIKS. 
Bijdrage» le ndressceren aan den Heer PAUL. J . D l JONQH, i'ijzchfraat 

40 te Amsterdam, en alles, wat de Administratie van het Genootschap 
betreft, aan den Heer J . C . D . ui GAZAR, le Secretaris, American-
hotel, te Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N VAK HKT LIDMAATSCHAP. 
Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege

zonden, aan alle leden van het Genootschap. De jaarlijksche contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt : 

Voor gewone leden (te Amsterdam w o o n a c h t i g ) . . . . ƒ 12. ' 
» kunstlievende leden , ]0. 
• buitenleden . . ï g n 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

D e 

De 1000e
 Gewone V e r g a d e r i n g 

ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 

Zaterdag 27 Januari 1894, des namiddags te twee ure precies, 
I X HET 

T E N T O O N S T E L L I N G S G E B O U W 
aan dc Plantage Muidergracht achter liet Panorama te Amsterdam. 

i g e n d a v o o r d e z e V e r g a d e r i n g i s a l s v o l g t : 
a. Openingsrede door den Eere-Voorzitter. 
b. „Onze tentoonstelling" door W. Kromhout Czn. 
e. Lezing der notulen van de le Vei'ffatlet'iny. 

d. Lezing der notulen van de 999e Vergadering gehouden op 10 Januari 1894. 
e. Lezing van het rapport van dc Jury voor de prijsvraag „een Schildersatelier", door het Genoot

schap namens de Maatschappij „Arti et Amicitia" uitgeschreven, en uitreiking der bekroning. 
f. Sluiting der 1000e vergadering. 
Daarna opening der Bouwkunst-tentoonstelling te d r i e u u r . 
2. Aan Heeren leden wordt medegedeeld, dat van de door „de Vereeniging tot bevordering der 

Bouwkunst/', te Groningen, uitgeschreven prijsvraag „Voorgevel van een Winkelhuis", een beperkt .aantal 
programma's op aanvrage bij den ondergeteekende verkrijgbaar is, en op de leestafel ter inzage ligt. 

3. Aan Heeren leden wordt herinnerd, dat de ontwerpen voor tic door het Genootschap uitgeschreven 
prijsvraag van ,Een gebouw tot het houden van congressen, meetings en vergaderingen van werklieden-
vereenigingen" voor of op den 12den Maart 1891, des voormiddags te 12 uur, aan het adres van den 
ondergeteekende iu het American-Hotel te Amsterdam, moeten worden ingeleverd. 

Namens het Bestuur, 
De \sle Secretaris, 

J . C. D. D l G A Z A B . 
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GENOOTSCHAP * ARCHITECTURA ET AMIC1TIA" 

LEZING GEHOUDEN IN DE VERGADERING VAN WOENSDAG 
29 NOVEMBER 1893, 

door den Heer Jhr. H . C. J . M . VAN NISI-EN TOT SEVKNAKR. 

(fervoty van bladz. 12.) 
Welnu, het handwerk is ingeslapen ; het ziet niet meer 

het Ideaal, het objectief, het eeuwig princiep; het oll'ert 
aan het eigen ik, en levert dan ook niet anders, dan het 
eigen ik in al zijne geringheid. Het is diepgevallen eu, in 
zijn tegenwoordigen toestand, volstrekt ongeschikt, om zich 
staande te houden, laat staan, om te zegepralen en de machine 
tot hare plaats van oudergeschiktheid terug te brengen. 
Wil het handwerk werk hebben, daar is werk, werk iu 
overvloed (*), werk, dat niet kan worden afgeroifcld of afgetof-
feld ; dat tijd, inspanning, adel van geest en van wil vraagt 
en door geene machine kan worden vervaardigd. De model
len van zulk werk omringen ons overal in de natuur, 
in eiken boom, in elke plant, in elk dier, in elk mensch 
enz. enz. Ik heb het samenstel, het ideaal samenstel daar
van, op bijna elk gebied, aangewezen en op de eene of andere 
wijze waarneembaar gemaakt. Ik heb mij begeven op het 
gebied der kleuren en der tonen, op het gebied der bouw
en der beeldhouwkunst, v.m plant, dier en mensch, van 
tooneel en huisgezin, van persoon en van maatschappij. 
Het objectief, het eeuwig princiep, of wilt gij, het Ideaal, 
valt overal aan te wijzen ; overal vindt men de Eenheid, 
overal de Goede Verhouding, overal de Gezamenlijke Streving 
of werking. Mij was het gegeven H . l i . M . M . de Koning
innen van Nederland eu haar hof tc ontvangen in mijn 
huis, en aan haar dit alles voor te leggen, te toonen en te 
verklaren. Hare Majesteit, de Koningin-Regentes, volgde dit 
alles niet groote opmerkzaamheid en vroeg, of nu ieder lid 
der Vereeniging dezen cursus kon, en vervolgens, of niet 
ieder dien cursus geheel moest volgen ? En toen ik, wat 
later, haar zeide, dat liet helaas nog misschien wel vijftig 
jaar zou duren, eer het iet of wat onder de massa bekend 
was, gaf zij ten antwoord : als het slechts twee personen 
weten, zal hot toch bekend raken. 

Dr. Cuijpers zeide mij, dat als een dezer regels niet werd 
gevolgd, er aan het werk iets ontbrak. 

De" bekende Heer W. Mengelberg, van Utrecht, zag de 
schetsen en zei terstond: „wer das nicht versteht, ist verrückt. 
Sie mussen es herausgeben, ich will eine Vorrede schreibeu.'"' 

Ook de Heer Louis Rieber, secretaris der Maatschappij 
van bouwkunde alhier, zeide : //het is interessant". 

Van anderen, Hoogwaardigheden en Hooggeleerde Heeren, 
die min of meer buiten de kunst staan, wil ik hier zwijgen. 

De derde regel vraagt, dat het doel de vormen aanwijst 
en het geheel beheerscht. 

Geheel de natuur leert, ons dit. Kiest welke plant, welk 
dier, welk mensch gij wilt; kiest wortel, stam, bast of 
schors, knop of tak, steel of bladschijf; kiest beenen, romp, 
hoofd of kop enz. enz. : gij zult altoos zien, ten duidelijkste 
zien, dat geheel het werk, dat alles spreekt van een eiken
boom, een ijpen-, beuken-, lindenboom ; van een plataan, 
een populier, een esch, een eschdoorn, een berk, een kas
tanje, een larix ; van een spar, een den, een ceder enz.; van 
eene rups, eene slak, eene spin, een ooievaar, eene raaf, een 
uil, eene valk, een gier, een arend ; van eene bacil, van in-
fusoriën; van een baars, een snoek, een haai, een walvisch; 
van een hond, een rund, een paard, een leeuw; van een 
kind, een grijsaard, een man, eene vrouw, ieder wezen ken
merkt zich als bestemd voor en als gehoorzaam aan zijn 
bijzonder doel. Het is daarvoor, en voor niets anders, inge-

(*) Wij hebben hut gezien by onzen kerkbouw. Millioencn zijn er besteed, 
om nieuwe, om betere, meer waardige gebouwen te doen verrijzen. J>e kunstregels 
kunnen daarbij, in hooger of lager, in strikter of wijder zin, voor het gebied 
van elk zintuig worden toegepast. 

richt, kan zijne taak en niet die van een ander volbrengen. 
De kracht zelfs zijner constructie beantwoordt er aan. 

Onze scheppende wereld echter, onze vaklieden binden 
zich volstrekt niet altijd aan dezen regel, doen wellicht èn 
vorm èn samenstel, misschien zelfs de geheele inrichting 
van hun werk van iets geheel anders, dan van hetgeen 
wordt beoogd spreken, van alles, wat doel heet, wellicht 
zwijgen. 

Ziet men den Keulschen Dom, men begrijpt aanstonds, 
wat met dit verheven bouwwerk wordt beoogd; men ver
neemt het van binnen cn van buiten, van alle zijden en 
overal. De reusachtige koepel van den St. Pieter te Rome, 
spreekt zeer duidelijk van de Confessio St. Petri", van de 
grafplaats der twee wereld-apostelen,, die hij overhuift. Aan
schouwt men de St. Chapelle, behoorend tot het „palais de 
justice" te Parijs, men verstaat volkomen, wat eertijds hare 
bestemming is geweest. 

Ziet men echter in onze dagen winkels prijken met be
trekkelijk hooge torens, hoeken van straten afgesloten met 
koepels, die op torens gelijken : men vraagt, in welk verband 
deze staan met de bestemming van die winkels, met de 
hoekhuizen, waaruit zij voortspruiten of wel met de hoeken 
der straten, die zij afsluiten ? Maken zij, in die enge straten, 
reclame voor de winkelwaar; komt deze wellicht van zoo 
ver, van zoo hoog; is zij hier tot zoo hoog opgestapeld; 
verwacht mm den zegen van omhoog? Hebben die koepels 
klokkenspelen, om hel leven te vervroolijken, het uur aan 
te kondigen ? Vormen zij, als ware het, een geheel met de 
huizen der straten, zoodat men aan een hoekpavillioen kan 
denken ?(*) Duiden zij wellicht de grens of het begin eener 
wijk aan P Verkondigen zij U , dat de tram in het zicht 
i s ; dat er geene exercitie voor de schutterij zal zijn ? 

Indien de Mode den veldheerstaf van het Doel overneemt; 
wanneer niet meer de geest, maar het stoffelijk oog de 
vormen bepaalt: dan krijgen wij op een of anderen dag 
huizen voor paleizen en paleizen voor huizen, kerken voor 
komedie's en komedie's voor kerken, villa's voor scholen 
en scholen voor villa's, vrije woningen voor gevangenissen 
en gevangenissen voor vrije woningen, kantoren voor salons 
en salons voor kantoren, cafe's voor familiekamers en familie-
kamers voor café's, ornamenten voor stoelen en tafels en 
stoelen en tafels voor ornamenten, reclamepoppen voor men-
schelijke lichamen en menschelijke lichamen voor reclame
poppen, schoenen voor versierselen of wel folterwerktuigen 
en versierselen of wel folterwerktuigen voor schoenen. Wij 
behoeven dan nog slechts den kikvorsch te stellen in de 
plaats van onze goudvinken of goudvisschen en alles is 
compleet, zooals men zegt. 

Ik wil echter niet het vermakelijk terrein betreden en 
daarom, na deze kleine en opzettelijke ontspanning, tot den 
vollen ernst van mijn onderwerp terugkeeren. Mijn laatste 
punt zal nog op een hoogst bedenkelijk feit wijzen. 

3°. Het handwerk heeft zich losgemaakt van zijne eerste 
en laatste doel, en zich daardoor beroofd van de beschaving, 
den vrede, de vreugd, 't heil, die voor hem in het edel vak 
zijn weggelegd. De maatschappij deelt tot zekere hoogte in 
dit diep ongeluk. 

Als men in onze dagen meent, als men schrijft, dat de 
X l X e eeuw geen stijl heeft voortgebracht, dan dwaalt men, 
dan ziet men niet, wat valt te zien voor hem, die de dingen 
begrijpt en doorschouwt. De stijl der X l X e eeuw is blijkbaar de 
//Eigeu Ik"stijl, die algeheel heeft gebroken met het princiep 
der objectiviteit. Dit eigen ik, wij hebben het boven gezien, 
openbaart zich in de baatzucht, de zelfverheffing en de week
of zinnelijkheid, en van daar, dat onze stijl kan worden onder
scheiden in de renten-o procentenstijl; inde modelloozeof 
subjectieve stijl; in de losse of weeke stijl. Men wendt de 
eerstgenoemde, de procenteustijl, aan bij de pakhuizen of 

<*) De zoomen, de hoeken onzer wouden of bosschen geven ons een geheel 
ander, een gelydelykcr model. 
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bergplaatsen van huisgezinnen. De personen, die zulke huizen 
bouwen, vragen slechts hoeveel procent het benoodigde ka
pitaal zal afwerpen. De inodellooze stijl wordt gebezigd door 
meuschen, die niemand willen nabouwen, altijd iets nieuws 
willen te voorschijn brengen (*), alle stijlen hebben 
leeren kennen of wellicht slechts beschouwen, om dan te 
kunnen zeggen : ik weet alles, ik maak mij van alles los en 
schep zelf. De weeke stijl is in gebruik bij hen, die zachte, 
vriendelijke, aardige, lieve, zoete, vrouwelijke vormen en 
kleuren beminnen, en zich naar den zoogeuaamden smaak, 
den allemanssmaak richten. 

„Als er niet iets van bij is," zei voor vele 
jaren tot mij een kennis-kunstenaar, die mij omtrent zijn 
kunst kwam raadplegen, „bevalt het niet." 

Laten wij het princiep der objectiviteit varen, dan kunnen 
wij de orde niet handhaven ; dan is de orde iets subjectiefs 
geworden; dan gaat het denkbeeld orde, maatschappelijke 
orde verloren. Wij vinden alsdan de orde evengoed bij hen, 
die alles willen gelijk maken, als bij hen, die zich 33 graden 
boven anderen verhellen. De vóór-christelijke wereld met 
hare slaven en vrijen; met hare geheime of openbare muiters, 
hare tvrannen en Caesars ; met hare koudheid en wreedheid 
of wel met hare wreede koudheid, mag zich evenzeer de orde 
noemen, zich als de orde doen gelden. (Wordt vervolgd.) 

(*) I)c natuur vertoont ons slechts Je oneindig verscheiden toepassing van 
hetzelfde model. 

De heer Henri Evers schrijft in het Bouwkundig Weekblad 
het volgende: „Vergun mij naar aanleiding van een schrijven 
des Heeren W . Kromhout Czn. in het orgaan van „A. et A . " , 
(no. 1, LS94) en welk nummer mij werd toegezonden, 
liier(*) te mogen mededeeleu, dat ik Z.Ed. binnen eenigen 
tijd in de gelegenheid hoop te stellen bewuste conferentie 
in extenso te lezen." 

(*) Dat is het lioxmkund'tg Weekblad. 

B I J D E P L A A T . 

De Florentijnsche renaissance mist het geleerde dat ons 
in Rome zoo tegenblikt. Ze is krachtiger, oorspronkelijker 
in de gebouwen, vrijer in de ornamentiek. 

De massa's kolommen eu halve kolommen der Venetiaansche 
gebouwen, die zoo sterk aan de Romeinen herinnerende 
renaissance in Rome, maakt hier plaats voor een gestapelde 
architectuur, die hier en daar afgescheiden door een cordon, 
tot de kroonlijst opgaat en daar een natuurlijke beëindiging 
vindt. 

De monumenten uit de geheele streek, Sienna, Pistoja, 
Prato, Lucca inbegrepen, hebben alle dat massieve, dat we 
ook in „Palazzo Veccbio" terugvinden. 

Te Rome wordt de bezoeker neergedrukt door eene ge
schiedenis van twintig eeuwen en betrapt men zich dikwijls 
op een soort van bewondering, die meer bij den archeoloog 
tehuis behoort dan bij den bouwkunstenaar; te Venetië 
vindt men gewoonweg alles mooi, bekoord als men wordt 
door het water, de eilanden, het kanaal, de lucht, de onge
wone situatie en de liefelijke architectuur ; te Florence voelt 
men zich verstalen; dc gebouwen, dc prachtige gestalten 
der bevolking, alles maakt den indruk alsot men onder 
een ur-volk is verdwaald. 

De binnenplaats van het „Palazzo Veccbio" wordt omringd 
door negen zuilen van verschillenden vorm, die afwisselend 
4.80, 5.00, 5.50, 6.40, 6.80 M . enz., midden op midden, 
van elkander staan, en een middellijn hebben van gein. 1.00 M . 

De binnenplaats is van Michelozzo. 
Amolfo del Cambio is de bouwmeester van het eigenlijk 

gebouw. w . KROMHOUT C Z . 

B E P A L I N G E N OMTRENT L O O N E N ARBEIDSDUUR. 

Dat het vaststellen van nuttige en voor den werkman 
gunstige bepalingen omtrent loon en arbeidsduur eene meer 
ingewikkelde zaak is in haar gevolgen, dan men opper
vlakkig zoude denken, is nader gebleken uit de handelingen 
van den Amsterdamschen gemeenteraad. 

De commissie aan wie het opmaken van een voorstel 
in dien geest was opgedragen, heeft vele maanden lang met 
toewijding daaraan gearbeid, en ook daarna was een voort
gezette zitting van meer dan twee dagen noodig, voordat 
deze punten door de raadsleden der hoofdstad voldoende 
waren behandeld om tot afhandeling te kunnen komen. De 
verordening, die nu op de bestekken zal worden toegepast 
beschouwt men toch ook nog als eene proeve, en na opge
dane ondervinding zal deze verder worden aangevuld of 
verbeterd. 

Onze technische raadsleden hadden natuurlijk te kampen 
met vele spitsvondige bezwaren door theoretisch gevormde 
lieden inet talent voorgedragen, maar zij hebben de voldoening 
mogen smaken van hunne beginselen met eene Hink meer
derheid erkend te zien. 

Een werkdag van elf uren is als maximum aangenomen. 
Overwerk bij uitzondering geeft recht op verhoogd loon. 
De ambachtsman van 23-jarigen leeftijd moet 23 ets. per 
uur verdienen, jongeren en sjouwerlieden naar rato minder. 
Onderdeden van bouwwerken zullen ook binnen de gemeente 
moeten bewerkt worden. 

Werklietlen-vereenigingen hebben hunne instemming met 
dit besluit reeds betoond. J . T H . C . 

VOORDRACHTEN VOOR W E R K L I E D E N . 

Op de laatste bijeenkomst hield de heer H . Ellens een 
voordracht over wandversiering. Na te hebben nagegaan 
hoe in de verschillende stijlperiode dit onderdeel der 
decoratieve kunst was opgevat en welke motieven en com
binatiën als typisch voor ieder genre kunnen gelden, gaf de 
spreker eenige algemeene beschouwingen en wenken voor 
het samenstellen van dergelijke decoraties en stelde iu het 
licht hoe door het vele gebruik van fabriekmatige wand-
bekleedingeu als behangselpapier en dergelijke, het kunst
ambacht was teruggedrongen. Dat door beschildering der 
wanden minstens even fraaie en meer duurzame decoraties 
waren te verkrijgen als door het beplakken met papier, 
bewees de behandeling der wanden van diverse zalen in 
het Rijksmuseum en het Centraal Station. 

Een ruime collectie platen lichtte het gesprokene toe 
dat door het auditorium met aandacht werd gevolgd en 
aan het einde waarvan een geanimeerde gedachtenwisseling 
volgde. 

Nadat als spreker voor de volgende bijeenkomst was 
geannonceerd de heer B. W. Wierink, directeur van de 
Industrie-school van de Maatschappij voor tien Werkenden 
Stand, werd de vergadering gesloten. 

C É S A R D A L Y . 

Nog geen drie weken geleden maakten eenige weinige 
getrouwen de geleide uit naar den crematieoven op Père 
Lachaise van de overschotten van Victor Considérant. 

Laatstleden Zondag had dezelfde plechtigheid plaats voor 
Cesar Daly, de intieme, de vertrouwde, de onafscheidbare 
vriend van Considérant; hij is Donderdag 11 Januari over
leden in zijn woning te Wissous nabij Antony, op een leef
tijd van drie en tachtig jaar. 

De naam van César Daly is welbekend bij de architecten 
en bij allen die zich, onder welken titel ook, bezig houden 
met kunstgeschiedenis. Hij begon in 1843 met de restauratie 
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der kathedraal van Albi en toonde daarbij zijne groote kennis 
van de bouwkunst der middeleeuwen. Hij was de voorlooper 
van Viollet-le-Duc en andere werkzame kunstenaars, die den 
strijd aanvaard hadden ter bescherming der groote werken 
uit de oudere tijden. 

Vanaf 1848 voorzag Daly reeds de opkomende ont
wikkeling der industrie, die" zulk eene machtige plaats iu 
Frankrijk zou innemen. 

Hij stichtte eene vereeniging van décorateurs en kunst-
industrieelen en drong er op aan, dat ze onder de vereeni
gingen van schoone kunsten zou worden opgenomen, daar 
hij ze beschouwde als de vereeniging der toekomst: „La 
société de 1'avenir, déja ;t cette époque, sera essentiellement 
industrielle. Craiguez de vous aliéner la sympathie publique 
en dédaignant ceux qui ont pour mission d'embellir 1'industrie 
par les graces de Tart. Faites, au contraire, que Part 
pénètre partout, qu'il devieune une nécessité, qu'il ennoblisse 
et embellisse tout de sa presence". Hij slaagde er echter 
niet in de vooroordeclen der bestaande sleur te overwinnen; 
het succes echter in '89 op het Champ-de-Mars verkregen 
heeft hem in het gelijk gesteld. 

In 1848 riep hij verschillende architecten, schilders, 
beeldhouwers, dichters en kunstcritici bij elkaar met het 
doel een afgevaardigde te kiezen voor het parlement, wiens 
mandaat zou zijn bij elke voorkomende gelegenheid de be
langen der kunst en kunstenaars te behartigen. Maar 
ondanks verscheidene gehouden voorbereidende bijeenkomsten 
kon men het niet eens worden, omdat verschillende groepen 
bij anderen den titel van artist weigerden te erkennen. 
César Daly zag dan ook spoedig in dat kunst en politiek 
twee niet 'bij elkander passende elementen waren. Hij ging 
op reis en trok door geheel Europa; vervolgens bezocht 
hij Turkije, Klein-Azië, Syrië, Palestina, Egypte en Noord-
Afrika, waardoor hij in het bezit kwam van een rijke 
verzameling studiën naar oude monumenten ; daarna bracht 
hij drie jaar in Amerika door. 

Het zou te veel plaats vergen alle onderscheidingen op 
te sommen welke Daly ten deel vielen. Een enkel feit doet 
zien hoe hoog zijne werken geschat worden in den vreemde. 
In Maart '92 schonk de koningin van Engeland hem op 
voorstel van het //Institute" de „ Royal gold medal". Deze 
gouden medaille werd door koningin Victoria in 1847 inge
steld en is in Engeland voor den architect de hoogste 
onderscheiding. 

Onder leiding van Daly verschenen tal van werken over 
bouwkunst en kunstnijverheid, waaronder de „Revue géné
rale de 1'Architect ure" eene voorname plaats inneemt. 

C A R L H A S E N A U E R. 

Den 4den Januari 1.1. overleed te Weenen de bekende bouwmeester 
Carl baron von Hnscnaucr. de laatste der architecten die a:in de belangrijke 
monumentale bouwwerken, waarmede de Oostcnrijksehe hoofdstad in dc laatste 
30 jaren verrijkt werd, zijn krachten wijdde. 

Hascnauer, in 1833 tc Weenen geboren, was een leerling van van der Null 
en Siccardsburg, dc bouwmeesters van de Wccncr Opera. Bij dc internationale 
prijsvraag voor dit gebouw verwierf Hascnauer dc derde prijs, reeds vroeger 
had hij een tweede prijs behaald voor ziju ontwerp voor een facade voor den 
dom te Florence. 

Bij het begin van den grootcn uitleg van Weenen werd hem den bouw 
van verschillende particuliere paleizen opgedragen, waaronder vooral dat voor 
graaf LützoW, door zjju voorname facade in den trant van Palladios' werken, 
naam maakte. 

Dc eerste belangrijke opdracht die hem werd toevertrouwd was dc uitvoe
ring der gebouwen voor dc Wecner tentoonstelling in 1873. Dc nog bestaande 
rotonde, die indertijd ook uit ecu constructief oogpunt furore maakte, was 
van zijn hand. Ook bouwde hij de groote muehinehallc en de beide, eveneens 
nog bestaande „Pavillons des Amateurs." 

Bij de prijsvraag voor den bouw der Hofmusca werd het ontwerp van 
Hascnauer door dc jury in dc eerste plaats voor de uitvoering aanbevolen. 

Tegelijk met de uitvoering van dit bouwwerk werd hem ook den bouw 

opgedragen van het nieuwe Hofburg-theater en het Keizerlijk lustslot, welke 
hij gedeeltelijk met medewerking van Semper uitvoerde. 

Na dc opening van het nieuwe Burg-thenter werden vele klachten geuit 
over dc inrichting door dc spelers, die het oude theater van hun standpunt 
praotischel noemden; ook klaagde het publick dat het in vele loges onvoldoende 
kon zien en hooren. Hascnauer trok zich een en ander sterk nan en voerde 
aan, dat juist de genoemde gebreken niet non hem moesten worden geweten, 
maar toegeschreven aan vreemde invloeden, waaraan hij zich niet kon onttrekken. 

Verder werden nog door hem ontworpen het architectonisch gedeelte der 
monumenten van Maria Thcrcsia, Tcgctthoff en Grillparzer, het groote magazijn 
der decoratiën met bijbehoorend schildersatelier van het Burgtheater en 
meerdere kleinere werken. 

Hasenaucr werd bij verschillende gelegenheden onderscheiden. Dc keizer 
schonk hem den titel vnn ïreiherr, ook was hij drager van de Leopoldordc, 
het cerctceken van kunst cn wetenschap en van dc orde van het ijzeren kruis. 

B E R I C H T E N . 

Het programma is verschenen der Driejaarlijksche Ten
toonstelling, te houden in 1894, door de „Academie van 
Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen" te Rot
terdam. 

Zij zal van 13 Mei tot eu met 24 Juni geopend zijnen 
niet verlengd worden. 

De zorg voor alles wat op de tentoonstelling betrekking 
heeft, is opgedragen aan eene commissie uit het bestuur, 
bestaande uit de hh. tnr. W. H . s'Jacob, Chs. Rochussen, 
P. A. Schipperus, dr. F . D. A . C. van Moll, A . C. Chabot 
en Hendrik Veder. 

Schilderijen en teekeningeu moeten van vergulde lijsten 
zijn voorzien, waarvan de buitenrand of zoogenaamde paklijst 
een vierkanten vorm behoort te hebben. 

Alle kunstwerken zullen aan voornoemd gebouw, van 23 
tot 28 April middernacht, vrachtvrij moeten geleverd worden. 

Kopijen in olieverf naar schilderijen, teekeningen naar 
teekeningeu of prenten, kunstwerken, die op vorige tentoon
stellingen te. Rotterdam geweest zijn en werken van overleden 
kunstenaars zullen niet worden aaugenomen. Kunstwerken 
aan anderen in eigendom toebehoorende, zullen n i e t worden 
toegelaten dan met schriftelijke toestemming van den ver
vaardiger. Men zal mede niet toelaten stukken, welke vol
gens het oordeel der commissie n i e t geschikt ziju, waar
omtrent zij de beslissing geheel aan zich houdt. De niet 
geplaatste stukken zullen zoo spoedig mogelijk voor rekening 
van den inzender worden teruggezonden, terwijl men van 
behoorlijke geheimhouding en bescheidenheid verzekerd 
kan zijn. 

P R I J S V R A G E N 

Op de drie door dc „Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst" in 
1893 uitgeschreven prijsvragen, waarvan dc inzending voor of op 29 Dcc. 
moest geschieden, zijn de volgende antwoorden ingekomen als : 

ie. Het ontwerp voor een gebouw Voor groote roofdieren in een zoölogi-
scheu tuin. 

1. Motto „Papegaai," 2. motto „Scmpcr Spcra". 
2e. Het ontwerp voor een ingang voor een Zoólogischen tuin. 
1. Motto „Hondenhok", 2. motto „Beo," 3. motto „Hagenbeek," 4. motto 

„Twee driehoeken," 5. motto „Veni, V id i . . . P" 6. motto „The Zoo." 
3c. Het ontwerp voor een dakruiter voor een dorpsraodhuis, met opgaaf 

der constructie. 
Geen antwoorden ingekomen. 
De commissie van bcoordeeling bestaat uit de heeren D. E . C. Knuttel, 

A. van Amcyden van Duym Dzn., P. du Kien Fzn , A. Salm G.Bz. cn J . 
J . Wave. 

» 
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VAN DER ENDT & ZOON te MAASSLUIS 

R E D A C T I E V A N ARCHITECTURA ET AMICITIA : 
H . G. JANSEN, W. K R O M H O U T C Z N . , JOS. T H . J . CUIJPERS 

P A U L J . D E J O N G H cn J . L. M. LAUWERIKS. 
Bijdragen te adresseeren aan den Heer P A I L . J . D I J O N G H , Vijzelstraat 

40 tc Amsterdam, en alles, wat dc Administratie van het Genootschap 
betreft, aan den Heer J . C. D. DI G A Z A R , le Secretaris, American-
hotel, te Amsterdam, 

IIQVl'ti li'i'il'iiilOV iliO l f | l 
V O O R W A A R D E N VAN H E T LmiAA-rsVii.Ai', 

Het orgaan met technisch gedeelte Wjmlt .VKekelijl* fiiincö toege
zonden, aan alle leden van het Genootschap. De japtjlülkscoe contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam' Wootóehtig)'. ''., 'f 12.— 
kunstlievende leden . . «Jood .« J. ,S-.d (BQ .jiijn.LjL. : 
buitenleden 1HU. 
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M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

1°. De Tentoonstelling van Bouwkunst, in de gemeente-
hulpschool aan de Plantage Muidergracht (achter het Panorama) 
is geopend van des voormiddags 10 tot des namiddags 5 uur. 

Heeren leden hebben vrijen toegang op vertoou van hun 
diploma-quitantie. 

2°. De Jury voor de prijsvraag v<n „een Schildersatelier", 
bestaande uit de heeren A. C. Bleijs, W. Kromhout Czn. 
en H. G. Jansen, hebben aan het ontwerp, ingezonden onder 
het motto X , van den heer Jan Stuijt te Enschede, de prijs 
toegekend, 

De ontwerpen onder de motto's „Fluor" en UZ X 2" zijn 
eervol vermeld. 

3°. Aan heeren leden, wordt medegedeeld dal de kalender 
van het Genootschap deze week verzonden is. 

Bij niet ontvangst, verzoeke beleefd reclame, bij den 
ondergeteekende. 

4°. Aflevering 5 en 6 van den 4den Jaargang van het Plaat
werk „De Architect" zal eerstdaags aau H.H. Iuteekeuaren 
worden toegezonden, en de volgende platen bevatten. 
Plaat 133—134. D. A. N . Margadand. Kantoorgebouw-

hoek Huddestraat en Tulpplein te Amsterdam. 
135. A . L . van Gendt en J . G. van Gendt A . L.zu. 
Tramremise der A. O. Mij. nabij het Willemspark te 
Amsterdam. 
136—137. Paul J . de Jongh. Ontwerp voor een Ate
lier-Gebouw. (Prijsvraag „Architectura" te /s Hage.) ' 

138—139. W. Kromhout Cz. Verschillende uitgevoerde 
kunstsmeedwerken. ' : j B 

140—142. Nic. Molenaar. R. K . Kerk voor^de 
Parochie van de H . Bonaventura te Woerden.' v r > ' 
143—144. W. Kromhout Cz. Ontwerp vdo'r Wi» 
monumentale brug. (Prijsvraag A. et A.) ''{> * " 

Namen» het Bestuur, De \^té'éec¥emhs, 
. ' ! R y J . C. U. DI G ^ B A l R l . , , , ! r ' v 
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ONZE TENTOÖNS?TEÈEi:NG.; 
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De geheele vorige weelr HMe'eS' h^n^'-hulp^hwil^aiti 1 

de Plantage Muidergrach^'héi' tooVétVan Vootc bedrijvi"-'' 
neid. limmerlieden, s c b ^ r j J , be^ 
volijverige genootschap^deft z*wmdj^4 :dopre*n;'»m tetrrhéfei 
geen voor de inrichting; dér .tentoonBbellmg moést gedaan 
worden — en dat was niet weinig —'ïU-^ëen 'miriirauyrï 
van tijd tot stand 'te^brehgen^. h l u v ' " ; " ! ' ' ; 

Donderdagavond^ waf liet. tfiiéyi] V A U ^ e n arbeid nog .een.' 
chaos, de yhiyjgcflmjn^sm'Vmflesti, ziqh,;;y,©et Ve.0r votsb 
terrein veroveren ,np;.ide decorateurs die een ideeï van'dfc! 
decoratieve omheining; eeri Usr1' zaleii ' :bèSfg"wared BS 
beschilderen, #rj « w ^ ^ e c V t e r ' ' -tW bTób 'den' dag'der" 

• is uiu : nsbnod •;) unote m 9iirus Steil u\ m 
opening zal jflgjfi1 gearrangeerd..zijn. en zal,het gefteel, een 
flinken i n,l rn k m.-i ken. 

Over hstgeBn,:er. afeoo, teilen,:zal een lenkel woord:; 
Een grtiate .attractie van ' de expositie, zal ongetwijfeld dé 
inzending'^m*n Van B r . . P ; J- H.Cuijpers, waarbij vooraf 
de aAtiffa^ tókt' ,dd' 1 '^r r :irijké J ' ' :Mtó ,n • :bétuninering (in 

*%r, $Wf». fffci'ii^n.to,! pivdw-,.teidiJ>g van Qfei 
r;.i>geh«el :. gerestaureerd rwordt.i/Verder-Üij« toegezegd een 

tvftnttfgtel van de beste- ing«köinen'_antWtirtttHén' bp de prrjsU 

|ujmiiÜUrant*PQrden ouideie prijsvraag ingekomen) 
tOofci.aal tór opo.r»ze'.tentoonstelling gelegenheid zijn omi' 

[en^lijkTéiiffé' 8^e4 l ! W< > n\ftted ' f Vaif '«M^K J ' in-f le 'matste' 
iMlM-'-'tllyn^'ffottea''ftrf 
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sticht. Ook op het gebied van kerkbouw zijn vele bekende 
namen als Hezenmans, dr. Cuijpers, Bleijs e.a. goed ver
tegenwoordigd. Op decoratief gebied zal ook veel belangrijks 
te zien zijn, terwijl de kunstnijverheid voornamelijk door 
fraaie proeven van kunstsmeedwerk, gebrand glas en diverse 
kerkmeubelen zal vertegenwoordigd zijn. 

Vermelden wij ten slotte nog, dat, dank zij de bereidwillig
heid vau ons honorair lid, den heer A. N . Godefroi, ook 
de afdeeling oude bouwkunstige teekeningen en gravures 
zeer belangrijk belooft te zijn, dau gelooven wij, dat de 
heden geopende tentoonstelling een druk bezoek verdient 
eu noodigen wij mitsdien aile leden en andere belangstellenden 
uit de collectie iu oogenschouw te komen nemen. 

GENOOTSCHAP „ARCHITECTURA ET AM1C1TIA' 

LEZING GEHOUDEN IN DE VERGADERING VAN WOENSDAG 

29 NOVEMBER 1893, 
door den Heer Jhr. H . C. J . M . VAN NISPEN TOT SBVENAER. 

(Vervolg en slot van bh. \a.) 
Kunnen wij zonder het princiep der objectiviteit geen 

vaststaande orde hebben: wij kunnen zonder dat princiep 
evenmin ons verhellen boven ons zelven, boven hetgeen wij 
zijn en in ons ligt. Daar beslaat alsdan geene hoogere kracht, 
die ik kan aanroepen, op welke ik, bij de moeielijkheid 
mijner taak, kan bouwen. Geen hooier schoon, geen hooger 
model staat mij voor den geest, wekt mijne bewondering, 
mijne zucht, om het na te bootsen, geeft mij licht. Daar is 
geene goedheid, die mij aan zich verplicht, mij aanzet, mij 
tot dankbaarheid stemt. Ik ben ik, en ik beu het des 
Maandags en des Zaterdags en des Zondags, en mijn mede-
mensch is ik, evenals ik het ben. Het kan wezen, dat hij 
mij in den weg staat, en dan zet ik hem uit den weg of 
wel hij mij; cn het kan wezen, dat hij mij niet in den weg 
staat, en dan bemoei ik mij met hein niet, hij zich niet met 
mij. Vind ik een titel, om anders te handelen : ik viud dien 
titel niet buiten, maar in mijn ik, dat al mijne glorie, dat 
alles is, wat ik ben en wat ik kan worden, wat mij zou kun
nen ten deel vallen. 

Door zulk een toestand is het vak diep verlaagd, zijn aan 
hetzelve de titels der bezieling, der geestdrift, der lust en 
liefde voor het vak en voor het werken ontvallen. Het geldt 
niet meer het princiep der objeetiviieit huldigen en verhellen 
als de inhoud van alle hei l ; het heet niet meer zich zelven en 
den evenmensch aan dit heil deelachtig maken (*); hel geldt 
thans slechts voor het eigen ik verkrijgen, wat het behoeft, 
om zich en het zijne in stand te houden ; om zich en het 
zijne te bewonderen ; om zich en het zijne te genieten. De 
geest is bij het werken afwezig ; het lichaam, de begeerte 
naar rust, naar streeling van den smaak, van de geslachts
drift, voert den boventoon en verlamt de hand. Het is 
oll'eren aan het ik, wat men heeft, en van een ander willen, 
wat men niet heeft, of niet meer heeft, en wat het ik toch 
vraagt. 

Werd het princiep der objectiviteit gehuldigd, men zou, 
zich als kind gedragen, en, in zijn eeuwigen Vader, sterk, wijs 
en beschaafd of heilig zijn. Men zou niet het eigen, maar het 
kinderlijke ik kweeken, en daardoor de kracht, de vrijheid 
eu den rijkdom ; het denkvermogen, de kundigheid en het 
kunstgevoel; den wil, dc deugd eu de vreugd terugbrengen 
lot hunnen oorsprong, cn hen daar laven aan de bron, zoo 
wijd, zoo onuitputtelijk als de zee, zoo ver, zoo breed, zoo 
diep, dat geen menschelijke geest in staat is zijne gedachte, 
zijne verbeelding ver geuoeg te laten gaan. Men zou de 
Eenheid, de vereeniging, de verbinding met dat princiep 

(*) Weten cn beseffen, dat men door zijn werk aan dien evenmensen eenen 
dienst bewijst en dus het goede doet. 

wenschen, en van geen ander princiep, ook van geene twee-
of halfslachtigheid willen weten. Men zou zich geëerd 
gevoelen door de edele, de hoog verheven verhouding, waarin 
men tegenover dat princiep, en tegenover de plaatsbekleeders 
er van mocht staan. Men zou opgeruimd en blij, met volle 
geestdrift eu bedeling, met algeheele offervaardigheid en 
zelfs met lijdensmoed zich uederleggen in den goeden, 
den heiligen, den glorievollen wil van dat eeuwig princiep, 
dat allen tot zich trekt, om hen gelukkig, verheven en 
rijk te maken; om hen aan het zijne deel te geven en 
hen met zich te vereenigen. 

Wat men in onze dagen doet voor het lichaam, voor de 
gezondheid, voor het bewaren van het leven en van de 
ledematen, voor de dagen van werkeloosheid, van gebrek, 
ziekte en ouderdom, voor de overbl ij venden enz., mag ik 
niet vergeten, wil het ook goedkeureu en prijzen, veeltijds 
zelfs noodzakelijk noemen. Het is echter niet het eenige, 
niet het voornaamste, noch het noodzakelijkste. 

Onze handwerklieden ziju — ik wil hier nogmaals spre
ken in het algemeen - ongelukkig, terneer gezonken, zwak. Wij 
kunnen hen noemen en hen beschouwen als machteloos, 
gedachteloos, willoos, geheel vatbaar voor de suggestie onzer 
dagen. 

Hun geest is vol van eigenaardige microben, bacillen, 
bacteriën, of hoe gij ze wilt noemen. 

Het is eene geestelijke influenza, cholera of pest, die 
onder hen woedt en alles rondom hen bedreigl. 

Als men ziek is, zucht men om een geneesheer, en 
schroomt niet den kwakzalver toe te laten, als anderen niet 
willen komen, of wel geen raad weten; als zij, met al hunne 
geleerdheid, geene genezing aanbrengen. 

De personen der haudwerkslieden zijn personen zooals 
wij, behoefte gevoelend aan, van natuur hakend naar vrij
heid en welvaart, kundigheid en gevoel voor het schoone, 
beschaafdheid en vrede, evenals wij. Hunne huisgezinnen 
zijn huisgezinnen als de onzen, gelukkig of ongelukkig, 
ordelijk of onordelijk, evenals de onzen, indien er nfwijking 
bestaat van het princiep der orde, van het princiep der 
vrijheid en der deugd, van de objectiviteit, zooals wij het 
straks hebben genoemd. 

Kent gij hunne vrouwen en kinderen, gij zult niet ver
klaren, dat zij van ander geslacht, van andere natuur zijn 
dan de onzen. 

Zes dagen van de week vormen een getal van meer dan 
driehonderd op de 365 dagen van het jaar. Op al deze 
driehonderd dagen moet het vak beoefend worden, dat diep 
gezonken, dat den inensch onwaardig geworden is, dat hem 
niet meer schenkt het gevoel, het bewustzijn, den schat 
der vrijheid, der waardigheid, der beschaving en deugd. 

Twee eu-vijftig Zondagen kunnen dit gemis niet vergoeden; 
kunnen het te minder, omdat zij geen werkelijke Zondagen 
zijn, den menschelijken geest niet in aanraking brengen, 
hem niet omgang verschaffen met het princiep der eeuwige 
kracht, der eeuwige wijsheid en der eeuwige goed- en 
heiligheid; omdat zij hem niet geven, wat zijn hart vraagt, 
wat hem geestelijke gezondheid schenkt, hem boven het 
alledaagsche iu eu otn hem verheft. 

Ik wil thans eindigen met u te bedanken, dat gij mij, in 
deze ernstige dagen, de gelegenheid hebt willen bieden mijne 
gedachten uit te spreken, u mede te deelen, hoe ik sinds 
dertig jaren heil heb verkregen in mijn eigen boezem, heil heb 
mogen verschaffen aan mijn evenmensch, en in het bijzonder 
aan den handwerksstand. 

Steeds heb ik hierbij mogen ondervinden, dat de natuur 
der zaak was geraden, het wezen gegrepen; steeds heb ik 
groei en bloei en vrucht gezien, als ik vrijelijk kon handelen, 
als de omstandigheden zich mij niet al te ongunstig betoonden. 

Ware het mij gegeven mijne krachten te vertiendubbelen, 
te verhonderdvoudigen, ik zou lot mijne vrienden van den 
handwerksstand zeggen : weest getroost! daar zullen betere 

dagen voor u aanbreken ; gij vindt weer, wat uw hart vraagt, 
wat gij thans echter te vergeefs zoekt; ik zou tot de andere 
standen zeggen : geeft acht, doet, bewerkt uw voordeel! 

Gij, M . H . Architecten, en daarom in zekeren zin en tot 
zekere hoogte Vaders van den handwerksstand! gij hebt, als 
fiere zonen van het vrije Nederland, u losgemaakt van de 
banden, die u knelden, van de onnatuurlijke en daarom 
hatelijke en ondragelijke banden. Ik doe een beroep op uwe 
macht; op uwen blik voor de orde en het schoone; op uw 
welwillend en medelijdend hart. De tijden zijn ernstig, de 
nood is groot. Helpt mij, ieder op uw gebied; helpt mij 
ten bate van het handwerk, van den handwerksstand; ten 
bate van het geluk, van de rust en de orde onder ons volk ; 
ten bate van de grootheid en den roem van Nederland 

DE STADSGEHOORZAAL TE L E I D E N . 

Toen we in No. 51 van den vorigen jaargang melding 
maakten van 'eene gemeenteraadszitting te Leiden, waarin de 
gehoorzaal-tragedie weer opgevoerd werd, meenden we dat 
het toen wellicht voor de laatste maal zoude ziju. 

Het blijkt echter nu dat de spelers zich weer ter weder
opvoering kuunen gereed maken, daar de slachtoffers (in 
dit geval de aannemers Van der Kamp en Van Leeuwen) 
een zeer uitvoerig adres aan de raad hebben ingediend, waarin 
zij opkomen tegen de tegen hen ingebrachte beschuldigingen, 
en de hen ten laste gelegde tekortkomingen, inzake den bouw 
der gehoorzaal. Zij verzoeken daarom, dat 't Raadsbesluit, 
volgens hetwelk hun voortaan van gemeentewege geen leve
ranties meer gegund zouden worden, worde ingetrokken of 
bij niet intrekking daarvan over te gaan tot een tweede 
onderzoek van deskundigen, buiten de gemeente Leiden 
wonende, welke, volgens de meening der adressanten, on-

• partijdiger zullen oordeelen dan de destijds benoemde raads
commissie. Zij zijn overtuigd dat dan zal blijken, dat zij 
ten onrechte beschuldigd en door den raad, hoewel volkomen 
ter goeder trouw, onbillijk en onrechtvaardig behandeld zijn. 

* * # 
Vreemd is het, dat, na de verklaring der commissie om

trent de onsoliditeit van het gebouw, de gehoorzaal nu eiken 
avond gebruikt wordt door de directie van een paardenspel. 
Aan De Telegraaf wordt hierover o. a. het volgende ge
schreven : „. . . . ook ik was getuige van dat homerisch 
gelach dat opging toen „August", voordat hij een paar 
sprongen ging wagen, zeide : Herr Director! kanu das da 
oben nicht einstürzen ? " . . . . Maar waarlijk! indieu de 
stadszaal zoo totaal is afgekeurd, dan moesten voorstellingen 
als deze, door de overheid niet worden toegestaan, of zoo ja, 
dan ook de grieven van onsolide bewerking den bouwmeester, 
den heer Knuttel (of den aannemers), niet zoo heel breed 
worden toegemeten. 

H E N R I B E Y A E R T . 

De heer Jac. van Gilse te Rotterdam, lid van „A. et A . " , 
zendt ons het volgende artikel : 

Nu in België zeker een der grootste architecten is over
leden, de heer Henri Beyaert,. was 't niet mija plan diens 
werken of leven te beschrijven, anderen zullen dat beter 
kunnen, maar toch meen ik goed te doen in uw weekblad 
pen paar persoonlijke ondervindingen van meer intiemen 

aard over voornoemden architect mede te detlen, en als, ver
meen ik, intéressant er een brief bij te voegen, die ik in 
antwoord op een schrijven van ZEd. mocht ontvangen. 
Vooreerst een paar staaltjes uit zijn gewonen werkkring. 
Eens bij hem op 't bureau zijnde, toonde hij onder meer 
op de doorsneeteekeuing eener dorpskerk aan, hoe de 
architect met weinig middelen toch iets moois kan leveren, 
en had hij in dat eenvoudig kerkje alleen door kleurscha-
keering van baksteen, met heel weinig natuurlijke steen, 
een prachtvol effect weten te bereiken, zoo ook waren volgens 
zijn eigen woorden, de voorwerpen uit zijne dagelijksche 
omgeving, bijv. zoowel het servies dat de tafel dekte, als 
andere voorwerpen en levende wezens voor hem dikwijls 
eene inspiratie voor den een of anderen vorm, versiering of 
ontwerp; dit wat de theorie betreft. Wat vervolgens de 
practijk aangaat, was elke werkman voor hem een leer
meester en zijne teekeningen getuigen het ten duidelijkste, 
dat hij, vooral de laatste jaren, voor elk ambacht zoowel 
vorm als constructie tot in de kleinste bijzonderheden aangaf 
en niets aan den werkman zelve, zonder zijne goedkeuring, 
overliet. Hij was, zeide hij, geen vriend van 't schetsmatig 
teekenen, dit maakte van de meeste personen oppervlakkige 
architecten, die meer belang in een prentje stelden, dan in 
het werk of de architectonische constructie en uitvoering zelf. 

Ziehier vervolgens zijne zienswijze over de opleiding van 
den architect in een brief gedateerd April 1891 : 

„Mijnheer. De beste raad, die ik u geven kan voor uwe bouw-
„kundige studiën is, met te beginnen goed de Grieksche en 
„Romeinsche stijlen te bestudeeren in hunue eenvoudigste 
„vormen. Als gij deze goed machtig zijt, en gij als 't ware 
„met deze elementen kunt goochelen, bestudeer dan de 
„middeleeuwen; om deze verschillende stijlen grondig te 
„leeren kenuen is het onmisbaar nauwkeurige opmetiugen te 
„doen van bestaande monumenten, die vooral uitkiezend, 
„waarvan het karakter goed is uitgedrukt. 

„In mijne studiën heb ik aldus gehandeld en ik heb er mij 
„goed bij bevonden. Als gij in mijne bouwkundige werken origi-
„neele motieven opmerkt, dan is het grootendeels aan deze studie 
„te wijten, dat ik ze te danken heb. Het is goed dat een 
„architect al de stijlen kent, die in zijn land zijn toegepast, 
„want hij kan geroepen worden om 't een of ander monument 
«.te restaureeren ot te voltooien en zich verplicht zien den 
«eenen stijl eerder dan den anderen te moeten toepassen. 

„Ten slotte, wees gestreng voor u zelf; veeg uit eu ver-
„beter onophoudelijk, gebruik meer potlood- en inktgomelas-
„tiek dan potlooden; wees gedwee in 't aanhooren van raad 
,en doordring u wel, dat men uit een critiek altijd partij 
„kan trekken, terwijl de complimentjes tot niets dienen." 

Na het gebruikelijk slot, w.g. 

H E N R I BEYAERT. 

B E R I C H T E N . 

T E N T O O N S T E L L I N G V A N V E R S I E R D E L E D E R W E R K E N . 

In dc maand Februari zal eene tentoonstelling van versierde lederwerken 
in de Rotonde van het „Museum van Kunstnijverheid" te Haarlem gehouden 
worden. Deze tentoonstelling zal omvatten i met stempels bewerkte lederen 
boekbanden, lederen behangsels, met ornament cn figuren versierde lederen 
kistjes, kapsels, scheden, zadels, gordels en dergelijke tot het gebied der 
kunstnijverheid behoorende voorwerpen. Reeds werd in ruime mate mede-
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werking toegezegd; toch. meent de commissie, ten einde deze tentoonstelling 
zoo goed mogelijk te doen slagen, nog een beroep te doen op de welwillend
heid van hen, die dergelijke voorwerpen in hun bezit hebben, om ze voor 
genoemd doel aan het Museum in bruikleen af te stann. Dc voorwerpen 
worden franco aan het adres van den heer E . von Saher, conservator van 
het „Museum van Kunstnijverheid" tc Haarlem, ingewacht. Zij dienen ver
gezeld te zijn van ccne door den eigenaar ondertcckende opgave der 
ingezonden voorwerpen en der waarde waarvoor men ze wenscht te verze
keren. De verzekering geschiedt voor rekening van het .Museum, terwijl na 
sluiting der tentoonstelling de voorwerpen zorgvuldig verpakt, weder franco 
aan de inzenders worden toegezonden. 

— Iu eene vergaderiug, gehouden don 18en Maart 1891, 
besloot de vereeniging ,/Amstels Bouwkring", te Amsterdam, 
ook hare aandacht te schenken aan punt 4 van artikel 3 
van haar program : //het verspreiden van geschriften in den 
geest der Vereeniging". 

In de eerste plaats vestigde de Vereeniging hare aandacht 
op de arbeidswetgeving, eu daar over dit punt de gevoelens 
uiteenliepen, stelde het bestuur voor eene prijsvraag uit te 
schrijven, in welker beantwoording zou moeteu worden aange
geven welke bepalingen, speciaal met het oog op het bouw
vak, in eene wetgeving op den arbeid zou moeten worden 
opgenomen. De ingekomen antwoorden voldeden echter niet 
aan de eischen van de jury, en daarom heeft de Vereeniging 
opnieuw eene prijsvraag uitgeschreven over: 

z/H et o n t w e r p e n en t o e l i c h t e n v a n wets 
b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e n a r b e i d e n d e 
v e r h o u d i n g t u s s c h e n p a t r o o n e n w e r k m a n , 
i n h e t b ij z o n d e r me t b e t r e k k i n g t o t de 
b o u w v a k k e n". 

De vereeniging heeft met deze prijsvraag het oog : 
zoowel op eene wettelijke regeling van het arbeids-contract, 

omvattende de wederzijdsche rechten en verplichtingen, 
als op het al dan niet wenschelijke van wetsbepalingen 

omtrent: 
1°. vakopleiding van ambachtslieden ; 
2°. verbod of beperking van arbeid, in verband met leef

tijd en geslacht; 
3°. maximum arbeidsduur ook voor volwassen mannelijke 

werklieden ; 
4°. minimum-loon en uitbetaling der loonen ; 
5°. verzekering der werklieden tegen ziekte, ongelukken, 

invaliditeit en werkloosheid ; 
6°. gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ; 
7°. kamers van arbeid. 
Tevens wenscht zij gelet te hebben op de verhouding tus

schen aanbesteder, architect, aannemer en onder-aannemer. 
Terwijl zij eeuerzijds vrijheid laat om de opgesomde 

onderwerpen met andere te vermeerderen, stelt zij anderzijds 
niet den eisch, dat de antwoorden al de opgenoemde moeten 
omvatten om voor bekroning in aanmerking te komen. Te 
dezen opzichte behoudt zij slechts aan de jury het recht voor, 
oin"Tn"TeSahtrTrierinede prijs en premiën gedeeltelijk toe te 
kennen. Doch overigeiïs 'kóX ^rooDer' waarde worden gehecht 
aan eene,g*pndu^ 
deelingen omtrent regeling en ervaring in andere landen) 

ii9aTo*Y>!>'d SD19U19V nav VniliafSuooIno) anai [aFtjaiadvi bimum, >u nl 
^ I » n t ë W $ R l T ? a W ^ 

hatndbliiu£ vain «ïllp.it» ttamenjiavmo [si gnïllslsaoolnsl szsQ .nsbnt 

woorden'* worift'' uil[jiett)ofd''éen'fur^s'evan , /Itfö^l, '^ vpor.IJCT 

daaropvolgende eene eerste premie van f 300 en voor het 
daaropvolgende eene premie van f 200 ; terwijl deze prijzen, 
in de verhouding van ƒ 1000, ƒ 300 en / 200 zullen worden 
verhoogd uit het bedrag dat eventueel door zusterverenigingen 
zal beschikbaar worden gesteld. 

De jury heeft het recht den prijs en de premiën te splitsen 
of slechts gedeeltelijk toe te kennen. 

De jury zal bestaan uit de heeren : mr. A . Kerdijk, lid 
van de Tweede Kamer der Staten-Geueraal te 's-Gravenhage; 
mr. J . A . Levy, idem, te Amsterdam ; mr. L . H . Kuhn jr., 
advocaat te Amsterdam; professor mr. B . H. Pekelharing, 
hoogleeraar te Delft; J . C. van Marken, fabrikant, idem ; mr. 
M . W. F. Treub, lid van den gemeenteraad te Amsterdam ; 
J . A . Schuurman, directeur der publieke werken, idem; 
F. J . Nieuwenhuis, architect te Utrecht; P. H . Berlage, 
idem te Amsterdam; D. Schut, aannemer, idem; J . 
F. Staal idem idem; S. J . Buró, schilder, idem ; G. van 
Heerde, smid, idem; B. H. Heldt, voorzitter van het Ned. 
Werkliedenverbond te 's Gravenhage; K . Kater, voorz. van 
//Patrimonium" te Amsterdam; W. C. J . Passtoors, voorzitter 
van den Ned. R. K . Volksbond, idem ; dr. H. F . R. Hubrecht^ 
lid van de Kamer van kooph. en fabrieken, idem; M . E . 
Jonker, idem idem. 

Antwoorden worden vrachtvrij ingewacht, uiterlijk tot en 
met 30 Juni e.k., aan het adres van den heer B. van Buuren^ 
voorzitter der Vereeuigiug. 

— Aan de aannemers van den stadsschouwburg te Am
sterdam hebben de bestuurders der drie schildersver-
eenigingen aldaar een schiijven gericht, waarin wordt 
verzocht — nu het décoratieschilderen aan eene firma 
uit Brussel gegund is — //met het oog op de hier ter 
stede bestaande werkloosheid, het verdere schilderwerk aan 
den stadsschouwburg aan eene aldaar bestaande firma te 
gunnen, daar het toch in vele gevallen gebleken is, dat de 
Nederlaudsche werkman, wat kunde betreft, niet bij die van 
het buitenland ten achter staat." (N. R. Ct.) 

U I T D E N V R E E M D E . 

— Te Brussel is overleden de bekende architect Henri 
Beyaert, die door zijne talrijke bouwwerken veel heeft bij. 
gedragen tot verfraaiing van Brussel. Beyaert bereikte den 
leeftijd van 71 jaren. Hij was geboren te Kortrijk, maar 
ontving zijne opleiding te Brussel, waar hij tot zijn dood 
werkzaam bleef. 

— De aanzienlijke sommen van 3000, 1500 en 1000 
Frcs. zijn door de Fransche regeering beschikbaar gesteld 
als prijzen ten behoeve van een concours voor een artistiek 
ontwerp van eeu Franschen postzegel. Aan deze prijsvraag 
kunnen alleen Fransche onderdanen medewerken. 

- l c , . 
8 — ''Vop? 'dié'"verdere voltooiing der inwendige decoratie 
isi'td SrA> tj;>i!n.v ir-ri'ihitj; ,i.„ 

«gSrffRrni Wtf^WvM^lffllkwWfet,, , sjfiilnootrwq 
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R E D A C T I E VAN ARI-HITECTI RA KT AMICITIA : 
H . G . J A N S E N , W. K R O M H O U T C Z N . , JOS. T i l . J . CUIJPERS, 

P A U L J . D E J O N G H en J . L . M . L A U W E R I K S . 
Bijdragen te adreaseeren aan den Heer P A U L . J . Dt3osati,Jr^gelatraat 

40 te Amsterdam, en alles, wat de Administratie van het Genootschap 
betreft, aan den Heer J . C. D. Dl G A Z A K , le Secretaris, American-
hotel, tc Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N VAN HET LIDMAATSCHAP. 
Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege

zonden, aan alle leden van het Genootschap. De jaarlijkschc contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12 .— 
» kunstlievende leden „ 10 .— 
ii buitenleden „ 7.50 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

lo. De Tentoonstelling van Bouwkunst, in de getneente-
hulpschool aan de Plantage Muidergracht (achter het Pano
rama) is geopend van des voormiddags 10 tot des namiddags 
5 uur. 

Heeren leden worden opmerkzaam gemaakt, dat ter wille 
der controle, niemand zal icorden toegelaten, dan op vertoon 
van zijn ltfploiiia-quitautie. 

Deze week is onder meerdere nagekomen inzendingen ook 
geëxposeerd een relief van den heer Hesseling benevens 21 
der ingekomen antwoorden op de prijsvraag voor een reclame-
biljet der firma Rud. Ibach Sohn, waarbij ook de bekroonde 
ontwerpen. H.H. Nederlandschc inzenders op deze prijsvraag 
wordt in overweging gegeven hunne ontwerpen op te vragen 
om ze met de reeds aanwezigen op de Bouwkunst-tentoon
stelling te exposeeren. 

2o. Het Jury-rapport van de prijsvraag : //Schildersatelier," 
is in dit nummer opgenomen. 

De Heer Jan Stuijt tc Enschede behaalde den prijs met 
het ontwerp motto / / X . " 

De Heer K . de Bazel te Amsterdam een eervolle vermel
ding met het ontwerp motto „2 x 2." 

De ontwerper van het ontwerp motto/,Fluor", wordt ver
zocht zich bekend te maken. 

3o. De Jury voor de prijsvraag van : Tentoonstellings
gebouwen voor het.Hotelwezen, heeft den 

len prijs, ƒ 4 0 0 . — , toegekend aan het ontwerp ,/Attraction" 
van den Heer W. Kromhout Czn. te Amsterdam. 

den 2en prijs, / 200.—, aan het ontwerp motto , /HB" van 
den Heer Paul J . de Jongh te Amsterdam. 

en den 3en prijs, / 100.—, aan het ontwerp : motto ,/Oost, 
West, thuis best" van den Heer W. van Boven te 's Her-
togenbosch. 

Namens het Bestuur, Be \ste Secretaris, 
J . C. D. D l GAZAR. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA. 
1000e GEWONE VERGADERING VAN ZATERDAG 

27 JANUARI 1894 , 
i 

in liet Tentoonstellingsgebouw aan de Plantage Muidergracht 
le Amsterdam. 

De Voorzitter, de beer H. G. Jansen noodigt den heer 
J . H . Leliman, Eerc-voorzitter van hot Genootschap, uit, 
de vergadering te openen. 

De heer Leliman sprak een kort inleidingswoord en heette 
daarna bestuurderen, genoodigden en mede-ledeu welkom op 
de vergadering, die het galdental duizend in top voerde. 
Spr. herdacht voorts de geschiedenis van het Genootschap, 
de. belangrijke feiten daaruit in de volledige notulen vermeld, 
de leescirkel met zijn 1000c eu 1500e portefeuille. De vele 
leden, die in het tijdsverloop van 1 tot 1000e vergaderiug 
mede hebben gewerkt deze vergaderingen door geestesgaven 
en talenten belangrijk te maken. 

Spr. eindigde zijne rede tnct den wensch dat „A. et A . " 
als fonkelende ster, een raadsman, een toorts moge zijn op 
de vaak duistere kunstwegen ; doch met de machtwoorden 
Rechtuit en Voorwaarts f als devies. 

De heer Leliman overhandigde, hierna den Presidentshamer 
aan den Voorzitter, die aan den heer W. Kromhout Czn. 
het woord verleende. (*) 

Dc le Secretaris leest hierop de notulen der le Vergadering 
voor. Deze vergadering werd gebonden don 25 August. 1855 
in het lokaal //de Stad Breda", in de Warmoesstraat. De 
Voorzitter merkte op, dat er zeker geen heeren aanmerking 
op deze notulen hadden. 

Hierna las de Secretaris dc notulen der 099e vergadering, 
die onveranderd werden goedgekeurd. 

Door den Voorzitter werd daarna, als rapporteur der jury, 

O Dc 
enlist. 

causerie van den heer Kromhout volgt in haar geheel achter het 
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zich bekend de 

voorgelezen het jury-rapport voor de prijsvraag //een schilders
atelier" door het Genootschap namens de maatschappij „Arti 
et Amicitiae" uitgeschreven. De jury, bestaande U't de heeren 
A. C. Bicijs, W. Kromhout Czn. en II. G. Jansen, kende 
aan het ontwerp, ingezonden onder motto „X" den prijs toe, 
en verleende eene eervolle vermelding aan de ontwerpen, 
ingezonden onder de motto's „2 x 2" en „Fluor". 

Dij de opening van den naambrief bleek de heer Jan Stuijt 
te Enschedé, ontwerper van „X" te zijn. Als ontwerper 
van „2 X 2" maakte zich bekend de heer K . de Bazel te 
Amsterdam. Voorts maakte de Voorzitter den einduitslag 
bekend van het ingekomen jury-rapport voor dc prijsvraag 
Tentoonstellings-gebouwen voor het Hotel-wezen. Hieruit 
bleek, dat de jury, bestaande uit de heeren Dr. 1'. J . H . 
Cuijpers te Amsterdam, J . J . van Nieukerkente 's Graven
liage, A. Salm G.Bzn. te Amsterdam en W. Schut te 
's Gravenliage, den len prijs, groot f 400.—, heeft toegekend 
aan het ontwerp onder het inotto yAttraction", den 2eu prijs, 
groot f 200.—, aan het ontwerp onder het motto „HB" 
en den '"jen prijs, groot f 100.—, aan het ontwerp onder het 
motto „Oost, West, thuis best." 

Als ontwerpei' van //Attraction" maakt 
heer W. Kromhout Czn. en van „HB" de heer Paul. J . de 
Jongh, heiden te Amsterdam. 

De Voorzitter wenschte de verschillende prijswinners der 
beide prijsvragen geluk met hun behaald succes. 

De heer Leliman oordeelende dat het nog geen 3 uur 
was, (het openingsuur der tentoonstelling) nam wederom 
het woord, en herdacht den kunstschilder Jozef Israels, 
die den 2 7 Januari zijn 7Oen geboorte-dag vierde. Spr. stelt 
voor namens liet Genootschap een telegram van gelukwensen 
te zeilden. 

Op een mededeeling, ontleend aan de Amxterdam*che 
courant, als zou de heer Dr. P. J . II. Cuijpers Amster
dam metterwoon verlaten, werd de heer Leliman door den 
heer Jos. Th. J . Cuijpers geïnterpelleerd, dat dit bericht 
geheel onjuist was, en uit de lucht gegrepen. Zijn vader 
zou na 3 uur de tentoonstelling bezoeken en alzoo zijn 
tegenspraak bevestigen. 

De lieer Jansen sloot hierop de 1000e vergadering, en 
opende de tentoonstelling, de heeren genoodigden en leden 
verzoekende het bestuur te willen volgen bij het doorwan
delen der zalen. 

De Vergadering en Tentoonstelling werden druk bezocht, 
tegenwoordig waren o. a. de Eere-leden de heeren II. Mole-
mans, A. .V. Godefroy, J . G. van Niftrik, Bestuursleden 
van verschillende Zusterverenigingen, inzenders, de pers, enz. 

C A U S E R I E 
gehouden op de lOOOsfe Vergadering ran het Genootschap 

li Architectura et Amicitia", 
door den lieer W. K it O M it o o I CzK. 

Mijne llceren ! 
Het is misschien overbodig om na eene feestrede van 

onzen eere-voorzitter, nog iets te willen zeggen van onze 
tentoonstelling, die een gevolg is van de door hem herdachte 
1000ste vergadering. Maar liet Bestuur was blijkbaar van 
ineening, dat het in een gemengde vereeniging als dc onze 
noodig is, op de 1000ste vergadering de beide fraction, die 
het Genootschap samenstellen, vertegenwoordigd te zien, l i l : 
de onderen en de jongeren ; zij, die nader bij het einde, dan 
bij het begin staan van hun loopbaan, of hun loopbaan 
reeds geheel achter zich hebben, en zij, die op hun toe
komst slechts één voet gezet hebben of zich deze nog 
geheel maken moeten. 

En aangezien deze jongeren hier verreweg dc meerderheid 
vormen en ons Genootschap voortdurend gevoed wordt 
door jonge elementen, komende van school, werkplaats of 

bureau, en ouderen dikwijls heengaan, hiertoe genoopt door, 
. . . ja, laat ik zeggen door drukke bezigheden, wat geloof 
ik den geijkten term is, . . . door dit alles zal ons Genoot
schap jong blijven en heb ik, als een dier jongeren, gemeend, 
eene uitnoodiging van het Bestuur om iets te zeggen niet 
te mogen weigeren. 

Uit het hiervoor gezegde moet U niet afleiden, dat de 
genoemde fractien tegenover elkander slaan, integendeel : de 
ouderdom, die contemplatief maakt, laat ook hier de jeugd 
zich roeren, en weit te genieten in dc aanschouwing van 
hun voortdurend streven. En — merkwaardig genoeg — 
wetende dat deze strijd noodig is, ontmoeten we van de 
invloedrijken onder hen grooten steun en kunnen wc eon-
stateeren, dat zij ook hunne kunst, die — zoodra zij gevoeld 
is en oprecht gemeend toch ook steeds jong zal blijven — 
gaarne bij ons willen doen zien en waardeeren. 

Van enkelen onder de ouderen is het een blijvend 
voorrecht hunne werken tentoongesteld te zien. Deze enkelen 
leeren ons, hoe ook Bouwkunst een voortdurende inspanning 
en studie vereiseht om bouwmeester te zijn en tc blijven, 
hunne werken getuigen het, maar vooral liun werkzaam leven. 

En tot zekere hoogte is het goed zich bij een persoon
lijkheid, een beginsel of een denkbeeld te kunnen aansluiten, 
al is zoo'n beginsel of zoo'n denkbeeld nog zoo vatbaar 
voor kritiek, het komt er op aan het goede en het altijd 
ware in zoo'n persoonlijkheid of beginsel te erkennen, en 
al kunt ge van dit goede en ware nog zooveel opdoen in 
vroegere tijden, het is verheffender en den vooruitgang onzer 
kunst meer dienende, indien we dit in onze onmiddellijke 
omgeving kunnen vinden. 

En wat u vooral treilen zal bij de beschouwing der 
werken dier enkele ouderen, is de gemakkelijkheid waarmede 
alle aan Bouwkunst verwante kunstvakken beheerscht is, 
Dit is gelukkig, want waar in onzen tijd bijna ieder voor 
zich leeft, daar is het noodig herinnerd te worden aan de 
groote wet, die Bouwkunst ons leert, dat wij allen moeten 
samenwerken voor een gedroomd geheel. 

Ziedaar het mooie onzer kunst en tevens de hooge roeping 
van den architect, dat hij, een groot geheel willende, alles 
daarheen moet leiden ; dat hij vóór alles zijn denkbeeld 
verwezenlijkt willen zien, gebruik moet maken van allerlei 
krachten die hem seeundeeren moeten ; dat hij deze krachten 
moet melen te kiezen niet alleen, maar ook met hen moet kunnen 
samenwerken ; dat hij naast zijn architect zijn, levens den 
smid moet kunnen raadplegen cn waar noodig aanwijzingen 
doen ; zijn timmerlieden en metselaars en loodgieters moet 
voorgaan, hen behulpzaam zijn in de uitwerking der onder
deden ; dat hij iets in zich heeft van den beeldhouwer en 
decorateur, om ook bij raadpleging dezer krachten, meer een 
steun te ziju, dan een in hunne kunst vreemd element. 

En dat leeren ons de werken dier enkele ouderen, dat 
zij het verstaan hebben zich al deze krachten ten nutte aan 
te wenden cn daarom aan hen in dc eerste plaats onze 
hulde f Zij kunnen overtuigd zijn, dat wij dat spoor zullen 
trachten tc volgen. 

Maar wij moeten meer willen ! Want dit alles is zeer goed 
als afsluiting van een tijdperk, waarvan wij veel willen 
overnemen en voortzetten, maar waaraan nog veel te verede
len valt en in overeenstemming te brengen is met onzen 
tijd cn tijdsomstandigheden. Nog is de bouwkunst te veel 
aristocratisch, nog is zij te veel het voortbrengsel van eenige 
Architectenbureau's, waaraan slechts enkele vakwerklieden 
mogen schellen, die reeds eenigermate gedrild zijn en den 
architect begrijpen. 

De ouderen zullen slechts bureau's nalaten en eenige 
kunxtioerkplaatsen, op ons rust de taak ook deze bureau's 
optcheilen cn voor alles werkplaatsen in de plaats te stellen. 
Daartoe zijn we echter — indien het mij vergund is zoo 
te spreken — nog te veel heeren. 

Om dc zuivere positie van den architect terug te krijgen, 

zooals ik me die denk, moeten we — onzen adel hoog 
houdende — ons ontdoen van die maatschappelijke opvatting 
van ons vak, waardoor we thans zoo ver van onze medewer
kers verwijderd staan. Wij, architecten, zoogenaamd een 
„positie" in de maatschappij bekleedende, maar tevens 
kunstenaars willende zijn, wij moeten alle andere positie-
menschen voorgaan in een hooge minachting voor den zoo 
gezochten maatschappelijke!» stand, wij moeten m.a.w. weder 
eenvoudig worden en onzen trots zoeken in het streven om 
vóór alles den eersten werkman te zijn. 

Laat het anderen over staudsafscheidingen te bewaren, wij 
moeten weder de voorsten zijn om deze optehell'en eu de 
maatschappij te vereenvoudigen, want wij allen zuchten onder 
haar ingewikkeldheid. En onze kunst goed begrijpende, zoo
als de Ouden en de Middeneeuwers en zooals ook de Mo
dernen ons die leeren, kunnen we dit. 

Dc meesten onzer gaan dc toekomst tegemoet, laat ons 
deze ingaan met een hoogen zin voor eenvoud en natuur, 
opdat we in ons. streven naar harmonie, niet belemmerd 
worden door wanverhoudingen die nog in ons zelve ziju. 

Deze eenvoud, die ik bedoel, is grootsch en behoeft u niet 
afteschrikken ; hij zal ons nader brengen tot de uitvoerende 
krachten, die we noodig hebben en zal ons gelegenheid geven 
hen tot ons optevoeren. Eu dan eerst zullen de vakken die 
medewerken moeten tot het gedroomde architectonische 
geheel, hiervoor berekend zijn ; dan zullen we weer iets 
terugkrijgen van die heerlijke samenwerking, waaraan Europa 
hare kathedralen te danken heeft. Dan ook zou de dubieuse 
kwestie of wij een eigen stijl hebben opgelost zijn. Want 
eenmaal in alles harmonieus voelend, denkend en handelend 
zal er ook eenheid komen in de uitdrukking van alle 
gemoedsaandoeningen, zal de beeldhouwer en schilder in de 
taal van den architect zijn eigen taal herkennen en het 
bouwwerk zal weder het middelpunt worden, waar alle 
kunsten bijeenkomen. 

Maar dan ook zullen geen tentoonstellingen meer noodig 
zijn, deze zal men vervelend vinden en onnatuurlijk, want 
onnatuurlijk 'is eene tentoonstelling en alleen mogelijk in 
onze maatschappij. Want juist omdat wij zooveel ten achter 
waren bij vroeger, zijn de tentoonstellingen uitgedacht om door 
aanschouwing van vroegere werken, de mate van teruggang 
te bepalen. Thans, 40 jaren na het eerste initiatief, nadat 
reeds duizende tentoonstellingen en tentoonstellinkjes zijn 
gehouden, kau weder op eigen kunst gewezen worden. 

Laten we dus alle succes hopen van onze tentoonstelling, 
maar laten we tevens, Mijne Heeren, en ook U Dames, die 
tegenwoordig zoo Hink deelneemt in de kunstbeweging, — 
voortwerken om verdere tentoonstellingen iu de toekomst 
onnoodig te maken. I k h e b g e z e g d ! 

„AKCIIITECTI'BA ET AMICITIA" 
RAPPORT VAN DB J U K Y IN ZAKE DE PRIJSVRAAG VOOR EEN 

Scuu.oEits- ATELIER, 
uitgeschreven door het Genootschap namens de Maatschappij 

„Arti et Amicitia" als beheerder van het Davidsfonds. 

De medewerking aan deze prijsvraag was bizouder groot; niet 
minder dan twintig antwoorden, waarbij vele die van ernstige 
studie blijk gaven, werden het Genootschap toegezonden. 

Bij vele van de betere inzendingen moest geconstateerd 
worden, dat de ontwerpers de eischen van eene goede indeeling 
cn rationeele samenstelling niet genoeg hadden in 't oog 
gehouden en te uitsluitend zich hadden bezig gehouden met 
het zoeken naar pittoresque effecten. 

eene beschouwing der verschillende inzendingen valt 
het volgende op te merken : 

Fluor. Dit ontwerp maakt een zeer artistieken indruk, het
geen te meer te prijzen is daar dit effect met sobere middelen 
verkregen is. Vooral de gevel aan de straat heeft veel cachet; 

men zoekt daarachter het verblijf van een artist die zich 
uit het gewoel der profane wereld heeft teruggetrokken. De 
hoofdingang maakt een eenigszins vreemden indruk met ziju 
weinig constructieve outlastingsboog; als proeve van karakter
uitdrukking is echter dit detail zeer geslaagd (e noemen. 

Aan de andere gevels is vermoedelijk minder studie be
steed : hoewel iu dezelfde vormen gedacht, zijn zij minder 
karakteristiek dan de hoofdgevel. 

De indceling heeft gebreken : eene te smalle gang voert 
naar een onpractisch ingerichte keuken, een uitgebouwd 
privaat is op de zijgevelteekening niet aangegeven. Het atelier 
is op de, verdieping ontworpen terwijl liet programma aangaf, 
dat slechts de woning ten deele op de verdieping kan ge
projecteerd worden. De aan drie zijden ingebouwde serre 
zal weinig aan hare bestemming beantwoorden. Van de 
inrichting van het atelier is weinig werk gemaakt. De 
verlichting van de groote logeerkamer door één raam van 
gewone afmetingen is onvoldoende. 

De doorsnede over de entree en het trappenhuis doet 
denken aan een Roinaanseh kerkinterieur doch heeft niette
min verdienste. Gaarne had echter de Jury alles duidelijker 
aangegeven gezien, daar toch in de architectuur, naast de 
impressie, ook de détailvormen van overwegend belang moe
ten geacht worden. 

De gevel met den hoofdingang is op de schaal van 1 :i 1 00 
geteekend in plaats van op 1 a 50, zooals het program 
voorschreef. Blijkens een bijschrift moet het geheele ontwerp 
als spiegelbeeld betracht worden, daar anders het atelier op 
het Zuiden zou gelegen zijn. 

2 X 2. Ook dit plan vertoont in de verdeeling ernstige te
kortkomingen. Een keuken van 2.50 M . X 3.5(1 M . bij een 
woonkamer groot 0 X 8 M . is veel te klein ; bij de ruime 
entree, vestibule eu ontvangkamer is de schuin gelegde 
hoofdtrap wel wat misdeeld.. Het groote aantal smalle ramen 
met steenen dammen van minimale afmetingen zal aau de 
soliditeit van den bouw afbreuk doen, ook ziju die dammen 
voor een atelier-raam minder gewenscht. 

Er is blijkbaar gestreefd naar een schilderachtig silhouet, 
doch aan dit idéé is de practische bruikbaarheid van het 
huishoudelijke gedeelte van het gebouw wel wat opgeofferd. 
Het arrangement van het atelier met annexen, ontvangkamer 
etc. is niettemin ruim en fraai. 

Uitwendig is door de groepeering van de verschillende 
declen van het gebouw een aantrekkelijk geheel verkregen ; 
aan de achterzijde is het streven naar pittoresque effecten 
wel wat overdreven, de uitspringende deelen geven daar den 
indruk er later te zijn aangebouwd. De vele moeielijkheden 
in de bekapping, uit deze distributie ontstaan, zijn niet altijd 
voldoende opgelost, bijv. aan den Zuidelijken gevel. 

De uitvoering der teekeningen is zeer goed geslaagd, 
de dótailteekeuieg van den ingang vooral is artistiek van 
behandeling en verraadt een grondige kennis der détailvormen. 

Ofschoon het gebouw uitwendig niet bepaald als type kan 
gelden voor een schildersatelier, zoo verdient toch de com
positie zeer te worden geroemd. 

N. A. 23. Het plan is goed ineengezet, de keuken is wat 
ver van de woonkamer gelegen, ook moet dc hoofdtrap te 
monumentaal worden geacht als leidende slechts naar enkele 
kamers van ondergeschikt belang. 

De gevels zijn goed van silhouet, de uitkraging van gele 
steen aan den voorgevel is niet fraai, de oplossing van den 
schoorsteen van het atelier is uitwendig wat pover. Het 
teekenwerk verdient lof, het détail van den ingang kau niet 
décoratief genoemd worden. 

X. Een goed plan, de lokalen van de parterre-verdieping 
zijn uitstekend gearrangeerd. 

De diensttrap, die nu slechts tot dc 1ste verdieping loopt 
behoorde tot de zolder-verdieping te worden doorgetrokken. 

Het uitwendige, sober van conceptie en goed van karakter, 
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mankt een behaaglijk ell'ect, waaraan alleen de vreemde boog
vorm bij den ingang een weinig schade doet. 

Ook de perspectievische aanzichten in de hall, in de ont
vangkamer en van het uitwendige zijn met smaak ontworpen en, 
evenals de overige teekeningen met vaardige hand geteekend. 

Pal et A. De gevels zijn blijkbaar vrij gevolgd naar die van 
een der -bekroonde ontwerpen voor een raadhuis te Zutfen, doch 
op eene vrij onbeholpen manier. In de perspectief en iu de 
detailteekening komt het gebrek aan vaardigheid van den 
ontwerper nog duidelijker aan het licht. 

In het plan zijn de gevraagde vertrekken voorhanden. 
De raamverdeeling die de gevel aangaf is voor vele der 
vertrekken onpractisch te noemen. Een bergplaats op de 
verdieping zal minder aan het doel beantwoorden. 

Werkeloos. Het plan is niet kwaad, de keuken is te klein en 
wat afgelegen, het dienstbodenvertrek kan kleiner zijn. 

De gevels missen het karakter van schildersatelier, het is 
meer een villa met veel noodeloozen opschik (het smalle 
avant-corps telt niet minder dan 5 pinakels en vazen, beue
vens een buste). De zijgevel is beter dan de hoofdgevel. 
De teekeningen zijn met zorg behandeld, de vele ornamen-
tale détails echter verraden, in de wijze van voorstelling, 
een ongeoefende hand. 

? l . Het atelier ontvangt licht door gewone ramen uit niet 
minder dan vijf verschillende richtingen. De privaten ziju 
vorstelijk ingericht (2.10 X 3.40 M.) De gevraagde ver
trekken zijn voorhanden, doch zonder smaak gegroepeerd. 

De gevels vertoonen een zeer burgerlijk karakter, het 
atelier, gedrukt van silhouet heeft noch in het plan, noch 
in den opbouw den noodigeu samenhang met het overige van 
het gebouw. 

1'Union fait la force. Het atelier ontvangt van twee zijden 
licht, gangen, trappen, keuken en verdere aanhoorigheden zijn 
bekrompen van afmeting en bovendien wijdloopig eu onprac
tisch ingedeeld. 

Het uitwendige is zeer gewoon van conceptie; de vele 
ballen en andere details zijn met weinig smaak aangebracht. 
De perspectiefteekening heeft als aquarel eenige verdienste. 

Strijd geeft moed. Het uitwendige is karakterloos, het plan 
heeft enkele practische verdiensten, doch vertoont te veel de 
indeeling van een doodgewoon huis met een atelier er tegen 
aan gezet, dit laatste ontvangt zijn licht van twee zijden en 
door ramen van gewone afmeting. 

Sabe. Het plan is gezocht ingewikkeld, de ontvangkamer 
ligt te ver van het atelier, de dienstbodenkamer, tusschen 
keuken en woonkamer, is niet goed geplaatst. Het atelier 
is, zoo in het plan als in den opbouw, secundair behandeld. 

De gevels ziju met een zekere chic geteekend, zonder 
echter op groote oorspronkelijkheid te kunnen bogen, som
mige détails zijn ietwat bouwdoosachtig. 

Karakter als schilders-atelier bezit het ontwerp niet, het 
doet meer deuken aan een coquette villa aan eene zee-bad
plaats. Dc verschillende teekeningen zijn met groote uitvoe
righeid behandeld. 

Cents post tegel. Het atelier is op de verdieping ontworpen 
en ontvangt licht van het Noorden en van het Westen, 
overigens is de indeeling vrij goed. 

De gothische vormen van het uitwendige zijn weinig 
bestudeerd. 

? ! . Ook hier zijn alle lokalen in het plan aanwezig en vrij 
goed gearrangeerd, behalve het atelier dat op dc verdieping 
is ontworpen. Uitwendig zijn de verschillende partijen niet 
zonder smaak gegroepeerd, enkele détails zijn wat alledaags. 

La peinture. Het plan is practisch van indeeling; de in
gang (aau een zijgevel) is wat benepen, de diensttrap is niet 
verlicht. De gevels zijn met zorg geteekend doch lang niet 
fraai van details. In die richting heeft de inzender nog veel 

te studeeren. De verlichting is onpractisch, de groepeering 
der daken is niet fraai. 

In kaant. Het plan en ook het uitwendige wat silhouet 
betreft, zijn vrij goed. De detailleering is wat oppervlakkig 
behandeld ; het geheel is, zooals het motto reeds doet ver
moeden, wat haastig afgemaakt. 

Het gevraagde détail ontbreekt en de hoofdgevel is op 
3/100 in plaats van op 1/50 geteekend. 

Palet. Het plan is erg uitvoerig en geeft veel meer dan in 
het programma gevraagd is. De gevels zijn erg opgesierd doch 
missen karakter; het teekenwerk geeft van weinig geoefend
heid blijk, liet perspectievisch aanzicht in de ontvangkamer 
geeft weinig smaakvolle vormen te zien. 

Honos a'il Arti». Het woonhuis cn het atelier vertoonen, zoo 
in plan als iu opbouw, te weinig samenhang ; de indeeling van 
het woonhuis is wel wat wijdloopig, de vereischte lokalen ziju 
echter aanwezig. Het atelier ontvangt licht van twee zijden. 

De gevels zijn, behoudens het reeds genoemde gebrek aan 
samenhang tusschen de beide deelen van het gebouw, goed 
van verhoudingen en flink geteekend, de détailvormen zijn 
wat afgezaagd. De doorsneden, zeer uitvoerig behandeld, 
missen cachet. 

Eenvoud.^ Het plan is erg gecompliceerd, de woonkamer 
is op de verdieping niet goed gelegen. De behandeling der 
teekeniugen verraadt een ongeoefende hand. Indien de ontwer
per het meerendeel der overige inzendingen aandachtig be
schouwt, zal hem, gelooven wij, zijn gebrek aan smaak en 
vaardigheid voldoende duidelijk worden. 

Excelsior. De sprong in den atelierwand is ongemotiveerd. 
De gevels, hoewel niet slecht van proportie, laten qua teeken
werk en detailleering, zeer veel te wenschen over, vooral de 
figurale versieringen zijn op onbeholpen manier voorgesteld. 

Eenvoud.- De indeeling is nuchter en smakeloos. Ook 
uitwendig doet dit ontwerp eer denken aan arbeiderswoningen 
dan aan het verblijf van een artist. 

Debuut. Het atelier ontvangt van drie zijden licht en is 
alleen toegankelijk door de kleedkamer. Atelier en woonhuis 
zijn te veel gesepareerd. De gevels missen karakter, de teeke
ningen zijn met zorg behandeld. 

C O N C L U S I E . 
De Jury is van oordeel dat drie ontwerpen, nl. die welke 

onder de motto's Fluor, 2 x 2 en X zijn ingezonden, de 
meest verdienstelijke moeten genoemd worden. Wat de beide 
eerstgenoemden betreft, betreurt zij het dat wegens de on
voldoende planoplossingen, hiervoor uiteengezet en ook wegens 
de bepaling in art. 5 van het programma, volgens welke een 
verdeeling der uitgeloofde prijs niet toegelaten is, deze ont
werpen, die overigens op groote artistieke qualiteiten kunnen 
bogen, niet voor eene geldelijke belooning kunnen in aanmerking 
komen. Zij stelt mitsdien voor beide ontwerpen eervol te ver
melden, en in het plaatwerk van het Genootschap op te nemen. 

Den uitgeloofden prijs wenscht de Jury toetekennen aan het 
ontwerp gemerkt A". Dit ontwerp beantwoordt in alle opzich
ten aan de eischen van het programma, het bezit ook vele 
verdiensten als architectonisch kunstwerk en kan mitsdien 
als de beste oplossing van het vraagstuk worden beschouwd. 

Van de overige ontwerpen verdienen nog loffelijk vermeld 
te worden die, welke onder de motto's N. A. B, Salve en 
? - zijn ingezonden. J)e Ju,y voornoemd, 

A. C . B L E U S . 
W. KROMHOUT C Z N . 
H . G . JANSEN, Rapp. 

V E R B E T E R I N G. 
In het vorig nummer staat onder de bepalingen van de 

prijsvraag, uitgeschreven door //Amstels Bouwkring" dat de 
antwoorden worden ingewacht op 30 Juni e.k. Deze termijn 
is verlengd tot 30 December a.s. 

TWEEDE J A A R G A N G N°. 6. ZATERDAG 10 F E B R U A R I 1894. 

R E D A C T I E V A N ARCHITECTURA E T AMICITIA : 
II. G . J A N S E N , W. K R O M H O U T C Z N . , JOS. T H . J . CUIJPERS, 

P A U L J . D E J O N G H cn J . L . M . L A U W E R I K S . 
Bijdragen te adresseeren aan den Heer PAUL. J . D E JojfOH, Vijzelstraat 

40 te Amsterdam, en alles, wat de Administratie van het Genootschap 
betreft, aan den Heer J . C . D. 01 G A Z A R , le Secretaris, American-
hotel, tc Amsterdam. 

VOORWAARDEN V A N H E T LIDMAATSCHAP. 

Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege
zonden, aan alle leden van het Genootschap. De jaarlijksehe contributie 
voor bet lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
• kunstlievende leden „ 10 .— 
• buitenleden „ 7.50 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

lo. De 1001e gewone vergadering zal gehouden worden 
op -Woensdag 14 Februari a.s. des avonds te 8 uur. 

Agenda : 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Voorlezing van het Jury-rapport iu zake de prijsvraag 

//Tentoonstellingsgebouwen voor het Hotelwezen". 
c. Uitreiking der bekroningen der prijsvragen //Schil

dersatelier" en //Tentoonstellingsgebouwen Hotelwezen". 
d. Kunstbeschouwing van den heer L . Berghuis : //Re

naissance Italienne d'après les dessins originaux des archi-
tectes pensiouaires de 1'acadéniie de France it Rome." 

Namen» het Bestuur, 
De \ste Secretaris, 

J . C. D. DI GAZAR. 

ONZE TENTOONSTELLING. 

Sedert Zondag 1.1. is een der wanden der Tentoonstelling 
in beslag genomen door een studie voor een tegeltableau, 
(op ware grootte) ter versiering van een volksvergaderlokaal, 
een zeer omvangrijk werk der heeren K . de Bazel en J . 
L. M . Lauweriks. 

Ook zijn bij de collectie Ibach nog gevoegd een drietal 
ontwerpen van Nederlandsche inzenders. 

Op heden den 22eu Januari 1894, zijn wij ondergeteekenden: 
Dr. P. J . H. CuiJPEits, te Amsterdam, 
J . J . VAN N I E U K E R K E N , te 's Gravenliage, 
A. S A L M G . B Z N . , te Amsterdam en 
W . SCHUT, te 's Gravenliage, 

door het Bestuur van het Genootschap ,/Architectura et 
Amicitia" te Amsterdam benoemd tot leden van de Jury, 

ter beoordeeling vau de antwoorden, ingekomen op de door 
voornoemd Genootschap uitgeschreven 

P R I J S V R A A G 
voor een ontwerp voor het oprichten van lijdelijke gebouwen, 
len dienste eener Internationale Tentoonstelling, te houden in 
1894 op de terreinen achter het Rijksmuseum te Amsterdam, 
overgegaan tot bedoelde beoordeeling en kunnen wij dien
aangaande het volgende rapporteereu : 

Ingekomen zijn: 13 ontwerpen ouder de volgende motto's: 
1. Attraction 4 teekeningen 
2. Cook 7 i, 
3. 16 December 8 n 
4. HB. 6 
5. Homo Sum 8 
6. Internationaal 5 
7. Lucie 4 
8. Mei 3 ,/ 
9. Oost West, T'huis Best 6 „ 

10. Repos Ailleurs 3 „ 
11. Schets 5 „ 
12 Ster 4 „ 
13. Studie 4 * 

benevens metnorie's van toelichting. 
De Jury, van oordeel zijnde dat deze prijsvraag is uitge

schreven met het doel om voor deze bijzondere internationale 
tentoonstelling een ontwerp te bekomen, dat met betrekking 
tot het eigenaardige der tentoonstelling „het Hotelwezen in 
het algemeen en verder alles wat in verband staat met de 
behoeften en de verpleging ran den reisenden mensch," op 
bijzondere wijze daarvan het kenmerk zoude moeten dragen, 
zoowel door de inrichting als de samenstelling der verschil
lende lokalen, is tot de overtuiging gekomen dat geen der 
ontwerpers daarop heeft acht geslagen. 

* 
ti 
ti 
a 
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De ontwerpen, zooals zij voor ons liggen, voldoen op meer 
of minder doelmatige wijze voor het houden van tentoon
stellingen in het algemeen. 

Zoowel de tegenwoordige inrichtingen van de groote hotels 
als datgene, hetwelk iu verband slaat met de behoeften en 
de verpleging van den reizenden mensch, heeft in de laatste 
25 jaren eene zoo groote verandering ondergaan, dat het wel 
van belang kan geacht worden om bij de oprichting van 
gebouwen, die dienen moeten om den vooruitgang en de 
verbetering te doen zien, die in Europa en in de andere 
landen der wereld bereikt zijn, dit op de doelmatigste wijze 
aan het publiek te vertoonen. 

Pat daaraan bij het ontwerpen bijzondere aandacht moet 
worden gevestigd zal een ieder in 't oog springen, wanneer 
men slechts iu aanmerking neemt, dat bv. voor het verkeer 
in het hotel tusschen de verschillende verdiepingen in vroegeren 
tijd enkel gebruik werd gemaakt, van de gewone trappen en 
thans, in de groote hotels, de lifts op verschillende wijzen 
in toepassing zijn gekomen. 

Op het gebied van de vervoermiddelen is er een geheelc 
omkeer gekomen, waardoor tevens de behoeften en de ver
pleging van <1 in reizenden mensch eischen doen ontstaan, 
die invloed moeten uitoefenen op de inrichting van een 
daarvoor besterad tentoon tellingsgebouw. Noch de plannen, 
noch de memorie van toelichting van een der ingekomen 
ontwerpen, toonen aan dat de. ontwerper de belangrijkheid 
van de/.e punten heeft overwogen en getracht heeft op eigen
aardige wijze daaraan te voldoen. 

Het programma is in het algemeen zeer vaag en laat veel 
vrijheid aan de mededingers — daarenboven verlangt het 
zelfs geene begrooting, zoodat, bij de beoordeeling, de kwestie 
van kosten voor de eventueeele uitvoering van het werk 
volstrekt niet in aanmerking mogen genomen worden. Verder 
laat het programma de mededingers geheel vrij om het be
schikbare terrein geheel of gedeeltelijk in gebruik te nemen 
en bepaalt alleen de afmetingen der verschillende lokalen en 
die van het hoofdplein. 

Al de inzenders hebben met meer of minder talent en 
kennis aan de eischen van het programma voldaan, zoodat 
zij, uit dien hoofde, allen voor de uitgeloofde prijzen konden 
in aanmerking komen — echter is het den ondergeteekenden 
spoedig gebleken, dat er een drietal verre boven de anderen 
de voorkeur verdiende, zoowel door de goede algemeene in-
deeling van het terrein (ziet situatieplannen) als wegens de 
artistieke waarde, die de verdere indeelingen der platte 
gronden aantoont, evenals van den opbouw zooals die door 
de opstandteekeningen (gevels, doorsneden en perspectivische 
aanzichten) tc aanschouwen wordt gegeven. 

Na nauwkeurig onderzoek en herhaalde vergelijking werd 
door de Jury, met algemeene stemmen, het ontwerp no. 1 
met het motto « Attraction," als het beste geoordeeld. 

Pit ontwerp beslaat uit vier teekeningen en eene memorie 
van toelichting. 

A. Eene schets van een perspectivisch overzicht der ten-
toonstellings-gebouwen; 11. plattegrond van het toegangsge
bouw met opstandteekening, voorgevel en doorsnede van dat 
gebouw ; ('. plattegrond vnn het hoofdgebouw met aanzicht 
in doorsnede en twee varianten voor het ingangsgebouw; 
D. een situatieplan met derde variant van de plaatsing der 
verschillende gebouwen. 

A. Deze perspectivische aanzicht is meesterlijk geteekeud 
en geeft een duidelijk denkbeeld van het ell'ekt, dat de ge
bouwen, bij eene eventueele uitvoering, zullen maken. 

Het geheel is goed opgevat en duidelijk daargeslcld. 
De ontwerper toont aan, behoorlijk op de hoogte te zijn 

van zijne taak en te weten wat hij wil. 
11. De opstand heeft wel het karakter van eene internatio

nale tentoonstelling, gebouwd aan het einde der X l X e eeuw. 

De aanleg van het inganggebouw met zijne overdekte 
gaanderij voor kiosken en verbindingsgalerij, de tien gevraagde 
tcntoonstellingslokalen enz. benevens de overdekte zomertuin 
en café zouden, bij eene eventueele uitvoering, al tc groote 
kosten veroorzaken in verhouding tot het nut, dat daaruit 
zoude te behalen zijn. 

Het is daarom, dat de ondergeteekenden voor de platte
gronden, bij eene eventueele uitvoering, de voorkeur geven 
aan het variante situatieplan met enkel de gevraagde loka
len. (II.) 

De opstand- en doorsnede-teekeningen zijn duidelijk. Met 
eenige wijzigingen waren de beide torens dienstbaar te maken 
voor het tentoonstellen van „liften", inrichtingen die zeker 
niet op eene tentoonstelling van het Hotelwezen mogen 
ontbreken. 

C. De plattegrond voor de elf groote tentoonstellingszalen 
is zéér doelmatig. Pc ruime toegangen zijn goed geplaatst. 

De vier koepelvormige hoekgebouwen zijn voor dc bezoe
kers zeer aangename verpoozings-lokalen en zullen aan het 
geheel een vriendelijk en aantrekkelijk karakter geven. De 
doorzichten van dc eene zijde naar dc andere zullen een 
schilderachtig effect tot stand brengen eu voor het oog rus
tige gezichtseinders aanbieden. Het plaatsen van café en res
taurant aan de binneuhoeken van de gebouwen is goed 
begrepen en zal met de voorsprongen niet afgeronde hoeken, 
voorzien van zitplaatsen voor de muziek-uitvocringeti ge-
wenschte rustplaatsen aanbieden. 

In verband met de plaatsing van de muziektent is een eu 
ander gunstig gekozen. 

De ruime tentoonstellingszalen zonder steunpunten in het 
luidden, bieden gevoegelijke ruimte aan voor de installatie 
der verschillende takken van het hotelwezen enz. 

Daar de verlichting door de beide eindgevels niet voldoende 
zal zijn voor zalen van 50 M . lengte, zal het noodig zijn, 
zooals de ontwerper terecht voorstelt, om tusschen de gordin
gen boven-verlichting aan te brengen, 

D. Ofschoon volgens het voorgestelde situatieplau het 
geheide beschikbare terrein wordt in gebruik genomcu, komt 
deze samenstelling den ondergeteekenden minder geweuscht 
voor en blijven zij de voorkeur geven aan het plan, gemerkt 
II, dat hiervoren reeds besproken werd. 

N ° . 4. a JIB" 0 teekeningen en memorie van toelichting. 
1 situatieplau, 2 plattegrond en doorsnede van het ingangs
gebouw, 3 plattegrond en doorsnede van het hoofdgebouw, 
4 voorgevel van het hoofdgebouw, 5 voorgevel van het 
ingangsgebouw en 0 aanzicht van het plein westzijde. 

1. Het was eene goede gedachte van den ontwerper om 
behalve den hoofdingang, in de as van het Rijks-Museum 
tevens een uitgang te maken tegenover de Honthorststraat 
in de Paulus Potterstraat. 

Vooral bij groote drukte zoude een dergelijke toeg.mg 
nuttig blijken te zijn. De algemeene indeeling is eenvoudig 
en doelmatig. Alle gevraagde lokalen zijn aanwezig en hebben 
de gewenschte afmetingen. 

2. De ingang is ruim, de verschillende lokalen goed ver
deeld, het plaatsen van dc congreszaal gelijkvloers maakt het 
gebouw minder kostbaar, doordien er geene verdieping 
noodig is. Het geheel kan, voor het grootste gedeelte in 
hout worden uitgevoerd en is voor de uitvoering minder 
kostbaar dan het vorige ontwerp. 

3. De 11 zalen zijn- zóó geplaatst, dat zij gemakkelijk 
kunnen vergroot worden. De ingangen ziju ruim en de 
plaatsing daarvoor is goed gekozen. 

i n dc doorsnede maakt het verschil van silhouet voor de 
middenzaal de rondboog, voor de zijzalen de Tudorachtige 
boog met stomphoekige nok geen goed ell'ekt. 

Dit verschil zal echter iu de uitvoering niet iu het oog 

vallen daar het poortgebouw van den hoofdingang, welke 
door twee toreus geflankeerd is, den overgang tusschen den 
boogvorm en den stompen hoek bedekt. 

4. De voorgevel van het hoofdgebouw maakt dit duidelijk* 
Dc beide torens sluiten de middenzaal met zijne rondboog 
vormige overdekking goed af. Deze torens waren in te rich
ten voor het plaatsen van liften. 

Wij meeiien echter te moeten ontraden om bij eene even
tueele uitvoering, geel en blauw glas in zoo groote hoeveel
heid te gebruiken als de ontwerper meent te moeten voor
stellen. Het licht, dat door eene dergelijke verglazing 
verkregen wordt, zoude nadeclig werken op de tentoongestelde 
voorwerpen. 

5. Geheel in overeenstemming met het hoofdgebouw is 
het inganggebouw ontworpen en het geheel zoude er niet bij 
verliezen wanneer bij het hoofdgebouw evenals hier een 
spaarzaam gebruik ware gemaakt van wimpels. 

6. Aanzicht van het plein-westzijde, is met de vorige 
teekeningen volkomen in overeenstemming, zonder eentonig
heid en het geheel heeft volkomen het karakter van een 
tijdelijk gebouw, waaraan het feestelijk karakter niet ontbreekt. 

Het ontwerp is als schets-outwerp goed geteekeud, en met 
talent geaquarelleerd, ofschoon de speling met de verschillende 
kleuren van groen en geel cn rood en geelgroen cn paers 
met enkele punten in seheloranje allicht tot minder harmo
nisch ell'ekt kan leiden als zulks in de bouwkunst is geweuscht. 

Hij dit ontwerp is het beschikbare terrein wel niet geheel 
maar toch grootendcels in gebruik genomen. 

Al de verschillende lokalen zijn aanwezig en allen hebben 
de afmetingen, welke door het programma worden voorge
schreven. 

No. 9. Oost Wed, thuis best, G teekeningen en memorie 
van toelichting. 

1 situatieplan, 2 plattegrond ingangsgebouw met doorsnede, 
3 -opstandteekening ingangsgebouw, 4 plattegrond hoofdge
bouw, 5 voorgevel en doorsnede hoofdgebouw, 0 aanzicht 
afsluitingsplein met toegang tot het neventerrein. 

1. De situatieteekeiiing toont aan, dat de ontwerper het 
geheelc beschikbare terrein, in gebruik genomen heeft. In 
de as van het Rijks Museum is de hoofdingang ontworpen. 
Overdekte gang (logia's) dienen tot verbinding der tentoon
stellingszalen bij den ingang met het hoofdgebouw. De 
café-restaurant en het neventerrein, waarop een concertzaal, 
vijver en bijgebouwtjes voor de tentoonstellen ontworpen, 
zijn in verband met een sierlijken tuinaanleg. 

2. Drie ruime poorten geven toegang tot de ruime vesti-
b.le of „hal" waarin eenige plaatsen gereserveerd zijn voor 
winkels van sigaren en andere kleine artikelen, die bij den 
ingang van een groot tentoonstellingsgebouw geweuscht 
worden. 

De gewenschte lokalen zijn aanwezig, de congreszaal is op 
de le verdieping geplaatst. 

De doorsneden toonen duidelijk de wijze van constructie 
aan. 

De congreszaal, die 9.60 M . breed en 19.60 M . lang is 
bij eene hoogte van (I nieters zoude veel kunnen winnen 
door liet plafond in ' l e t midden te verhoogen in de kap, 
waartoe Voldoende gelegenheid bestaat. 

3. De opstandteekeningen van het ingangsgebouw zijn 
eenvoudig van opvatting en kunnen met betrekkelijk weinig 
kosten worden uitgevoerd. 

De verhoudingen zijn, voor het gewenschte doel, voldoende, 
de voorgestelde wijze van versiering met vlakke, breede, 
toepasselijke beschildering op doek is voor een tijdelijk 
gebouw aanbevelenswaardi!'. 

De plattegrond van het hoofdgebouw, ofschoon een
voudig van opvatting, zoude met zijne vele steunpilaren in 

het gebruik tol moeilijkheden in de plaatsing van voorwerpen 
of inrichtingen aanleiding geven, die bij de beide vorige 
ontwerpen niet te vreezen zijn. 

Een paar ruime doorgangen ter grootere en ruime ver
binding dezer 11 groote zalen zoude geweuscht zijn. 

Ook in dit ontwerp is de gewenschte oppervlakte aanwezig 
en de zalen zijn voor vergrooting of uitbreiding vatbaar. 
Ruime toegangen zijn aanwezig. 

5. De voorgevel van het hoofdgebouw is in overeenstem
ming met de overige deelen van het ontwerp samengesteld. 
De breede friezen bieden eene zeer gunstige gelegenheid om 
allegorische of geschiedkundige tafereelen van toepasselijken 
aard aaiitebrengeu. 

Het geheel is eenvoudig en duidelijk voorgesteld — de 
afmetingen zijn voldoende. 

(5. De verdekte gang of logia's met breede toegangspoort 
tot het neven-terrein verbinden het geheel op gunstige wijze. 

Het plaatsen van een concert-gebouw op dat gedeelte van 
het terrein zoude aanbeveling verdienen, vermits het, in ons 
land, niet altijd mogelijk is, zelfs'in den zomer, concerten 
in de open lucht le houden. 

Dit ontwerp verdient aanbeveling voor zijne eenvoudige 
constructie cn heeft, bij eene goede samenstelling het karakter 
van een tijdelijk gebouw volkomen bewaard. 

De ondergeteekenden zijn van oordeel, dat ofschoon zij 
geweuscht hadden bij de ontwerpen het eigenaardige karakter 
van de prijsvraag meer op den voorgrond ware getreden, de 
ingezonden ontwerpen toch aanspraak mogen maken op de 
prijzen door het Genootschap uitgeloofd en stellen zij diens
volgens voor om den eersten prijs ad / ' 400,— toetekennen 
aan den ontwerper van het ingediende plan no. 1, motto 
Attraction; den tweeden prijs ad f 200,— aan het ontwerp 
no. 4 , kenteeken llli en den derden prijs ad / 100,— aan 
het ontwerp no. 9, motto Oost West, Thuis Best. 

P . J . II. CuiJPERS. 
J . J . VAN N I E U K E R K E N . 
A. S A L M G . B Z N . 
W M . SCHUT. 

D E P A R I J S C H E W E R E L D - T E N T O O N S T E L L I N G 
I N 1900. 

In afwachting van het offtcieele vaststellen van een alge
meen plan der tentoonstelling, zijn nu reeds eenige in de 
subcommissies gedane voorstellen bekend geworden, waarvan 
de uitvoering zonder twijfel de actractie in 1900 zal ver
sterken. 

In de eerste plaats het voorstel der Commissie van Ver
sailles. Lucien Leblanc, architect van het gouvernement, 
heeft het denkbeeld geopperd om daar een overzicht te 
geven van de tuinbouwkunst van de vroegste lijden af. Men 
kan zich geen beter omgeving voorstellen dan Versailles om 
zulk een plan te verwezenlijken. 

Op korten afstand van het paleis zal terrein beschikbaar 
worden gesteld ten dienste tier verschillende tuinarchitecten. 
Volgens het welbestudeerd programma van Leblanc zal men 
er kunnen zien den aanleg van een tuin in het oude Athene, 
van een Egyptischen tuin met zijne palmen en citroen boo-
men, van de hangende tuinen van Babyion met hunne uit
gestrekte terrassen, van de Persische en Mongoolsche tui
nen ; verder het paradijs van de vallei van Cachemir, de 
tuin van de eeuwige lente nabij Peking, Japansclie tuinen ; 
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vervolgens komen de tuiuen van het oude Rome, die van 
Lucullus en Cicero, van de Middeleeuwen, de Merovingische 
tuin, die destijds bestond aan den linker Seineoever, de Ita-
liaansche tuinen der Renaissance, vervolgens die van de 
X V I tot de XVIIIe eeuw, zooals het park van Ludovisi, 
de villa's Medicis, Pamphili en Barberine, enz. enz. 

Zooveel mogelijk zullen al deze wonderwerken in natura 
uitgevoerd worden; waar dat niet kan, zullen ze worden 
voorgesteld door middel van teekeningen, gravures en relief-
planuen. Het voornemen bestaat om een speciale spoorlijn 
aan te leggen ter verbinding der exposities van het Champ 
de-Mars en Versailles door het bosch van Meudon, waardoor 
de rit aanmerkelijk zal bekort worden. 

Behalve deze grootsche voornemens bestaat ook het plan 
om de beroemde zoogenaamde menagerie welke Lodewijk 
X I V in het park van Versailles voor de hertogin van Bour
gogne bouwen liet, te reconstrueereu. 

Dit bekoorlijk gelegen lustverblijf, dat door de communards 
van honderd jaar geleden verwoest werd, bestoud uit 
verschillende kleine gebouwen, welke een hoog achtkant 
koepelgebouw omringden dat verdeeld was iu verschillende 
wonderlijk mooi gedecoreerde vertrekken. Elke van de acht 
zijden was begrensd door een uitgestrekten binnentuin, waarin 
allerlei soort vogels, tamme en wilde dieren waren opgeslo
ten. Lodewijk X I V was buitengewoon gehecht aan dit kas
teel, dat hij als 't ware onder zijn oogen had zien bouwen; 
zijn verlangen was dat dit oord van rust en genoegen niets 
zou hebben van het ernstig en waardig voorkomen van het 
paleis van Versailles. Verder zal een vloot van galjoten en 
rijk opgetuigde booten en sloepen uit dien tijd op het 
nabijgelegen „eau des Suisses" dobberen, terwijl om het 
geheel te volmaken, naar het oude voorbeeld, 's avonds fees
ten gegeven zullen worden met schitterende illuminatie en 
vuurwerk, zooals men dat in de geschiedenis kan lezen, en 
zooals Parijs, la rille lumière, allééu kan orgauiseeren en 
uitvoeren. 

De zalen van het lustslot zullen ingericht worden ter 
expositie van kunstwerken uit dien gulden tijd. 

Is het niet interessant te noemen, zoo eindigt Ph. Gille 
in de Figaro, dat al dat schoons dat de hoven der Lode-
wijken zoo zeer bekoren kou, uit het niet zal worden terug-
getooverd P De Uevolutie, die zoo goed de kunst verstond 
van verwoesten, heelt slechts eenige nietige sporeu ervan 
overgelaten : een grot en een tweetal paviljoenen die in 
den tuin stonden van de hertogin van Bourgogne ; van de 
wonderlijk fraaie volière bleef geen steen over. 

Dussieus, de geleerde historiograaf van het paleis van 
Versailles, heeft opgemerkt, dat telken jare tegen den tijd 
dat de velden beginnen te bloeien, eene kleine plant met 
gele bloemen, door een bloeinenlijn den juisten omtrek van 
die volière aangeeft; het lijkt een protest der natuur, die 
de nagedachtenis wil doen voortleven daar, waar de mensch 
meende ze slechts door verwoesting te kunnen vergeten. 

TENTOONSTELLING I N „DE HAAGSCHE 
K U N S T K R I N G . " 

Op Zaterdag, 3 Februari, werd 's middags te 2 ure 
in den „llaagschen Kunstkring" door de afdeeliug 

„Architectuur" de 2de tentoonstelling van Oud-Nederlandecue 
Bouwkuust geopend. Deze 2de tentoonstelling betreft de 
provincie Noord-Holland; Bovendien is hieraan toegevoegd 
een afdeeling voorwerpen van oude kunstnijverheid, welke 
voorwerpen zoodanig zijn geordend dat deze een Oud-Hol-
landsch woonvertrek vormen. 

Niet alleen wordt dit vertrekje door vermolmde oude 
kunstvoorwerpen gestoffeerd, maar ook bezield door een in 
levenden lijve lachende Oud-Hollandsche maagd — natuurlijk 
van moderne geboorte — maar overigens in een heusch 
17de eeuwsch japonnetje gestoken. 

Catalogi van deze tweede tentoonstelling, in vervolg op 
deu catalogus van Zeeland's monumenten over de 1ste expo
sitie, worden in de 17de eeuwsche kamer door de 17deeeuwsche 
schoone voor 19de eeuwsche kwartjes verkocht. 

Wij kunnen het onzen lezers aanbevelen deze tentoon
stellen te bezoeken, die zeker zoo belangrijk zal zijn als de 
eerste, en voor Noord-Hollanders van veel belang, daar 
speciaal oude kunst van onze provincie is bijeengebracht. 

B E R I C H T E N . 

— De heer Von Fisenne, architect, thans te Geilsen-
kireben, iu Nederland bekend door zijne uitgave van 
Limburgsche eu Belgische kunst (1'Art Mosan enz.) uit de 
Middeleeuwen, had verschillende ontwerpen gemaakt voor 
kerken iu de Rijnprovincie. 

De Bouwmeester der Pruissische regeering, aan wien het 
onderzoek dier plannen was opgedragen, heeft verscheiden 
aanmerkingen gemaakt, waaraan de architect zich volstrekt 
niet kon onderwerpen, en welke aanleiding wareu tot een 
afkeurend rapport. 

Op verzoek van den architect is Dr. Cuijpers benoemd 
om uitspraak te doen over die verschillende ontwerpen. 

•— In het stedelijk museum (Lakenhal) te Leiden, is 
den Oen dezer eene tentoonstelling geopend van schilderijen 
eu teekeningen van Jan Toorop. Deze tentoonstelling wordt 
gesloten op 1 Maart e. k. 

— Sedert Vrijdag wordt in het gebouw der Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst eene tentoonstelling gehouden 
van Engelsche prentkunst, verzameld door den heer A. C . 
Loflelt. 

In het gebouw der Katholieke Gezellenvereeniging te 
Nijmegen zal dit jaar van 10 Augustus tot 10 September, 
onder bescherming van mgr. W. v. d. Ven, bisschop van 
's-Hertogenbosch, eene tentoonstelling worden gehouden van 
kerkelijke kunst en kuustuijverheid. 

Het hoofdbestuur bestaat uit de hh. jhr. Victor de 
Stuers, referendaris bij het ministerie vau binnenlaudsche 
zaken, voorzitter, G. W. van Heukeloin, deken van het 
St. Bernulfusgilde; dr. P. J . H . Cuijpers, architect te 
Amsterdam. 

Op deze tentoonstelling zullen de Hollandsche kunst en 
kunstnijverheid zich meten met die vau België, Rijn-Pruiseu 
en Westfalen. 

TWEEDE J A A R G A N G N°, ZATERDAG 17 F E B R U A R I 

R E D A C T I E V A N ARCHITECTURA E T AincrriA: 
H . G . J A N S E N . W. K R O M H O U T C Z N . , JOS. T H . J . CUIJPERS 

P A U L J . D E J O N G H cn J . L . M . LAUWERIKS. 
Bijdragen tc adressccren aan den Heer P A U L . J . DE JoNQH, Vyzelttraat 

40 tc Amsterdam, cn alles, wat de Administratie van liet Genootschap 
betreft, aan den Heer J . C . D. Dl G A Z A K , le Secretaris, American-
hotel, tc Amsterdam. 

VOORWAARDEN- VAN HET LIDMAATSCHAP. 
Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege

zonden, aan alle leden van het Genootschap. De jaarlijksche contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12. 
» kunstlievende leden „ 10. 
ii buitenleden „ 7.50 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

lo. Afdrukken van het door den heer J . L . M . Lauwe-
riks vervaardigde. „Reclamebillet voor een Bouwkunst-ten
toonstelling" ziju verkrijgbaar gesteld ad / 0.75 per stuk 
voor leden van het Genootschap en ad f\.— voor niet-
leden, op aanvrage bij den ondergeteekende en iu beperkt 
aantal bij den bode in het Tentoonstellingsgebouw. 

2o. Als gewoon lid is voorgesteld de heer D. van Oordt Hzn. 
door de heeren W. C. Dcenik Zzu. en J . F. W. Stom. 

3o. Als buitenlid is toegetreden de heer H . J . Klein 
Bentink, bouwkundige te Nijmegen. 

Namens het Bestuur, 
Be Iste Secretaris, 

J . C. D. ÜI GAZAR. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA. 
1001e GEWONE VERGADERING VAN WOENSDAG 

14 FEBRUARI 1894. 

De Voorzitter, de heer H. G. Jansen, opent de vergadering, 
waarna de notulen der vorige bijeenkomst worden voorge
lezen eu onveranderd goedgekeurd. De heer J . H . Leliman 
vraagt eene inlichting over dc notuleering, die door den 
Voorzitter beantwoord wordt. 

Onder de ingekomen stukken bevond zich een schrijven 
van den Heer Th. L . D. Smeele, met mededeeling dat 
genoemde heer om gezondheidsredenen zijne bestuurs-fuuctie 
moet nederleggen. De Voorzitter betreurt het heengaan van 
uen Heer Smeele en stelt voor aan dien heer een schrijven 
van dankbetuigiug te richten. Voorts was een schrijven 
ingekomen van de afd. „'s Gravenhage" der Maatschij. tot 
bevordering der Bouwkunst, waarin deze vereeniging tie 
adhaesie van het Genootschap vraagt, voor een schrijven te 
richten aan ZEx. den Mimister van Koloniën met verzoek, 

om de bouwoverblijfselen, kunstwerken en monumenten in 
Ned. Indië te doen opmeten en photografeeren. De Voorzitter 
stelt voor een schrijven met toezegging van de medewerking 
van het Genootschap aan gen. afdeeling te zenden, dat 
door de vergadering wordt goedgekeurd. 

Alsnu was aan de orde de uitreiking der bekroningen 
in zake de prijsvragen: „Tentoonstellingsgebouwen voor het 
Hotelwezen" en „Schildersatelier". Met de gelukwenschen 
van het bestuur overhandigde tie Voorzitter de behaalde 
bekroningen aan de prijswinners de heeren W . Kromhout ('zn., 
Paul J . de Jongh, W. van Boven en K. de Bazel. 

De Voorzitter brengt hierop namens de Vergadering den 
dank aan de heeren Mr. N . A. Calisch, Mr. F. Koekens en 
N . Legrand, die in de vergadering als bestuursleden den 
„Hotelhoudersbond" vertegenwoordigden, voor de vereerende 
en royale opdracht van hunne prijsvraag aan het Genootschap. 

De heer Calisch bedankt namens het comité der ten
toonstelling het bestuur voor zijne bemoeiingen bij het uit
schrijven der prijsvraag er. hoopt dat. het comité door het 
welslagen der fiuantiën voor de tentoonstelling, in staat zal 
worden gesteld, hunne waardeering te kunnen toonen aan 
de bekroonde ontwerpers, wanneer tot de uitvoering mocht 
worden overgegaan. 

De heer Di Gazar liet eenige door hem vervaardigde 
photografiën van de Bouwkunst tentoonstelling circuleeren 
en gaf een stel daarvan aan de Bibliotheek ten geschenke. 

Verder kwamen ter tafel de proefplaten der eerstdaags te 
verschijnen 5e. en 6e. all. vau het plaatwerk „de Architect". 
Als kunstbeschouwing stelde de heer L . Berghuis ter be
zichtiging het plaatwerk : „Renaissance Italienne d'après 
les dessins originaux des archilectes peusionaires de l'aca-
demie de France a Rome". 

De heer Leliman vraagt eenige inlichtingen betreffende 
de fiuantiën der Bouwkunst-tentoonstelling, die door den 
Voorzitter beantwoord worden. 
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Niets meer aan de orde zijnde sloot de Voorzitter de ver
gadering onder inededecling dat in de volgende bijeenkomst 
de beer Dr. II. C. Muller als spreker zou optreden ; dat 
als gewoon lid was voorgesteld de heer D. van Oordt Hzn. 
door de heeren W. C. Deenik Zzn. en J . E . W. Stom, en 
dat als buitenlid is toegetreden de heer II. J . Klein 
Bentink te Nijmegen. 

ONZE TENTOONSTELLING. 

Sedert de laatste opgaaf zijn nog de volgende inzendingen 
bijgekomen : van den heer Godefroy eene collectie photo's 
van oud-Hollandsche bouwwerken en van den heer Trautwein 
een tweetal imitatie-gobelins. 

De collectie gedenkbladen is weer naar de firma Ibach 
teruggezonden, uitgenomen de ontwerpen van Nederlandsche 
inzenders. 

ONZE DECORATEURS. 

Toen het eenigen tijd geleden bekend werd, dat Brusselsche 
decorateurs de stukken voor den nieuwen schouwburg zouden 
maken, ontstond er groot rumoer onder de Hollandsche 
vak genoot en. 

Adrsesen werden bij de schouwburg-commissie ingezonden 
en ook de Raad ontving verzoekschriften van gelijke strek
king. Later bleek dat alleen het scherm cn het plafond 
door Belgen zouden geleverd worden. 

Het kan zijn nut hebben, naar aanleiding dezer beweging 
eens te onderzoeken in hoeverre het gemotiveerd kan heeten, 
dat de architecten, die den schouwburgbouw leiden, tot 
buitenlandsche schilders hun toevlucht meeheu te moeten 
nemen. 

Zooals het tegenwoordig met het decoratie-vak staat, kan 
men twee groote groepen maken, n l . : de decorateur, die zich 
alleen ophoudt met het maken van wezenlijk-decoratieve 
schilderingen en de schilder (huisschilder) die het baantje 
van decorateur er bij waarneemt en alles aanneemt wat 
hem tegenkomt. 

Van de eerste groep zijn er maar weinigen, van de laatste 
zeer velen. Deze huisschilder-decorateurs, voorzien vanloopende 
werkkrachten, die dan hier dan daar werkzaam zijn, kunnen 
in betrekkelijk korten tijd iets gereed maken, waarvoor de. 
anderen oneindig meer tijd vragen. 

Bij groote werken ligt het dus voor de baud, dat de 
architect zich wendt tot dien schilder-decorateur, die ad
ministratief werkzaam kan zijn cn tevens de meeste waar
borgen oplevert iets goeds voor den dag te brengen. Onder 
«administratief werkzaam" te verstaan, dat hij in het groot 
aanneemt en de bekwaamheid heeft het werk te overzien 
en zoodanig te verdeden, dat elk zijner helpers het voor 
hem geschikte te schilderen krijgt, — aldus later het ge-
wenschte geheel opleverende. — Onder de tweede groep, de 
decorateurs van aanleg, kunstschilders, die voornamelijk deco
ratief werk leveren, vindt men weinigen, misschien geen 
enkele, die aldus geneigd zijn te werken; hierin te hoog 
staande, blijft hun aandeel voor wezenlijk practischc doel
einden tot kleine werken beperkt, waaraan zij dan persoonlijk 
of hoogstens geholpen door enkele medewerkers, die dan 
even hoog staan als zij, kunnen werken. 

Het is wel jammer genoeg dat werken van grooten om
vang hen dan ontsnappen, of beter gezegd, dat de algemeene 
leiding dezen schilders niet kan toevertrouwd worden maar 
zij begenadigd worden met hier of daarvan een gedeelte. 

Er blijft dan niets anders over, dan een groot werk aan 
de andere categorie te gunnen. Wij hebben hier te Amster
dam en ook in den Haag eenige groote decorateurs-zaken 
die in de termen vallen zouden voor zulke werken. Echter 
is het opmerkelijk, dat geen dezer firma's dat werk leveren 
kan, dat tegenwoordig door den architect van de decorateurs 
gevergd mag worden. Vergeten we niet dat we 1894 schrijven, 
en dat de virtuositeit dier decorateurs zich beperkt tot 
vormen en lijnen en kleuren die niet meer de onze zijn, 
maar van een tijdperk, waarin men dweepte met alle mogelijke 
nabootsing van historische salons en zalen. 

Ieder jong ornamentist onzer scholen, die met talent 
begaafd is en voorspoedig gestudeerd heeft, maakt reeds 
beter versiering dan al die virtuosen met cartouches en 
bloemen en ranken te- zamen. Zij bezitten beter keus en 
begrijpen beter het doel van versiering dan die anderen. 
Doch zij missen — en dat is niet op scholen te leeren — 
de kennis om dat goede begrip van versieren toe te passen 
op groote schaal. Dat is heel iets anders, waarvoor slechts 
enkele modernen berekend zijn, die het dan ook op mees
terlijke wijze doen. Doch dit versieren, dit decoreeren van 
groote vlakken is een privilegie dier andere decorateurs, 
die daarvoor vaste gegevens hebben en heel traditioneel 
daarin werkzaam zijn. Daar zit dan wel-is-waar geen ziel 
in, het is alles zoo hetzelfde, doch zij doen het, en zullen 
dit voorloopig nog wel niet veranderen. 

Een dezer firma's het decorateurswerk opdragende voor 
een gebouw als de nieuwe Schouwburg, zou men wel iets 
krijgen, dat er redelijk uitziet, doch dat we niet schoon 
zouden kunnen noemen, overeenkomstig het hooge schoon 
dat we ook van decoratief werk mogen eischen. Echter 
bestaat er zekerheid dat ook een Belgische decorateurs-firma 
dit niet kan geven, daar zij — misschieu in alles wat 
handiger dan onze schilders-decorateurs — toch allen aan 
hetzelfde euvel mank gaan, van geen persoonlijk artistiek 
werk te kunnen leveren. Wat deze Belgen maken, geeft 
hetzelfde te zien, waarmee onze decorateurs ons overstelpen, 
maar wellicht wat fijner en geraffineerder. 

Het heeft dus strikt genomen geen reden van bestaan, 
dat schilderwerk aan buitenlanders te gunnen, die het al 
eventuis zullen maken als onze schilders, maar wat dan ? 

We wezen er reeds op dat decorateurs van roeping in 
het algemeen zich niet onledig houden met het aannemen van 
groote decoratiewerken. 

Noch van Derkinderen, noch van Dijsselhof of Nieuwen-
huis, noch van v. d. Waag en Witkamp of Sluyterman 
heeft men ooit zoo iets vernomen. 

Toch zijn hier krachten aanwezig, waaruit de architect 
naar persoonlijke kunstxympathie kan kiezen en die wel in 
staat zouden zijn eeii werk als de schouwburg behoorlijk 
te decoreeren. Een dezer heeren de algemeene leiding opdra
gende, het aan hen overlatende zich door andere arlislen 
te doen sccundeeren, die op hun beurt den gewonen gerouti-
ncerden werkman-schilder voorgaan, zoude toch wel iets te 

bereiken zijn, dat goed van stapel loopt, en een goed geheel 
oplevert. Naast den leider zoude een praktisch en adminis
tratief ontwikkeld, gewoon schilder-decorateur moeten staan, 
die ook eenheid in de administratie zou moeten houden. 
Dan alleen zou er kans bestaan, dat het kunstgedeelte 
domineert en niet het administratief, zooals dat bij groote 
decoratiewerken gewoonlijk het geval is. 

Op deze wijze ook zal er een school van decorateurs 
ontstaan, die het volmaakt overbodig maken naar het Bui
tenland omtezien, wanneer men decoratien van eenigen om
vang behoeft. 

G. s t n o i . T 

In de afgeloopen week is te Rotterdam overleden de heer 
G. Scholten. Na langen tijd in den Helder als architect 
gevestigd te zijn geweest werd hij benoemd tot adjunct-
directeur der gemeente-werk en te Rotterdam, welke betrek
king hij tal van jaren op de meest verdienstelijke wijze 
vervulde. 

In 1881 legde hij deze betrekking neer wegens zijn 
benoeming tot directeur der Academie van beeldende kun
sten en technische wetenschappen aldaar, in welke functie 
hij tot zijn dood werkzaam was. 

VOORDRACHTEN VOOR W E R K L I E D E N . 

Tot nog toe werden op de gehouden bijeenkomsten slechts 
enkelen perioden der kunstgeschiedenis behandeld, of wel 
werden sommige versieringsmotieven, zooals o. a. 't roset, 
in hunne verschillende stijlvormen nagegaan. 

Met een geregelde behandeling der opeenvolgende kunst
tijdperken was evenwel gewacht tot de voorbereidende avon
den hadden bewezen hun nut te hebben gedaan. 

De heer B. Wierink, Directeur der Industrieschool v/d 
Maatsch. v/d Werkenden Stand ging thans in twee avonden 
met de werklieden de „Egyptische Kunst" bespreken. "Voor
zien van een schoone collectie photografiën deed hij zijn 
gehoor een blik slaan in het leven eu de kunst van dit 
oude wonderland, en besprak met hen de grootsche over
blijfselen dier kunst op een wijze, die ons duidelijk maakte 
met welk een voorliefde de spreker deze kunst bestudeerd had. 

De heer Jansen dankte den heer Wiering namens 't Ge
nootschap en de Commissie voor zijne leerzame avonden en 
voor zijne groote bereidwilligheid, daar ZijnEd. reeds drie 
malen voor onze werklieden optrad. 

Een der werklieden kon evenwel niet nalaten den heer 
Wiering hulde te brengen voor de aangename wijze waarop 
hij zooveel wetenswaardigs had medegedeeld. 

Nadat de voorzitter als spreker voor den volgenden avond 
den heer W . Kromhout Czn. had aangekondigd, sloot hij 
de vergadering. 

H . E L L E N . Secretaris. 

P R I J S V R A G E N . 
Door de redactie van het weekblad de Clown werd in 

November 1893 een nationale prijsvraag uitgeschreven, voor 
reclamebiljetten. 

Op deze prijsvraag zijn 89 antwoorden ingekomen, welke 
geëxposeerd zijn in een der kleine zalen van het Paleis voor 
Volksvlijt. De Jury is iu de, afgeloopen week bij elkander 
geweest, zoodat de uitslag deze week bekend zal worden. 
Bij een vluchtige beschouwing valt terstond op te merken, 
dat ook nu weer het doel om een reclameh'üjct te leveren 
door geen der inzenders bereikt is ; geen der ontwerpen 
pakt door een flink weergegeven origineele gedachte. 

Afgescheiden hiervan zijn enkele ontwerpen ingezonden, 
welke, wat betreft de behandeling der teekeningen en aqua
rellen veel goeds te zien geven, (motto's : Xara, Reclame, 
Charbons, Japan); het grootste deel echter verheft zich niet 
boven het middelmatige. 

DE J . 

Op de prijsvraag voor het ontwerp van een Vuurscherm, 
uitgeschreven door de vereeniging //Architectura" te 's Gra
venliage zijn drie antwoorden ingekomen, onder de motto's : 

1°. Nana, 2°. Koper, en 3°. Noordpijl, (geteekend). 

WERELDTENTOONSTELLING TE A N T W E R P E N 
I N 1894. 

In aansluiting aan de mededeeling van 28 December 
1893, opgenomen in Architectura van 30 December 1893, 
is de commissie, die zich len doel stelt eene verzameling 
van werken, uit de laatste tien jaren, van Nederlandsche 
architecten bijeen te brengen ter inzending op de aanstaande 
Internationale Tentoonstelling te Antwerpen, in staat te 
berichten, dat de genoemde verzameling zal worden ten
toongesteld als collectieve inzending in de Nederlandsche 
Afdeeling der Tentoonstelling. 

De commissie vertrouwt op ruime deelneming en noodigt 
heeren architecten beleefd uit, zoo spoedig mogelijk vóór 
den len Maart, aan den tweeden ondergeteekende een 
nauwkeurige opgave te doen van de grootte der teekeningen, 
pholographiën en reproductiën, die zij wenschen in te zenden. 

Ook ontwerpen op kunstnijverheidsgebied zullen welkom zijn-
Alle inzendingen moeten voorzien zijn van kaders, of op 

houten ramen ziju bevestigd. 
Deze inzendingen worden ingewacht, uiterlijk op den 

23en Maart 1891, franco aan het adres der Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst, Marnixstraat 402, te 
Amsterdam. 

De commissie behoudt zich het recht voor, eene keuze 
te doen uit de ingezonden teekeningen. 

Het vervoer naar Antwerpen zal kosteloos geschieden, 
evenals de terugzending van Antwerpen naar Amsterdam. 

Heeren inzenders wier werken op dc Tentoonstelling zijn 
geplaatst, ontvangen kosteloos een doorloopend toegangsbewijs 
voor de Antwerpsche Tentoonstelling. 

Tot dekking van eenige noodzakelijke onkosten voor een 
behoorlijke schikking zal den inzenders een bedrag van 
hoogstens f 2.— per M - door hunne inzending ingenomen, 
worden in rekening gebracht. De kosten van assurantie 
komen ten laste der inzenders. 

Aan hen die niet voor l n Maart de opgave omtrent hunne 
inzending aan den tweeden ondergeteekende hebben verstrekt 
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kau niet verzekerd worden, dat plaatsruimte voor hen be
schikbaar is. 

j Leden van de Nederland-
JOSEPII T H . J . CUIJPERS. ' sche commissie voor de 
C . T. J . Louis RIEBER. i Wereldtentoonstelling te 

I Antwerpen. 
C . M U Y S K E N , Voorzit ter van de Maatschappij tot be

tordering der Bouwkunst. 
H . G . JANSEN', Voorzitter van het Genootschap uArchi

tectura et Amicitia." 

Amsterdam, 16 Februari 1894. 

B E R I C H T E N . 

Dezer dagen verscheen het eerste jaarverslag van den 
„particulieren arbeidsraad" door de bouwvakken te Amster
dam opgericht. Den 4en Mei werd door den arbeidsraad de 
eerste vergadering gehouden, het reglement vastgesteld en 
de heeren C . Muysken en Mr. C . A. Elias, resp. tot voor
zitter en secretaris-penningmeester benoemd. 

„De werkzaamheden van den Arbeidsraad bepaalden zich 
voornamelijk tot de bespreking van verschillende toestauden 
in de bouwvakken, het onderzoek van eenige klachten over 
slechten bouw van huizen en lange schoften, het gezamen
lijk optreden met den Haagschen arbeidsraad bij de hooge 
regeering tot verkrijging van meer gewenschte bepalingen 
in de algemeene bestekken uitgaande van het ministerie 
van oorlog, en het zenden eener circulaire aan de patioous 
in de bouwvakken te dezer stede, naar aanleiding van het 
rapport der gemengde Gemeenteraadscommissie in zake werk
loosheid, waarvan de voorzitter van den Raad deel uitmaakte, 
om ter bestrijding der werkloosheid eu vooral ter voorko
ming van ontslag van werklieden gedurende dezen winter, 
een maximum-werktijd van 9 uur per dag in te voeren. 
Andere belangrijke zaken zijn nog iu behandeling. 

„Niettegenstaande aan de leden van den Arbeidsraad ge
heimhouding van al het behandelde is opgedragen, bleek 
toch herhaaldelijk, dat arbeiders zeer beschroomd wareu — 
uit vrees voor latere gevolgen — hunne klachten bij den 
Arbeidsraad iu te brengen. Hierin vond de Arbeidsraad een 
aanwijzing te meer, om niet dan met groote omzichtigheid 
en bescheidenheid naar buiten op te treden, overtuigd als 
hij is, dat slechts door samenwerking en gemeen overleg 
verbeteringen zullen zijn aan te brengen. 

„Over hel geheel genomen werd zijn optreden met wel
willendheid begroet, hetgeen zeker tot tevredenheid stemt, 
wanneer men in aanmerking neemt, dat de instelling geheel 
nieuw en nog weinig bekend is. Zal de Raad echter geheel 
aan zijne bestemming beantwoorden, dan is in de eerste 
plaats uw steun en voorlichting als tot dusverre hem 
onmisbaar, cn in de tweede plaats vertrouwen èn van het 
publiek èn van de verschillende vak vereenigingen in de 
bouwvakken, zoowel van arbeiders als van patroons, die 
daarvan blijk zouden kunnen geven door ook mede toe te 
treden als contribueerende vereeniging. 

In eene groote stad als Amsterdam is zijn arbeidsveld 
ruim en kan dus zijne taak omvangrijk en dankbaar wor
den, doch d nar voor is dan ook eene zekere financieele onaf
hankelijkheid bepaald noodig, die hij thans nog mist. 

— Woensdagavond werd eene vergadering gehouden in 
het gebouw der „Maatschappij tot Nut van 't Algemeen," 
door Amsterdamsche aannemers, timmermans- en metselaars-
bazen, bijeengeroepen door de besturen der Vereenigingen 
„Amstels Bouwkring", de aannemers-sociëteiten „de Veree
niging" en „Eenheid", tot bespreking der regeling van loon 
en arbeidsduur bij de bouwvakken alhier. 

Ruim tachtig patroons hadden aan de oproeping gehoor 

gegeven. De volgende motie werd in stemming gebracht en 
met algemeene stemmen aangenomen. « 

„De patroons, het vak van aannemer, timmerman of met
selaar uitoefende, vergaderd op 14 Februari 1894 in de 
Groote Gehoorzaal der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 
met belangstelling kennis genomen hebbende van de door 
den gemeenteraad vastgestelde bepalingen omtrent minimum 
loon en maximum arbeidstijd in de bestekken, verbinden 
zich om tegen i Augustus 1894 het loon voor alle bij hen 
in dienst zijnde timmerlieden en metselaars te Amsterdam 
boven den leeftijd van 23 jaren op 23 cents per uur en 
voor opperlieden boven den leeftijd van 25 jaren op 18 
cents per uur vast te stellen, met een maximum ar
beidstijd van elf uren in den zomer en van 10 uren 
iu' den winter en tevens de, verschillende onderdeelen van 
het werk zooveel mogelijk in Amsterdam te doen gereed 
maken, mits de Raad der gemeente Amsterdam vóór lo. Aug. 
zal hebben beslist, dal de proefneming lot dejinitieven maat
regel zal worden verheven, daar anders mededinging voor 
Amsterdamsche aannemers en bazen onmogelijk zou zijn; 
terwijl de patroons gerechtigd blijven om in dringende ge
vallen den werktijd te verlengen tegen hetzelfde tarief. 

— De heer Joseph Th.. J . Cuypcrs, civiel en bouwkundig 
ingenieur te Amsterdam, is met ingang van 15 Februari 
1894 benoemd tot leeraar bij de Normaalschool voor teeken
onderwijzers en bij de School voor kunstnijverheid te 
Amsterdam. 

— In dc 11. Zaterdagavond gehouden vergadering der 
vereeniging „Arti et Industriae" te 's Gravenliage, werden 
tot voorzitter eu lsteu secretaris gekozen de heeren J . J . 
van Nieukerken en H . L . Boersma, in de plaats van de 
heeren E. F. VV. Kerling en P. du Rieu Pzn., die voor 
eene herkiezing niet in aanmerking wenschten te komen. 
De heeren Van Nieukerken en Boersma namen, na breede 
uiteenzetting van het door hen in te nemen standpunt 
hunne benoeming aan. 

— Bij Koninklijk besluit zijn in de orde van Oranje-
Nassau benoemd : 

Tot officier, H . W. Mesdag, kunstschilder, te 's-Graven-
hage ; tot ridder, II. Vos, kunstschilder, te Londen. 

STADS-GEHOOKZ.VAL TE L E I D E N . 
Door het dagel. bestuur der gemeente Leiden wordt aan 

den Raad het voorstel gedaan, om afwijzend te beschikken 
op het verzoek der heeren Iz. van der Kamp en S. van 
Leeuwen, aannemers van den bouw der Stads-Gehoorzaal, 
om terug te komen op het besluit van 14 December 1893, 
waarbij Burg. en Weth. zijn uitgenoodigd in het vervolg 
geene leverantiën voor de gemeente meer aan hen te gunnen, 
noch middellijk, noch onmiddellijk, noch ondershands, noch 
bij openbare aanbesteding, of wel een nader onderzoek te 
willen doen instellen. 

— Naar men verneemt, zijn de regeering en het stedelijke 
bestuur te Maastricht het nog niet eens kunnen worden 
over de quaestic der Maasbrug. Zooals uien weet, wil de 
regeering de bestaande steenen brug afgebroken en door een 
ijzeren met meer doorlaatvermogeu vervangen hebben. 
Hiertoe is echter het stedelijk bestuur niet genegen. In de 
eerste plaats wenscht dat bestuur deze monumentale brug 
te behouden en in de tweede plaats ziet het op tegen de 
door de regeering voor den bouw eener nieuwe brug ver
langde subsidie. Wel wil het ter bevordering van hetdoor-
laat-vermogen eene achtste boog aan de brug naar de zijde 
van Wijk hebben toegevoegd, doch dit plan schijnt bij de 
regecring zwarigheden te ontmoeten. Er zal dus nog wel 
wat water door de Maas stroomen, alvorens die quaestie tot 
eene bevredigende oplossing zal zijn gebracht. 

T W E E D E J A A R G A N G N°. 8. ZATERDAG 24 F E B R U A R I 1894. 

KKDACTIK V A N ARCHITECTURA KT A M I C I T I A : 
H . G . J A N S K N , W. K R O M H O U T C m . , JOS. T H . J . CUIJPERS, 

P A U L J . D E J O N G H en J . L . M. L A U W E R I K S . 
Bijdragen te adresseeren aan den Heer P A U L . J. UK JOMM, Vijzelstraat 

40 te Amsterdam, en alles, wat de Administratie van het Genootschap 
betreft, aan den Heer J . C. 1). Dl G A Z A R , le Secretaris, American* 
hotel, te Amsterdam. 

VOORWAARDEN* VAN HST LIDMAATSCHAP. 
Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege

zonden, aan alle leden van het Genootschap. De jaarlijksehe contributie 
voor het lidmaatsehap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
n kunstlievende leden 10.—• 
» buitenleden „ 7.50 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 
lo. De 1002e gewone Vergadering zal gehouden worden 

op Woensdag 28 Februari a. s. des avonds te 8 uur in de 
nieuwe Eetzaal in het „American Hotel." In deze Verga
dering is gelegenheid tot introductie van Dames. 

Agenda: 
a. Voordracht van den heer Dr. H . O Muller, Buiten-

gewoon-Eerelid van het Genootschap. Onderwerp : „Athene 
voorheen en thans," met kunstbeschouwing gedurende de 
pauze. 

b. Mededeelingen van het Bestuur. 
c. Ballotage van den heer D. van Oordt Hzn., (voorge

steld door de heeren W. C. Deenik Zzn. en J . F . W. Stom) 
als gewoon lid. 

d. Verkiezing van een Bestuurslid in de plaats van deu 
heer Th. L . D. Smeele. 

2o. De Bouwkunsttentoonstelling aan de Plantage/Muider-
gracht blijft geopend, tot en met Woensdag 28 Februari a. s.; 
sluiting te 4 uur. 

Heeren inzenders wordt verzocht hunne inzendingen te 
doen afhalen op Donderdag 1, Vrijdag 2 of '/.aterdtg 3 
Maart a. s. Na 3 Maart eindigt de assurantie der inzendingen, 
zoodat het Bestuur na dien datum geene verantwoordelijkheid 
op zich neemt. 

3o. Afdrukken van het door den heer J . L . M . Lauweriks 
vervaardigde „Reclamebillet voor een Bouwkunsttentoonstel
ling", zijn verkrijgbaar gesteld ad ƒ 0,75 per stuk voor leden 
van het Genootschap en ad ƒ 1 . — voor niet-leden, op aan
vrage bij den ondergeteekende en in beperkt aantal bij den 
bode iu het Tentoonstellingsgebouw. 

4o. Aan Heeren leden wordt herinnerd, dat de ontwerpen 
voor de door het Genootschap uitgeschreven prijsvraag van 
„Een gebouw tot het houden van congressen, meetings en 
vergaderingen van werklieden-vereenigingen" vóór of op den 
I2den Maart 1894, des voormiddags tc 12 uur aan het 

adres van den ondergeteekende, in het „Americau Hotel" 
te Amsterdam, moeten worden ingeleverd. 

Namens het Bestuur, 
De \sle Secretaris, 

J . C . D. DI GAZAR. 

DE B O U W W E R K E N ^ V A N S A L O M O * 
LEZING GEHOUDEN IN DE VERGADERING VAN AVOENSDAG 

1 NOVEMBER 1893, 

door den Heer J . C . D. DI GAZAR. 
Onlangs deel VI I der Gesclichte des Aller/hums behan

delende, „die Geschichte des Volkes Israel" van Prof. Dr. 
Bernhard Stade doorbladerende, trok mijn aandacht de 
daarin voorkomende reconstructie van den tempel van Salomo 
en het zoogenaamde Woudhuis ; bouwwerken die naar mijn 
meening, op archrcologisch gebied, een zeer eigenaardige 
plaats innemen onder de bouwoverblijfselen der oude Egypte-
naren, Assyriërs en Perzen. De hierbedoelde gebouwen 
vormen, evenals dat met Persepolis het geval is, een soort 
koningsburchl, gelegen op een terras van aanzienlijke af
metingen. Met den aanvang der regeering van Salomo 
bewoonde hij de aloude Davidsburg; doch zijn huwelijk 
met een Egyptische prinses noopte hem, een meer naar de 
toenmalige eischen des tijds ingericht verblijf te betrekken. 
Als plaats dezer koningsburcht koos hij zich den berg 
Moriah, in het Noord-Oosten van Jerusalem ter plaatse van 
de tegenwoordige Moskee »>E1 Aksa" en de „Haram es 
Scherif, waarop een vlak plateau werd aangelegd, lang 1400 
voet aan de Oostzijde en aan de Zuidzijde breed 860 voet. 
Reusachtig was de aanleg der steenwerken voor dit terras, 
waarvan nog heden ten dage brokstukken zijn overgebleven, 
waarbij het bekende stuk muur dat met hare biddende 

* Dc hierb|j behoorendc plaat zal bij het nummer van de volgende weck 
verzonden worden. 
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Israëlieten in schilderachtig bonte kleederdrachten, het onder
werp uitmaakte van een der schilderijen uit de interrcssantc 
collectie van den Russischen schilder Weialsehgin, die hier 
voor eenige jaren geeëxposeerd ziju. 

De reusachtige steenblokken voor de/.e terras-muren ge
bruikt, bereiken eene hoogte van 5 tol 7 voet, bij eene 
lengte van ongeveer 28 voel; vele. stukkeu zijn met bossage 
bewerkt en doen denken aan Phoenicischen arbeid. 

Evenwel moet worden opgemerkt, dat vele schrijvers in 
twijfel trekken of de nog bestaande muuroverblijfselen uit 
Salomo's tijd dateeren. M . dc Vogue schrijft ze (iu een 
artikel in de Revue d' Architecture) aan Herodes toe; slechts 
het verwoeste gedeelte aan de Oostzijde zou door Salomo 
gebouwd zijn; terwijl de latere gedeelten, benevens de zoo
genaamde gouden poort uit het tijdperk van Justinianus 
zouden dateeren. Vele zaken omtrent deze bouwwerken be
rusten evenwel op overleveringen, en ook de beschrijvingen 
in den Bijbel, 2 Kron. : 2, omtrent het aantal werklieden 
bij den bouw gebruikt, schijnt niet van overdrijving vrij 
te pleiten. Wij lezen daar : 

,/En Salomo telde zeventigduizend lastdragende mannen 
en tachtigduizend mannen die houwen zouden in het ge
bergte, mitsgaders drieduizend en zeshonderd opzieners over 
dezelve." 

Eigenaardig is ook de belooning, die deze werklieden, die 
door Hiram, den koning van Tyrus gezonden waren, ont
vingen; wij lezen daaromtrent in 2 Kron. : 2 ; 

,/En zie, ik zal aan uwe knechten, den houwers die het 
hout houwen, twintigduizend kor uitgeslagen tarwe, en 
twintigduizend kor gerst geven ; daartoe twintigduizend bath 
wijns en twintigduizend bath olie."— 

Terwijl dus Koning Hiram Salomo van cederhout van den 
Libanon, dat op groote vlotten over de zee werd aangevoerd, 
voorzag, liet Salomo gelijktijdig de reusachtige steenblokkeu 
in de bergen hakken ; zoodat in het le jaar vau zijne regeering 
d. i . (1014 j . v. Chr.) met dc bouwwerken werd aangevangeu. 
Zij bestonden volgens bijgaande plaat uit de volgende 
bouwwerken : 

lu het midden achter den hoofdingang lag het zoogenaamde 
Libanon-Woudhuis op het buitenste voorhof, waarachter zich 
de halle met daarachter gelegen troonzaal bevond. 

Ecu scheidingsmuur daarachter omringde de eigenlijke 
woning vau Salomo, waarachter het huis der dochter van 
Pharao (de Egyptische prinses) was gelegen. 

Het achterste, gedeelte der burcht werd iugesloten door 
een tweede ringmuur, ingenomen door de zoo algemeen 
bekende tempel, die door afzonderlijke poorten in de beide 
ringmuren bereikbaar was. 

lie tempel evenwel, die door een onbeschrijfelijke pracht 
moet hebben uitgeblonken, schijnt minder een heiligdom van 
het volk te zijn geweest, dan wel een eigen tempel voor 
Salomo en zijne omgeving. 

Beschouwen wij nu achtereenvolgens de verschillende ge
bouwen en hare onderdeden, die op de helling van den 
berg Moriah gebouwd waren, en waarvan de tempel het 
hoogste punt innam. He groote muur die den burcht om
sloot, bestond uit .'5 lagen van groote steenb'okkcn en was 
aan de. bovenzijde bedekt door cederbalken, waarin over het 
Libanon-Woudhuis en tegenover den tempel poortingangen 
waren aangebracht, wier vormen niet besproken worden, 
doch vermoedelijk wel dien eigeuaardigen pylonenvorm zullen 
gehad hebben, die ook de Egyptische tempelingangen ken
merken, eu dal te meer wijl, zooals Liibkc in zijne //Geschichte 
tier Architectur" aanmerkt, de Egyptische bouwkunst, door 
het lange verblijf tier Israëlieten in Egypte, grooten invloed 
op hunne bouwwerken heeft gehad. 

Aan het laagste punt van den berg tegenover den ingang, 
viel het eerst het oog op het zoogenaamde Woudhuis. Dit 
gebouw had, volgens 1 Kon. : 7, eene lengte van honderd 
ellen en eene breedte van dertig ellen, en bestoud uit een 

onderhal, waarin 3 rijen, elk van 15 kolommen van ceder
hout, waarop dito balken eene verdieping droegen, die 
vermoedelijk met verschillende kamers ingedeeld was, en 
bereikt werd door twee traphuizen in de beide hoeken aan 
de achterzijde aangebracht. 

Omtrent deze kamerverdeeling ontbreken alle gegevens; 
Dr. Berah. Stade geeft in zijn beschrijving verschillende 
indeelingen, berustende op de Bijbelsche beschrijving, die 
aldus luidt : 

„Daar waren drie rijen van uitzichten, dat het éene 
venster was over het andere venster in drie orden." 

„Ook waren alle de deuren en posten vierkant van éénerlei 
uitzicht; en venster was tegenover venster, iu drie orden." 

Omtrent het doel van dit gebouw zegt Dr. Stade het 
volgende : 

Wat het juiste doel van dit zoo bijzonder geconstrueerde 
huis was, weten wij niet. De groote hal in het beneden
gedeelte zal vermoedelijk als vergaderzaal dienst gedaan 
hebben, wijl Salomo voor het bijecuroepen van den Israël i -
tischeu adel, in zijn paleis een dergelijke groote ruimte 
miste. De kamers der verdieping waren grootendeels zoo 
slecht verlicht, dat zij vermoedelijk als bewaarplaatsen, en 
niet als woonkamers gebruikt werden. 

Dc vermelding dat in Hiskia's tijd op de Saloinoburcht 
een tuighuis tot het bewaren van wapenen werd gevonden, 
wettigt het vermoeden dat daarmede de bovenlokalen van 
het Woudhuis bedoeld zijn; temeer wijl iu 1 Kon. : 10 de 
volgende zinsnede voorkomt : //insgelijks driehonderd schilden 
van geslagen goud : drie pond goud liet hij opwegen tot elk 
schild ; en de koning leide ze in het huis des wouds vau 
den Libanon." 

In het midden, achter het Woudhuis, zoodat men door 
haren achter-ingang met breede stoep het gemakkelijk be
reiken kon, lag de zoogenaamde Zuilenhalle als voorportaal 
der troonzaal. 

Deze Zuilenhalle had eene lengte van 50 ellen bij eene 
breedte van 30 ellen ; zij werd aan 3 zijden door zware 
muren omsloten, terwijl de bedekking door 5 rijen van G 
cedcrkolommen in den trant der Egyptische zuilen, werd 
gedragen. Een deur in de achterinuur, in de middeuas, gaf 
onmiddellijk toegang tot de troonzaal. Waarschijnlijk was 
deze halle dus de lokaliteit, waar gezanten of het volk 
moesten antichambren, alvoreus iu de troonzaal, de aloude 
eu vermaarde wijsheid van Salomo te mogen genieten. 

Omtrent het achter de troonzaal gelegen Woonpaleis van 
Salomo en het daarmede verbonden paleis van zijne hoofd
vrouw, de Pharao-dochter, wordt weinig vermeld. Zij waren 
geheel in den stijl van de troonzaal gebouwd ; wij moeten 
het ons als eene groepeering van gebouwen met binnen
plaatsen cn tuinen denken. Wel worden op verschillende 
reconstruction, indeeliugen aangegeven, doch deze berusten 
op zuivere fantasie. Noordelijk van de voornoemde paleizen 
eu daarachter, gescheiden door een muur, lag het veel be
sproken burchtheiligdom //de tempel." 

Dit gebouw was van uit de burcht en onmiddellijk van 
buiten af door het volk te bereiken, en werd door een af
zonderlijke muur omringd. 

De eigenlijke tempel, door /.ware muren omgeven, bestond 
uit 3 zalen; een voorhof groot 10 bij 20 ellen, waarachter 
de tempel groot 20 bij 40 ellen, waarop het heilige der 
heiligen, groot ongeveer 20 ellen in het vierkant, volgde. 
Een steenen trap over de volle breedte van den tempel gaf 
toegang tot het verhoogde terras, dat het gebouw ter breedte 
van ongeveer 5 ellen omringde. De toegang tot den voorhof 
werd geflankeerd door 2 reusachtige zuilen, geheel met 
koper beslagen, waarop volgens de Bijbelsche omschrijving, 
kapiteelen van een eigeuaardigen knopvorm, met maaswerk 
bedekt, waren aangebracht. Voor de deur, die het heilige 
der heiligen van den eigenlijken tempel scheidde, stond een 
offer-altaar. 
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Aau de beide zijgevels en aan den achtergevel waren, 
onderling verbonden door deuren, doch niet in verbinding 
met de tempelruimten, .'51 kamers of cellen van ongeveer 
5 ellen in het vierkant aangebracht en daarboven in 2 
verdiepingen en van gelijke verdeeling evenzoo 2 maal 31 
kamers • door verdunning der muren waren echter de hooger 
gelegen cellen grooter van afmeting. 

Deze cellen werden elk door een venster verlicht, terwijl 
a a , i dc Zuidzijde voor een daarvan een poortingang was 
aangebracht, waarvoor een dubbele steenen trap, tegen het 
terras. De bestemming dezer cellen, waarvan de boven ge
legene door hellende vlakken met steunrichels bereikt konden 
worden, was vermoedelijk als bewaarplaatsen der tempel-
Bieraden ; wellicht ook als woonvertrekken voor de tempel
dienaren. Deze zijgebouwen hadden een hoogte van 15 ellen, 
waardoor de tempel die 30 ellen hoog was, haar licht daarover 
ontving. Omtrent de bedekking en de kapconstructie wordt 
niets vermeld; zij zal vermoedelijk vlak geweest zijn, be
staande uit cederbalken, waarop een tegellaag. De spanning 
van 20 ellen doet echter wel veronderstellen, dat de een 
of andere schoor- of console-constructie, die spanning zal 
verminderd hebben. 

Dc muren van het hoofdgebouw waren vanaf de vloer tot 
de balklaag bekleed met cederhout en de vloer bedekt met 
cvpressenhout. (Wordt vervolgd.) 

Woensdag 28 Februari a.s. wordt de Tentoonstelling van 
het Genootschap gesloten. Veel is er geijverd door Bestuur 
en Commissie en eveneens deden particulieren hun best om 
onze Tentoonstellling te doen slagen, en we mogen wel 
zeggen dat ze geslaagd is. Zoovele in i'éne richting strevende 
klachten hebben tot een goed resultaat geleid en het aan
schouwelijk succes is volkomen bereikt. 

in de eerste plaats is dit succes te danken aan de ver
sierde schutting, noodig gemaakt door een daarachter ver
borgen, erg praclisch, maar foei-leelijk gebouw ; uitnoodigend 
toont zij hare met sierlijke bloemen en geestige lijnen 
overragde oppervlakte aan den voorbijganger; we zullen 
straks zien hoe die uitnoodiging is opgenomen. 

Het inwendige geeft eene prettige, artistieke stemming en 
een gezellig, aangenaam gevoel doet den bezoeker bij het 
doorwandelen der lokalen aan; die houten kast, in 4 zalen 
verdeeld en van ongesehilderde houten schrooten getimmerd, 
is eene dankbare ophanggalerij waarin dc kleur van de be-
kleedende stof goed harmonieert met de natuurlijke kleur 
van het hout. 

De inzendingen zijn van den meest heterogenen aard en 
eene opbouwende kracht moet den architect rugsteuneu 
wanneer hij, hier rondschouwend, het zelfbewustzijn bij 
zich voelt wakker worden, dat hij is en moet zijn een 
schepper, die zijne gedachten in vormen afbeeldt, geschikt 
oin in allerlei technieken en ambachten hunne uitdrukking 
te erlangen, om toch bij dat alles de cigendomuielykheid 
van het materiaal, waarin ze moeten uitgevoerd, te behouden 

Bouwkunst kan men als de natuurlijke moeder der andere 
beeldende kunsten aanzien, die er alle even onafscheidelijk 
aan verbonden zijn als de wanden aan een huis. Zonder 
bouwkunst heeft het begrip decoratie geen reden van bestaan; 
dit teekent dan ook den invloed dien ze kan en moet hebben 
op het maatschappelijk leven of omgekeerd. 

Deze wederzijdsche invloed wordt, met de zeggingskracht 
van het aanschouwelijke, op onze tentoonstelling bewezen 
door vele ingezonden proeven van beeldhouwwerk, schilder
kunst, kunstnijverheid; kortom, door alle hier vertegen
woordigde vakken, die als oin strijd zich in dienst der 
bouwkunst gesteld hebben. 

Bouwkunst is dus eene eerste behoefte-kunst; en natuurlijk 
verwachtte men van ieder de noodige sympathie voor zoo 
eene iu de meest dagelijksehe behoefte voorzienende kunst
uiting. Wie geen gevoel heeft of wil hebben voor een mooi 

huis, omdat zijne middelen hein misschien niet veroorloven 
er zich een te laten bouwen en zich daarom niet wil 
ergeren aan de mooiheid van een andermans woning, zou 
kunnen dweepen met mooi meubilair, als vallende meer onder 
zijn bereik. Een ander zou iets kunnen ophebben met 
kunstnijverheid, omdat hij toevallig in connectie staat met 
eene werkplaats of atelier. Een derde heeft liefhebberij (ik 
zeg niet : heeft verstand) voor vcrlichtingskunst, omdat hij 
van boeken houdt en er op dat gebied in den laatsten tijd 
zooveel moois geleverd wordt ; Een vierde . . . . maar 
genoeg, dat zijn utopiën ; waarheid is, dat Nederlanders en 
speciaal Amsterdammers voor dat alles niets voelen. Het 
kan hun niet schelen of hunne huizen verknoeid worden 
cn onbewoonbaar zijn, of dat door eene aaneenschakeling 
van naargeestige gebouwen eene typische straat of gracht 
bedorven wordt. Wat raakt hun mooi meubilair dat solide 
en sober aan zijne eischen voldoet ? Voor weinig geld immers 
zijn de meest gladspiegelende mahonie- of <[ua/,i-ebbenhouten 
krompootige en puistige sta-in-de-wegs te koop! Maar spaart 
bovendien nog de moeite om te zien of het wel mooi is, 
want de leverancier zegt het zelf. 

Kunstnijverheid !J wel, daar is niets mooier dan wat iu het 
buitenland gemaakt wordt. //Parijs meneer, daar moet je 
wezen " Wat praat men van liefhebberij voor boek- of 
andere kunst, men geniet van de schilderijen van Professor 
die of die //Levensmoede", Felicie, Lady Godiva, enz., laat 
aaneengegroeide kindertjes of Dahomé-negers zien of adverteert 
dat //Madll. N i n i " heden avond op de koord danst, dat 
trekt volk. 

Deze toestand is een treurig toeken dos tijds ; van de 
100.000 Amsterdammers hebben ü a 700 zich opgewekt 
gevoeld, onze tentoonstelling te bezoeken. Treffender blijk 
van incompetentie iu zake bouwkunst kon door Amsterdam 
niet geleverd worden. Men durft toch niet denken, dat de 
belangstelling zoo gering is, dat men er geen loopje naar 
de Plantage voor over heeft! Liever zullen we maar aan
nemen dat het publiek geen verstand van bouwkunst heeft. 

Meer dan ooit wordt het dus tijd, om de bouwkunst, die 
in de eerste plaats nationaal — dat is volkseigendommelijk 
— moet ziju op hare eereplaats te herstellen ; deze taak nu 
is reusachtig, maar niet onmogelijk. Architectura bezit jonge 
krachten, die alles moeten inspannen, om de bouwkunst 
weder bij het publiek in te leiden. Laat ieder zich voor
nemen, om in eigen omgeving belangstelling voor die kunst 
aan te kweeken, dan zal het misschien over 10 jaar blijken, 
dat Hollanders minder gevoel voor bouwkunst, hebben dan 
Hottentotten. L \ t WEKIKS. 

B E G I N S E L E N V A N HET SCHOONE I N DE 
BOUWKUNST. (*) 

De Bouwkunst is, volgens tie definitie van de lYiction-
naire de l'Académie francaise, de kunst om de bouw
werken te construeeren, in te richten en te versieren. 

In een architectonisch werk moeten drie h ofdeischappen 
vereenigd zijn : de soliditeit, de overeenkomst met de be
stemming en de schoonheid. 

De soliditeit is verzekerd wanneer rekening is gehouden 
met de regelen der constructie, voornamelijk die der statica, 
en met de berekening der noodige afmetingen ; zij behoort voor
namelijk bij do ingenieurs-wetenschap. De architect van onzen 
tijd moet ingenieur zijn. Bovendien is hij gedwongen zich 
met de soliditeit bozig te houden, zelfs uit artistiek oog
punt; in dien zin, dat dc soliditeit zichtbaar en tevens waar 
moet zijn ; de architectonisch ontworpen lijnen moeten de 
structuur uitdrukken en de middelen, door den constructeur 
gebruikt, zichtbaar aantoonen. 

De overeenkomst met de bestemming moet zich uiten in de 
harmonie van het uitwendige met de bestemming van het 

(*) Kevue dc 1'nrt chrcticn. L . Clouuet. 
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gebouw. Deze eigenschap, welke zoo dikwijls verwaarloosd 
wordt, is eene der voornaamste eigenschappen. De schoonste 
materialen, de kostbaarste versieringen kunnen ons niet 
bekoren, wanneer die harmonie (zoo noodig voor het bereiken 
van waar schoon) afwezig is. De vormen, door die harmonie 
aangegeven, hebben tot resultaat eene ware, los van alle 
conventie gemaakte uiting : het vereischte karakter van een 
bouwwerk ; daarenboven verkrijgt men de eenheid en de 
overeenstemming, omdat alle vormen de vruchten zijn van 
éénzelfde, vooraf opgevat gevoelen dat den ouderlingen band 
vormt. 

De Schoonheid is die eigenschap, die ons bij de beschou
wing van een gebouw bekoort. Het is een punt dat eenige 
nadere uiteenzetting eischt. 

Alvorens met juistheid eene definitie te geven van het 
Schoone, dient opgemerkt dat, en hierover zijn alle esthetici 
het eens — de harmonie een noodige en gewichtige factor 
is voor de schoonheid. 

Om het schoone in een voorwerp volmaakt te doen zijn, 
moet het aan de drie volgende voorwaarden beantwoorden : 

1". harmonie van het voorwerp met zijne bestemming; 
2°. ;/ in de verschillende deelen onderling van 

het onderwerp ; 
3°. „ van het voorwerp met den beschouwer. 
„Het absolute schoon", zegt Barberot, „is gekenmerkt door 

„de twee eerste voorwaarden; het is één met echt en 
„rationeel verstandsvermogen en dat elk ontwikkeld mensch 
„gedwongen is aan te nemen, omdat hij in zich bevat het 
„ingeschapen gevoel voor het schoone, evenals hij het inge
schapen gevoel bezit voor het rechtvaardige, dat zijn 
„geweten is." 

Maar de derde voorwaarde beantwoordt aan het relatieve 
schoon, waarbij de keunis ondergeschikt is (met meer of 
mindere volmaaktheid in de organen) aan den beschouwer 
en aan zijue bijzondere beschikkingen. 

Aan de eerste voorwaarde (harmonie van het voorwerp 
met zijne bestemming) beantwoordt de bruikbaarheid en de 
overeenstemming met het doel der gebouwen. 

Aan de tweede (harmonie in de verschillende deelen 
onderling) verbindt zich de stabileit, de rationeele verhouding, 
de zuiverheid der vormen. 

De derde (harmonie van het voorwerp met den beschouwer) 
leidt tot de versiering, tot symbolische vormen vol uitdrukking. 

Men komt aldus tot deze conclusie : 
De overeenstemming en dc stabiliteit zijn voorwaarden 

voor het architectonisch schoon, zooals bevalligheid en 
rijkdom ; elk deel van een gebouw moet op redelijke over
tuiging gegrond zijn om schoon te wezen; op deuzelfden 
grond kan een viaduct even schoon zijn als een paleis ; er 
bestaat geen goede gevel zonder een goed plan, geen goede 
versiering zonder goede constructie. 

B E R I C H T E N . 

— Den lfxlen dezer is te Brussel overleden de kunst
schilder Pieter Oyens, de tweelingbroeder van David Oyens. 

Pieter Oyens was den 29sten Juli 1842 geboren; zijne 
eerste opleiding ontving hij te Brussel op het atelier van 
Portaels; later werkte hij hier te lande onder leiding vau 
P. Greive. Sedert 1870 was hij met zijn broeder te Brus
sel gevestigd. 

— Door de vereeniging „Architectura" te 's Gravenhage is 
een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerp van een 
woonhuis, waaraan ter deelneming alleen toegelaten zijn de 
leden dier vereenigins;. Als 1ste prijs wordt uitgeloofd het 
diploma der Vereeniging met f 25, terwijl de tweede prijs 
bestaan zal uit het diploma met f 15. De ontwerpen 
worden vrachtvrij ingewacht vóór of op den 15den April 1894. 

— Uit het programma voor de wereldtentoonstelling te 

Antwerpen, afdeeling Schoone kunsten, dat getcekend is 
door den Regeerings-commissaris, Willy Martens, en de 
voorzitters van „Pulchri Studio" en „Arti et Amicitia," 
H. W. Mesdag en C. IJ. üake, blijkt, dat onze Regeering 
aan het verzoek der Belgen gehoor heeft gegeven en een 
Regeerings-commissaris heeft benoemd, die de tusschenpersoon 
is tusschen het Autwcrpsche comité en de commissie der 
vereenigde besturen van „Arti" en „Pulchri" voor buiten-
landsche tentoonstellingen. 

Reeds zijn twee flinke zalen, plaats gevende aan pl. m. 
140 kunstwerken, aan de Ned. afdeeling toegezegd. 

De Ned. afdeeling van Schoone Kunsten zal bestaan uit : 
schilderijen, teekeningen, etsen en beeldhouwwerken van op 
1 Aug. 1885 levende meesters. 

De tentoonstelling zal geopend zijn van 5 Mei tot 1 of 
12 November 1894.' 

Met 't oog op mogelijk plaatsgebrek wordt den inzenders 
verzocht, door de merken 1 en 2 kenbaar te maken, welke 
der ingezonden kunstwerken zij gaarne het eerst zouden 
geplaatst zien. 

Alle ingezonden kunstwerken zijn aan het oordeel van 
een jury onderworpen, bestaande uit de heeren : C. IJ. Dake, 
P. De Josselin de Jong, H. W. Mesdag, G. M . Muller en 
J . Vrolijk. 

Teekeningen cn photographieën voor den geïllustreerden 
catalogus kunnen ingezonden warden vóór 15 Maart aan 
het adres van den Regeerings-commissaris. 

— Door de commissie der Koninklijke subsidiëu voor 
jonge kunstschilders, zijn voor dit jaar tot pensiounaires 
benoemd, de heeren : J . Bleys, te Amsterdam ; J . Zon, 
tijdelijk te Antwerpen ; H. Schildt, te Rotterdam ; J . de Jong, 
te Amsterdam; H . Arntzenius en mej. A . Ruijsch, te 
's Gravenhage ; mej. Joh. Koster, tijdelijk te Brussel. 

U I T D E N V R E E M D E . 

In het Louvre is een afdeeling voor Japansche kuust 
geopend van 150 zeer merkwaardige Japansche prenten, die 
door liefhebbers aan het museum zijn afgestaan. Deze 
werken geven een goed denkbeeld van de geschiedenis 
dezer weinig bekende kunst. De eerste Japansche prent-
teekenaar was Marohobu, die vertegenwoordigd is door een 
teekening, voorstellende twee pratende vrouwen (1690). Een 
prent uit het jaar 1700 van Okomura Massonobu, voor
stellende eene vrouw aan haar toilet, heeft reeds eenige 
hoedanigheden van de moderne school. Verder zijn er huiselijke 
tafereelen van Sekijen, een meester die met de oud-Italiaan-
sche schilders vergeleken kan worden, van Tony Kyomitsu, 
Kyomassu, Toni Kyonobu en andere kunstenaars uit de 18e 
eeuw. Er zijn vele buitengewoon fraaie aquarellen bij. 

Reeds langen tijd waren plannen aanhangig tot uitbreiding 
der nationale bibliotheek te Parijs; eene geheele vrijlegging 
is nu dringend noodig geworden, daar de tegenwoordige 
kostbare boekenverzameling ingebouwd is tusschen de huizen 
van de rue Vivienne en de rue Colbert, waardoor die ver
zameling niet geheel tegen brandgevaar beschut is. Er zal 
nu echter spoedig een begin gemaakt worden inet het sloopet\ 
dier woonhuizen, zoodat dan de bibliotheek aan vier zijden 
geheel zal komen vrij te staan, waardoor tevens het inge
nomen oppervlak verdubbeld wordt. De kosten voor den 
bouw zijn geraamd op 7 millioen francs, terwijl 5 ti 6 jaar 
voor de geheele voltooiing noodig zal zijn. 

V E R B E T E R I N G . 

Op bladzijde 31, 2e kolom, staat vermeld dat op de 
prijsvraag voor Reclamebiljetten, uitgeschreven door de 
redactie van „de Clown" HO antwoorden ingekomen ziju ; 
dit moet wezen 30. 

T W E E D E J A A R G A N G N°. 9. ZATERDAG 3 MAART 1894. 

R E D A C T I E VAN ARCHITECTURA KT AMICITIA : 
II G JANSKX. W. K R O M H O U T C Z N . , .'OS. T H . .1. CUIJPERS, 

P M 1. J . DE J O N G H cu J . I. M. LAÜWERIKS. 
Bijdragen te adresseeren aan den Heer P A U L . J . DE J O N G H , Vijxeltlraat 

•10 te Amsterdam, cn alles, wal dc Administratie van het Genootschap 
betreft, aan den Heer J . C . 1>. Dl G A Z A R , le Secretaris, American-
hotel, tc Amsterdam, 

V O O R W A A R D E N VAN HET LIDMAATSCHAP. 
liet orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege

zonden, aan alle leden van het Genootschap. De jaarHjksche contributie 
voor liet lidmaatschap bedraagt : 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ — 
kunstlievende leden „ 10.— 
buitenleden n 750 

M K D E D E E L I X G E N V A N H E T G E N O O T S C H A P . 

lo. Dc penningmeester, de heer J . A. van der Sluijs Veer 
brengt ter kennis, dat hij deze week zal overgaan tot 
het innen der abonnementsgelden van het plaatwerk „de 
Architect", Ie Jaargang : afl. 1—6. 

2o. Tot. Bestuurslid is gekozen de heer J . Koffieberg. 
So. Tot gewoon lid is aangenomen de heer D. van 

Oordt ll/.n. 
4o. Hoeren loden wordt verzocht, onderwerpen voor de 

iu 1894 door het Genootschap uit te schrijven prijsvragen 
op te geven aan den ondergeteekende 

5o. Aan heeren leden wordt herinnerd, dat de ontwerpen 
voor de door het Genootschap uitgeschreven prijsvraag van 
„Een gebouw tot het houden van congressen, meetings en 
vergaderingen van werklieden vereenigingen" vóór of op don 
12den Maart 1894, des voormiddags te 12 uur, aan het 
adres van den ondergeteekende, in het „American Hotel" 
te Amsterdam, moeten worden ingeleverd. 

Oo. De stukkon, reglementen, enz. voor de te houden 
„Miineheuer Kunstausstellung", liggen op de leestafel ter 
inzage. 

Namens het Bestuur, 
De Is/e Secretaris, 

J . C. D. D l GAZAR. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA. 
1002e GEWONE VERGADERING VAN WOENSDAG 

28 FEBRUARI 1801. 

Deze Vergadering waar ook introductie voor Dames werd 
verleend, eu waarvan druk gebruik werd gemaakt, werd 
door den Voorzitter, den heer H. G. Jansen, met eenige toe
passelijke woorden geopend, waarna de notulen der vorige 
Vergadering werden gelezen en goedgekeurd. 

De heer Dr. II. C. Muller, buitengewoon Eere-lid van het 
Genootschap, trad hierna als spreker op. Hij had als onder
werp gekozen „Athene voorheen en thans", eu gaf in zijne 
boeiende causerie de indrukken weer van een onlangs naar 
het land der Klassieken gemaakte reis. 

Allereerst wijdde Spr. uit over het classicisme eu den 
invloed der Qrieksche kunst op de beschaving, hare baan
brekers en beoefenaren. 

Het moderne Athene met zijnen straat-aanleg, hotels, 
restauraliën, theaters enz., werden op onderhoudende wijze 
beschreven. Lang stond Spr. stil bij de heerlijke kunstover
blijfselen. Hij voerde zijne toehoorders, langs dm Theseus-
terapel, het Lysikrates-gedenkteeken, en zoovele andere 
schoone monumenten, naar de Acropolis, waar de Propyl oen, 
het Parthenon en het Brechtheion met hunne heerlijke, 
beelden het onderwerp van een uitgebreide beschrijving 
uitmaakten. Hierna beschreef do hoer Muller eenige belang
rijke moderne Atheensche architectuur. 

Een pauze van ongeveer een half uur onderbrak de lezing, 
waarvan door de aanwezigen druk gebruik gemaakt werd, 
om aan de hand van don Sp'. de keurige collectie photo-
graphiën, teekeningen en chromo's te bezichtigen. Bij do 
photographiën waren oen twintigtal, door de beleefdheid van 
den Hoogleeraar, Dir. dor Rijksacademie, den hoor Aug. Allcbé 
ter leen afgestaan. 

Na de pauze vergastte de heet- Muller de aanwezigen op 
eenige keurige vertalingen \ran gedichten der moderne Griek-
sche litteratuur, die vooral, getuige hot langdurig applaus na 

' ieder nummer, iu den smaak dor dames schenen te vallen. 
De heer Jansen bracht hierna hulde aan den spreker en 

kunstgever voor de wijze waarop hij zijn toehoorders door 
het land der Hellenen gevoerd heelt, eu drukte den wensch 
uit hem nog menigmaal als spreker in het Genootschap le 
mogen begroeten. 

Dc pauze werd tevens benut, om eenige noodzakelijke 
Genootschapswerkzaamheden te verrichten. Allereerst de ver-
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kiezing van een bestuurslid in de plaats van den beer Th. 
L . D. Smeele. De uitslag der le verkiezing was, dat de 
heeren J . Koflicberg en J . G. van Gendt A.Lzn. als can-
didaten werden verkozen, terwijl bij de 2c stemming de heer 
J . Koffieberg de meeste stemmen verwierf en alzoo tot Be
stuurslid werd verkozen. 

Onder applaus der Vergadering aanvaardde de heer Kof
lieberg deze functie. 

De heer D. van Oordt Hzn. werd daarna met algemeene 
stemmen tot gewoon lid aangenomen. 

De heer Paul J . de Jongh vroeg aan het Bestuur ver
gunning om op de eerstvolgende vergadering een motie in 
behandeling te brengen, waarin het Genootschap zich beslist 
uitspreekt omtrent de bouwkunst-beoordeeling in de dag
bladen, vooral met het oog op de geleverde kritieken in 
het Nieuws v. d. Dag en de Telegraaf over onze Bouwkunst-
Tentoonstelling. 

De heer Jansen verleende den heer dc Jongh deze ver
gunning en sloot, niets meer aan de orde zijnde, de 
Vergadering. 

D E B O U W W E R K E N V A X SALOMO. 
LEZING GEHOUDEN IN DE VERGADERING VAN WOENSDAG 

1 NOVEMBER 1893, 
door den Heer J . C. D. Dl GAZAR. 

(Vervolg en slot van bh. 85.) 
Het heilige der heiligen, het verblijf van het opperwezen 

was van de tempelruimte door een houten wand gescheiden, 
evenmin bereikte het de volle afmeting van 30 ellen, doch 
werd ter hoogte van 20 ellen door een afzonderlijke balklaag 
met cedervloer gedekt, waardoor deze ruimte geen licht 
ontving en iu een mythisch duister gehuld was. De bestem
ming der daarboven gelegen ruimte wordt nergens omschreven. 

Als teeken van de tegenwoordigheid der onbereikbare 
godheid stonden in het midden van den tempel 2 uit 
olijfhout gesneden cherubs, hoog 10 ellen. Hunne vleugels 
hadden een lengte van 5 ellen, een vleugel van elk rustte 
tegen de zijwand, terwijl de beide anderen tegen elkander 
raakten. De daarachter gelegen deur van het heiligdom had 
een vijfhoekigen vorm. 

Het reeds genoemde altaar, van cederhout vervaardigd, 
diende voor het nederleggen van de toonbrooden, als offer 
aan Jahwe. 

Volgens het Bijbelsche verhaal in 1 Kon. : 7 was het 
inwendige van den tempel kwistig met goud bedekt; alles, 
de wanden, de cherubs, het altaar, tot zelfs de zoldering 
waren met dit edel metaal overtogen. 

Ook hier zal wel eenige overdrijving der Oostersche fan
tasie aan den schrijver van het boek der Koningen parten 
gespeeld hebben. 

De bouw van dezen tempel heeft 7 jaren gevorderd; hij 
werd in de maand Ról van het elfde regeeringsjaar vair 
Salomo voltooid. 

Van de verschillende bronzen tempelsieraden komen 
uitgebreide beschrijvingen voor. Zij werden vervaardigd door 
een kunstenaar uit Tvrus, genaamd Churam-abi, de zoon 
van een Tyrischcn bronsgieter, die door Salomo naar Jerusalem 
werd ontboden. 

Churam-abi sloeg zijne werkplaats op tusschen Sukkot en 
Saretan in de Jordaan-vlakte, en bediende zich van aarden 
of leemen vormen. De daar vervaardigde bronzen, volgens 
den Bijbelschrijver, doen vermoeden dat men toen reeds een 
belangrijke vaardigheid in het bronsgieten had verkregen. 

Volgeus die beschrijvingen schenen zij zich, wat vormen 
betrof, aan te sluiten aan de overblijfselen der Assyrische 
kunst. 

Churam-abi vervaardigde voor den tempel de twee zuilen 
die den ingang flankeerden; zij hadden eene lengte van 18 

ellen, en een omtrek van 12 ellen, waaruit volgt dat hun 
diameter het belangrijke cijfer van bijna 4 ellen bedroeg; 
zij waren hol en hadden een wanddikte van 4 vingers. 
Ten eiude de moeielijkheid van het gieten dezer kolommen 
niet te verhoogen, werden de 5 el hooge kapiteelen uit één 
stuk gegoten, terwijl ook de versieringen daarvan afzonderlijk 
gegoten en naderhand daarop aangebracht werden. 

Het tweede groote werk van Churam-abi was het groote 
bronzen altaar dat voor den tempel opgericht werd, een 
afmeting van 20 el iu het vierkant en eene hoogte van 10 
el had. Ter plaatse waar het altaar vermoedelijk op de 
heilige rotsen heeft gestaan, vindt men tegenwoordig nog 
de „Hamman-esch-Schifa" (d. i . een Arabisch heilbad) een 
bron waarvan het stroomende water waarschijnlijk het offer
bloed wegspoelde, en die tevens dienst deed tot het ver-
schallen van het benoodigde water voor de zoogenaamde 
„Zee", het derde groote bronswerk van Churam-abi. 

Dit bronzen gietwerk schijnt volgens de beschrijvingen 
een zeer belangrijk kunstwerk geweest le zijn. Het bestond 
uit een waterbekken dat op den voet eene hoogte van 5 ellen 
bereikte, en omspannen werd door een koord van 30 ellen 
lengte ; de dikte van dit bekken was ongeveer eene hand
breedte ; het bekken, dat rijk versierd was, en 2000 bath 
water kou bevatten, rustte op 12 bronzen runderen, die 3 
aan 3 naar de vier windstreken gekeerd waren en waarvan 
de achtergedeelten elkander raakten. 

Bij de „Zee" behoorden verder tien groote bronzen water
bekkens of ketels die op hooge stellingen, van raderen voor
zien geplaatst waren; de bestemming dezer eigenaardige 
tempel-benoodigdheden wordt nergens vermeld ; vermoedelijk 
deden zij dienst tot het aanvoeren van het benoodigde water 
voor de „Zee" en het altaar. 

Ook deze werken geven een machtigen indruk van de 
kunst van Churam-abi als men nagaat dat het bronzen 
raamwerk waarop het bekken rustte, 4 el in het vierkant en 
3 ellen hoog was. 

Gaan wij na deze vluchtige beschrijving der bouwwerken 
van Salomo na, wat het oordeel van de meeste grondige 
oudheidvorschers omtrent den stijl en het karakter dezer 
bouwwerken is, dan stemmen zij over het algemeen overeen, 
dat vele invloeden van buiten daartoe hebben bijgedragen. 

In hare muren en poorten vindt men geheel het Egyptische 
karakter met de pylonen terug; terwijl in de orneeringen 
tevens een sterken invloed der Assyriërs en der Phoeniciërs 
merkbaar was. 

Het is trouwens bij de reeds beschreven bronswerken 
niet te verwonderen, dat Churam abi als Phoeniciër deze in 
den geest van zijn volk bewerkte. Zooals bekend is werd 
de tempel van Salomo in 587 v. Chr. door de Chaldeërs 
verwoest-

Onder Serubabel (530—515 v. Chr.) bouwden de Joden, 
uit hunne gevangenschap teruggekeerd, een nieuwen tempel, 
die echter een zeer armoedige navolging van den Salomo-
tempel was. Zij werd (20 j . v. Chr.) door Herodes afgebroken, 
en in hare plaats werd een grootere, prachtige tempel iu 
Grieksch-Romeinschen stijl opgetrokken. 

D A G B L A D - C R I T I E K. 

Onze tentoonstelling heeft nog gedurende de laatste week 
van hare openstelling aanleiding gegeven tot het verschijnen 
van een tweetal critische dagbladopstellen, welke in bouw
kundige kringen vrij algemeen een gevoel van walging en 
verontwaardiging hebben opgewekt. 

Bij de opening der tentoonstelling waren, zooals het ge
bruik dit meebrengt, aan de redactiën van vak- en andere 
bladen uitnoodigingen toegezonden tot het bezichtigen der 
expositie, waarvan het gevolg was, dat in vele organen meer 

of minder uitvoerige besprekingen aan onze tentoonstelling 
werden gewijd. Dit heeft zeker bijgedragen om de bekend
heid met en de belangstelling in onze onderneming meer 
algemeen te doen worden. 

Aan de redactiën dier bladen daarvoor onzen dank. 
Aan het Nieuws van den Dag en aan de Telegraaf wa

ren eveneens uitnoodigingen toegezonden ; in geen van beide 
bladen wrerd echter de tentoonstelling besproken, totdat wij 
in het begin der vorige week verrast werden met het ver
schijnen van de bovenbedoelde stukken, resp. onderteekend 
met de namen J . Hcssing en H . W . Mol. Het bleek ons 
dat de dragers dier namen personen zijn, die op het bureau 
van Dr. Cuijpers onderricht in de beginselen der bouwkunst 
ontvangen. 

Indien onze ruimte het toeliet zouden wij gaarne tot 
stichting of vermaak onzer lezers eenige citaten uit deze 
fraaie opstellen afdrukken; de verregaande arrogantie van 
de heeren komt vooral aan het licht op die plaatsen waar 
zij meenen een woord van lof niet te mogen onthouden ; 
potsierlijk klinkt het wanneer mijnheer Mol plechtslatiglijk 
komt verklaren, dat het werk van Der Kinderen, M . Bauer 
eu Dr. Cuijpers knap, dat van laatstgen. zelfs „bar knap" 
is ; of waar we beide heeren critiek hooren leveren op de 
bekroonde ontwerpen voor tentoonstellings-gebouwen, bekroond 
nog wel door eene jury waarin ook Dr. Cuijpers zitting had. 

Doch genoeg van dit gezwets, de roem van een Heros-
tratos of van een Vaillant moge ook het manhaftig optreden 
van dit. tweetal niet onthouden worden. 

Erger echter dan de inhoud dunkt ons het feit, dat der
gelijke stukken door redactiën van groote bladen klakkeloos 
cn zonder eenige commentaar geplaatst worden. Dit kan 
natuurlijk niet anders dan den indruk geven, dat de redactie 
van zoo'n blad met de ineeningen van hare medewerkers 
instemt, ze althans het drukken waard acht, en al zal door 
deskundigen weinig waarde worden gehecht aan dergelijk 
geschrijf, de groote meerderheid van het couranten-lezend 
publiek is te weinig bekend met personen en toestanden in 
de kunstwereld en gevoelt zich gemeenlijk ook te weinig 
bevoegd o;n een eigen oordeel in dergelijke zaken zich te 
vormen, dan dat niet een brutaal neergeschreven opinie in 
het redactioneele gedeelte van een groot dagblad, van invloed 
zou zijn op zijn beschouwingen. 

De bladen, die zich laten verleiden tot het gebruik maken 
van deze gemakkelijke manier om hare kolommen gevuld 
te krijgen, handelen onverantwoordelijk en zoodanige handel
wijze is op den duur allerminst geschikt om hun prestige 
te handhaven tegenover het publiek, dat zich ter voorlich
ting tot hen wendt. 

Sinds het schrijven zulke enorme proportiën heeft aange
nomen, dat we al tallooze vakbladen rijk zijn geworden, 
waarin uitsluitend de heldendaden uit de sport-wereld worden 
geboekstaafd cn we laatst zelfs als titel van een weekblad 
vermeld zagen : orgaan van de hoogste klasse van zeker In-
stttuut — wordt het dunkt ons tijd, om tegen het optreden 
van dilettanten op velerlei gebied maatregelen te nemen. 

Vroeger hebben wij meermalen geprotesteerd tegen de 
reclame-artikelen, die door de gewone verslaggevers der bladen 
»au onderwerpen de bouwkunst rakende werden gewijd, de 
ner besproken gevallen zijn echter van een nog veel beden

kelijker aard, daar nu ook het meer ontwikkelde deel van 
het publiek kans heeft dupe te worden van den biutalen en 
quasi-gezaghebbenden toon waarop de hh. Mol c. s. hunne 
beschouwingen weten uit te speken. 

We willen nog hopen, dat de protesten, die zich reeds 
van vele zijden tegen de geïncrimineerde stukken hebben 
doen hooren, de redactiën in het vervolg tot eenige meer
dere voorzichtigheid zullen aansporen. 

TENTOONSTELLING V A N L E D E R W E R K E N 
IN HET KuNSTNiJVEiuiEiD-MusEUM TE H A A R L E M , ('t Paviljoen.) 

De verzameling lederwerken, die ons iu het Museum te 
Haarlem een overzicht moeten geven van wat er zoo al 
gemaakt is of nog gemaakt kan worden met die zeer belang
wekkende en gevoelige stof, is niet zeer groot. Voor ons, 
die zelf geen boekbinders of lederwerkers zijn, is dit geen 
euvel, want de omgeving der afgietselverzaineling, die zeer 
aantrekkelijk is gerangschikt, doet de geringe afmetingen 
van die speciale verzameling vergeten. 

De oudere boekbanden vertegenwoordigen evenwel hier 
het grootste veld, waarop de leder-techniek toegepast werd. 
Daaronder vinden we een primitieven vorm van band, waarbij 
de dekbladen en rug nog geheel gescheiden zijn, en de rug 
door lederen overspanningen op de beide bladen, daaraan slechts 
gebonden is door ingeregen smalle koordjes. Dit boek heeft 
als 't ware een rug uit zooveel banden bestaande, als onze 
gewone band dikke ruggen heeft. 

Hier is een aardige studie te maken van alle kleurtonen 
die het leder al kan aannemen, onder de hand van den 
werkman, en onder den invloed van den tand des tijds. 
Tevens doen die boeken ons zien, hoe de versieringskunst 
met de stempels van den binder den algemeenen geest der 
bouwkundige versieringen steeds heeft willen volgen. Maar 
deze techniek is altijd bizonder getrouw gebleven aan 't begrip 
van vlak-versiering; de barokke opvattingen hebben zich, 
onder den gloeienden stempel, die met vaste regelmaat op 
't taaie leder zijnen vorm afdrukt, zeer moeten matigen. 

Er zijn enkele voorbeelden van zeer goed geslaagde na
volgingen van oud bindwerk door twee Amsterdammers, 
werkelijk bizouder knappe lieden in hun vak. Het ligt hier 
niet op onzen weg een volledig verslag van het tentoonge
stelde te leveren ; maar bij eene nog oppervlakkige beschou
wing, treden deze boekbanden onmiddellijk op den voorgrond, 
door de in-fijne keuze van leder- en papierwerken en door den 
goeden vorm en de strakke uitvoering der versieringen. Hoe 
keurig ziet er zoo'n bandje uit „en velin, aux petit fers." 
Alle ornamenten zijn hier met kleine stempels in de vrije 
hand op den band gebracht. De stem pel banden, met een groot 
cliché meer machinaal bewerkt, hebben zieh in den modernen 
tijd om commerciëele reden meer ontwikkeld. 

Het inventieve element kan den smaak nog meer tnoneu 
in lederwerken, welke gesneden, geperst en gedreven zijn. 

De heer Merckelbach te Utrecht heeft hier eene heclc 
collectie zijner werken bijeengebracht, en zoo gerangschikt 
dat ons de opeenvolgende toestanden van het werk duidelijk 
worden : het afdrukken der teekening op 't leder, de eerste in
snijding van de voorname omtrekken, dan het afteekenen, 
het opdrijven der achterzijde en eindelijk weer het ciseleeren 
met stift of mes aan de voorzijde en het ruw, gespikkeld 
bewerken van den grond. Door toepassing van verschillende 
toonen van bijts en polychromie in enkelvoudige en metaal
kleuren kan aan dit werk nog meer effect worden iregeven. 

Deze verzameling, die geheel nieuw is in ons vaderland, 
komt ons belangrijker voor dan de rijk versierde en ook 
smaakvolle ledervellcu van Cordova bv. die als wandbekleeding 
zullen dienen. 

De heer Merckelbach heeft den moed gehad, om een kunst-
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tak, die teu onzent zoo goed als niet meer beoefend werd, 
ter band te nemen, en sedert eenige jaren ziet hij langzaam
aan de belangstelling in dit handwerk weer toenemen, niet
tegenstaande de machinaal geperste lederwerken thans zeer 
goedkoop ziju geworden. Maar zulk machinaal werk staat in 
effect en karakter .natuurlijk ver achter het handwerk, en 
het eerste is door den handel overal verspreid, dus ook overal 
in dezelfde vormen terug te vinden. Die gewaarwording ver
mindert ten zeerste onze belangstelling in voorwerpen, waar
aan we ons hechten. 

Om de herleving van dezen kunsttak te kunnen be
werken, was allereerst de kennis van de techniek, zooals 
die elders bestond, noodig. De „Ivunstgewerbe-Verein" 
te München heeft sliert twee tientallen van jaren voor de 
ontwikkeling der kleine kunsten zeer krachtig gewerkt. 
Daar is de heer Merckelbach ter school gegaan Dc teeli-
uisehe kennis heeft hij van daar mede gebracht, maar helaas 
ook wat te veel liefdé voor de vormen, waarin hij daar de 
techniek beoefende. Bijna al dc tentoongestelde lederwerken 
hebben een Duitsch karakter, dat zich uit in eene moderu-
vroeg-renaissance styleering van het ornament, in eene na
volging van alle barokke vormen in de heraldiek der meesters 
van° omtrent A". 1580, zonder hunne, schoone hoofdlijnen 
Gaarne wil ik aannemen, dat deze door ons niet gewenschte 
eigenaardigheden in de leder-techniek zeer verleidelijk zijn. 
M t̂ar wanneer we deze lederwerken voortaan behandeld 
zullen zien, — of wel naar de zuiverder en soberder vormen 
onzer Nationale 10</e Eeuwsche luns/, waartoe de tallooze 
grafzerken der oude. kerken een overvloed van motieven voor 
vlakversiering leveren — of anders naar nieuwe, oiigineele 
teekeningen die gebaseerd ziju in hun ornamentaal gedeelte op 
eene frissche natuurstudie (ik denk aan de tentoonstelling van 
Walter Crane enz. eu van ,/Architectura et Amicitia", om niet 
verder af te dwalen) dan zullen we er zeker trotsch op 
kunnen zijn, in ons vaderland al weer een nieuwen tak van 
kunstwerken tot hoogen bloei gekomen te zien. Het is reeds 
herhaalde malen geconstateerd, maar nog niet door allen 
begrepen, dat we voor 't karakter onzer versieringskuns
ten niet bij onze oostelijke naburen meer ter school moeten 

Zullen we het werk van den heer Merckelbach te Ant-
werpen (daar ii zooveel Duitschers) zien prijken, niet 
alleen onder de schaduw onzer nationale vlag, maar tevens 
met het karakter onzer nationaliteit ? Dat wensch ik oprecht. 

JOSKPH CUYPBRS. 

I x o i : z o X l> K X . 

DM ffTELEGRAAF" EN IIET „NIEUWS" OVER 
DE TENTOONSTELLING. 

Als uit dc wolken getuimeld verschijnen eensklaps twee 
kunst-kritici, zoo overtuigd van hun noodzakelijk te moeten 
optreden om het publiek voor te lichten over onze heden-
daagsche bouwkunst, dat iemand de schrik om het hart 
slaat en tot het besef komt, dat allen die dachten aan een 
begin te zijn, eensklaps worden overtuigd, nog nooit iets 
goeds te hebben voortgebracht 

De Telegraaf en het Nieuws van den Dag komen het ons 
als een tweestemmig romlgesehreeuw van stadsomroepers 
verkondigen. 

De een nu eens harder, de ander dan weer een weinig 
valscher ; maar toch zijn beiden begonnen hetzelfde deuntje 
uit het hoofd te leeren en hebben het daarna ieder naar 
hun eigen brutaliteit voorgedragen. 

Beide schrijvers ontmoette ik nog voor eenige maanden 
op het bureau van een architect waar zij gewapend met 
pen eu haak een goede lijn trachtten te zetten. 

Ze waren nog stumperds, veel wisten ze over kunst te 

praten en veel hoorden ze praten. De onmogelijkste uit
drukkingen vielen 't meest in hnn smaak en veel werd er 
onder hen getwist over voelen en doen, van vlakke be
grippen en eischen was er toen nog niet veel te bespeuren. 

Ze brachten dezelfde geluiden voort als de menschen die 
door hen werden bewonderd, dezelfde klanken, maar klan
ken bleven het nog, totdat ze opeens tot de ontdekking 
kwamen dat ze het even goed konden als hun leermeesters 
en de gelegenheid deed zich nu voor, — wat een geluk voor 
„A. et A . " — op zulk een manier eu zoo goed belangstelling 
te zien wekken voor de goede zaak. 

Voor eenige maanden nog niet kunnende bewijzen, hollen 
zij nu blindelings de wereld in, het publiek overrompelende 
niet onbegrijpelijke woorden, dat dit natuurlijk voor bar 
knap opneemt. 

Zeker hebben ze hun epistels over de post toegezonden, 
anders hadden de heeren Redacteurs wel eens kunnen vragen : 
„wie is u en hoelang dwaalt u in de kunst ?"; zeker hadden 
ze hierop geen antwoord kunnen geven en waren huilend 
naar de om het hoekje staande vrindjes geloopen, die hen 
er op hadden uitgestuurd. 

Vergelijkt men de twee bladen zoo treft ons een kolossale 
overeenkomst zoodat blijkt dat de heeren te. samen hebben 
gezien en gevoeld of wel gezamenlijk aan een handje hebben 
geloopen van een bar knappe man en met open ooren 
hebben geluisterd naar 't geen hij vertelde. 

Is het niet betreurenswaardig, dat het zoo gemakkelijk 
gaat, opinies de wereld in te sturen, welke het publiek 
gaarne als zoo vele waarheden aanneemt en verder vertelt, 
als zijnde onbekend met de qualiteit des verkondigers. 

Dergelijke brutaliteiten moesten worden gestraft door de 
heeren evenals schoolkinderen, hun opstel 100 maal te 
laten overschrijven. 

'x Hertogenbosch. W . VAN BOVEN. 

B E R I C H T E N . 

— De Amsterdamsche beursquaestie (welke zoo langzamer
hand denken doet aan het bekende proces Jarndyce en 
Jarndvce) is weer een nieuw stadium ingesold. 

Built 1 der conclusie van het preadvies van B. en W., 
strekkende om het aanbod der Vereeniging „Het Damrak" 
tot levering der voor het bouwen van eene Beurs volgens 
haar plan benoodigde terrein niet aan te nemen is in de 
laatst gehouden gemeenteraadszitting met 30 stemmen tegen 
J aangenomen. Het voorstel van den heer van Nierop om 
eene commissie te benoemen om te onderzoeken in hoeverre 
liet mogelijk zijn zal de bestaande beurs voor het gebruik 
eenigs/.ins geschikt te maken, werd met hetzelfde aantal 
stemmen aangenomen. 

— Blijkens een door het consulaat der Nederlanden te 
München toegezonden mededeeling zal de in 1894 te 
München te houden „Jahres-Ausslellung vou Kunstwerken 
aller Nationen" geopend worden op I Juni, terwijl de 
sluiting tegen het einde van October is bepaald. De termijn 
voor aanmelding is opengesteld tot 1 April. De inzending 
der kunstwerken behoort te geschieden van 1 tot 20 
April 1894. 

Voor belanghebbenden ligt een exemplaar van het regle
ment dier Tentoonstelling Ier inzage bij het bestuur der 
volgende vereenigingen : „Arti et Amicitiae", „Architectura 
et Amicitii i " , „Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst" 
te Amsterdam, „Pulchri Studio" en „Haagsche Kunstkring" 
te 's Gravenliage en „Kunstkring" te Rotterdam. 

— In de laatst gehouden Leidsche Gemeenteraadszitting 
werd met 18 tegen 5 stemmen het verzoek van de aan
nemers der gehoorzaal, oin intrekking van het raadsbesluit 
van 14 Dec. 1893, of benoeming eener commissie vau 
deskundigen, verworpen. 

TWEEDE J A A R G A N G N». 10. ZATERDAG In MAART 18»*. 

R E D A C T I E V A N ARCHITKOTI'KA KT AMICITIA : 
H . G . J A N S E N , W . K R O M H O U T O/.N., J O S . T i l . J . C U I J P E R S , 

P A U L J . D E JONGII cn J . L . M . L A U W E R I K S . 
Bijdragen te adresseeren aan den Heer P A U L . J . D E J O N G H , Vijzelstraat 

40 tc Amsterdam, cn alles, wat de Administratie van liet Genootschap 
betreft, aan den Heer J . C. D. DI G A Z A R , le Secretaris, American-
hotel, tc Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N VAN HET LIDMAATSCHAP. 
Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-

sonden, aan alle leden van het Genootschap. De jsarljjksche contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt : 

Voor gewone leden (tc. Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12. 
i , kunstlievende leden „ 10 .— 
ii buitenleden „ 7.50 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

le. De 1003e gewone vergadering zal gehouden worden 
op Woensdag 14 Maart a. s. des avonds ten 8 uur, in het 
Genootschapslokaal, American-Hotel. 

Agenda : 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Installatie van den Heer D. van Oordt Hzn., als 

gewoon lid. 
c. Kunstbeschouwing van den Heer L . Berghuis : ,/Revue 

Il'ustrée." 
d. Keuze van onderwerpen voor de uit te schrijven prijs

vragen voor 1894. 
e. Inleiding der bespreking van de aangekondigde motie 

in zake bouwkunstbcoordeelingen iu de dagbladen, door den 
heer Paul J . de Jongh. 

2e. De penningmeester, de Heer J . A . van der Sluijs 
Veer, breugt ter kennis, dat hij deze week zal overgaan tot 
het innen der abonnementsgelden van het plaatwerk *de 
Architect", 4e Jaargang : afl. 4—6. 

3e. Aan heeren leden wordt herinnerd, dat de ontwerpen 
voor de door het Genootschap uitgeschreven prijsvraag van 
„Een gebouw tot het houden van Congressen, Meetings en 
Vergaderingen van werkliedcn-vereenigingen", voor of op 
den 12den Maart 1894, des voormiddags ten 12 uur, aan 
het adres van den ondergeteekende in het Ainerican-Hótel 
tc Amsterdam, moeten worden ingeleverd. 

Namens het Bestuur, 
De \sle Secretaris, 

J . C. D. DI GAZAR. 

BEGINSELEN V A N HET SCHOONE I N DE 
BOUWKUNST. 

(Vervolg van Vz. 3ö.^ 
De schoonheid is datgene, dat behagen geeft aan een ver

lichten en met gezond oordeel toegerusten geest. 
Het genieten bij het zien van het schoone is een eigen

aardig soort genot, en is altijd een gevolg der wer
king van eeu onzer natuurlijke gaven ; dat genot sluit 
iu zich eene juiste bewustheid van die werking, welke er 
de volmaking van is, waardoor wc komen tot de waarneming 
van het schoone door middel van onze eigen zintuigen. De 
zuiver physiologische, natuurlijke werkingen ziju de bron van 
aangename emoties, eeu genot dat niets uitstaande heeft met 
schoonheidsgevoel ; men spreekt bijv. niet van het schoone 
in een goede spijsvertering. Tot de werking van het waarne
mingsvermogen behooreu de zinnen, de verbeelding en het 
bevattingsvermogen. 

Wat de zinnen betreft, allen doen ons niet het schoone 
genieten ; men spreekt bij voorbeeld niet van een schoonen 
geur; men kan het esthetisch genot alleen ontvangen door 
het gezicht en het gehoor. Deze eischen de werking van 
het bevattiugs vermogen. In de verstandelijke beschouwing 
der ontvangen indrukken vindt het genieten van het schoone 
door de zinnen zijn oorsprong. Het is hetzelfde met het 
schoon der verbeelding, welke slechts gevoelens voor den 
geest haalt bij het afwezig zijn van voorwerpen die ze an
ders doen ontstaan. 

Het gezicht voornamelijk kan op zuiver physieke wijze 
bekoord worden door het aanschouwen der voorwerpen, van den 
glans van hun licht, den rijkdom en de harmonie hunner 
kleuren. Het oog ondergaat dan een gewaarwording, welke 
de begrijpende geest kan analyseeren, doch die door den phy-
sieken zin terstond gevoeld wordt. 

Zoo kan het oog bekoord worden bij het zien van eene roos 
vol frisehe en levendige kleuren, zachte en fijne schakeeringen, 
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regelmatige vormen, vol verscheidenheid en zooals ze daar is, 
gemakkelijk te bevatten ; het oog alléén echter kan de een
heid in die roos, de verhouding, het leven, in één woord 
het onstoffelijke, niet bevatten ; nog minder voelt het wat 
haar wezen is, aan welk ideaal ze beantwoordt. 

Het stoffelijk schoon is terstond waarneembaar door de 
zintuigen, maar de verstandelijke ontwikke'ing, die onmiddel
lijk daarop volgt, ontdekt in het voorwerp eene inniger, 
dieper schoonheid, welke de zinnen niet konden waarnemen. 

Het onstoffelijke schoon is zonder de zinnen niet waar
neembaar, echter ook niet door de zinnen alleen. Er zijn vooi-
wcrpen, waaraan we een hooger soort schoonheid toekenuen, 
die ons een intellectueel genot verschaffen, die in ons een 
svinpatiek gevoel opwekken, een heldere, innerlijke be
schouwing. De esthetische gewaarwording ontstaat door eene 
genoegdoening der ziel, als we het beschouwde voorwerp in 
overeenstemming vinden met het ideaal, dat wc er aan 
gesteld hebben, dat wil zeggen met het type, dat we ons 
voorstellen, als zijnde in onzen geest de volmaking vau 
de voorwerpen van gelijken aard. 

Daar ieder mensch zijn eigen ideaal gesteld heeft, volgt daar 
uit dat het oordeel over een bepaald voorwerp ook bij ieder 
verschillend zal zijn. Maar hoe meer de beschouwer ont
wikkeld ci. verlicht is, des te meer zal zijn ideaal het vol
maakte schoon nabij komen. A l zijn er zooveel verschillende 
smaken als personen, er bestaat toch slechts één waar schoon 

Iemand van smaak voelt dat schoone op betrekkelijk 
juiste wijze, naar verhouding van het meer of minder hel
dere, van zijn oordeel. De smaak is eene, om zoo te zeg
gen, vluchtige redeneering, welke we bijna instinktmatig 
houden voor het voorwerp als we dit met ons ideaal verge
lijken. 

Men moet den smaak ontwikkelen door eene juiste be
trachting vau het schoone in de natuur en in de kunst. 
De architect vooral moet zich er >p toeleggen om dien te 
vormen en te louteren, vooral door eene voortdurende 
studie der meesterwerken van de kunst. 

Tot hiertoe is alleen gesproken over de wijze waarop we 
het schoone waarnemen ; verder gaande komen we tot de 
vraag hoe het schoone kan worden voortgebracht. 

Het verstandelijke esthetisch gevoelen ontstaat door de 
voorwerpen of kunstwerken, welke uitdrukking bezitten, dat 
wil zeggen, die door hun vormen en verhoudingen iets uit
drukken. Die gewaarwording kan pijnlijk, tegenzin wekkend 
zijn, wanneer we voor het leelijke staan. 

Ze is sympathiek en doet ons de schoonheid kennen, 
wanneer het onzichtbaar iets, uitgedrukt door zichtbare vormen, 
zich voor onzen geest ontsluiert als de ware aard van het 
voorwerp. Vandaar deze definitie van een philosoof: De 
schoonheid is de uitdrukking der werkende kracht, die zich 
ontwikkeld heeft overeenkomstig haar natuurlijke wet. 

De werkende kracht waarvan hier sprake is, openbaart 
zich op verschillende wijzen : 

1". In de bewerktuigde wezens openbaart ze zich door 
de werking van het dieren- of plantenleven ; in de kunst
werken, die het beeld dier wezens navolgen, vindt, men nog 
de afstraling terug van die werkende levenskracht. 

Z". In de werken der meiischclijke kunst openbaart zich 
de werkende kracht nog bovendien in de verrichting der 
volmaakter ontwikkeling van den mensch. Hierdoor ontstaat 
het schoone, wat we in dit geval iu het bijzonder hebben 
te beschouwen. 

3°. In de groote natuurverschijnselen, in de stoffelijke en 
geestelijke werking welke beschouwd worden als de open
baringen der hoogere macht; die werking, toegeschreven 
aan de macht van het opperste Wezen brengt het verhevene 
voort. 

Met de natuurlijke wet, waarvan in bovenstaande definitie 
sprake is, wordt bedoeld de wet welke eigen is aan het 
voorwerp, de gezamenlijk vereischte voorwaarden om in alle 

opzichten aan het doel te beantwoorden; om het esthetisch 
genieten volkomen te doen zijn, moet het voorwerp voldoen 
aan alle wetten waaraan het onderworpen is ; daaruit ontstaat 
dan dc harmonie. In de orde der dingen die we bestudceren 
ligt de werkende kracht, de verstandelijke ontwikkeling van 
den architect, die zich oefent volgens de wet, dat wil hier 
zeggen, volgens de principen en regels van zijn kunst. 

Die werkende kracht is waarneembaar voor den beschou
wer, en daaruit ontstaat het genot van het schoone. Als we 
zien de juiste overeenstemming van een gebouw met zijue 
bestemming, als we in het uitwendige een volmaakte eenheid 
constateeren van de denkbeeld en gevoelen, waarmede het is 
opgevat; als het, in zeker opzicht, aan onze oogen zich 
voordoet als de moeielijke oplossing van een goed gesteld 
probleem, dan is onze geest voldaan, en we beschouwen het 
werk als eene verwezenlijking vau het schoone. 

Om dus tot het voortbrengen van een schoon werk te 
komen, zullen we ons er op toeleggen, eene goede, ralioueele op
vatting uit tc voeren en in ons werk dc naar onze meening 
goede denkbeelden en gevoelens te doen uitkomen die ons 
worden ingegeven. We zullen op oordeelkundige wijze alles 
doen uitkomen, dat er toe bijdraagt om duidelijk de overeen
stemming van het werk met de wet die het moet behcerschen, 
uit te drukken, met de regels die het besturen en die be
trekking hebben op de. technische voortbrengselen, op de 
eigenschappen der materie, op het beoogde doel, op de be
hoeften waaraan voldaan moet worden, enz. 

In de bouwkunst, zooals in de muziek kan men in waar
heid zeggen hetgeen Ch. Gounod in zijn laatste dagen ver
kondigde in zijn credo artistique : „De kunst is eene taal. 
De rol der taal is, uit te drukken en waar te zijn." 

Het onmiddellijk gevolg dezer beginselen is, dat de schoon
heid niet is overeen te brengen met de onwaarheid in de 
bouwkunst, met valsche structuur, die de ware gedachte 
verbergt, in plaats van ze uit te drukken, die de ware 
uitdrukking te niet doet. Een schijnbare structuur, in 
tegenstelling met ware constructie, zal wel in zich uitdruk
king kunnen hebben, maar die uitdrukking zal over 't 
algemeen niet zijn die der werking overeenkomstig den 
aard, de goede en ware uitdrukking van het werk. 

De zuivere, ware constructie daarentegen zal aantrekkelijk 
zijn, wanneer ze in alle opzichten voldoet aan de vereischte 
voorwaarden. De constructie moet ziju wat ze schijnt en 
schijnen wat ze is. 

Het is niet zonder belang in dit opzicht de werken der 
schepping met die der kunst te vergelijken. 

AAre merken op, dat het voorkomen der levende wezens 
altijd eene zekere uitdrukking zal hebben, en dat die uit
drukking voorkomt uit de overeenstemming der vormen met 
de natuurlijke werkzaamheid der organen ; een rimpel der 
huid, een weinig beteekenende blos of bleekheid, het vluch
tig schitteren van een blik is voldoende om onze geest 
zonder moeite eene reeks van indrukken te doen waarnemen; 
wij zien aan de beweging der neusvleugels, aan de verzwak
king der huid, aan de meer of mindere matte, vale kleur, 
de ziekelijkheid van een levend wezen. Niet minder juiste 
teekenen doen ons de kracht en gezondheid kennen. 

Zoo zal ook een kunstwerk vol uitdrukking, belangrijk
heid en bekoring zijn, wanneer zijne uitwendige vormen 
het doorschijnend omhulsel zijn van de werkelijke struc
tuur ; wanneer ze geheel het inwendig samenstel weer
gegeven, geheel de verstandelijke werking aantoont van den 
mensch die ze zoo heeft opgevat. 

Die werkende kracht van den geest doet zeer zeker daar 
niet meer haar invloed gelden op het oog, zooals de levens
kracht dat doet; inaar ze heeft zich onder het voortbrengen 
van het werk ontwikkeld, tijdens dat belangrijk oogeublik 
waarop de architect, over zijne plannen gebogen, als het 
ware het gebouw doet geboren worden en eene schepping 
van ziju vernuft te voorschijn brengt. Dat is die werkende 

kracht overeeukomstig de wet, dat wil zeggen overeenstem
mend met de formules der wetenschap, met de eischen der 
sameiistemming, met de regels van de verhouding, die zich 
één gemaakt heeft met de innerlijke structuur. Als die kracht 
dan zich vertoont in de uitwendige vormen, als ze met 
juistheid er in is aangeduid, weergegeven en uitgedrukt, dan 
«reeft ze voldoening aan den blik van den beschouwer; 
het monument draagt dan als meesterwerk den stempel van 
het genie van zijn outwerper. 

Om dus die uitdrukking te krijgen moet men vóór alles 
die waarheid in het uitwendig aanzien brengen, welke een 
der voornaamste voorwaarden der schoonheid is. 

Het is noodig dat de materialen der constructie niet 
verborgen maar eerder duidelijk zichtbaar zijn ; dat de lijnen 
der structuur niet stelselmatig bedekt zijn door decoratie, 
maar integendeel aangewend zijn als decoratieve deelen ; dat 
het uitwendige van het gebouw in innerlijke overeenstem
ming is met het inwendige ; dat de gevel het tegendeel van 
een masker is en de inrichting juist weergeeft enz. 

Maar al te dikwijls bestaat er volkomen afscheiding tus
schen de inwendige verdeeliug en de ordonnantie der gevels ; 
hij het ontwerpen van dezen staat gewoonlijk voor om slechts 
een decoratieve partij te maken, waardoor de gebouwen 
totaal zonder karakter worden. 

Vooral moet men hel type van gebouwen verwerpen, dat 
vooruit bedacht of aangenomen is, de partijen ontleend aan 
stijl en decoratie, alle vormen die opgevat zijn buiten de 
directe studie van het gebouw dat men in behandeling heeft. 

De waarheid van het aanzien bepaalt dat soort van schoon
heid welke voorkomt uit de verwezenlijking der twee van 
de drie genoemde voorwaarden der harmonie, waarvan in 
het begin gesproken is, te weten : de harmonie van het 
voorwerp (gebouw) met zijn doel of bestemming. De har
monie van de deelen van het voorwerp (gebouw) ouderling. 

Behalve deze beide voorwaarden moet ook nog de har
monie bestaan van het gebouw met den beschouwer. Hiervoor 
is het niet alleen voldoende dat de uitdrukking waar is, 
maar deze moet ook duidelijk zijn aangetoond. 

Er bestaan goede voorbeelden van ratioueele samenstelling, 
hij voorbeeld in een locomotief, die slechts alleen gewaardeerd 
kunnen worden door de werktuigkundigen. De kunst van 
het maken van wagens en rijtuigen brengt meesterstukken 
van lichtheid en smaak te voorschijn, van welke deugden 
het publiek onbewust is, omdat het volmaakte daarin meer 
innerlijk is, dan wel waarneembaar aan het uiterlijk. 

De zuiver zichtbare constructie kan lomp en prozaïsch 
zijn ; ze vraagt om eenigermate gepoëtiseerd te worden door 
artistieken vorm. Dit wordt bereikt door de decoratie, welke 
wel eens zeer juist genoemd is de glimlach van de materie. 
Ze bestaat uit de krachtige ontwikkeling der vormen in 
overeenkomst gemaakt met den geest van den beschouwer. 

Eerst moet meu de deelen der structuur bepalen, welke 
op de beste wijze goed uitkomend kunnen worden gemaakt 
uit het oogpunt van de uitdrukking; waar in dat geval 
geen keus is, bestaat geen kunst. De goed begrepen decoratie 
heeft tot resultaat, dat ze de uitdrukking sterker, grooter 
glans geeft, meer doet schitteren. Zooals in de moraal kan 
men ook in de kunst zeggen, dat iemand die alleen wijsheid 
bezit droevig is, dat iemand die slechts rechtvaardig is, 
gestreng en ongevoelig zijn zal. 

De decoratie moet altijd vol uitdrukking ziju, al is ze 
symboliek of zuiver ornenienteel. Deze laatste kan vol uit
drukking zijn in die beteekenis, dat ze het gewicht van 
een werk aantoont door een zekeren graad van rijkdom in 
het geheel, of dat ze de samenstelling der structuur door 
rijkdom in details beter doet uitkomen; het ornement heeft 
yoor het overige een eigen karakter, eene uitdrukking welke 
m harmonie moet zijn met den aard der constructie eu 
moet bijdragen tot het algemeen ell'ect. 

(Wordt vervolgd.) 

ACHT A N T W O O R D E N 

op eene prijsvraag voor een kalender, 

uitgeschreven 

door de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst. 

Daar het bij eene prijsvraag-bcoordeeling doorgaande de 
gewoonte is, niet het beste ingekomen antwoord te bekronen, 
misschien als gevolg van juist inzicht der betroken Jury's, 
die begrijpen dat talent tegenkanting noodig heeft om 
zich te kunnen ontwikkelen, en dat erkenning zelfverheffing 
in de hand werkt, en zelfverheffing een fout is, die van 
het artistieke budget geschrapt moet worden, zoo deed het 
mij weer eens goed nogmaals eene toepassing van dit alge
meen gestelde voorschrift te zien. 

Bij de acht geëxposeerde kalenders komt op de eerste 
plaats in aanmerking, het bekroonde ontwerp van den heer 
P. Doorn Wz. Naast goede kwaliteiten, zooals bijv. de aan
gename kleur, en het idéé dat uitgedrukt wordt, door eene 
sfinx die een stadsgezicht overziet, heeft dit ontwerp eveneens 
ernstige gebreken, waarvan de ergste zijn : burgerinans-op-
vatting der samenstelling, en de onsoliede wijze waarop de 
allesbehalve orgineele motieven over het oppervlak zijn 
heen gekuikeld. Ik geloof dat het bestudeeren van Japansche 
versieringen den heer Doorn veel goed zou doen, niet om 
daaruit motieven te nemen, inaar om eeuigszins achter het 
geheim te komen van de Japansche wijze vau eomposeeren. 

Als voorbeeld van goede compositie trekt de aandacht 
het ontwerp met motto wandversiering, hierbij is een stort
vloed van motieven als bijen, vlinders, torren, enz., enz., op 
een geestige manier door de lijnen-compositie gegrepen en 
aan de oppervlakte vastgehouden. Voor mij is dat de beste 
oplossing, vooral door de eenvoudigheid waarmee het geheel 
is uitgedrukt. De weinig vaste wijze van teekenen zou ook 
bij eene verkleinde reproductie niet geschaadt hebben. 

Motto nde Gilden", evenals het vorige in één grijzen toon be
handeld, doet den ontwerper kennen als hebbende een goed 
begrip van vlakversiering, de geheale compositie treft door 
waardigheid en distinctie, maar het is geen doorloopende 
gedachtengang, die logisch over de oppervlakte is uitgego
ten, hoewel ik toegeef dat alles wat er op voorkomt zeer 
bruikbaar is. Ook is het ondergeschikte plaatsje dat aan de 
inscriptie is toegekend, niet te verdedigen. 

Geheel ten onrechte wordt de aandacht gevraagd voor de 
ontwerpen met de motto's „M" en „Driehoek met cirkel" 
(geteekeud). Men zou met billijkheid kunnen gaan wenschen, 
dat zulke kleur- en gedachtelooze opvattiugs-uitingen hun 
bloeitijd achter den rug hadden. 

Motto iiChri/suntemum" is beter en bovendien weergaloos 
handig geteekeud. Jammer, dat de tafel met architectonische 
lekkernijen, waaronder een kapiteel, een fleschje Oostindische 
inkt, een teekenhaak en meer dergelijke ingrediënten voorko
men, gebruikt is als fond om de letters op te strooien; ik 
vind het altijd jammer als ik zooveel vaardigheid en routine 
in dienst zie staan van zulk een slecht begrip. 

Eenigs/.ins komt dezelfde fout voor in motto „ Veere." Hoe
wel minder vast geteekend, is het veel mooier van kleur en 
veel minder rammelend. 

Motto „Distel" (geteekend) heeft een fraaie fond cu is 
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schitterend van kleur, jammer dat de letters verdrinken in 
plaats "van eene hoofdplaats intenemen. 

Als de beesten, die achter de letters uitzien, uilen moeten 
voorstellen zijn ze mislukt, hetgeen niet belet dat het tot 
een der goede ontwerpen behoort. 

LAUWERIKS. 

I N G E Z O N D E N . 
Aau ie Redactie van het Orgaan van het 
Genootschap „Architectura et Amicitia." 

Weledele Heeren ! 
In 't jongste nummer van 't Orgaan komt een stuk voor tegen mijn 

gcscliriji in de Telegraaf, dat blijkbaar geen ingezonden stuk is en niet 
onderteekend. Beleefd verzoek ik U alsnog in 't Orgaan te willen melden 
wie de schrijver van dit stuk is. 

Vooral tegen twee uitdrukkingen protesteer ik. 1". Tegen dat gevoel van 
walging en verontwaardiging dat mijn schrijven opgewekt zou hebben ik 
ken toch zeer bevoegde architect-kunstenaars die mij hun sympathie betuigd 
hebben. 

Ten tweede wordt er op 't bureau (P) der heeren Cuypcrs geen onderricht 
in de beginselen der bouwkunst gegeven. 

Hopende U aan mijn verzoek voldoet teeken ik, 
Hoogachtend, 

H . W. Moi.. 

Ad 1°. Niet onderteekende stukken zijn van de Redactie. 
Ad 2° . Voor de zeer bevoegde architect-kunstenaars stellen 

wij gaarne onze ruimte beschikbaar om voor hunne sympathie 
getuigenis af te leggen. 

Ad 3 f t. Omtrent het begrip „beginselen der bouwkunst" 
kan verschil van opvatting bestaan ; wij meenden die uit
drukking te kunnen bezigen voor de studie's van den heer 
Mol, die volgens zijn eigen verklaring, tot vóór twee jaren 
nog, in eeu iudustriëele onderneming werkzaam was; wil 
men in plaats van dien regel liever lezen dat de heeren 
als volontair op genoemd bureau werkzaam zijn, het is 
ons wel. D E REDACTIE. 

Aan Belanghebbenden. 

Hoewel ik niemand rekenschap verschuldigd ben van mijn doen en laten 
in deze mijn geschrijf over tentoonstellingen in couranten, moet ik, om mis
verstand tc voorkomen, verklaren, dat ik alleen aansprakelijk ben voor wat 
ik schreef; dat niemand mij infliiencecrdc tot het schrijven en dat ik tot 
geen kliek behoor, zooals enkele lui in de Telegraaf en in het Orgaan van 
A. et A. en iu de Kunstwereld in ingezonden stukken en artikelen wel 
hebben willen doen voorkomen. Vooral 't stuk in de Kunstwereld is bepaald 
min en pleit niet voor 'tgocd gevoel van den schrijver. Dergelijke onzin is 
goed voor humoristische bladen maar niet voor een kunstblad. Zoo spreekt 
geen kunstenaar. 

Dat ik me 't recht voorbehoud mooi cn leclijk tc vinden wat ik wil en dat 
niemand me dit zal kunnen beletten. 

Ik heb in mijn geschrijf volstrekt geen persoonlijke aanvallen bedoeld, 
maar slechts mijn indrukken weergegeven en al kwamen nu nog zooveel archi
tecten beweren, dat ik niets presteer of niet onafhankelijk ben. toch geef ik 
me zelf 't recht om over architectuur te oordeelen, — ook zonder dat ik nog 
op een bepaald uitvocrings-stundpunt sta. 

Ondanks dat ik nog niet of zelden met mijn werk voor den dag ben 
gekomen verklaar ik U, dat ik zeer goed weet wat goede en wat niet goede 
architectuur is. wat kunst cn wat geen kunst is. 

Ja, ik ben zelfs zoo pedant mezelf gevoel cn goeden smaak toe te kennen. 
Waar ik nu dingen zie, in strijd met mijn gevoel of smaak, wil ik deze, 

als ik er lust in heb, ook het publiek mededcelen. Dat nu dc lui wier werk 
ik niet artistiek of niet mooi vind, beginnen te bijten, dut is hun zaak maar 
dat ze me beschuldigen van partijdig te zijn, van reclame tc maken, van te 
kruipen, zie, dat zijn laagheden daar ik tegen protesteer, die ik niet duld, 
zelfs van gren architect, die meent hoog genoeg tc staan mij eens op unfaire 
wijzj ii faire te mogen nemen. Wat ik geschreven heb mag met veler mee-
ning in strijd zju, dc manier waarop ik 't zeg mag niet goed wezen; dat 
alles zijn individueels quaesties, doch de hoofdipiaestie, 't goed recht dat ik heb 
mijn persoonlijke indrukken weer tc geven aan 't publiek dat ze lezen wil, 
daar waar ik ze nog wel onderteeken, ik herhaal 't, dit recht laat ik mij 
door niemand ontzeggen. 

H . W. M O L . 
N.B. Dit is 't laatste epistel dat ik over deze quacstie schrijf. 

Wij wenschen volstrekt aan niemand, die zich het recht 
geeft over architectuur te oordeelen, die vrijheid betwisten. 
Evenwel, onverminderd het recht van derden om ook hunne 
meening te zeggen over de wijze, waarop de hh. beoordee
laars hunne kritiek ten beste geven. 

We hebben de wijze afgekeurd, waarop de dagblad
redacties den schijn aangenomen hebben, van eene sanctie 
te geven aan die beoordeelingen ; want ze werden niet als 
„ingezonden" aangemerkt, maar afgedrukt alsof het stand
punt der schrijvers door de redactie werd gehuldigd. 

Waren die beschouwingen aan een vakblad toegezonden, 
dan had de betredende redactie deze „weergegeven indruk
ken" kunnen ontleeden, eu de publicatie met eenige aantee-
keningen kuunen voorzien, ten einde de lezers op de hoogte 
te brengen van de betrekkelijke waarde dezer epistels. 

Ook wij zullen gaarne van dit weinig verkwikkend 
onderwerp afstappen. 

D E REDACTIE. 

U I T D E N V R E E M D E . — De kerk Notre Dame du Sablon te Brussel (rue de la 
llégence), zal eerlang gerestaureerd worden door architect van 
IJzendijck die er reeds een volledige begrooting van gemaakt 
heeft, waaruit blijkt, dat de kosten 1.900.000 francs bedra
gen zullen. Na herhaalde bezuinigingen is hij er in geslaagd 
deze som te reduceeren tot 1.400.000 francs, waaraan door 
de Belgische regeering voor fr. 700 .000 , de provincie voor 
fr. 200 .000 en door de stad Brussel voor fr. 500 .000 zal 
bijgedragen worden. 

De Rotlerdamsche Courant, waaraan we dit bericht ont
kenen, voegt hieraan toe : „ter behartiging aan de Provin
ciale Staten van Gelderland, die zich onlangs onttrokken 
aan alle medewerking met het rijk en de gemeeute ter zake 
van de restauratie der groote kerk te Arnhem." 

— De groep der XXen, die hare tentoonstellingen te 
Brussel geëindigd heeft, wordt nu opgevolgd door eene 
nieuwe groep „La Libre Esthétique". Het doel is bij beide 
groepen hetzelfde : het bevorderen van eene nieuwe richting 
in de kunst. De te houden tentoonstellingen zullen niet 
uitsluitend schilderijen, teekeningen eu etsen bevatten, maar 
ook worden de werken toegelaten van goudsmeden en andere 
metaalwerkers, tapijtwevers, boekbinders, klokkenmakers, enz. 
Verscheideue Eransche kunstenaars hebben hunne medewer
king voor die tentoonstellingen toegezegd, waarvoor een 
klein gedeelte van het „Musée Moderne" zal worden in 
beslag genomen. 

H E T BOUWKUNDIG W E E K B L A D . 

Het Orgaan van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst heeft eene 
belangrijke verandering ondergaan. Volgens het besluit der laatste algemeene 
vergadering worden voor het vervolg het Bouwkundig Tijdschrift en het 
Bouwkundig Weekblad tot eene enkele wckclykschc uitgave verecnigd welke 
onder den titel ,Bouwkundig Weekblad" den leden der Maatschappij wordt 
toegezonden. 

Het nieuwe Orgaan, waarvan het eerste nummer op 3 .Maart 1.1. het licht 
zag, telt 4 pagina's tekst meer dnn het oude, benevens een omslag voor 
annonces bestemd; formaat cn druk zijn ongeveer gelijk gebleven aan die 
van het vromere B. W. Het blad prijkt met een nieuw hoofd waarvoor, 
zyn wij wel ingelicht, een besloten concours heeft plaats gehad. 

Dc redactie, uit achttien leden der .Maatschappij bestaande, stelt zich voor 
de volgende rubrieken tc behandelen. 

1. Otlicicel gedeelte. 
II. Uitgevoerde cf voorgenomen bouwwerken. 

III. Geschiedenis der bouwkunst, decoratieve kunst, kunstnijverheid, onder* 
wijs enz. 

IV. Ingenieurs-wetenschappen. 
V. Onderwerpen van socialen aard. 

Het eerste nummer bevat, behalve een inleiding, een studie van den heer 
C. T. J . Louis Richer over het llaarlcmsche orgel, met een afbeelding van 
dit vermaarde instrument in lichtdruk, verder eeu artikel met gravuren 
tusschen den tekst over het vereenigingsgebouw te Hengelo (O.) van den heer 
C. B. Posthumus Mcijjes, beschouwingen over licht, lucht cn warmte cn 
over Monicr constructies, benevens een artikel van den heer D. E . C . 
Knuttel over „dc Bouwkundigen en de sociale hervorming". 

— Eene tentoonstelling als nog niet in ons land is geweest, zal te 
Middelburg op het ciud dezer maand gehouden wordtin door het departement 
van dc „Nederlandsche maatschappij tot bevordering der nijverheid", nl. van 
oude ornament-gravuren uit dc 16e tot de 18c eeuw. 

De verzameling, door een liefhebber beschikbaar gesteld, zal omvatten den 
renaissance styl en de stijlen Louis XIV, XV en XVI. 

T W E E D E J A A R G A N G N » . 11. ZATERDAG 17 MAART 1894. 

R E D A C T I E VAN A R C H I T K C T I R A ET AMICITIA : 
H . G . J A N S E N , W. K R O M H O U T C Z N . , JOS. TIL J . CUIJPERS, 

P A U L J . D E J O N G H en J . L. M . LAUWERIKS. 
Bijdragen te adresseeren aan den Heer P A I L . J . DB JoNOH, Vijzelstraat 

40 te Amsterdam, en alles, wat de Administratie van het Genootschap 
betreft, aan den Heer J . C. D. DI G A Z A R , le Secretaris, American-
hotel, tc Amsterdam. 

VOORWAARDEN VAN HET LIDMAATSCHAP, 
Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege

zonden, aan alle leden van het Genootschap. De janrlijksche contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
„ kunstlievende leden ,, 10.— 
• buitenleden „ 7.50 

M E D E D E E L I N G E N V A N HEI ' GENOOTSCHAP. 
lo. De heer J . Kollieberg heeft de functie van Biblio

thecaris-Archivaris op zich genomen. 
2a De heer J . G. E. Wiggers is door het Bestuur tot 

Lokaal-commissaris benoemd. 
3o. Op de prijsvraag voor „een gebouw voor congressen, 

meetings en vergaderingen", zijn 3 antwoorden ingekomen, 
onder de motto's : 

1. Nieuwe Maan, 9 teekeningen. 
2. La Révolte, 6 „ 
3. Arbeid Adelt, 5 „ 
Deze ontwerpen zijn in het Genootschapslokaal tentoon

gesteld. 
4o. De ondergeteekende zal Zaterdagavond, 17 Maart, van 

8—10 uur zitting houden in het Genootsehapslokaal tot 
het afgeven der ingezonden antwoorden op de prijsvraag 
Schildersatelier. De ontwerpen van inzenders buiten Am
sterdam worden aan de opgegeven correspondentieadressen 
teruggezonden. 

5o. Als onderwerpen Voor de, in 1894, uit te schrijven 
prijsvragen ziju gekozen : 

lo. Een openbare badinrichting voor mannen en vrouwen, 
met kuipbaden, bassins, gymnastieklokaal, leeszaal enz. 

2o. Een jachthuis of houtvesterij in een bosch. 
3o. Een raam in gebrand glas, met détail, ware grootte. 

Namens het Bestuur, 
lie \sle Secretaris, 

J . C. D. DI GAZAR. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA. 
1003e GEWONE VERGADERING VAN WOENSDAG 

14 MAART 1894 . 

De Voorzitter, de heer H . G . Jansen, opent de vergade-
r "ig waarna de notulen der vorige bijeenkomst worden 
gelezen en goedgekeurd. 

De heer L . Berghuis stelde als kunstbeschouwing ter 
bezichtiging eenige afleveringen van het tijdschrift Revue 
illustrée, waarin de fraaie illustratiën van Carloz Schwabe 
van „1'Evangile de 1'Enfauce" van Catulle Mendes met 
belangstelling werden bezichtigd. 

Door het Bestuur werd als locaalcominissaris, in de plaats 
van den heer Koffteberg, benoemd de heer J . G. F. Wiggers; 
waarna de heer D. van Oordt Hzn. als gewoon lid werd 
geinstalleerd. 

Alsnu was aan de orde de inleiding der aangekondigde 
motie, door den heer Paul J . de Jongh. 

Spreker ving aan met eene aanhaling uit „A travers les 
arts" van Charles Garnier. De tegenwoordige architectuur 
is geen kunst meer, en de architecten zijn geen artisten, van 
alle zijden worden de architecten aangevallen, zij worden 
door de groote menigte gesteenigd en geminacht, dat is in 
alle tijdperken zoo geweest, doch in vroegere eeuwen waren 
de middelen tot bespreking en tot schrijven niet zoo alge
meen als thans. 

Wat de beschouwing onzer tijden oplevert ? De N. Rolt. 
Cl. typeerde, in hare bespreking onzer Bouwkunst-tentoon
stelling, volkomen juist de algemeene opinie, waar zij 
ons Genootschap „Arti et Architectura" noemt alsof Archi
tectuur geen kunst is. Een architect is geen artist, dat 
is iemand die slechts bouwt, en daarna zijn honorarium 
in ontvangst neemt. Dr. Ritter noemde trouwens in eene 
lezing te Breda de Bouwkunst de laagste der kunsten. 
Hiertegenover staat echter het oordeel van een Walter 
Crane, die de Bouwkunst voor alle kunsten het hoogst stelt, 
doch de beschouwing van een groot man in deze, weegt 
niet op tegen de onverschilligheid van het groote publiek. 
De eerste stap ter verbetering is het wegnemen van het 
commercieele stelsel, doch die tijd is nog ver. Leer het 
publiek allereerst het onderscheid kennen tusschen een 
architeet-artist en een architect-beunhaas. Hoe dit te doen? 
Iu de eerste plaats tentoonstellingen, doch daaraan goede 
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kritiek vastgeknoopt; wel wordt dan degelijke kritiek in 
vakbladen geschreven, doch het publiek leest die niet. De 
dagbladen evenwel kunnen dit, doch de wijze waarop zij 
het doen, maakte reeds meermalen een onderwerp van be
spreking uit in ons Orgaan. Nog onlangs verscheen in de 
Telegraaf een artikel over de Nieuwe Stadsschouwburg; 
ecu vermakelijk staaltje van bouwkunstopvattingen van een 
verslaggever. „La critique est aisée, mais 1'art c'est de 
faire", ook kritiek schrijven is een kunst. 

De tentoonstellingskritieken iu verschillende dagbladen 
verschenen waren van zeer gewonen aard ; alleen de artikelen 
in het Nieuws van den Dag en de Telegraaf, trokken, door een 
lange polemiek, de aandacht. Het voorgevallene werd door velen 
ten zeerste betreurd ; wijl hier ook weder voor het groote 
publiek dingen geschreven werden, die niet geschreven had
den moeten worden. Kritiek mag niet door den eerste de 
beste geschreven worden. Vandaar dat spreker voorstelt, dat 
het Genootschap stappen doet, om te verkrijgen, dat goede 
en bekwame critici de rubriek „Bouwkunst" in de dagbladen 
behandelen, evenals dit voor schilderkunst, en muziek ge
schiedt ; de medewerking der dagblad-redactiën is daartoe 
echter ten zeerste noodig. Spreker biedt daarom de volgende 
motie ter behandeling aan : 

Het Genootschap Architectura et Amicilia tc Amsterdam, 
vertegenwoordigd door zijne leden op dc vergadering van 
den 14den Maart 1894, 

van oordeel 
dat tot de taak van de pers ook behoort het juist inlichten 
van het publiek in zake verschillende kunstvakken en dat 
het op haren weg ligt om door deugdelijke voorlichting de 
belangstelling van het publiek iu zake bouwkunst op te 
wekken, 

gelet 
op "de weinig serieuse wijze waarop veelal in de dagbladpers 
onderwerpen de bouwkunst betreffende behandeld worden, 

uit 
de wenschelijkheid, dat in het vervolg de redacties der ver
schillende dagbladen het geven van beschouwingen en kri
tieken in zake bouwkunst mogen opdragen aan onpartijdige 
en in alle opzichten bevoegde personen. 

De heer 11. W. Mol vraagt het woord. Tot den avond 
der vergadering meende spr. dat er een motie, gericht tegen 
lift Nieuw< ran den J)ag en Jie Telegraaf behandeld zou 
worden. Aangezien deze motie echter een anderen vorm heeft, 
wil spr. toch zijn protest tegen de niet ingediende motie 
uiten, omdat hij wenscht te protesteeren tegen verschillende 
insinuaties. Als schrijver in De Telegraaf protesteert hij in 
de eerste plaats, tegen de verdachtmaking, als zouden zijne 
opvattingen gesouffleerd zijn, verder protesteert spr. tegen 
het ageeren tegen zijn persoon, en de wijze waarop men 
trachtte hem af le maken. Heigeen hij schreef was een 
zuivere uiting van gevoel, bekwaamheid behoefde daarbij 
niet besproken te worden, en inplaats dat zijne kritiek werd 
aangevallen, werd zijn persoon bespottelijk gemaakt. Als hem 
het recht werd ontzegd, voor zijne opinie uit te komen, 
wie heeft daartoe dan wel het recht, doch straatrepliek kwam 
allerminst in deze zaak te pas. Waarom mij dan niet genegeerd ? 

Ik stel als eisch, zoo vervolgde spr. zijne verdediging, 
intense, hongc architectuur, waarheid, eenvoud ; eerst con
structie en dan de architectonische versiering, doch vlaken 
sober, vandaar dat ik protesteer tegen het droevig copiëeren 
uit boeken. Men heeft getracht, mij door den heer Dr. 
Cuijpers te doen ontslaan; een door mij gunstig beoordeelde, 
betuigde mij zijne symphatie, een symphatie die ik tevens 
ondervond van vele autoriteiten die ik naar aanleiding dezer 
zaak bezocht, slechts ccn maakte op lage wijze misbruik van 
hetgeen ik confulentecl vertelde, en gebruikte dit als wapen 
tegen mij. Waarom wordt de Houwkunst in het algemeen 
genegeerd ? Omdat in het algemeen te weinig werkelijke 
kunstvormen in de moderne architectuur worden toegepast. 

Het coquetteeren met zekereu professor moet eindelijk 
eindigen, en toch wordt aan dien man een der belangrijkste 
bouwwerken opgedragen. Het zal evenwel nog lang duren 
eer wij het goede standpunt bereikt hebben. Vandaar dat 
spr. nogmaals het belachelijke der motie, die niet werd 
ingediend, aantoont. Waar de redactie van de Telegraaf zijn 
artikel onderteekend plaatst, blijft de volle verantwoorde
lijkheid van het geschrevene voor rekening van den schrijver. 
Ecu motie als de voorgestelde heeft geen reden van bestaan ; 
zet mij uil hel Genootschap, doch bewijs mij, dat ik ongelijk 
heb. Ik heb echter, zoo eindigde spr., genoeg van de zaak, 
zij hangt mij de keel uit. 

De heer de Jongh antwoordde, dat het hem speet dat dc 
heer Mol hem zoo verkeerd begrepen had, het is toch be
lachelijk ecu motie te bestrijden die niet ingediend is. 
Spr. had op heftige wijze, op personen gedoeld, die hij op 
royale wijze bij name had moeten noemen. Hoe kon de heer 
Mol een motie gereed hebben, tegen een motie die hij nog 
niet kende. 

De heer Mol zegt, dat deze motie in het Genootschaps
orgaan gedrukt werd. 

De heer de Jongh leest het geschrevene in Architectura 
voor, en bestrijdt de opvatting van den heer Mol. 

De heer Mol zegt, dat hij bovendien wel kon vermoeden, 
hoe die motie zijn zou. 

De heer de Jongh noemt dit een gevaarlijke beeldspraak. 
De heer Kromhout, ter vergadering gekomen vraagt nog

maals voorlezing der door den heer de Jongh ingediende motie. 
De Voorzitter leest de motie voor, waarna de heer J . L . 

M . Lauweriks het woord vraagt. Spr. zegt, dat toen de heer 
de Jongh zijn ingezonden stuk in het Nieuw» van den Hag 
schreef, hij daarin doelde als zou hij, Lauweriks en de heer 
de Bazel invloed hebben uitgeoefend op dc beide stukken 
in Nieuws van den Dag en Telegraaf, een laagheid waartoe 
zij zich niet in staat achten. Hij wenscht te weten of dit 
het oordeel der leden van het Genootschap is, wijl de heer 
de Jongh hem mondeling zeide, dat dit de opinie der meeste 
leden was. In dit geval kon hij geen bestuurs-, redactie-
en gewoon lid van het Genootschap blijven. 

De Voorzitter zegt, dat, na deze verklaring van den heer 
Lauweriks, natuurlijk de leden volkomen overtuigd zijn, dat 
dit vermoeden ongegrond was. 

De heer de Jongh antwoordt den heer Lauweriks, dat 
vele leden die opvatting hadden, hij neemt na de verklaring 
van den heer Lauweriks graag het tegendeel aan ; doch had 
het flinker gevonden wanneer de heeren Lauweriks en de 
Bazel ook in het Nieuws van den Hag, dus publiek zich 
verweerd hadden. 

De heer Lauweriks wenscht, dat dc heer de Jongh zijn 
gezegde in het Nieuws van den Hag geuit intrekt, of dat 
anders een hoofdelijke stemming hem de denkwijze der 
leden doet kennen. 

De heer de Bizel verklaart, dat de heer de Jongh evenals 
de heer Kromhout hem hadden gezegd, dat het vrijwel de 
algemeene opinie der leden is. 

De heer Kromhout bestrijdt de kwade opvatting der 
beschouwing, en oordeelt den invloed der heeren Lauweriks 
en de Bazel als volkomen eerlijk. Op een zelfde bureau 
werkzaam zijnde als de beide kritiek-schrijvers, kon het 
niet anders of de opvattingen in kunstzaken der heeren 
Lauweriks en de Bazel moesten onbewust van invloed zijn op 
dc jongeren. Wel verre dat hij hen dus vau een laagheid 
verdenkt. 

De heer de Bazel houdt vol, dat in dat geval het woord 
die eeren in de stukken van de heeren de Jongh en van 
Boven, meer zegt dan onbewust invloed uitoefenen. 

De heer Kromhout blijft bij zijne opvatting dat hij het 
in geestelijken zin bedoelt. 

De heer de Bazel ziet dit niet in waar van voorpraten en 
dicteeren geschreven is. 

Dc heer Kromhout ontleedt verder eenige zinsneden hem 
betreffende in het dagblad-artikel van den heer Mol, dat 
weder door den heer Mol bestreden wordt. 

De heer de Bazel releveert nogmaals, dat hij niet als 
voorganger beschouwd wil worden. 

De heer Jonas Ingenöhl vraagt het woord. De heeren de 
Jongh en Mol, zegt Spr., hebben beiden in deze zaak hun 
oordcel gezegd. Het is zeer moeielijk om dergelijke kunst-
geschillen bij stemming uit te maken. 

Hij zag gaarne, dat de heer de Jongh zijn motie introk, 
en dat door het Genootschap alleen de wenschelijkheid werd 
uitgesproken, dat de pers goede artikelen opneemt. Dat er 
over Bouwkunst lange artikelen in de dagbladen zijn ge
schreven, juicht hij toe, afgescheiden of zij goed of' slecht 
zijn, mits zij onderteekend zijn. 

Dc heer dc Jongh wenscht zijn motie niet in te trekken, 
wijl hij daarin in het minst niet persoonlijk is, doch de zaak 
inliet algemeen beschouwt. Dc artikelen in N. v. d. D. en Tel. 
beschouwt hij als afgedaan; doch wil slechts algemeene 
verbetering in de bouwkunstbecordeelingen in de dagbladen. 

Op verzoek leest de Voorzitter nogmaals de motie voor, 
waarna de heer Mol verklaart gaarne het woord „serieus" 
daarin vermeld, nader omschreven te zien. 

Wederom ontspon zich een lang debat over de juiste 
opvatting der motie tusschen de heeren de Bazel en de Jongh. 

De heer Walenkamp constateerde, dat de heeren de Jongh 
en van Boven in hunne ingezonden stukken gelasterd hebben 
en wenscht die woorden ingetrokken te zien. 

De Voorzitter oordeelt, dat de zaak genoeg is besproken 
is en wenscht de motie in stemming te brengen. 

De heer van der Sluijs Veer heeft niets legen den inhoud 
der motie, doch gelooft, dat zij weinig zal uitwerken. Hij 
stelt voor het Bestuur te machtigen in overleg te treden 
niet den Journalistenkring, teneinde op die wijze verbetering 
in dc zaak te krijgen. 

Dc heer Ingenöhl meent reeds verbetering bij vroeger te 
zien bij Bouwkunst-beoordeelingen in de bladen, waarin reeds 
goede beschouwingen van de heeren Gosschalk en Berlage 
voorkwamen. 

De heer Mol is voor het voorstel van den heer Ingenöhl 
omdat daarin het woord „serieus" weggelaten wordt. 

Nogmaals releveert de heer de Jongh, dat zijn motie niet 
tegen personen gericht is, doch slechts ten doel heeft ver
betering in de dagblad-kritiek in het algemeen te verkrijgen. 
Is de heer Mol tegen de motie, welnu dan stemme hij tegen. 

Bij de hierop volgende hoofdelijke stemming over de 
motie van den heer de Jongh, werd deze met 14 tegen 12 
stemmen verworpen. 

De heer Ingenöhl dringt er op aan, dat het Bestuur zich 
over deze zaak met den Journalistenkring zal verstaan. 

De heer de Bazel komt nogmaals op het uitgesproken 
oordeel van den heer de Jongh in het N. v. d. I). terug, 
cn vraagt of de heer de Jongh zijn opinie terugneemt of 
dat anders eene hoofdelijke stemming de opinie der Ver
gadering aangeeft. 

De heer J . H . Leliman vindt dat er lang genoeg gede
batteerd is, hij beveelt den heeren het woord Amicitia uit 
den Gcnootschapsnaam ten zeerste aan, en spreekt zijn oordeel 
over de pers uit. 

De heer de Bazel persisteert echter bij zijn vraag wijl 
er naar ziju oordeel publiek gelasterd is. 

De heer de Jongh zegt noginan's, dat men het dan in 
het publiek had kunnen tegenspreken. 

De heer Walenkamp is het volkomen met den heer de 
Bazel eens dat er gelasterd is. 

De Voorzitter oordeelt, dat de zaak een persoonlijke 
richting neemt en niet in deze Vergadering thuis hoort; 
waarna de heer de Jongh verklaart, dat hij gaarne de ver
zekering aanneemt, dat de heeren de Bazel en Lauweriks 
'"et direct geïnfluenceerd hebben. 

Bij de hierop volgende keuze van prijsvragen, door het 
Genootschap in 1894 uit te schrijven, werden gekozen: 

lo. Ontwerp van een groote algemeene badinrichting 
voor mannen en vrouwen met kuipen en bassins, benevens 
gymnastieklokalen, leeszalen, enz. 

2o. Ontwerp van een jachthuis of houtvesterij in een bosch. 
3o. Ontwerp van een raam in gebrand glas, met détail, 

ware grootte. 
De heer Leliman vestigde de aandacht van het Bestuur 

er op om bij volgende prijs-uitschrijvingen een prijsvraag 
op practisch litterair gebied uit tc schrijven, evenals de 
prijsvraag over de Anibachtsschool-qiiaestie indertijd door 
de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst. 

De heer Zinsmeister wenschte wederom een motie in te 
dienen tegen de heeren die contra den heer Mol geageerd 
hadden, terwijl de heer Walenkamp die motie ondersteunde. 

De Voorzitter merkte op, dat die zaak afgehandeld was. 
De heer Doorn heeft gezien dat de heer Berlage een 

een lezing heeft gehouden over (/impressionisme in de 
Bouwkunst", en vraagt of er geen mogelijkheid bestaat de 
heer Berlage uit te noodigen die lezing ook in het Ge
nootschap te houden. 

De Voorzitter antwoordt, dat het Bestuur daartoe pogingen 
zal aanwenden. 

Hierna werd de Vergadering, niets meer aan de orde 
zijnde, gesloten. 

N A B E T R A C II T I N G. 

De motie is gevallen. 
Dat ik dit betreur, behoef ik niet te zeggen, niet voor 

mij, inaar voor hel Genootschap A. et A. , dat m. i . een 
zeer onvoorzichtigen stap gedaan heeft. 

Ik wensch nog het volgende te constateeren. 
Mijne inleiding en de daarbij aansluitende motie heb ik 

geheel algemeen willen stellen; de uitlating omtrent het 
behandelen van bouwkunst in de dagbladen sloeg op hetgeen 
tot dusver daarin geleverd is, niet speciaal op dit of dat 
artikel; dit heb ik m. i . in de motie duidelijk aangetoond. 
Wat inen tusschen de regels meent te lezen, moet ieder 
voor zich weten, ik ben overtuigd dat mijne motie goed te 
begrijpen was, zooals ik die ges'eld heb. 

Inleiding en motie stonden op zich en moesten als zoodanig 
beschouwd worden ; men is echter van de hoofdzaak afge
weken en heeft gedebatteerd over persoonlijke feiten en grie
ven die, in verband met de motie, niet ad rem waren; deze 
hadden m. i . na de stemming behandeld moeten worden en 
ik geef de verzekering, dat ik dan zeer gaarne zou mede
gewerkt hebben tot eene goede en alle partijen bevredigende 
oplossing daarvan. 

Nu echter heeft het Genootschap in letterlijken zin, door 
het verwerpen der motie, zich tevreden verklaard met de 
wijze waarop tot heden over het algemeen de bouwkunst in 
de dagbladen wordt behandeld. 

Vóór de stemming heb ik nogmaals mijne motie gere
sumeerd als volgt : Moeten we ons tevreden stellen met de 
wijze waarop tot dusver in het algemeen in de dagbladen 
over bouwkunst geschreven wordt, ja of neen !J 

De motie had uitsluitend dat ten doel, ik herbaal het 
uitdrukkelijk en geef niemand het recht mijne goed streven 
om langs dezen weg verbetering te krijgen, in twijfel te 
trekken. 

Het Genootschap heeft zich uitgesproken in tegenoverge
ste/den zin en zal nu de gevolgen moeten dragen ; het heeft 
echter hiermede de dagbladen een wapen in de hand gege
ven, dat het ten allen tijde kan worden voorgehouden, 
wanneer het Orgaan (als Orgaan) van het Genootschap 
dagbladkritieken zal bespreken. 

PAVI . J . DE JONGH. 
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B E G I N S E L E N V A N HET SCHOONE I N DE 
BOUWKUNST. 

(Vervolg van bh. 48.,) 
Een ander gevolg dezer beginselen is, dat de decoratieve 

kunsten, voornamelijk de beeldhouwkunst en de schilderkunst, 
met de architectuur moeten samenwerken om hetzelfde 
idee uit te drukken, en in zeker opzicht denzelfden architec-
tonischen zin in zich moeten hebben. Zij moeten in geen 
geval de wijze van structuur verbergen, maar deze 
integendeel beter doen uitkomen en in zeker opzicht on
derstrepen. 

De monumentale beeldhouwkunst en de polychromie moe
ten de hoofdlijnen van een gebouw ophalen, op den voorgrond 
houden, moeten aan de verschillende vlakken de waarde en 
aan het geheel een juist eu zuiver karakter geven. 

De versieringsmotieven, beelden, basreliëfs enz., en de 
geschilderde decoratie zijn aan dezelfde regels onderworpen, 
en moeten in denzelfden geest behandeld worden, het ar
chitecturale werk de eerste plaats doen behouden en gedachten 
ontwikkelen overeenkomstig het karakter en de bestemming 
van het gebouw. Perspectief-effecten moeten worden vermeden ; 
men moet zorg dragen geen illusie te geven van een diepte, 
waar de constructeur platte vlakken bedoeld heeft. Men 
moet ook aan een plafond niet den schijn willen geven van 
eeu blauwen hemel, gezien door eene met een balustrade 
omringde opening. De reiziger, die de weelderige kathedraal 
van Milaan bezocht, staat vol bewondering stil bij den 
aanblik van het rijk gebeeldhouwde gewelf; maar eenige 
hier en daar afgevallen stukken der pleisterkalk waarschuwen 
hem terstond, dat hij de dupe is geworden van een der 
gezichtsbedriegerijen, zoo bijzonder aan Italianen eigen, en 
dat die wonderlijk mooie gebeeldhouwde versiering in waar
heid niet anders is dan eene gewone decoratie, welke op het 
gewelf geschilderd i s ; dergelijke teleurstelling moet den 
toeschouwer onthouden worden. 

Deze beginselen, welke in de praktijk zooveel uit het oog 
verloren worden, ziju volstrekt niet nieuw, maar reeds lang 
verkondigd door de groote meesters der kuust en op ver
schillende tijden en in verschillende verhandelingen bevestigd. 

Wanneer gezegd wordt, dat het ornement als het ware de 
structuur moet onderstrepen, dat de polychrotnie-versiering 
bij voorbeeld een middel moet zijn ter verhooging der ver
schillende onderdeden, moet daaruit niet worden afgeleid dat 
de schilderkunst, zelfs de decoratieve, beslist eene onderge
schikte plaats moet innemen. Een kleurige beschildering op 
een muur, een medaillon als versiering van een paueel, een 
gebeeldhouwd fries op de geheel e lengte van een gevel of 
binnenmuur, sluiten zich bij het architectonisch gedeelte 
aan zonder zich geheel er in te verliezen. 

(Wordt vervolgd.) 

DORDRECHT'S OUDE G E B O U W E N . 

In het Gebouw van de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst zijn op 't oogenblik eene serie afbeeldingen van 
oude nog bestaande of reeds gesloopte Dordtsche gebouwen 
geëxposeerd, «elke serie een deel uitmaakt van de belang
rijke verzameling teekeningen en prenten op Dordrecht's 
verleden betrekking hebbende, bijeengebracht door Mr. S. 
van Gijn, aldaar. 

Ofschoon veel van het hier geëxposeerde reeds uit andere 
pnblieatiën bekend is, zoo is toch de tentoonstelling een 
bezoek overwaard, vooral ook om de vele fraaie teekeningen 
die ze bevat. Het grootste aantal der teekeningen (141 van 
dc 107 nommers) is van de hand van den in 1SS4 op 
75 jarigen leeftijd overleden Dordtschen schilder en teeken-
meester Jan Ruiten, die we hier heren kennen als uitstekend 

architectuurschilder en wiens kranige aquarellen en schetsen 
in vele opzichten aan het werk van zijn tijdgenoot C. 
Springer doen denken. In het voorbericht van den catalogus 
vinden we een korte biografie van dezen even werk-
zamen als bescheiden kunstenaar, gedurende een halve eeuw 
besteedde hij al de beschikbare lijd die hem na de uitoefening 
vau zijn drukke beroeps-bezigheden overbleef om de tal
rijke overblijfselen van Dordrecht's oude bouwkunst in 
beeld te brengen. Zoodoende is veel van hetgeen gedurende 
dien tijd wegens bouwvalligheid of om andere redenen ver
dwijnen moest, tenminste in beeld bewaard gebleven. De 
teekeningeu van het oude Gothische Stadhuis, van de 
Riedijksche en Spuipoorten en van tallooze typische parti
culiere gebouwen zijn in dit opzicht documenten van groote 
waarde. Wanneer men nagaat dat het hier geëxposeerde 
slechts ongeveer een vijfde gedeelte bevat vau het aantal 
teekeningen door Jan Rutten nagelaten, zal ieder begrijpen 
welk een kostbare bijdrage de geheele verzameling in het 
bezit van Mr. van Gijn voor de architectonische geschiedenis 
van Dordrecht vormt. Een bezoek aan deze tentoonstelling 
zij dus allen aanbevolen die belang stellen in de ge
schiedenis der Vaderlandsche bouwkunst. T. 

VOORDRACHTEN VOOR W E R K L I E D E N . 

Op de Vrijdag 9 Maart gehouden bijeenkomst besprak 
de heer Jos. Th. J . Cuijpers de middeleeuwsche meubelen 
vanaf het Karolingische tijdperk tot aan de bloeiperiode 
der Gothiek. De verschillende wijzen van constructie en 
versiering en de overgang van de zware samenstellingen uit 
de vroegste tijden tot de sierlijke zetels, kasten enz. uit 
de laat-Gothische kunst werden uitvoerig nagegaan en met 
afbeeldingen toegelicht. 

B E R I C H T E N . 

— De schilder Jan Toorop is door den prins-regent van 
Beieren beuoemd tot ridder 4e klasse van de orde van St. 
Michael. 

— Het Amsterdamsen Israëls-comité heeft den beeldhouwer 
Leenholl' opgedragen een beeld van Jozef Israels te maken 
voor het rijksmuseum. Het zal den meester voorstellen ge
zeten, palet en penceel in de handen, op halve natuurlijke 
grootte, en in brons worden uitgevoerd. Israels heeft reeds 
eenmaal geposeerd. 

— De heer P. Tetar van Elven herdacht gisteren zijn 
40-jarige ambtsvervulling als leeraar in het handteekenen 
aan de koninklijke academie en de polytechnische school 
te Delft. 

Namens oud- en tegenwoordige docenten bood prof. Hen-, 
ket hem — bij afwezigheid van den hoogleeraar-direeteur* 
die door ongesteldheid verhinderd was — een tweetal pracht
werken aan //Die Meisterwerke des Rijksmuseums zu Amster
dam" van Bredius en „Rembrandt" van Michel. Namens, 
het studentencorps werd hem door den president van het 
corps aangeboden „les desseins du Louvre" met een album, 
bevattende de namen der gevers. 

De jubilaris dankte zeer bewogen voor deze huldebetui*. 
gingen. (Amsterdammer^ 

— De winlercursus der avondschool van de Maatschappij 
v. d. werkenden stand loopt ten einde ; ditmaal zal de gewo
ne tentoonstelling van werkstukken, welke steeds terstond, 
na de sluiting der cursus gehouden wordt, achterwege blij
ven, daar bovengenoemde Maatschappij bij gelegenheid van 
haar 25-jarig bestaan in April eene tentoonstelling zal orga-
niseeren, waarbij de verschillende afdeelingen, dus ook het. 
vakonderwijs, zullen vertegenwoordigd zijn. 

T W E E D E J A A R G A N G N°. 12. ZATERDAG 24 MAART 1894. 

R E D A C T I E VAN AKCHITECTI'RA ET A M I C I T I A : 
H . G . J A N S E N , W. K R O M H O U T C Z N . , JOS. T H . J . CUIJPERS, 

P A U L J . D E J O N G H cn J . L. M . LAUWERIKS. 
Bijdragcu tc adresseeren aan den lieer P A V L . J . DB3oKQtL,Vyxelstraat 

•10 te Amsterdam, en alles, wat de Administratie van het Genootschap 
betreft, aan den Heer J . C. D. DI G A Z A K , le Secretaris, American-
hotel, te Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N VAN H E T LIDMAATSCHAP, 
Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege

zonden, aan alle leden van het Genootschap. Dc jaarlijksehc contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
„ kunstlievende leden „ 10.— 
• buitenleden „ 7.50 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

le. De 1004e Vergadering zal gehouden worden op 
Woensdag 28 Maart a. s., des avonds ten 8 uur in het 
Geuootschapslokaal, American-Hotel. 

Agenda : 
a. Mededeelingeu van het Bestuur. 
b. Bijdrage van den heer H . P. Berlage Nzn. 
e. Kunstbeschouwing. 
2e. De ondergeteekende zal Zaterdagavond 31 Maart a. s. 

van 8—10 uur zitting houden in het Geuootschapslokaal, 
tot het afgeven der ingezonden antwoorden op de prijsvraag 
„Schildersatelier". De ontwerpen van inzenders buiten Am
sterdam worden aan de afgegeven correspoudeutie-adressen 
teruggezonden. 

Namens het Bestuur, 
Be Isle Secretaris, 

3. C. D. DI GAZAR. 

OUD-NEDERLANDSCHE BAKSTEEN-BOUW. * 

M. H.l 
Het is „der Herr Geheimer Regierungsrath Professor O 

W. Hase te Hannover", die de indirecte oorzaak is van het 
onderwerp dat ik ter behandeling koos. 

In Heft II toch van den Jaargang 1893 van het Zeitschrift 
des Architecten- untl Ingenieurs-Vereins, zu Hannover, komt 
een kort verslag voor van de voordracht door Prof. Hase 
den 16eu November 1892 op de Vereins-Vergadering 
gehouden. 

Welnu, daarin las ik : 
»ünd es dürfte (ik herhaal, „iiud es dürfte") iu Holland 

* Leziug door den heer C. II. Peters, lty'ks-bouwmeestcr tc 's Graveuhage, 
'len H m J, l t luari 1891 gehouden in do Vereeniging „Houwkunst cn Vriend-
schap" te Rotterdam; deze lezing kan worden beschouwd als een vervolg 
»p de door den heer Peters iu het Genootschap „A. et A . " gehouden lezing 
op 15' November 1893. 

z/wohl erst im XlVer Jahrhundert, eine einigermassen 
,/bedeutsame Backstein-Technik zu finden sein." 

en uit dat enkele woordje dürfte nu, concludeert de heer 
Professor al hetgeen hij noodig acht voor zijn betoog, ten 
slotte eindigende met een : 

»op grond der aangevoerde feiten ? zal u overtuigend ge
bleken zijn, dat Holland geen baksteen-kunst bezat, en dus 
zoodanige kunst ook niet naar Noord-Duitschland kon over
brengen." 

Zoo werd daar met enkele woorden, het op het gebietl 
der bouwkunst toch al niet heel gunstig bekend staande 
Holland, door hem, den Professor, door Duitschland's eerste 
baksteenoloog, kortweg zijn eerste baksteen-tijdperk ontno
men, en daarmede zijn invloed op het ontstaan en op de 
ontwikkeling der baksteen-architectuur in Noord-Duitschland 
ontzegd. 

Hase heeft gesproken en daarmede is die zaak nu beslist! 
Is zij dit ook voor ons, dienen wij maar kalm iu die 

uitspraak te berusten Y 
M . II. ! ik ben altijd een weinig bang voor Professoren, 

werkelijk, die zoo hooggeleerde heeren, zij zijn zoo gewoon 
aan een auditorium, dat in vol geloove en met het diepst 
ontzag tot hen opziet, zoo gewoon aan een auditorium, dat 
elk hunner woorden bijna als gouden appelen, dat elk 
hunner denkbeelden bijna als zeldzame parelen, en elk 

j hunner uitspraken bijna als voor alle eeuwen vaststaande 
| beschouwt, dat zij, die hoog geleerden, vaak wel eens 
wat heel luchthartig en wat heel lichtvaardig met woorden 
èn met denkbeelden èn met uitspraken omspringen, 't geloof 
hunner discipelen toch is immers onbegrensd, 't toeten 
hunner discipelen veelal nog in minimaal toestand, en geen 
nijdige criticus of gevatte journalist staat er ergens om 
den hoek met eeu tijdig: „Professor, mag ik u doen opmerken". 

Betrof het hier dus alleen een verslag van eene voordracht 
op een college gehouden, wel, dan ware men geneigd, om 
het betoog en de uitspraak niet au scrieux te nemen, maar 
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het goldt hier niet eene zoodanige doch eene voordracht, 
voor de Architecten en voor de Ingenieurs van het groote 
Hannoversche Verein gehouden en in eene bijeenkomst 
als deze mag men zich niet tot onjuiste en tot slechts op 
dürftigkeits-motieven steunende uitspraken laten verleiden. 

Het is waar, reeds 24 jaren vroeger, reeds den Oen Mei 
186S had de heer Hase voor eene dergelijke bijeenkomst 
ter zelfde plaatse eene voordracht gehouden en toen, 
omdat hij blijkbaar Holland nog niet kende, voorzichtig 
beweerd : 

„und Holland dürfte vielleicht vor dein XIVen Jahr-
hundert kein Backstein-technik geknnnt haben", maar om nu 
ruim 24 jaar 'later, zonder zich eerst plaatselijk te verge
wissen, diezelfde bewering, nog beslister uit te spreken en 
daarop nu afdoende conclusiën te gronden, dat is zelfs een 
Hase niet geoorloofd. 

Goldt het hier alleen de vraag, of in Nederland vóór de 
XlVde eeuw een baksteenen gebouw meer of minder was 
gesticht, of er wat profielsteenen meer of minder waren 
verbruikt, dan werkelijk ware het niet de moeite waard, 
om daarvoor ook maar één oogenblik uwe aandacht le vragen, 
doch de zaak, zij is van grooter belang, want Hase's be
wering, ik zei het daarboven reeds met een enkel woord, zij 
diende enkel en alleen om te bewijzen, dat de terecht beroemde 
Noord-Duitsche Middeleeuwsehe-Baksteen-Architectuur niet 
aan ons Nederlanders kan zijn ontleend, zooals Professor 
Friedrich Adler, zooals Bohme en andere Duitsche Bouw
meesters van oordeel zijn, dat het geval is. 

liet is dus eene kunstvraag van nationaal belang, de vraag 
namelijk : of Noord-Duitschland zijn baksteen-architectuur 
al dan niet aan ons Hollanders te danken heeft. 

Ik noem dit eene zaak van nationaal belang en van 
nationale eer en ik hoop dat ieder uwer die opvatting deelt, en 
die opvatting zelfs zóó deelt, dat hij bereid is, o m zakelijk 
mee 'e werken o i n die vraag in verloop van tijd tot volle 
klaarheid te brengen. 

In welk stadium verkeert thans, die vraag en in hoeverre 
is het inderdaad mogelijk haar tot oplossing te brengen ? 

Het was in de jaren 1859 tot 1SG2, dat met financieelen 
steun der Pruisische Regeering het groote, met zorg uit
gevoerde en met 100 koperplaten toegelichtte, doch, voor 
zooveel mij bekend, nimmer geheel voltooide gr. folio-werk 
verscheen van Friedrich Adler te Berlijn, getiteld : 

„Die Mittelalterliche Backstein-Bauwerke des Preusischen 
Staates", een werk in het jaar 1̂ 8 4 gevolgd door Adler's 
Eest rede, //Der Ursprung des Backstein-baues in den Balti-
schen Landern", uitgesproken ter gelegenheid van de inwij
ding der nieuw gebouwde Königliche Technische Hochschule 
tc Berlijn. 

Zoowel in zijn standaardwerk als in zijn Festschrift nu, toont 
Adler aan, dat Noord-Duitschland tot iu de 2e helft der 
X l l p e eeuw nog geen baksteen-architectuur hoegenaamd 
kende, maar uitsluitend 't zij in hout, 't zij in graniet-steen 
bouwde. Plots evenwel verschijnt in het begin van de 2de 
helft dier Xl lde eeuw overal in de Mark Brandenburg 
en daarbuiten de baksteenbouw, en dat niet onzeker van 
vorm, niet onzeker van afmeting, cn niet meer zoekend 
naar constructie en solutie, zooals dit in eene totdusverre 
onbekende materie, en met eene materie zóó klein, cn 
slechts met behulp van eene verbindings-specie bruikbaar, 
verwacht kon worden, integendeel, de baksteen-bouw in 't 
Brandenburgsche, hij slaat den kindertijd, den tobberstijd, 
den tijd van zoeken en dien van kleine afmetingen en 
van onzekere vormen en van slechte solutiën over, en is 
van af zijn eerste optreden aldaar, zich zelfbewust, reed* 
monumentaal, en vo'komen redegevend, zoodat Adler terecht 
vroeg: van waar zijt gij gekomen f wie bracht 1T hier? 
//•/,/,• is uw Vaderland? 

En aangezien op die vragen de kerkelijke archieven zwegen, 
raadpleegde hij de historische beseheiden, de oorkonden. 

En die oorkonden, zij wisten onloochenbaar te vertellen, 
dat in de eerste helft dier 12e eeuw, bij herhaling groote 
landstreken van Noord-Duitschland op aanzoek en met behulp 
en steun van Aartsbisschoppen, Bisschoppen, Hertogen en 
Markgraven waren gekoloniseerd en in cultuur gebracht door 
Friezen èn Hollanders èn Zeeuwen èn Vlamingen. 

Blijkens de oorkonden is die kolonisatie reeds begonnen 
in het jaar 1106 toen de Aartsbisschop Frederik van Bremen 
en Hamburg met zes Hollanders, afkomstig uit de diocees 
Utrecht, een verdrag sloot, waarbij hij hen op zeer voordee-
lige voorwaarden tegenover de stad Bremen, aan den rechler-
Wezer-oever eene groote landstreek ter kolonisatie en in 
cultuurbrenging afstond. 

Die kolonisatie, zij gelukte en was inderdaad het begin 
van de verdere kolonisatie van Noord-Duitschland, zoodat 
reeds ten jare 1113 nieuwe landstreken aan de afgestane 
werden toegevoegd; iu 1142 werd op den linker Wczer-oever 
het Stedinger-land aan kolonisten afgestaan, in het jaar 
1149 weder meer oostelijk gelegene moeraslanden, cn zoo gaat 
die koloniseering al verder noordelijk en al verder oostelijk 
voort tot zij op het einde der Xl lde eeuw het geheele gebied 
van af Einden, in het westen, tot aan den Oder in het 
oosten, tot in het Holsleinsche in het noorden, eu tot aan 
Meiszen en de Lausi/z in het zuiden had omvat. 

Het meerendeel dier kolonisten, de actieve kern, het waren 
Friezen, Groningers, Hollanders, Zeeuwen en Vlamingen, 
waarbij zich, uitgelokt door den welstand en de mate van 
vrijheid, die dezen zich wisten te verzekeren Oost- eu West-
phalers en anderen aansloten. 

De verdragen, de schenkings en vergunning door hen 
gesloten of bedongen met de Geestelijke en "Wereldlijke 
Vorsten wier ontvolkt of tot dusverre onvruchtbaar gebied, zij, 
daartoe aangezocht, kwamen bezetten, die stukken of brieven 
zij zijn nog voorzien met de handteekeningen en zegels in 
de archieven aanwezig, cn de dorpen door hen van lieverlede 
gesticht, en de familie-namen door hen gevoerd, zij getuigen 
bovendien van de Hollandsche herkomst dier bescheiden pion-
niers, die in hoop op ruimere bestaansmiddelen destijds hun 
vaderland verlieten, gelijk nu om gelijke redenen, tal onzer 
landgenooten uit het landbouwbedrijf, zich vestigen in 
Amerika. 

Welnu, wat was natuurlijker, dan dat Adler, die voor 
Noord-Duitschland, zoo geheel nieuwe baksteen-architectuur, 
die daar juist in de 2e helft dier Xl lde eeuw plots 
optrad, in verband bracht met de vestiging dier kolonisten, 
en zich dus de vraag stelde, «-zouden die meerendeels 
//Hollandsche kolonisten, hier dan den baksteen-bouw gebracht 
hebben ?" 

Was toch het bewijs te leveren, dat Groningen, Friesland, 
Holland en Zeeland toen reeds eene ontwikkelde, bloeiende en 
zich zelf bewuste baksteen-architectuur bezat, dan mocht èn 
kon, èn moest als zeker worden aangenomen, dat zij, die 
kolonisten uit hun land, de baksteen-techniek naar het nieuwe 
vaderland hadden overgebracht, deze daar in praktijk hadden 
gebracht toen de omstandigheden hen toelieten om te bouwen, 
en dat die baksteen-techniek, geïnfluenceerd door nieuwe 
invloeden, zich had ontwikkeld tot die eigenaardige 
architectuur, die wij thans terecht in Brandenburg, Dantzig, 
Lubcck , Mariënburg, Stendal, Thoru , Wismar , enz. 
bewonderen. 

Wat kon, wat inoest Adler doen, oin afdoende inlichtingen, 
om bewijzen te erlangen, omtrcut het hier te lande, omtrent 
het in Holland in het begin der X l l d e eeuw al of niet 
bestaan eener eigen, eener volkomen ontwikkelde baksteen-
architectuur ? 

Hij kon daartoe onze litteratuur op bouwkundig gebied 
raadplegen, maar behalve het door den heer Van Eyck van 
Zuijliohem geschrevene, en dat is weinig, slecht geïllustreerd 
en meerendeels niet op schaal geteekend bevat onze litteratuur 
over dat tijdperk en over die vraag niets, absoluut niets — 

Op litterarisch gebied niets vindend, dan de enkele mede-
deelingen van Van Eyck van Zuijlichem, die geen architect 
was, maar zich gaarne met archeologische vraagstukken bezig 
hield, wendde Adler zich tot een bekend Nederlandsch archi
tect, met de vraag: „welke baksteen-bouwwerken had of 
„bezit uw land nog uit de Xlde en uit het eerste begin 
der Xllde eeuw ?" 

Die vraag, zij is toen door dien architect naar zijn beste 
weten beantwoord, maar hoezeer dat antwoord Adler geheel 
voldeed, dat antwoord was toch volstrekt onvolledig en 
helaas ook ten deele onjuist. (Wordt vervolgd.) 

BEGINSELEN V A N HET SCHOONE I N DE 
B O U W K U N S T . 

(Vervolg van bh. 48.J 
Omdat de schilderkunst en de beeldhouwkunst gelijken 

tred moeten houden en in overeenstemming moeten blijven 
met de bouwkunst en zelfs er aan moeten onderworpen zijn, 
volgt daaruit niet, dat zij hare eigen roeping en hare afzon
derlijke rol niet bezitten. Het is geen bedrog wanneer men 
ruw metselwerk onder de pleisterlaag verbergt; het is geen 
vernietigen van het monumentaal aanzien van het gebouw, 
wanneer men die muren met een beschildering versiert, welke, 
met inachtneming der hiervoren genoemde beginselen, in 
zichzelf een waarde, een beteekenis, een eigen uitdrukking 
bezit voor het oog en verstand. Buiten de decoratieve aanvul
ling welke ze geeft aan de uitdrukking van de structuur, 
kan ook de kunst van den schilder cn van den beeldhouwer 
aan het gebouw eene meer volmaakte verfraaiing geven, door 
de ontwikkeling der decoratieve en historische onderwerpen, 
welke een meer verheven genot aan den beschouwer ver-
schallen. 

De esthetica cischt slechts dat er tusschen beide elementen 
van de structuur en de decoratie, de gewenschte overeen
stemming en harmonie bestaat, zooals tusschen de verschil
lende deelen der decoratie onderling. 

Er zijn elementen der schoonheid welke wij nu in het bijzon
der moeten beschouwen, eu wel de volgende: 

Be harmonie, dat is de overstemming der verschillende 
vormen. 

Be orde, die ontstaat door de toepassing der aan het 
werk eigene wetten, en die iu zeker opzicht de voorwaar
den van het schoone samenvatten. Ze onderstelt eene veel
vuldigheid van overeenstemmende elementen. 

Be eenheid, die in een geheel heerscht, waarin de deelen 
zijn gerangschikt volgens éénzelfde gedachte, en die het 
beginsel is van die harmonie. 

Men kan ook nog als zoodanig beschouwen : 
De duidelijkheid, die de uitdrukking is van deze eigen

schappen. 
De regelmaat en de symetrie, die dikwijls noodig zijn om 

een monumentaal ell'ect te bereiken, enz. 
Al deze eigenschappen vormen als 't ware de hofhouding 

van de architectuur, deze met elkaar in overeenstemming te 
brengen is zonder twijfel zeer moeilijk, maar de artiest zou zon
der roem overwinnen als die moeilijkheid zoo gemakkelijk was 
weg te nemen, en nooit moeten we het tot stand brengen 
van zulk eene overeenstemming opgeven; dat is de taak 
van den kunstenaar, een taak even schoon als moeilijk. 

De architect zal integendeel er voor waken, dat geen dier 
eigenschappen aan zijn werk ontbreekt. Maar vooral zal hij 
er naar moeten streven om die hoogste schoonheid te be
reiken, welke is in de logica, die geheel de structuur van 
een gebouw vervult, en welke het eene machtige uitdruk
king geeft vol verstand en gedachte. 

Als we composities van bouwkunst maken, laten we dan 
vooral niet vooropstellen, per se iets nieuws te willen schep
pen, ingewikkelde en verrassende samenstellingen uittevinden, 
tie bewondering van het publiek gaande te maken, nog min

der dan bestaande vormen na te volgen; laat heel eenvou
dig ons streven zijn eene gezonde constructie te geven, vol 
uitdrukking. Het artistieke schoon berust op zeer zeker 
veelledige, moeilijk te definiecren wetten, maar die haar be
ginsel hebben in de rede, die iu overeenstemming ziju met 
de wetenschappelijke waarheid en de moreele geschiktheid. 

De proportie is een objectief element, noodzakelijk behoo-
rende bij de schoonheid. De schoone verhoudingen moeten 
worden vastgesteld door rekening te houden met alle gegevens 
van het program en met alle wetten der kunst. Daaruit 
zal noodzakelijkerwijs de volmaking der vormen, van het 
geheel en van het détail, van de harmonie der lijnen, in 
één woord, van de schoonheid, ontstaan. Want alle lijnen 
dragen bij tot de uitdrukking van een wel opgevat werk. 
De harmonie der verhoudingen zal op volkomen wijze de 
volmaking van het werk doen geboren worden. 

Toch is het zonderling dat de berekening, het verstand, 
de toepassing van formules ons kunnen brengeu tot het 
vaststellen op strenge wijze van architecturale verhoudingen. 
Het op te lossen probleem laat zooveel vergelijkingen en 
onbekende grootheden niet toe en de oplossingen zijn niet 
geheel en al bepaald. Er blijft dus voor den kunstenaar 
nog veel onbeteekend papier over. Hij zal vau zijne vrijheid 
gebruik maken overeenkomstig zijn oordeel en zijn smaak, 
gesteund door de bronnen zijner verbeelding, en op die wijze 
zal hij op het werk zijn persoonlijken stempel kunnen drukkeu. 

Maar om hem te leiden in den keuze van wat men 
facultatieve verhoudingen zou kunnen noemen, heeft men 
wetten of liever op ervaring gegronde regels vooropgesteld, 
die afgeleid zijn van de studie der oude monumenten, 
klassiek genaamd. Hedendaagsche schrijvers hebben in dat 
opzicht hunne onderzoekingen ver doorgezet, zooals iu 
Frankrijk Aurès, (Nouvelle théorie déduile du texle de Vitruve) 
Viollet-le-Duc (Entreliens sur I'architecture) en in Duitsch-
land nog voornamelijk Ileiiszelmann (Théorie des proportions 
appliquées a Varchitecture.) 

Een meetkundige en rekenkundige wet regelt de ver
houdingen der monumenten uit de beste tijdperken, vooral 
die van het oude Griekenland en van de Middeleeuwen. 

Dc Grieken hebben de toepassing van den modul beperkt 
door de hoogere wetten van de harmonie, welke de Romeinen 
voor een gedeelte en de architechten der renaissance totaal 
verwaarloosd hebben. 

De Byzantijnen maakten gebruik van de regels der 
proportie bij de Grieken, en zij hebben ze volgens Ilenszel-
niann overgebracht in het Roinaansch en Gothisch tijdperk. 
„Geheel de architectuur der middeleeuwen", zegt deze 
schrijver, „toont het meest volledig gebruik aan van de 
„theorie der verhouding bij de Grieken in gebruik". 

De grondbeginselen dezer theorie vindt men terug iu de 
plannen voorkomende in het album van Villars de Honnecourt. 
(/ƒ. Henszelmann, Mémoire sur la décou verte du sgstème 
d'architect ure classique et du mogen age. 1855.) De stel
lingen van Henszelmann berusten op talrijke toelichtende 
opstanden der monumenten, welke onderzocht ziju door 
Albert Lenoir (Rapport sur le sys/ème de Henszelmann) die 
ze juist bevonden heeft cn het goed gegronde dezer stel
lingen heeft erkend, yHenszelmann wijst overtuigend aan," 
zegt Lenoir, „dat sedert de Grieksche oudheid tot het einde 
der 15de eeuw, de architecten, als basis nemende de 
grondafmeting van het gebouw dat ze moeten oprichten, 
op die lijn een schaal plaatsten van elkander kruisende 
lijnen, volgens een mathematische formule en die heel 
weinig gewijzigd voorkomt iu de niiddelecuweu ; dat zij 
aan die schaal alle groote en kleine deelen van het monument 
onderwierpen, volgens hunne eischen en zonder hunne 
smaak cn verbeelding in iets te hinderen, opdat tusschen 
hen onderling eene volmaakte harmonie ontstaan zou." 

Ze vormden als het ware getallen series, in zeker opzicht 
gelijk aan hooge cn lage octaven. (Wordt vervolgd.) 
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B O S S C H E K U N S T K R I N G . 

De Bossche Kunstkring sloot gisterenavond hare ten
toonstelling met eene verloting van door de vereeniging 
aangekochte en voor dat doel ten geschenke ontvangen 
teekeningen, onder hare leden. 

Voor deze tentoonstelling had de //Maatschappij tot be
vordering der Bouwkunst" eene portefeuille afgestaan met 
bouwkundige ontwerpen, opmetingen vau bestaande gebouwen 
enz. en het plaatwerk door de Maatschappij onlangs uitgegeven. 

"Wel niet het laatste nieuws, doch hulde aan hen die 
hunne verzamelingen de wereld insturen, om minder be
voorrechte meuschen te laten genieten, inplatts van ze in 
de archieven te laten beschimmelen. 

Hierbij waren gevoegd de ontwerpen van de hier niet te 
bouweu kweekschool. 

De teekeningen voor bovengenoemde verloting bestemd 
en eenig religieus houtsnijwerk. 

Aan belangstelling heeft het niet ontbroken, getuige de 
op Zondag 53 betalende bezoekers. 

W . V A N BOVEN. 

B E R I C H T E N . 
— Te Dordrecht zal van 21 tot 29 April a s. in de kleine 

zaal van //Musis Sacrum" eene tentoonstelling gehouden 
worden van de producten der Plateelbakkerij „Rozenburg"' 
te 's Gravenhage. 

Deze tentoonstelling is georganiseerd door de vereeniging 
„Voor Vak en Kunst" te Dordrecht. 

Zondag j l . werd de expositie-Toorop gesloten en reeds 
Woensdag 11. daarop is weer een geopend van schilderijen, 
teekeningen en studies van den Leidscheu kunstschilder C . 
J . Bos. 

Zij telt ongeveer 80 nummers, en geeft een zeer volle
dig overzicht van het talent van dien artist, die zich bij 
voorkeur op het afbeelden van vee heeft toegelegd en boven
dien als landschapschilder vele verdiensten bezit. 

(Telegraaf). 

I N G E N I E U R S . 

Bij beschikking van den Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid is bepaald, dat met ingang van 1 Juli a.s. : 

1". zullen dienst doen : 
de ingenieur van den Rijkswaterstaat der 1ste klasse A. 

A. Bekaar, als arrondisseinents-ingenieur te Vlissingeu ; 
de ingenieur der 1ste klasse A. Keurenaer, als ingenieur 

in het 2de rivier-arrondissement te Utrecht; 
de ingenieur der 2c klasse P. Doll'egnies, als arrondisse-

ments-ingenieur te Assen ; 
de ingenieur der 2e klasse W . K . Behrens, als arroudis-

seinents-ingenieur te Hoorn ; 
de ingenieur der 8e kl . J . P. Wijtenhorst, onder de 

bevelen van den hoofdingenieur voor de rivieren, ten einde 
te worden toegevoegd aan den ingenieur in het 5e rivier-
arrondissement ter standplaats 's-llertogenbosch ; 

2". de ingenieur der 2de klasse II. Wortman wordt ge
detacheerd aan het Departement van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid ; 

3°. de ingenieur der 1ste klasse P. H . Kemper wordt 
belast met deu dienst van het Noordzeekanaal, voor zooveel 
betreft de werken te IJmuiden en Schellingwoude, ter 
standplaats Amsterdam, en 

de ingenieur der 2de klasse J . G. Ermerins toegevoegd 
aan den hoofdingenieur voor den algemeenen dienst van 
den waterstaat, en 

4". de ingenieur der 3de klasse G. Rooseboom wordt 
verplaatst van 's-Hertogenbosch naar Andel. 

I N T E R N A T I O N A L E TENTOONSTELLING M U N C H E N . 

Het bestuur der Maatschappij „Arti et Amicitiae" brengt 
ter kennis van belanghebbenden, dat voor de Hollandsche 
afdeeling der Münchener tentoonstelling uilsluitend geldig 
zijn de van wege de vereenigde besturen van „Pulchri 
Studio" en „Arti et Amicitiae" verspreide programma's. 

Abusievelijk werden van uit München enkele uit-
noodigingen aan Hollandsche kunstenaars gericht. Deze 
uitnoodigingen zijn voor genoemde Hollandsche afdeeling 
ten eenenmate van onwaarde. 

R U I N E N I N Z U I D - A F R I K A . 

In 1871 ontdekte de Duitschc reiziger Karl Mauck in Zuid-Afrika merk
waardige overblijfselen van eene vroegere vestiging der bevolking in een 
stedelijk centrum. Deze geheimzinnige bouwvallen staan als de ruinen van 
Simbabye bekend. Sedert werden deze ruïnen door onderscheidene reizigers 
bezocht cn beschreven, zonder dat omtrent haar ontstaan veel licht ver
spreid werd. 

In den laatstcn tijd echter heeft de Kngelschman J . T. Bent eene expeditie 
naar deze ruïnen ondernomen, om den tijd van haren bonw vast te stellen, 
en te trachten op te sporen, van welk volk deze bouwvallen afkomstig zijn, 
vraagpunten, voor dc geschiedenis van Zuid-Afrika van het hoogste gewicht. 

De opgravingen cn vondsten leidden Bent tot het besluit, dnt deze ruïnen 
uit vóor-Mohuiumedaanschen tijd afkomstig zijn en door Arabieren gebouwd 
werden (Proceed. Royal Gcorg. Soc. 14, 1892). Dr. Heinrich G. Schuchter 
heeft thans dc verschillende oude schrijvers, welke hierop betrekking kunnen 
hebben alle nagegaan, en komt hierdoor tot het resultaat, dat deze ruïnen 
niet alleen uit den vóor-Mohammcdnanschen, maar zelfs uit den vóor-chris-
tclijken tijd afkomstig zijn (Peterniann's Mitt. XII, 1892). Deze ruïnen zijn 
overblijfselen van een stad, die door lieden bewoond was, welke zich hier 
tot exploitatie der goudmijnen gevestigd hadden. 

Inscripties op de stetnen der ruïnen zijn nergens gevonden en eeue ver* 
gelijking der wijze van bonwen met die van andere oude volken heeft geen 
resultaat geleverd. Door Kent's expeditie zijn echter de ruïnen nauwkeurig 
in kaart gebracht. Kn het is bij de onderzoekers aan geen twijfel onderhevig, 
dat de ruïnen versterkte plaatsen waren, waar zich de goudzoekende vreem
delingen veilig konden ophouden. 

Hoewel er geen inscripties op de muren voorkomen, zijn toch de handvor
mige ornamenten, welke in horizontale richting over de muren loopen, zeer 
eigenaardig. Schijnbaar zonder bctcckcnis vangen zij aan, op onregelmatige 
afstanden worden zij afgebroken, doch op enkele plaatsen zijn die banden 
zeer laug. Deze banden worden alleen gevonden op die gedeelten der ruïnen, 
welke door de zon beschenen kunnen worden, cn een nader onderzoek leerde, 
dat de aanvang en het einde dier banden met de richting van de punten 
van opgang, van culminatie of van den ondergang der zon overeenkomen 
in den tijd der solstitiën of der dug- cn nachteveningen. Het volledigst 
komen deze teekens voor op de groote, elliptische Simbabye ruïne, waar zij 
zich in het Zuidoosten over eene lengte van 73 Meter uitstrekken, om op 
twee plaatsen scherp begrensd te eindigen. Ten noorden van dc groote ruïne 
ligt een eigenaardig gevormd graniet blok, dat, volgens Kent, ccn voorwerp 
van godsdienstige vereering zal geweest ziju. 

Uit het bovenstaande, in verband met den stand der muren en eenige 
andere zaken, leidt men vervolgens af, dut op deze ruïnen dc figuren een 
rensachtigen zonnewijzer samenstelden, overeenkomstig met die, welke de 
oude Chincczen, Uubyloniërs, Israëlieten en Kgyplcnarcn vervaardigden. Deze 
zonnewijzer tc Simbabye diende om den aanvang der jaargetijden aan dc 
wijzer. Het doel van den raadsclaehtigen toren in het midden wordt hier
door ook verklaard. Deze diende, om er de zon vun haren opgang tot den 
ondergang tc kunnen volgen. En in het midden werd het heiligdom ge
vonden, dat voor den zonnedienst, waarop alles wijst, noodiir was. 

Dc vereering der stralende zon als schipper van vruchtbaarheid cn leven 
was bij vele oude beschaafde volken vau Azië cn Afrika iu zwaug cn ver
schillende andere ruïnen in Mashnnalaud en Makalagaland wijzen hierop. 

Schuchter gaat thans verder iu zijn eoncliisiën. De helling der ecliptica 
ten opzichte van den equator neemt sedert dc oudste tijden langzaam af. 
Door de vergelijking van die helling op aenoemden «onnenwrjzer met den 
tcgennoordigen stand meent hij den ouderdom van genoemde ruïne tc 
kunnen vaststellen. Evenwel daarvoor ontbreken nog dc juiste opgaven. 

T W E E D E J A A R G A N G N°. 13. ZATERDAG 31 M A A R T 1894. 

R E D A C T I E V A N ARCHITECTURA KT A M I C I T I A : 
H . G . J A N S E N , W. K R O M H O U T C Z N . , JOS. T H . .1. CUIJPERS, 

P A U L J . D E J O N G H en J . I,. M . L A U W E R I K S . 
Bijdragen te adresseeren aan den Heer P A U L . J . . P B J O N G H , Vijzelstraat 

40 te Amsterdam, en alles, wat de Administratie van het Genootschap 
betreft, aan den Heer J . C. D. Dl G A / A R , le Secretaris, American-
hotel, tc Amsterdam, 

V O O R W A A R D E N VAN H E T LIDMAATSCHAP. 
Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege

zonden, aan alle leden van het Genootschap. De jaarlijksche contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
i, kunstlievende leden » 10.— 
n buitenleden » 7.50 

MEDEDEEL1NGEN V A N HET GENOOTSCHAP. 

De tentoonstelling der ingekomen antwoorden, op de 
piijsviaag „Gebouw, voor congressen, meetings en vergade
ringen" is gesloten. 

Namens het Bestuur, 
De Iste Secretaris, 

J . C. D. D l GAZAR. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
1004e GEWONE VERGADERING VAN WOENSDAG 

28 MAART 1894. 

De Voorzitter, de heer H. G. Jansen, opende de Verga
dering, waarna de notulen der vorige bijeenkomst werden 
gelezen en goedgekeurd. 

Alsnu verkreeg de heer H. P. Berlage Nzn. het woord, j 
tot het houden zijner aangekondigde bijdrage ; als onderwerp \ 
had de heer Berlage gekozen : „Bouwkunst en impressio
nisme." 

Spr. ving aan met een beschouwing over de toenemende 
stedenbevolkiug en de daaruit voortvloeiende uitbreidingen, 
en besprak daarbij de bekrompen wijze, waarop door de 
stedelijke besturen met een knellend praktische bouwver> 
ordening alle artisticiteit wordt geweerd. De middelen die 
in vroeger eeuwen tot een aesthetisch effect leidden, ziju 
voor heden niet meer van kracht. Wat,toen gezelligheid! 
gaf, het marktplein, met raadhuis of kathedraal, de smalle 
kromme straten, moet nu plaats maken voor ruimte ; rechte i 
straten, rechthoekige bouwblokken is de leus der tegenwoor
dige steden-uitbreiding. Spr. vestigt er de aandacht op, 
dat daardoor het handwerk in dezen toestand op hare plaats 
's, de architect echter die een artistiek geheel wil verkrij- i 
gen, komt met deze zaak in botsing. 

Spr. is de overtuiging toegedaan dat daarom de architect 
van heden impressionist moet worden. 

De bekende zuinigheid der Hollanders eischt eenvoud en 
soberheid, de moderne gebouwen moeten door rustig silhouet 
en kantige profileering tegen het straatgewoel uitkomen. Na 
een uitvoerige uiteenzetting zijner denkbeelden eindigde de 
heer Berlage zijne interessante lezing, met er nogmaals met 
uadruk op te wijzen, dat willeu de architecten zich niet door 
de ingenieurs verdrongen zien, zij in de 19e eeuw impres
sionisten moeten zijn. Ouder levendig applaus bracht de Voor
zitter Hen heer Berlage den dank der vergadering. 

Gedurende de pauze, die de lezing onderbrak, werd uit 
de genootschapsbibliotheek als kunstbeschouwing ter bezich
tiging gesteld het plaatwerk, „der Eormenschatz" jaargaug 
1888, dat met belangstelling bezichtigd werd. 

Naar aanleiding van een ingekomen schrijven van den 
heer Paul J . de Jongh, waarin hij, wegens de uitspraak in 
zake dagbladcritiek op de vorige vergadering, ontslag neemt 
als lid van de redactie, deelt de Voorz. mede, dat deze 
zaak een onderwerp van bespreking heeft uitgemaakt op 
eene bestuurs- eu redactievergadering ook in verband 
met de houding door de red. commissie in deze aan te 
nemen. Als resultaat dezer besprekingen zal op de eerstvol
gende leden-vergadering een motie van de hh. Jos. Cuijpers 
en Lauweriks iu behandeling gebracht worden, waarin de 
quaestie, ontdaan van alle nevenzaken, nogmaals aan een 
stemming zal worden onderworpen. De Voorzitter roept de 
medewerking van de leden in om deze zaak tot eene be
vredigende oplossing te brengen en sluit daarop, niets meer 
aan de orde zijnde, de vergadering. 

OUD-NEDERLANDSCHE B A K S T E E N - B O U W . 

(Vervolg van Wz. rö\.) 
Op grond van de gegevens hem aldus verstrekt, kwam 

Haurath Friedrich Adter, sedert Professor, tot de conclusie : 
„Noord-Duitschland dankt zijn baksteen-architectuur aan de 
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//Hollandsche kolonisten, welke die architectuur, die toen 
„in hun eigen land reeds in vollen bloei was, naar de door 
//hen gekoloniseerde streken en speciaal naar het Brauden-
z/burgsche hebben meegebracht". 

Die conclusie van Adler, zij werd door de Duitsche vak
mannen bijua zonder uitzondering aangenomen, doch vond 
in de laatste jaren vooral bestrijding en wel, zooals gezegd 
iu 1868 en in 1892 van de zijde van Baurath Hate, in 
1884 van de zijde van Professor Schaf er te Berlijn, (zie 
het Centralblatt der Bauverwaltung Jahrg. IV), in 1887 van 
de zijde van den Ingenieur-Oberst J. von Cohausen, Conser
vator van het Museum te Wiesbaden, (zie het Zeitschrift fiir 
Bauwesen, Jahrg. X X X V I I ) en eindelijk iu 1889 van de 
zijde van M. Theodor Rudolph te Berlijn, (zie zijn boekje : 
„Die Niederliindischen Koloniën der Altmark im X l l e Jahr-
huudert" eine Quellen-kritische-Untersuchung. 

Van deze bestrijders heeft Hase, als architect, als bak-
steenoloog en als Professor voor de Geschiedenis der Bouw
kunst in de Middeleeuwen aan de Polytechnische Hochschule 
te Hannover, de meeste autoriteit, het hoogste gezag. Von 
Cohausen, die hoofdzakelijk afgaat op de mededeelingen van 
wijlen R. Red/enbacher, welke in Romberg's Zeitschrift 
fiir Bauwesen, in de jaargangen 1^75—79 onder den titel: 
//Wanderungeu (lurch Holland", enkele zijner opmetingen eu 
bevindingen als teekenaar voor het toen bestaande college 
van Rijks-adviseurs plaatste, von Cohausen, is een te voor
zichtig geleerde om onberaden gevolgtrekkingen te maken, 
en zegt dan ook : „in Holland zelf moet overigens de vraag 
//beslist worden, was batte man dort, dass ïuen geben konnte, 
z/woher batte men es, uud was hat man vom Il le , oder vom 
„VlIIe Jahrhundert bis zum X l l e oder XlIIe Jahrhundert, 
z/damit gemacht?" De beide andere heeren Schaf er en Rudolph, 
deze zijn geen technici, maar slechts boekgeleerden. 

Krachtens welke gegevens Hase de conclusie van Adler 
bestrijdt, is reeds aangetoond ; men loochent trouwens niet 
het onwederlegbare feit, dat de Hollanders in hoofdzaak het 
bovengedeelte van Noord-Duitschland in cultuur hebben 
gebracht, en aldaar in de Xl lde eeuw tal van koloniën hebben 
gesticht, die op hun beurt weder verderop koloniën stichtten 
en stamgenooteu uit het moederland tot zich riepen, dit 
feit staat vast en wordt door een ieder erkend, al tracht 
Dr. Rudolph ook de beteekenis en den omvang dier 
kolonisatie tot een minimum te herleiden, maar op grond 
van de onbekendheid met onze bouwwerken, en inede op 
grond van de deels onvoldoende en de deels onjuiste 
gegevens Adler verstrekt ten aanzien onzer oudste baksteeu-
bouivwerken, zegt zij, die oppositie, terecht: „die Hollander, 
„sie batten ja gar keine Backstein-architectur im eignem Lande, 
„was batten sie deun von dort tuit zu iiehinen?" 

Inderdaad, daar ligt het criterium ; kunnen wij, Neder
landsche Architecten, onomstootelijk bewijzen, dat hier 
werkelijk iu de elfde en in de twaalfde- eeuw eene baksteen-ar-
chituur, de kinderschoenen ontgroeid, reeds in vollen bloei 
bestond, dan is daarmede, aan elk bestrijder van de conclusie 
van Adler, de kracht ter verdere oppositie ontnomen en 
dan mag het als vaststaande worden aangenomen, dat Noord-
Duitschland ons zijn zoo hoogst belangrijke baksteen-architec
tuur te danken heeft. 

M . H . ! ik achtte deze zaak van zóó overwegend belang, dat 
ik meende daarvoor gerust u aller medewerking te mogen in
roepen, uwe medewerking alzoo, om degelijke gegevens bijeen 
te brengen, tot versterking onzer bewijskracht. 

Dat juist mij deze zaak ter harte gaat, dank ik aau een 
gelukkig toeval. Het zal een 14 jaar geleden zijn, dat 
ik in de provincie Groningen op een tusschenstatiou van 
den spoor van Winschoten naar de stad Groningen op een 
zomeravond uitstapte, om geen andere reden, dan dat mijn 
dag toch verbruikt zijnde, ik evengoed met den laat sen trein 
naar de stad kon terugkeeren, en daardoor in de gelegenheid 
was oin het dorp Zuidbroek eens te bezien. 

Welnu, dat dorp, het ziet er geheel anders uit dan tal 
zijner collega's, het is niet alleen welvarender dau vele 
dezer, maar bestaat ook, als men, van het spoorwegstation 
komende, over het Winschoter-diep is, in hoofdzaak uit eene 
lange, breede laan, met zwaar geboomte bezet, eene laan 
langs de noordzijde begrensd door een onafzienbaar groen 
landschap, waaruit hier en daar een rood stolp-dak, met 
wat boomen omzet, eene boerderij verraadt. Langs de zuidzijde 
dier laan vindt men eene lange rei van z.g.n. heeren-boerde-
rijen, alle met een meer of minder elegant bruggetje over 
de sloot, alle met een voortuin, en al deze voortuinen met 
een grooteren of kleineren, meestal waterloozen kuil, dien men 
de goedheid heeft een vijver te noemen, tuinen overigens met 
allerlei bloemen en bonte heesters bezet, eu door geboomte van 
elkander gescheiden. Alles ziet er even keurig en even netjes 
onderhouden uit, met spelende bruggehekjes en met fantasti
sche bovenlicht-vullingen boven de voordeuren, waarin niet 
zelden briesende gouden leeuwen voor de roode gor
dijntjes. Kortom, hel is een typisch dorp, de herbergen 
nog voorzien met gekauteelde uithangborden, „in de gouden 
zon" en „in het witte peerd" en de mensehen u allen met 
een vriendelijk „guien avend" begroetend. 

Eerst na eeu goed kwartier uur wandelens, voegen zich 
de woningen wat dichter aaneen, is ook de noordzijde der 
laan met huizen bezet, eu geheel op het eind van het dorp, 
juist daar, waar die laan zich met eeu hoek van bijua 90" 
plots noordwaarts wendt, ligt tegenover de z.g.n. „heilige 
weg" op het hooge, door eeu arm ijzeren hekje aan de 
voorzijde afgesloten kerkhof, de kerk en op eenigeu afstand 
vau deze een vrijstaande toren, een ware steenklomp. 

Die kerk ? wel, van uit de verte gezien is het slechts 
een grool oud baksteeneu gebouw inet een pannen dak, 
meer niets, doch naarmate dat men dichter bijkomt, wordt 
dit kerkgebouw niet alleen grooter en hooger, maar ook 
steeds meer belangstellingwekkend ; die oude baksteeneu zij 
veranderen nu in helderkleurige profilsteenen, die muren in 
spelende arcaturen eu het geheel blijkt te zijn eeu kruis-
gebouw met rechthoekig gesloten koor, het schip èn transsept 
èn koor alle van gelijke hoogte en van bijna gelijke breedte, 
— kortom het is een gebouw, zóó doordacht eenvoudig en te 
gelijkertijd zóó goed van proportie en zóó sierlijk door 
een meesterhand behandeld, dat gij de overtuiging verkrijgt 
voor een monument te staan. 

Inderdaad, gij staat voor een oud-Groningsch monu
ment uit de M i l d e eeuw, uit den zgn. overgangs-tijd, uit 
de periode, die de overgang vormde van het Romaansch tot 
de Gothiek en de indruk buiten ontvangen, deze wordt 
binnenkomende nog versterkt, niettegenstaande het gebouw, 
ingericht als het thans is voor de Protestantsche Eeredienst, 
veel mist van hetgeen voorheen dien indruk verhoogde. Nog 
in het bezit van zijn oorspronkelijke afmeting, vau zijn 
gewelven, van zijn oude ramen, hoezeer thans met wit glas 
gedicht, van zijn pilasters, arcaturen en nissen, vormt dit 
gebouw, waarin bijua niets het oog stoort, een treffend 
geheel, de verhoudingen, de oplossingen, de details, dat 
alles het is behandeld met een zekerheid, met een vrij
heid, met een eenvoud, die u doen gevoelen, dat in die 
provincie Groningen vele tientallen van jaren voor de stichting 
dezer kerk reeds de baksteen-architectuur moet zijn beoefend, 
om een zoodanig kunststuk als deze kerk van Zuidbroek 
te hebbeu kunuen voortbrengen. 

Welnu die kerk zij staat er nog, voor mij was zij als 
't ware eeue bladzijde uit het boek der Openbaring, en bij 
herhaling heb ik haar bezocht, gemeten en hermeten, 
geteekend en herteekend, eu met elk bezoek werd zij mij 
waardevoller ; wat was natuurlijker dan de vraag: „Staat 
„gij hier zoo alléén in deze provincie, of hebt gij nog 
„zusters, oudere zusters en jongere misschien ook nog?" 
en haar antwoord was: 

„Inderdaad, ik heb nog vele zusters zelfs, voorheen echter 

w a s haar aantal veel grooter dan nu en van haar die 
„nog ziju overgebleven, zijn er vele bijna tot onkenbaar wordens 
toe veranderd, gewijzigd, verbouwd of ombouwd, maar toch 
vele ook, zijn nog een bezoek overwaard, al zijn zij ook niet 
meer in haar beste dagen en al heeft het Protestantisme haar 

„ook meer geschaad dan gebaat. Doorwandel, ik raad het u, 
„doorwandel de provincie Groningen en gij zult ze vinden, 
„oij zult ze zien". — 

°En in die 14 jaren nadien, heb ik die provincie door
wandeld, gaande van dorp tot dorp, vol belangstelling 
van uit de verte reeds eiken kerktoren begroetend, hopend 
dat hij de plaats van weder een nieuw, van weder eeu nog ouder 
monument mogt aanwijzen, en ik heb ze alle gevonden, de 
oudere en ook de jongere zusters van die eenige te Zuidbroek, 
en die alle, ik heb ze in verloop van tijd opgemeten eu ze zijn 
ten deele in teekening gebracht, en van die teekeningen vindt 
ce thans eeu 68-tal langs de wanden dezer zaal, teekeningen 
die u kunnen toonen, beter dan ik het kan zeggen, welk 
een schat, op ' l gebied van oude baksteen-architectuur, 
Groningen nog heden ten dage bezit. 

Iu Int bezit dier gegevens, uit eigen aanschouwing 
wetend al wat Groningen op kunstgebied ten dezen nog 
herbergt, moest mij het woord van Professor Hase, „die 
Hollander, sie batten vor dem X l V e Jahrhundert keine 
Backstein-Architectur", wel grieven, dubbel grieven, om de 
conclusie die er op volgt „also sind wir Deutschen Ihneu 
keinen Dank verschuldet." 

Bestaat de Prov. Groningen dan niet meer, cn is dan al wat 
zij aan oude baksteen-monumenten bezat nu door de Noordzee 
of door een nieuwe Dollard-inbraak plots verzwolgen, 
zoodat de bewijsstukken ons ontbreken om Hase te logen
straffen ? Gelukkig, neen ! die provincie Groningen zij be
staat nog, de kerk van Zuidbroek met al hare zusters, 
ook zij bestaan nog, en die alle samen zij vormen een 
geheel, dat ons het begin, de geleidelijke ontwikkeling, den 
bloei eu het eind der Middeleeuwsche Baksteen-architectuur 
duidelijk, onloochenbaar toont, toont, dat die kunst daar 
niet was iets toevalligs, geen import-waar, maar een eigen, 
eene provinciale kunst, waaraan en waarin zij die provincie 
eeuweu aaneen heeft gearbeid, om het zoover te kunnen 
brengen, tot met de komst van de Renaissance de itnport-v/aar 
en met de komst van het Protestantisme de schendings-tijd 
voor die oude monumenten kwam. 

Is de tijd van import-waar daar nu afgeloopen, is de 
schendings-tijd voor die oude monumenten nu beëindigd ? 
Helaas neen I Wie in of buiten Groningen evenwel kent 
iels van of gevoelt iets voor die oude monumenten, eu wie 
heeft er respect voor iets dat hij niet kent, of niet kan be
grijpen ! 

Hoezeer de Provincie Groningen alleen reeds bij machte 
is, om, door 't geen zij heden ten dage nog bezit Hase te 
logenstraffen, is het toch goed, de gestelde vraag breeder op te 
zetten en ous niet tot die Provincie allèèn te bepalen, maar 
geheel Nederland in de zaak te betrekkeu, en dus het vraagstuk 
als volgt te stellen : „welke baksteen-bouwwerken bezat en 
bezit ons laud nog, die, hetzij in of vóór de elfde eeuw, 
hetzij iu de eerste helft der twaalfde eeuw zijn gesticht, 
en is daaruit het bewijs te leveren, dat Nederland eene 
eigen Middeleeuwsche Bouwkunst heeft gehad ?" 

O P H E T D A M R A K . 

Het gebouw der Verzekerings-maatschappij op het Damrak 
nadert zijne voltooiing. Vermoedelijk zal a.s. Zaterdag ook 
dc onderste schutting weggenomen zijn en het publiek in 
staat gesteld worden het geheel in zijn mooie lijnen en 
massa's te overzien. 

Reeds nu mag geconstateerd worden, dat Berlage onze 
stad met een zeer geslaagd bouwwerk heeft verrijkt, waarvan 
het niet genoeg te waardeeren valt, dat de ontwerper met 

groote zelfbeheersching een sober, monumentaal en kunstvol 
geheel heeft gewrocht. 

De flinke onderbouw met zijn typische détails, de 
verdiepingen daarboven en eindelijk de met eenvoudige 
middelen, een schitterend effect makende bovenverdieping, 
geflankeerd door een ongemeen geslaagden topgevel van 
indrukwekkende lijn-combinatie, vormen een geheel, dat 
eenig is in Amsterdam en door zijne verhoudingen, om
lijningen, silhouet cn détails als eene manifestatie mag gelden 
op bouwkunstig gebied. 

De weinige samenhang tusschen de bouwdeelen en sculp
turale détails herinnert aan bouwwerken uit vervlogen 
goede tijden. 

De kleuren-combinatie van hard- en zandsteen is eveneens 
zeer geslaagd en, hoewel staande te midden van kleinere 
baksteeneu gebouwen en daardoor in zekeren zin geïsoleerd, 
is het geen importatiewerk, maar van Vaderlandschen bodem 
gebleven, met eeu Hollandsch aspect en met Hollaudschen 
geest. 

Ook inwendig zijn mooie partijen aanwezig. De trappen-
hal met zijne typische inzichten, goed gedetailleerde steun
punten, maakt een indruk evenredig aan dien van het 
buitenwerk. 

Naast den architect, moet den heer Zijl, die de vele 
hardsteenen sculptuur-werken voor den gevel maakte, ge
huldigd worden voor zijne flinke, echt persoonlijke compo
sities, die, geheel in overeenstemming blijvend met de 
architectonische groepeeringen er om heen, nog deze ver
dienste hebben, dat zij goed in den aard van het materieel 
gebleven zijn. 

Waar men zoo uiterst zelden in de gelegenheid is, iets 
wezenlijk moois te kunnen aanwijzen, is het een verademing 
wanneer deze gelegenheid zich voordoet. 

En op het Damrak is met dit gebouw eindelijk weer eens 
ets moois gekomen. W . K R . 

O V E R P E I N Z I N G E N . (*) 

In onze courant van II. Dinsdag hebben wij een ingezonden stuk van Dr. 
P. H . Hitter geplaatst, dat als antwoord van ZKd. moet dienen op de bespre
kingen die, naar aanleiding van zijue bekende Nutsvoordracht over de 
Kunsten alhier en elders hebben plaats gevonden. 

"Wij achten het in verband hiermede niet overbodig, nogmaals eenige 
oogenblikken de welwillende aandacht onzer lezers te vragen, om ook deze 
laatste geschreven beschouwingen van den heer R. eens aan een nader onder
soek te onderwerpen, en daarom herhulen wij even wat ZEd. than-* zegt : 

«Worden de zes kunsten gerangschikt naar de hoeveelheid van de materi
alen en hulpmiddelen, waarmede zij werken, dan moet men aldus rangschikken : 
1. bouwkunst, 2. beeldhouwkunst, 3. schilderkunst, 4. muziek, 5 dichtkunst 
en 6 welsprekendheid. 

In deze rij staat de bouwkunst op de laagste plaats. Aldus heb ik beweerd. 
In dit verband en in geen aiidtr mogen mijne woorden geplaatst worden. 

Dc algemeene stelling: „de bouwkunst is de laagste der kunsten" heb ik 
niet verdedigd eu wensch ik niet te verdedigen." 

Men ziet hieruit, dat wij nu niet meer met eene in het vuur der rede* 
necring uitgesproken stelling van Dr. It. te doen lubben, waarvan de indruk, 
die op den bewust en Nutsavond bij ons gewekt werd aldus was: Pe bouw
kunst is de laagste en het Woord is de hoogste der Kunsten, — maar thans 
is een geschreven veronderstelling daarvoor in de plaats getreden en wordt 
eene weerlegging nu voor ons zeer inoeielijk gemaakt. 

Immers het nivorden de zes kunsten gerangschikt . . . enz dan 
. . enz. wil zeggen : Als zij gerangschikt worden, dan enz." Wat kun men 
nu aanvoeren tegen deze veronderstelling anders dau dat zij allen grondmist, 
dat zij in hare vaagheid niets bewijst, zelfs niets uitdrukt, maar alleen kan 
dienen om eeu verkeerden indruk, een onjuiste meening te doen ontstaan 
over iets, dat noch eene bewering, noch eene bewijsvoering is? 

Maar juist om een minder gunstige opvatting over de Houwkunst, de kunst 
die ons dierbaar is, tegen tc gaan, willen wij zelfs eene onderstelling die 
tot zulke gevolgtrekkingen voert, bestrijden, omdat zij geuit wordt door 
iemand van beteekenis iu de letterkundige wereld. Wij hopen tegelijkertijd 

(*) Overgenomen uit de ltredanaar van 84 Maart j 1. 
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aan te toonen, dat er geen enkele reden bestaat voor een dergelijke rang
schikking die niet in het belang der bouwkunst of hare beoefenaren kan zijn, 

Wel hebben wij reeds in een drielal artikelen onze meening over de waarde 
onzer kunst le kennen gegeven cn zouden derhalve kunnen volstaan niet hen, 
die er belang in stellen, daarnaar tc verwijzen, want nu zijn wij verplicht 
onze verontschuldiging te maken over herhalingen waarin wij allicht kunnen 
vervallen, maar . . . . waar het hart vol van is . . . enz. 

In het artikel „Aya Sofia" poogden wij de verheven indrukken te schetsen, 
die bouwgewrochten als Kathedralen kunnen teweegbrengen, terwijl wij in 
ons „A propos" getracht hebban een rangschikking der Kunsten aan te geven, 
waarmede docht ons. een-ieder vrede kon hebben, om ten slotte in het laatste 
opstel „De Notre-Dame te Parijs" nogmaals de groote schoonheden vnn die 
stichting tc bespreken. Hierbij hebben wij tevens de Amstcrdamsehe gilde-
meesters ten strijde opgeroepen voor de eer van ons vaandel. 

Voor Breda mag men ons doel. dc waardeering der bouwkunst als wel ge-
Jukt beschouwen cn ook in dc hoofdstad beeft men blijkens de openbare be
sprekingen van de zaak door bouwkundigen, wel eenige aandacht aan onze 
zienswijze gewijd. Wij vertrouwen dun ook, dat de maestro's onzer kunst op 
meer wetenschappelijke cn afdoende wijze dan hier kan geschieden, zullen 
blijven voortgaan dc inzichten van het beschaafde publick over de bouwkunst 
te verbeteren en in de bouwkundige couranten dit onderwerp verder te be
handelen. Daardoor zal ook de critiek der dagbladen over de bouwkunst een 
meer dergelijk karakter verkrijgen. 

„Worden, of als dc kunsten gerangschikt worden, dan enz." zegt dc heer 
Ritter. 

Jawel: als alle ,.gens dc lettres" evenveel gevoel cn toewijding bezaten 
voor de beeldende kunsten als b.v. de heeren Schaapman, Busken Huet, Vos-
macr, Walter Crane, e.a., dan zou stellig de bouwkunst de hoogste, de eerste 
plaats in de rij der kunsten aangewezen worden, cn er geen sprake van kun
nen zijn van dc ecu of andere zonderlinge rangschikking waarbij dit niet het 
geval is. Het gaat toch niet aan om „naar de boeveelheid materialen en 
hulpmiddelen" dc waarde van welke kunst dan ook tc willen bepalen, daar
voor staan zij alle te hoog. 

En het zal voorzeker niemand in de gedachten komeu, wanneer hij b. v. 
op het stille duin aan het eenzame strand der zee gezeten dc grootschc poëzie 
van de natuur gevoelt, die zich openbaart in het rythmisehe ruischen der 
golven, het suiz'len van den wind, dan voorwaar gaat men niet aan het be
rekenen hoeveel kubieke nieters water er noodig ziju en hoeveel andere oor
zaken er als hulpmiddelen dienst doen om dien indruk op de ziel teweeg te 
brengen. 

Of wel, wanneer in een helderen zomernacht aan een diepblauw uitspansel, 
de zilveren sterren met wond're glanzen schitteren en wij onder dien betoo-
verenden indruk gaan mijmeren over het onopgeloste levensraadsel, ook dan 
wil men niet lecren hoever wij van dien sterrenhemel verwijderd zijn. In
tegendeel, telkens wanneer door dc werken van den Sehepper onze ziel reine 
gewaarwordingen ondervindt, dan gevoelen wij dichter bij den hemel te zijn, 
dan beseffen wij onze hoogere bestemming. Ook door het aanschouwen van 
ware kunstwerken kunnen wij ccn soortgelijken indruk verkrijgen, dit hebben 
wij ondervonden bij ons bezoek aau de Notre-Dame tc Parijs. 

Daarom, ïiiecnen wij. is iiet niet dc vraag naar de hoeveelheid materialen 
of hulpmiddelen, die er noodig zijn voor de ccn of andere kunst, maar wel 
mogen wij bij het beoordeelen vragen: Welk streven, welk doel beoogt een 
kunstwerk, en beantwoordt, hel daaraan 'r Het streven van alle ware kunst 
moet o. i. bevorderlijk zijn aan het ideaal. Zij moet den mensch verheffen, 
veredelen, hein zijne hooge roeping doen gevoelen, hem al het lage en slechte 
doen vermijden cn hem als bet ware helpen opvoeden in het geloof aan de 
zegepraal van het Schoone en Goede 1 

In hoever dc bouwkunst aan deze hare verheven roeping getrouw is ener 
aan beantwoordt, meenen wij reeds eenigszins aangetoond te hebben in ons 
vorige opstel over de Notre Dame. waarbij wij bet een geluk rekenen, dat 
zooveel kostbare materialen en hulpmiddelen van het Genie gebezigd zijn om 
zulk een grootscb doel te bereiken. 

Wil non zich echter liever tevreden stellen met het bewonderen van de 
bouwkunst in kleiner afmetingen, van b. v. een of ander bouwkunstig frag
ment, waaraan niet veel materialen cn nog minder hulpmiddelen — alleen 
maar een weinig Genie — besteed zijn, dan bestitdeere men eens eenige details 
van Dr. Cuijpers, hetzij van zijn kerken, zijn Rijks—museum of zijn Centraal
station en men zal zelfs op een plu' vlak, b. V. vau een lijmpaanvulling, of 
hij een gesmeed Ijzeren hikje z tovee] geest, talent en smaak ontdekken als 
slechts te verkrijgen is door een geheel menschenleven, dat gewijd is aan 
de kunst ! 

Waarom ook sonde de stof een minder goede eigenschap van onze bouw
kunst zijn. wanneer de mannen van het Genie, de kunstenaren bij de Gratie 

Gods, die doode stof door hun scheppingsvermogen, als het ware weten te 
bezielen, zoodat dc materialen, tot kunstgewrochten gevormd, de grootste 
dichters in een vervoering kunnen brengen, waardoor anderen medegesleept 
worden. Voor ons althans klinkt er geen schooner gezang, dan dat wat Dr.' 
Schacpman door de zuilenrij in de Aya Sofia te Constantinopel toegezongen werd 

Wij kunnen natuurlijk onze indrukken niet zóó mcdedcclcn, maar wel 
mogen wij — vragen we — tot slot herhalen, de schoone woorden, die onze 
dichter uitte, om zelf zijn onmacht te erkennen in het weergeven van de 
„Zang der zuilen". Mij zegt: 

O menschentaal, die spelende dc kluisteren 
Ontbinden kunt van heel het Scheppingslied, 
Hier breekt Uw kracht, hier wordt Uw zingen duisteren, 
Maar zingen als die toonen, kunt gij niet. 

J . B . 

N E D E R L . VEREEN". VOOR TEEKENONDERWIJS . 

Ouder leiding van den heer D . Molkenboer werd 
in het „Gebouw der Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst" de veertiende algemeene vergadering gehouden 
der „Nederlandsche Vereeniging voor Teekenonderwijs." 

Na den gebruikelijken welkomstgroet deelde de Voorzitter 
mede, dat op de uitgeschreven prijsvraag om reproducties 
te geven van overblijfselen van Nederlandsche kunst een 
antwoord is ingekomen en wel een afbeelding van het doop
hek in de Luthersche kerk te Zaandam. Besloten is deze 
teekening de bekroning waardig te keuren. 

Bij opening van het naambriefje bleek dat de inzender 
was de heer J . van Reyendam Czn., leeraar aau de Am
bachtsschool te Haarlem en aan de Industrieschool te Am
sterdam. 

Uit het jaarverslag bleek dat de Vereeniging op het 
oogenblik telt 7 donateurs, 6 correspondeerende leden, en 
106 gewone leden. Een batig saldo van f253 werd gecon
stateerd. 

De voorzitter deelde daarna mede, dat het bestuur voor
nemens is de Vereeniging op de aanstaande tentoonstel
ling te Antwerpen te doen vertegenwoordigen. 

Uit de rekening en verantwoording van den penningmeester 
bleek, dat de outvangsteu hebben bedragen f1401 eu de 
uitgaven f1148. 

De begro-jting werd in ontvangst en uitgaaf vastgesteld 
tot een bedrag van f 1602.63. 

De heeren H . A. C. Dekker en D. Lako werden als leden 
van het bestuur herkozen. 

Aan het Maandblad werd een crediet gegeven van f500. 
De gratis-medewerking der leden neemt toe. 

Na een aanvulling vau de artt. 18 eu 19 van het Huis
houdelijk Reglement werd besloten de volgende algemeene 
vergadering op den eersten Dinsdag na Paschen opnieuw te 
houden te Amsterdam. 

Na eenige besprekingen omtrent de salarissen der leeraren 
en onderwijzers en de middelen om deze te verbeteren, werd 
de vergadering gesloten. 

In de vergaderzaal waren eenige proeven van decoratieve 
schilderkunst tentoongesteld, vervaardigd door de leerlingen 
van de school voor decoratieve schilderkunst, ouder directie 
van den heer P. van Looy te Haarlem, die een goede ge
tuigenis aflegden van de practische richting waarin dit on
derwijs wordt gegeven. 

Na afloop der vergadering brachten de leden een bezoek 
aau het koninklijk paleis. 

T W E E D E J A A R G A N G N " . 14. ZATERDAG 7 A P R I L 1894. 

R E D A C T I E V A N A K C H I T E C T I H A ET A M I C I T I A : 
H G . J A N S E N . W. K R O M H O U T C Z N . , JOS. T H . J . CUIJPERS, 

P A U L J . D E J O N G H en J . L . M . L A U W E R I K S . 
Bijdrageu te ndresseeren aan den Heer P A C L . J . DE J O N G H , Vijtelstraat 

40 te Amsterdam, en alles, wnt de Administratie van het Genootschap 
betreft, aan den Heer J . C. ü . Dl G A Z A K , le Secretaris, American-
hotel, tc Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N VAN H E T LIDMAATSCHAP. 
Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege

zonden, aan alle leden van het Genootschap. De juarlijksche contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . f 12 .— 
,, kunstlievende leden „ 1 0 . — 
• buitenleden » 7 .50 

MEDEDEEL1 NGEN V A N HET GENOOTSCHAP. 

1°. De 1005e gewone Vergadering (laatste in dit saisoen) 
zal gehouden worden op Woensdag 11 April a.s. des avonds 
te 8 uur, in het Geuootschapslokaal, American-Hotel. 

Agenda : 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Behandeling eener motie, in verband met het besluit 

van de 1003e vergadering. 
Dc letterlijke zin der motie van 14 Maart 11. in zake houwkuudigc kritiek 

door dagbladen, in strijd zijnde mei bet optreden der redactie van Architectura, 
zoo verklaart het Genootschap -Architectura et Amicitia" in zijne verga

dering van 11 April door de aanwezige leden vertegenwoordigd, 
dat het ut keurend oordeel op de vergaderiug van 14 Maart uitgesproken, 

afhankelijk is geweest vun bijzondere omstandigheden aan 't indienen dier 
motie verbonden, 

dat op heden uls algemeen beginsel wordt uitgesproken: 
„de wenschelijkheid om bouwkundige kritiek meer dan tot heden, door 

„dc dagbladen te zien opgedragen nan daartoe bevoegde personen." 
Voorgesteld door: 

J O S E P H T H . J . C U Ï P E R S . 
J . L . M . L A U W E R I K S . 

c. Verkiezing van een Redactielid. 
d. Kunstbeschouwing van den Heer Paul J . de Jongh. 
e. Bespreking der excursie. 
d. Verkoop van tijdschriften van den leescirkel. 
2°. De tijdschriften bestemd voor den verkoop op Woens

dag a.s. zullen van af Zondag 8 April a.s. ter inzage liggen 
in het Genootschapslokaal. 

Onder deze collectie bevinden zich eenige gebonden exem
plaren van de Opmerker. 

De verkoop geschiedt voetstoots. 
3°. De Penningmeester, de heer J . A. van der Sluijs Veer, 

brengt ter kennis, dat hij deze week zal overgaan tot het 
innen der jaarlijksehe contributie van buitenleden en kunst
lievende leden, en over het le halfjaar van gewone leden. 

Namens het Bestuur, 
üe \ste Secretaris, 

J . C. D. D l GAZAR. 

O U D - N E D E R L A N D S C H E R A K S T E E N - B O U W . 

(Vervolg van Vz. 55.J 
In het laatste gedeelte dezer vraag, „is het bewijs te 

leveren, dat Nederland eene eigen Middeleeuwsche Bouwkunst 
heeft bezeten," komen een drietal woorden voor, die ter 
voorkoming vau misverstand eeuige toelichting eischeu. — 
Met het woord : //Nederland" bedoel ik eenvoudig dat ge
deelte van Europa, dat nu dien naam draagt, in het midden 
latende hoe dit gedeelte oudtijds genoemd werd of tot welke 
landen het toen behoorde; — met de woorden : „eene eigen 
kunst", bedoel ik eene kuust, die naar hier uit het zuiden 
of uit het zuid-oosten als zaadje overgewaaid, op dezen 
onzen bodem is neergevallen, in dien bodem heeft wortel 
geschoten, en zich heeft ontwikkeld tot groei èn tot bloei 

; èn tot vruchtzetting èn tot vruchtrijping èn tot oogstgeving 
is gekomen, en toen nieuwe zaden heeft verspreid, die weder 
elders diezelfde taak hebben verricht; — en niet de woorden : 
„Middeleeuwsche Bouwkunst" bedoel ik die kunst, die zich 
in dc elfde eeuw als vroeg-Bomwnsch vormde, iu de twaalfde 
eeuw als het Romaansch en in de dertiende eeuw als de 
Overgtings-stijl bekend is, eu zich logisch steeds verder ont
wikkelende, in de XlVde, de XVde en in de eerste helft 
der XVde eeuw met den naam Golhieh wordt aangeduid ; 
dat geheele tijdperk vanaf het vroeg-Romaansch tot en met 
de Gothiek, alzoo vanaf tie Xde tot aan de komst der 
Renaissance in de XVIde eeuw is voor mij „de Middeleeuwsche 
kunst", eene scheiding in zelfstandige onderdeden is daarin 
niet wel mogelijk, want die kunst, zij vormt één groot 
geheel, als het ware één individueel leven, waarin het vroeg-
Romaansch de kinder-leeftijd, het Romaansch den jongelings
tijd, tie Overgangs-stijl de intreding in den volwassen leeftijd, 
de Gothiek den middelbaren leeftijd en de laat-Gothiek de 
laatste periode, die der grijsheid, die van het niinder-worden, 
vertegenwoordigt. 
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Thans teruggaande tot de gestelde vraag: //had Nederland 
eene eigen Middeleeuwsche Bouwkunst ?" is het ter er
langing van een antwoord noodig, ons land a vol d'oiseau 
te overzien, ten einde na te gaan, of en wat er van zoo
danige kunst dan nog heden ten dage rest. 

Alvorens Nederland a vol d'oiseau te overzien, ten einde 
nategaan of en wat er van eigen Middeleeuwsche kunst 
heden ten dage nog rest, kunnen wij onze taak vereenvou
digen, door eerst de factoren aantewijzen, welke de kunst, 
althans de bouwkunst, van een land bepalen. 

Ik meen daartoe drie hoofd-factoren te mogen aannemen, 
namelijk: ten eersten, het Klimaat; ten tweeden, de van 
Nature voorhanden Bouw-materie; ten derden, de Traditie. 

Factor I, het Klimaat. Welnu, dien factor kennen wij in 
al zijn wisselvalligheden, in al zijn invloed op onze archi
tectuur, voor technici, als gij M . II. ! is daaromtrent zekerlijk 
geen nadere toelichting noodig. 

Factor II, de van Nature voorhanden Bouw-materie. 
Deze is minder algemeen bekend, zoodat de vraag : „welke 
is de Bouw-materie, door moeder natuur aan Nederland ge
geven," niet ongemotiveerd is ! 

Welnu, welke is die Materie ? — Natuursteen.'' — 
niemand uwer voorzeker, zal dit willen beweren of veel lust 
gevoelen om van de rolsteeneu van Drenthe, zoo er al een 
voldoende voorraad van ware, eene overwelfde kruiskerk te 
bouwen, en evenmin iemand uwer gaarne den mergel uit 
den Pietersberg bij Maastricht, of den ijzer-oersteen van 
Gelderland willen benutten voor een huis, — laat staan 
voor een monument aal-bouw. 

Hebben wij dan Hout tot bouwmaterie gekregen ? Evenmin, 
er groeit hier hout, 't is waar, maar ons land met zijn lagen, 
aan tal van overstroomingen en aan kustvervormingen bloot-
gestelden bodem of met zijne hoogere doch schrale zandgron
den, het was noch is bij machte om bosschen met zwaar 
timmerhout in voldoende hoeveelheid en in voldoende af
meting te doen groeien, het hout dat er groeit, het moge 
aan de primitieve behoeften der allereerste tijden, voldaan 
hebben, en in Drenthe nog grootendeels voldoen aan de 
weinige bouw-behoeften barer heide-ontginners, bouwmaterie 
in breed en, in uitsluitenden zin, kan het uiet geacht worden 
te zijn. 

Neen, de Bouw-materie die moeder natuur ous gaf, het 
was eene directe en eene indirecte tevens, bet was en is niets 
dan eene bijna onuitputbare hoeveelheid Klei, 't zij dan rivier-, 
't zij dan zee-klei. Eene direct benutbare materie was dit, 
die Klei, waar men wierden, èn terpen, èn dammen, èn 
dijken noodig had en ook in de dagen toen eene hut van 
rijshout met wat leem aangestreken, nog eene alleszins vol
doende woning geacht werd. 

Eene indirekt benutbare materie was en is dit, die Klei, 
waar door het intermediair van het vuur, zij zich tot 
steenen laat branden, duurzamer en onvergankelijker zelfs 
dan het natuurgesteelite, welnu, dat aldus van die Klei 
gevormde, gebrande en gebakken gesteente, onze baksteen, 
dat is de Bouw-materie ons door de natuur verstrekt, dit is 
onze Bouw-, onze Na/uur-Materie. 

Factor 111 noemde ik t/de Traditie", wat wil dat in dezen 
zeggen ? 

Dat wil zeggen, dat bij éénmaal ingewortelde gewoonten 
en gebruiken, en bij eenmaal aangenomen vormen, een volk 
onwillekeurig, onbewust als 't ware, eeuwen door blijft vol
harden, en juist daarom heeft de traditie, heeft de gewoonte 
werkelijk een zoo grooteu invloed op de bouwkunst van een 
volk. 

Welke bouw-traditicu bestonden of kunnen hier bestaan 
hebben ? 

Van uit den Bataafschen tijd, de wierde en op die wier-
de de paal-woning, en op dc hooge zandgronden, de hut 
van plaggen of de hut van rijshout met leem gedicht — welnu, 
die traditie zij leeft ten deele nog voort en nog maaudelijksch 

bijna kunt gij in de armste veenstreken en op de heidevel
den van Drenthe niet alleen, nog eene hut van plaggen of eene 
hut van wat rijshout zien ineenzetten, en na twee dagen 
werkens zien betrekken door het gezin, dat haar bouwde. 

(Wordt vervolgd.) 

B E G I N S E L E N V A N HET SCHOONE I N DE 
BOUWKUNST. 

(Vervolg van bh. 51) 
Sommige schrijvers leiden van de theoricn van Vitruvius 

af dat de harmonie in de verschillende verhoudingen bestaat 
in eenvoudige overeenstemmingen tusschen de afmetingen. 
Andere schrijvers meenen dat de geregelde maten die in de 
muziek een volmaakte harmonie doen ontstaan, dezelfde 
schoonheid kunnen verwezenlijken wanneer ze zijn toegepast 
op rechtlijnige afmetingen. 

Viollet-le-Duc merkt op, dat het gezicht een zintuig is 
verwant aan het gehoor, welk zintuig door een dissonnant 
zooals bij muziek gehinderd wordt: „een dissonnant beleedigt 
„het oor, ik zou niet kunnen zeggen waarom, de regels van 
„het contrapunt zullen mij mathematisch aantoonen, dat mijn 
„oor beleedigd moet wezen. Hetzelfde schijnt ook te moeten 
„bestaan met de oogeu." Volmaakte akkoorden zullen aan
wezig zijn, volgens denzelfden schrijver, iu den gelijkzijdigen 
driehoek, die volgens zijn gevoelen in alle opzichten aan 
het oog voldoet. Dergelijke wetten hebben nooit op een 
hechten grondslag berust en zijn ook nooit op practische 
wijze geformuleerd. 

Men kan echter niet ontkennen dat de oude volken regels 
hebben gevolgd van verhouding, rechte lijn en geometrie. 

De verhoudingen der Grieksche en Boineinsche ordes 
drukken zich uit door eenvoudige overeenstemming, door de 
veelvouden eener eenheid in maal en door zeer eenvoudige 
breuken van die eenheid. Dit wordt tenminste tot dusver 
op die wijze beschouwd. 

Met het analyseeren der maten van het Parthenon heeft 
men eigenaardige bijzonderheden ontdekt. De gelijkzijdige 
driehoek schijnt daar te hebben gediend als hoofdbeginsel 
der proportie, zooals ook de pyramide op vierkanten basis, 
waarvan de vertikale doorsnede een gelijkzijdige driehoek 
geeft. De doorsnede van diezelfde pyramide, gedaan op een 
der diagonalen van de basis geeft een driehoek, die toegepast 
is op de monumenten van Khons te Karnac. 

In den tempel van Poestum vindt men maten terug vol
gens verhouding der vierkanten van de opvolgende cijfers 
4, 5 en 0. Men beweert dat de gelijkzijdige driehoek het 
hoofdbeginsel is van den tempel van Corinthe, en ook van 
den boog van Titus, de best geproportioneerde der Romein-
sche bogen. Iu ieder geval blijkt dat die driehoek een 
belangrijke rol vervuld heeft in de voornaamste omtrekken 
der latijnsche basalieken en vooral der kerken uit het 
gothische tijdperk. Alleen is bij deze laatsten het gebouw 
geproportioneerd door het inwendige, terwijl in de oudheid 
de proporties van buiten uit zijn genomen. In de middel
eeuwen heeft men inderdaad de logische wijze van behande
ling aangenomen om te bouwen van binnen naar buiten, 
terwijl de Grieken het tegendeel aannamen. 

De Romeinen bedienden zich vooral van den gelijkbeenigen 
rechthoekigen driehoek. 

Het schijnt dat de zeshoek een algenieenen maatstaf was 
bij de Latino-Bijzautijnsclie monumenten, dat de achthoek 
dezelfde rol speelde in de Gothische monumenten. Men meent 
te hebben waargenomen in de afmetingen der kathedralen 
van Keulen en van Milaan de veelvouden van de getallen 
3 en 4 enz. (Lecciones de Arqueologia Sacrada; Ant. Lopez 
Terrelro) 

De zoogenaamde Egyptische driehoeken zijn, volgens Viol
let-le-Duc, het hoofdbeginsel bij de kathedralen van Parijs 
en van Amiens, terwijl de gelijkzijdige driehoek tot grond-

jj|a<r schijnt te dienen in het koor van den kathedraal van 
Doornik. 

Hoe nu kunnen deze merkwaardige stellingen bewezen 
worden ? De afmetingen, zegt Viollet-le-Duc, kunnen voor 
het oog niet in grootere mate voor proporties gehouden 
worden dan er zichtbare verscheidenheid tusschen hen 
bestaat. De verhoudingen van 1 tot 2 en van 2 tot 4 geven 
ffeen ongelijkheid of verscheidenheid, maar zijn eenvoudig 
gelijke verhoudingen. Wanneer een methode van maten om 
zoo te zeggen dwingt om verdeelingen aan te nemen die bij 
voorbeeld de verhouding van 5 tot 8 hebben, dan hebben 
wij een middel om tegenstellingen of eene verscheidenheid 
in de afmeting te verkrijgen, welke zich aankanten tegen 
de eenvormigheid en de verdeelingen meer verschillend 
maken. Het oog voelt dan eerst levendig de werking der 
afmetingen wanneer er tegenstellingen aanwezig zijn. Maar 
al geeft die ongelijkheid aan de verhoudingen een karakter 
van verscheidenheid, toch moet de orde, de eenheid niet 
uit het oog worden verloren. Het is noodig dat die ver
scheidenheid hare oorsprong heeft in een algemeene orde. 

Er kan geen proportie bestaan zonder eenheid, en er 
bestaat geen eenheid zonder verscheidenheid. 

Dc manier om de proporties van een gebouw te baseeren 
op den driehoek levert punten op, die het oog brengen tot 
een algemeen bepaald systeem. Wanneer men een volmaakte 
overeenkomst verkrijgt tusschen hoogte en breedte, dan is 
de weg gevonden om goede verhoudingen in een gebouw 
te brengen. De zoogenaamde Egyptische driehoek (8 basis, 
5 hoogte) schijnt in allen tijd als volmaakt beschouwd te zijn 
en heeft meermalen moeten dienst doen als standaardvorm 
voor de proportie. 

Zoo ongeveer luidt de theorie van Viollet-le-Duc. Wat 
nu kan men uit deze merkwaardige beschouwingen opmaken ? 

Het is niet geheel bewezen dat die Egyptische driehoek 
in alle opzichten volmaakt is, dat de verhouding van 5 voor 
de hoogte en 8 voor de breedte eene bijzondere waarde 
heeft, dat die meetkundige trekken beantwoorden aan wer
kelijke wetten van harmonie in de verhoudingen. 

Maar het is waar dat men in dien driehoek als voor
naamste maten vindt de cijfers 2, 3 en 21,'., dat 5 geeft, d.w.z. 
de eerste cijfers zijn de meest eenvoudige, en dat de ver
houding tusschen twee afmetingen gelijk aan die welke 
bestaat tusschen de drie eerste cijfers, iets moeten aantoonen, 
waardoor ze voor het oog onderscheidbaar zijn. Het oog zal 
in een gebouw gemakkelijker de verhouding waarnemen van 
3 tot 5, dan bijv. van 5 tot 1 7. Zulke goede leesbare verhou
dingen echter, die in een gebouw systematisch dat verschil
lend element, dat men overal kan terugvinden, aangeven, 
moeten aan hel werk een karakter van eenheid geven. 

Men brengt dus in een gebouw, met het ondergeschikt 
maken van de omtrekken iu de architectuur die uit tech
nisch oogpunt altijd min of meer facultatief zullen blijven, 
een reeks vau algemeene proporties en als het ware een 
nthinus, welke het oog gaarne overal waarneemt, cn welke zoo 
niet de juiste harmonie der verhoudingen, dan toch ten
minste eene zekere eenheid geeft in de proportie, die niet 
altijd de orde is, maar toch de uitdrukking daarvan : de 
orde is een element voor het schoone. 

OUDE O R N A M E N T P R E N T E N . 

De heer J . A. Frederiks, architect te Middelburg heeft, 
'ei gelegenheid van de aldaar te houden tentoonstelling 
"an oude ornamentprenten een brochure in het licht gege
ven (*) waarin de waarde en de betcekenis van die oude 
uitgaven wordt toegelicht en uitvoerig wordt vermeld het
geen in de laatste jaren is gedaan om de overal verspreide 
prenten in musea te verzamelen of door reproductie nieuwe 
mlgaven ervan te bezorgen. 

terecht wijst de schrijver op de weinige belangstelling 

die ten onzent in dit opzicht nog valt waar te nemen, waar 
bijv. in den onlangs verschenen catalogus van het K . N . 
Museum te Haarlem geen enkel oud ornamentwerk voor
komt, terwijl het toch zoo bij uitstek op den weg van die 
inrichting lag om daarvan eene verzameling aan te leggen. 

Met grooten lof maakt de schrijver melding van eene 
uitgave van de firma Martinus Nijholf te 's Gravenhage 
die, wat zorg voor de uitvoering betreft voor geen der vele 
in den laatsten tijd verschenen buitenlandsche uitgaven be
hoeft achter te staan, ja de meeste zelfs verre overtreft. 
Het zijn de „Reproductions d'anciennes gravures d'orfevrerie 
Hollandaise." Als pogingen tot veredeling van het kunst
ambacht zijn zoowel houden van tentoonstellingen als het 
uitgeven van dergelijke geschriften zeer toe te juichen. 

Wij wenschen daarom der Middelburgsche expositie een 
druk bezoek en het boekje van den heer Frederiks een 
groot getal lezers toe. 

(*) Uitgegeven tc Middelburg bij J . C. cn W. Allorffer. 

I N G E Z O N D E N . 

MOOI IS NIET L E E L I J K , L E E L I J K IS NIET MOOI. 
De heer J . R. de Kruijtf geeft in het Bouwkundig Week

blad, van den 24 Maart j l . , eenige beschouwingen voor de 
vraag : „Wat is mooi, wat is leelijk". 

ZEd. begint met de oude wonderspreuk, die zoo gaarne 
door kramers eu modisten gebruikt wordt • „over de smaken 
valt niet te twisten," — en wil verder de oorzaak zoeken 
van hetgeen in ieders smaak valt, d. w. z. het mooie ont
leden in zijn samenstellende factoren. 

Men vindt dan elementen van tijdelijke schoonheid, die 
tot het gebied van „den smaak" behooven, en andere ele
menten van blijvende waarde. 

Waartoe die andere elementen belmoren wordt niet gezegd. 
Verder zegt de heer de Kruijlf dat, wanneer men kunst

werken en dingen gaat vergelijken, die in een heel andereu 
tijd en door heel andere meuschen gemaakt zijn, men veel 
verschil zal opmerken in de elementen van de eerste soort, 
maar daarentegen dezelfde elementen, van blijvende waarde, 
overal weer zal aantreffen. Men vindt dan factoren, die 
eigen zijn aan alles wat mooi is, bulten de persoonlijke 
„smaken" om. 

Dan, zegt dc geachte schrijver, stijl, karakter, verband 
tusschen materieel en bestemming, bizondere vormen cn 
kleuren, en vooral dc verhoudingen In masssi en onderdcehn, 
zijn dingen waarover valt te twisten en dus : ! factoren van 
tijdelijken aard die tot het gebied van den „smaak" behooren. 

Zouden, zoo wordt gevraagd, tie verhoudingen in een 
samenstel, de betrekkingen tusschen de afmetingen in ver
band tot elkaar of tot het geheel, een element van blijvende 
waarde kunnen zijn ? 

Geenszins, want men kan zich geen verhoudingen 
denken die absoluut mooi zijn, het antwoord moet daarom 
beslist ontkennend luiden. 

Alle verhoudingen zijn dus volgens den schrijver leelijk, 
wat toch zeker hetzelfde is als niet absoluut mooi. 

Verder heet het, dat de waarde van een verhouding groo
tendeels afhankelijk is van hetgeen men gewoon is te zien 
en geeft hij, als een proef op de som, het voorbeeld : dat, 
iudicii we ons leven lang niets anders hadden gezien dan 
eenzelfde soort vensters d. w. z. gelijkvormig en dus altijd 
in dezelfde verhouding van hoogte en breedte, dan zouden 
we die verhouding mooi vinden. 

De lezer gelieve op te merken, dat hier de eene onmo
gelijkheid voorop wordt gesteld om de andere onmogelijkheid 
te bewijzen. 

Niemand toch zal zich de mogelijkheid kunnen voorstellen dat 
we ons leven lang niet anders dan dezelfde soort vensters hebben 
kunnen zien, tenzij men geboren wordt, leeft en sterft in 
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den een of anderen kerker, eu evenmin zal men iets mooi 
kunnen vinden, als incn voorop heeft gesteld dat het leelijk 
is, omdat het niet absoluut mooi is. 

"Verder lezen we : „de aanhouder wint", en dus, als men 
voortging met construeeren van nieuwe smallere vensters, 
(breedere mag zeker ook wel), dan zullen we daaraan van 
lieverlede gewennen en ze ten slotte ook mooi vinden. 

Welzeker ; zoo redeneert ook de modiste van Mevrouw, 
die nooit anders ziet dan modeplaten. 

Zoo'n bult van oude lappen op het achterdeel van de 
dames staat prachtig, niet absoluut mooi maar toch mooi, 
en geeft aau het menschenbeeld eerst de juiste verhoudingen; 
wanneer we maar lang genoeg naar dien bult gekeken hebben. 

„De aanhouder wint." 
Als de dames over een jaar of wat op stelten gaan loopen, 

of voor de verandering een bult op haar rug gaan dragen, of 
wanneer beschaving en schoonheidsgevoel zoodanig ontwik
keld worden dat het menschdom op handen en voeten uit 
wandelen gaat, zullen we dat allemaal eerst wel wat leelijk, 
maar eindelijk toch mooi vinden. 

„Aanhouden maar." 
Als men zich maar lang genoeg aan het leelijke went, 

wordt het van zelve mooi. 
Vensters bijv. in den vorm van allerlei onregelmatige 

veelhoeken. 
Zuileu met buiken alsof ze zwanger zijn. 
Kapiteelen zoo hoog als de schachten. 
Kroonlijsten zoo klein als een portretlijstje. 
Architraven zoo breed als een duivelat. 
Kolommen zoo dun als een draadnagel. 
„De aanhouder wint." 
Puntschoenen van driemaal een voetlengte. 
Broekspijpen als hoepelrokken. 
Jassen met sleepende panden. 
Hondjes met afgesneden ooren en dito staarten. 
Potten en pannen, schotels en kannen, van allerlei vorm 

en afmetingen, het doet er niet toe, alles wordt ten slotte 
mooi, als men er maar lang genoeg naar kijkt. 

't Is te betreuren dat bet met dergelijke leeringen dik
wijls evenzoo gaat, als het met de verhoudingen van bouw
kunstige vormen schijnt te gaan en dat, hoe averechts zij 
ook mogen zijn, ten slotte als waar worden erkend, wanneer 
ze maar lang genoeg als smakelijke kost worden voorgelegd. 

„Over de smaken valt niet te twisten". 
Zeker ; een kostelijk woord voor beerproevcrs, die misschien 

met gistende uitwerpselen hun maal zouden kunnen doen, 
indien ze zich maar wilde gewenueu om niet alleen te 
proeven maar ook op te slikken. 

Maar op kunstgebied mogen we ons niet meer met zoo'n 
oudbakken term laten afschepen ; en zeer zeker niet waar 
het den grondslag betreft van de bouwkunst. 

De heer de Kruijtl' verkondigt hier een ineening zooals 
er reeds zoovelen en zoo dikwijls zijn verkondigd, maar 
bewijst niets en kan, in de richting van zijn gedachtengang 
ook niets bewijzen, omdat hij eene onmogelijkheid voorop 
stelt. 

Vandaar zijne even onmogelijke conclusie : dat men er 
nimmer in slagen zal om een proportie te vinden die mooier 
is dan alle andere en iedereen bevredigt. 

Vooral voor hen die meenen mochten dat alles, wat 
betreffende de theorie der schoone bouwkunst als een evan
gelie wordt verkondigd, onomstootelijk vaststaat, en niet 
het minst voor de jongeren die zoo gemakkelijk alles slikken 
omdat, zij, zoo gaarne, wensohen voorgelicht te worden in 
den doolhof, waar ze worden rondgeleid, meen ik op het 
gevaar van dergelijke leeringen te moeten wijzen en hen te 
moeten waarschuwen, niet te gelooven en zich over te 
geven aan liet gezag waarmede deze en dergelijke macht
spreuken worden verkondigd. 

Bij de eerste de beste gelegenheid, dat men de hand aan 

den ploeg slaat, zal men ervaren, dat men nog midden iu 
den doolhof staat eu door de leiders met eeu kluitje in het 
riet is gestuurd. 

Tegenover de ongezonde en niet bewezen stelling dat de 
verhoudingen van bouwkunstige vormen afhankelijk zijn 
van hetgeen men gewoon is te zien, een stelling die nooit 
te bewijzen is, staat de op grond der ervaring zeer natuur
lijke en daarom gezonde stelling : dat de verhoudingen van 
bouwkundige vormen op een vasten verklaarbaren grondslag 
moeien berusten; de stelling, die, al moge de natuurlijke 
gegevens voor haar bewijs niet, zoo maar, voor de„hand 
liggen of nog niet gevonden zijn, in elk geval de bouwkunst 
meer bevorderlijk zal zijn dan de met een schijn van waar
heid uitgesproken leerstellingen die, inderdaad, geen steek 
houden. 

April 1894. L . M . MOOLENAAR. 
Adjunct-directeur der Gemeentewerken 

te Groningen. 

VOORDRACHTEN VOOR W E R K L I E D E N . 

Tot sluiting van het seizoen hield de heer H. G . Jansen 
op Vrijdag 30 Maart in het gebouw voor den Werkenden 
Stand een voordracht over Nederlandsche renaissance, waarbij 
een groot aantal afbeeldingen van gebouwen, meubelen enz. 
uit dit tijdperk het gesprokene toelichtten. 

Aan het einde der voordracht werd namens de werklieden 
een woord van dank gericht tot de Commissie en den wensch 
geuit, dat met den aanvang van den winter de bijeenkomsten 
mochten voortgezet worden. 

U I T D E N V R E E M D E . 

— Het Romeinsche theater te Orange zal onder directie 
van den architect Tonnigé gerestaureerd worden. Aangezien 
zulke Romeinsche bouwwerken veel minder aan volledigen 
ondergang zijn blootgesteld, dan andere welke met gewelven 
en daken zijn opgebouwd, zoude het te betreuren zijn, als 
de herstelling het oude karakter mocht in gevaar brengen. 

— In New-York is eene vereeniging opgericht die den 
conservatieven naam draagt van „The Beaux Arts Society 
of Architects of New-York"; en aangezien de statuten zeg
gen, dat zij zich ten doel stelt: de beoefening en voortzetting 
van de vereenigingen en beginselen van de Ecole des Beaux 
Arts, zoo laat dit wel geen twijfel, dat deze bouwmeesters 
der nieuwe wereld weinig vertrouwen hebben in eeu onaf-
hankelijken grondslag voor hunne nationale kunst. 

In hun afkeer voor Engeland dweepen de Amerikaansche 
bouwmeesters, thans niet alleen met de goede eigenschappen 
der Fransche kunst, maar ook niet hare vormen. 

— De Fransche architecten zullen onder voorzitterschap 
van Daumet op hun congres, dat te Parijs en Lyon wordt 
gehouden, o. a. behandelen : 

„De wijze van keuze of toelating der leden in architecten-
vereenigingen met den titel van archiiect." 

„Artistiek eigendom in bouwkunstig werk." 

V E R B E T E R I N G . 

In het artikel van de vorige week over het gebouw der 
levensverzekering op het Damrak staat: De ireinige samen
hang enz., dit moet ziju : de innige samenhang. 

Ter nadere verduidelijking dient, dat niet alleen het 
beeldhouwwerk in het hardsteen, maar ook dat in de 
Oberkirchner zandsteen benevens het vrouwenfiguur in de 
vestibule uitgevoerd is door den beeldhouwer Zijl. 

T W E E D E J A A R G A N G N°. 15. ZATERDAG 14 A P R I L 1894. 

Uitgevers: J . VAN DER ENDT & ZOON te MAASSLUIS. HJ.M.'WAJ.FNKAtlP. CZ. 

R E D A C T I E V A N AHCIIITECTI IIA KT A M I C I T I A : 
H . G. JANSEN. W. K R O M H O U T C Z N . , JOS. Tf l . J . CUIJPERS, 

P A U L J . D E J O N G H cn J . L . M. LAUWERIKS. 
Bijdragen tc adresseeren aan den Heer P A U L . J . DE J O N O H , Vijzelstraat 

40 tc Amsterdam, cn alles, wat dc Administratie van het Genootschap 
betreft, aan den lieer J . C. 1). ui G A Z A H , lc Secretaris, American-
hotel, tc Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N VAN HET LIDMAATSCHAP. 
Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege

zonden, nan alle leden van het Genootschap. De jnarlijksche contributie 
voor bet lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . f 12.— 
» kunstlievende leden » 10 .— 
t, buitenleden 7.50 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 

1005e GEWONE VEKGADEKINO VAN WOENSDAG, 11 A P R I L 1894. ! 

"De Voorzitter, de heer H . G. Jausen, opent de vergadering, 
waarna de notulen der vorige bijeenkomst worden gelezen. 

Aan de orde was de motie ingediend door de heeren Jos. 
Th. Cuijpers en J . L . M . Lauweriks, waarin door den heer 
Cuijpers een kleine wijziging was aangebracht. De motie wordt 
hierop door den Voorz. voorgelezen. 

De heer Mol vraagt het woord ; hij vindt het zeer moeie-
lijk om de zaak buiten de in de motie genoemde bijzondere 
omstandigheden te beschouweu. Spreker is het wel eens met 
den inhoud van de motie, maar oordeelt dat de redactie zich 
niet met deze zaak mocht bemoeien, wel een redactielid 
persoonlijk. Spr. stelt voor in de laatste zinsnede der motie 
„bevoegde personen" te veranderen in „vakmannen." 

De heer Jansen verdedigde de houding der redactie tegen 
de dagbladkritiek. 

De heer Mol komt wederom terug op de persoonlijkheden 
in het blad tegen hem gericht en verzoekt den heer Lauwc
riks het slot der motie te wijzigen. 

Na eenig debat vraagt de heer Paul J . de Jongh het 
woord. Spr. wcuscht ook een wijziging in de motie voor te 
stellen, waar de heer Lauweriks over het indienen der motie 
spreekt, wenscht de heer de Jongh, „behandeling" der motie 
in de plaats te stellen. 

De heer Lauweriks stemt dit niet toe. 
De heer Mol leest het verslag der 1002e Vergadering 

voor, waarin wel degelijk van een verband tusscheu de le. 
motie en de geleverde dagbladkritiek iu Telegraaf'en Nieuws 
van den Dag wordt gesproken. 

Dit wordt door den heer de Jongh bestreden. 
Het hierop volgend debat werd door den Voorzitter on

derbroken ; hij stelt voor bij de zaak te blijven, eu niet op 
ander terrein af te dwalen. 

De heer de Bazel verzoekt nogmaals voorlezing der motie. 
De Voorzitter leest de motie voor. 

De heer de Bazel vindt niets op deze motie te zeggen, 
doch begrijpt het verband niet tusschen het verwerpen der 
vorige motie en het aftreden van den heer de Jongh als 
redacteur. 

De heer de Jongh verdedigt ziju standpunt iu verband 
met de houding der geheele redactie. 

De heer Jansen zegt, dat de geheele redactie het eens is 
met den heer de Jongh. Een opvatting waarmede de heer 
de Bazel niet mede kan gaan, de motie is toch niet door 
de redactie ingediend. 

De heer de Jongh zegt, dat, door het verwerpen der motie 
van 14 Maart, iu letterlijken zin een uitspraak gedaan is, 
waardoor eeu weg is aangewezen, welke de redactie tot 
dusver nooit heeft gevolgd en ook nooit volgen kan ; hij 
constateert verder, dat door het indienen der tweede motie 
een brevet van incompetentie gegeven wordt aan de verga
dering van 14 Maart j.1. 

De heer Karei Muller, buiten de quaestie staande, ziet in 
deze motie eene vergoelijking, hij zou de zaak verder willen 
laten rusten. 

De heer de Jongh stelt wederom eeu verandering der 
motie voor. Hierna ontspint zich over de opvatting der 
motie een debat tusscheu de heeren de Jongh en Jansen. 

Het voorstel van den heer Muller, om het eerste gedeelte 
der motie weg te laten, werd met applaus ontvangen. 

De heer Nijhoff stelt voor : als de heeren zoo aan hunne 
opvatting hechten, te zetten : indienen en behandelen, waar
mede de heer Lauweriks geen genoegen neemt; de behande
ling der motie was goed, maar de indiening er van niet. 

Wederom ontspon zich over de juiste opvatting een debat 
tusschen de Heeren de Jongh, Lauweriks en Muller. 

De Voorzitter zegt, nog een poging te willen wagen om 
deze zaak tot eeu einde te brengen. Hij wenscht indienen 
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cu behandelen gelieel achterwege te laten en de motie als 
volgt te formuleeren : 

„Het genootschap „Architectura et Amicitia" in zijne 
„Vergadering van 11 April door de aanwezige leden verte-
„genwoordigd, 

„verklaart : dat het afkeurend oordeel op de Vergadering 
„van 14 Maart uitgesproken, afhankelijk is geweest van bij-
„zondere omstandigheden, 

„dat op heden als algemeen beginsel wordt uitgesproken : 
„de wenschelijkheid om bouwkundige kritiek, meer dan 

„tot heden, door de dagbladen te zien opgedragen aan daar-
„toe bevoegde personen." 

De heer Atol wil de wenschelijkheid uitspreken, dat de 
redactie niet tegen personen, maar wel tegen het geschre
vene mag schrijven. 

De Voorzitter antwoordt, dat dit met de motie niet iu 
verband staat. 

De heer De Bazel wenscht te weten, of deze wijziging der 
motie het goedvinden van den heer Lauweriks wegdraagt; 
dat door den heer Lauweriks bevestigd wordt. 

Rij de hierop volgende stemming werd de motie, naar de 
wijziging van den heer Jansen, met algemeene stemmen aan
genomen. 

Op de vraag van den Voorzitter, of de heer De Jongh 
zijn ontslag-aanvrage als redactielid intrekt , antwoordt de 
heer De Jongh, dat hij dit jaar deze functie zal blijven 
waarnemen. 

De hierop volgende kunstbeschouwing, afgestaan door den 
heer Paul J . de Jongh, bestond uit reproductiën van eenige 
Japausche kunstwerken uit het plaatwerk „Le Japon artis-
ticjue," dat niet belangstelling bezichtigd werd. 

Alsnu was aan de orde het vaststellen van de aanstaande 
excursie. De heer Hassink stelde voor Antwerpen te bezoeken,, 
de heer Stom was voor Umiiiden met de sluizen, terwijl 
de heer van Dijk wel wat voor de Alkmaarsche kennis 
voelde. Eenige heeren stelden voor het Kasteel „de Haar" 
als doel te kiezen Bij de hierop volgende stemming werd 
besloten „de Haar" als doel der excursie. 

Onder veel opgewektheid had nu de verkoop plaats van 
de tijdschriften van den leescirkel. 

De voorzitter deelde mede, dat de heer W. Kromhout 
Cz. als redactielid wénschte af te treden, doch dat deze zaak 
op eene volgende Vergadering behandeld zal worden. 

In de vraagbus werd de volgende vraag gevonden : „Zou 
het niet op 'den weg van het genootschap A. et A . liggen, 
pogingen aan te wenden, dat de bebouwing van een nieuwe 
straat (tusschen Voorburgwal—Singel-Heerengracht en Kei
zersgracht) een aanzien kreeg, oud Amsterdam waardig? 

Niets meer aau de orde zijnde werd de vergadering gesloten. 

OUD-NEDERLANDSCUE BA K S T E E N - B O U W . 

(Terrolg van bh. 58.,) 
Van uit onzen Romeinschen tijd, en die tijd duurde bijna 

vijf achtereenvolgende eeuwen, dagteekent de gewoonte om 
van de ter bouw-plaatse voorhanden klei steenen te vormen èn 
te branden, èn deze tot gaar wordens toe te bakken, en om 
van die steenen woonhuizen èn magazijnen, kasteden èn al wat 
eenigszins blijvend moest zijn, te bouwen; welnu, het aldus 
geleerde, het was zóó uiterst eenvoudig, zóó onmisbaar, het 
voorzag in eene zoo dagelijksch terugkeerende behoefte, en 
die steen, van eigen bodemstof gevormd, was ook zóó bij 
uitstek de tegen het klimaat bestande materie, dat die bouw-
traditie, die bouw-wijze, hier is blijven bestaan tot op het 
heden toe en hier zal blijven bestaan zoolang er nog bouw-
materie noodig is. 

Het klimaat dus, dat eene degelijke bouw-materie eischt, 
de natuur die, ter erlanging dier materie, de klei en het 
vuur beschikbaar stelde en de Romeinsche bouw-traditie, 

die drie factoren samen, zij werken en zij wijzen hier naar 
ééne en dezelfde richting en zij allen zeggen u, dat eene 
eigen, dat eene specifiek Nederlandsche Bouwkunst, niet 
anders kan zijn dan eene baksteen architectuur, alleen eene 
zoodanige architectuur toch is kind van eigen huize, alleen 
aan eene zoodanige architectuur toch kon geheel het volk, 
konden allen mede-arbeiden, om er van lieverlede vorm èn 
cachet èn ziel in te leggen. 

Een architectuur-stijl, hij ontstaat niet in eens, hij komt 
niet klaar en af uit den kop van een genie, zooals een 
Minerva uit den kop van eeu Zeus, maar hij ontstaat 
eerst langzamerhand, eerst na verloop van tijd, door gestage 
medewerking van alle daarbij betrokkenen, van den cenvoae 
digste onder de broederen zoowel, als van den meest begaafd
onder dezen, het is een ontstaan, een groeien, een zich 
ontwikkelen, een zich volmaken van hoogst langzamen aard. 
Griekenland toch, het had vijf eeuwen noodig vóór en aleer 
het zijn Parthenon had bereikt; Home, had zeven eeuwen 
noodig, alvrfrens zij haar Pantheon had ingewijd; Byzantium zij 
werkte meer dan twee eeuwen, alvorens haar nog veel te vroeg 
gekomen Agia Sophia verscheen en de Middeleeuwsche kunst, 
trots alles wat reeds was voorafgegaan, had zij nog bijna derde
halve eeuw noodig voor haar cathedraal van Rheims — zóó 
uiterst langzaam, zoo moeilijk inderdaad, is de wording van 
architectonische grootheden. 

En die architectonische tijdperken, die ik daar noemde, 
zij allen, zij hebben zich alléén kunnen ontwikkelen ten 
koste van het veelgeprezen auteurs-recht — in onze kunst, 
in de Bouwkunst is geen auteurs-recht mogelijk, ieder die 
in, eu ieder die voor die kunst arbeidt, ieder uwer mijne 
Heeren, moet a priori afstand doen van alle auteurs recht, 
dat is uu eenmaal niet anders, onze kunst zelve, zij eischt 
dat, en zij eischt dat, omdat zij zich anders niet in ont
wikkelenden, niet in een tot hoogere vormen eu solutiën 
komenden zin kan voortbewegen. 

Ieder uwer moet het dulden niet alleen, maar ook goed
vinden en, tot in zekeren zin toejuichen zelfs, dat het profil, de 
vorm, de solutie, het denkbeeld door u heden na studie ver
kregen, met veel moeite misschien eerst gevonden, morgen 
reeds door een collega wordt overgenomen, gewijzigd, verbeterd 
en tot een beter profil nog, tot een schoonoren vorm, tot eene 
hoogere solutie, tot een beter en een rijker denkbeeld 
wordt verwerkt, om dit overmorgen allicht reeds weder 
nieuwe phasen van ontwikkeling te zien doorloopen. 

Ieder onzer, die waarde heeft, die iets goeds heeft te geven, 
hij moet in dat opzicht ten voetstuk dienen voor hem, die 
volgt, zoo althans eischt het de kunst, in wier dienst wij zijn. 

Inderdaad, het klinkt misschien hard eu vreemd, maar 
het is niet anders, wij zijn in dienst, in dienst van de 
kunst, althans wij behooren haar trouwe dienaren te zijn, 
wij werken niet aan, en niet voor ons zeiven, maar wij 
arbeiden voor de kunst die eeuwig is eu die eeuwig blijft, 
verplicht om haar iets bruikbaars, iets goeds, iets waarde-
houdends te leveren, dat eens gedacht, eens geleverd, ons 
eigendom niet meer is, maar het eigendom wordt van haar, 
van de kunst en daarmede van allen, die aan haar dienst 
zich wijden. 

De Bouwkunst, zij is eene kunst beoefend door velen, ten 
bate van allen, ten bate van geheel een volk, en zij, die 
Bouwkunst, zij ware als zich ontwikkelende kunst onmoge
lijk, zoo ieder onzer riep: „dat is van mij, dat is mijn 
profil, mijn detail, mijn vorm, mijn constructief denkbeeld, 
mijn décor, dat alles moogt ge bewonderen, maar niet 
benutten." 

Waar zoo iets plaats heeft, is kunst-ontwikkeling onmogelijk, 
neen, op het altaar der kunst moet ieder onzer zijn olfer 
brengen, zijn zelfzucht en zijn ijdelheid zelfs ten otter bren
gen, en hoe meer waarde hebbend die offers zijn, hoe meer 
zij, die kunst, kan bloeien; uit haar zelve toch kan zij 
niets leveren, niets voortbrengen, niet leven zelfs; haar leven, 

haar groei, haar bloei, haar nut, het hangt ten nauwsten 
samen met de offers door U , door ons allen haar gebracht. 

Dc kunst vraagt offers, en waarachtig kunstenaar is hij, die op 
haar gebied nieuwe vormen, nieuwe oplossingen en nieuwe 
denkbeelden ontwikkelt, en dat alles, zijn geheele kennen 
cn kunnen, aan de kunst, ter barer bate, ongevraagd, zon
der hoop op loon zelfs, aanbiedt. 

In dienst der kunst zijnde, zijn wij allen dus slechts 
oplossingen-zoekers, vormen-aanbrengers, gedachten-aandra-
o-ers, en van het bruikbare, 't waarde hebbende door u 
allen aangedragen, saamgezocht, saamgebracht of gedacht, 
maakt zij, de kunst, in verloop van eeuwen een stijl. 

Zal er zich dus ooit weder een nieuwe Bouwstijl kunnen 
ontwikkelen, dan is daartoe noodig, ééne groote, breede, 
leidende gedachte en voorts samenwerking van allen, over 
lange jaren, door geheel een land ; dan moet het uit zijn, 
met alle jalousie de métier, met alle nietige kibbelarijen, 
met alle armoede aan beginselen, met alle waardelooze theo-
ricn en holle woorden, en dan moet er onder oprechte waar
deering van elks arbeid, lang èn veel èn ernstig èn met 
opoffering door ieder gewerkt worden. 

Zou Nederland dus werkelijk eene eigen bouwkunst, een 
eigen bouwstijl hebben kunnen voortbrengen, dan was zulks 
alleen mogelijk door medewerking van alle bij die kunst 
betrokkenen, en die medewerking van allen, zij veronderstelt, 
neen, zij eischt het gebruik van de plaatselijke materie, van 
de materie door den bodem, bijna overal haast om niet, aan
geboden. 

De gebakken steen, dat is en dat blijft inderdaad voor 
alle tijden de bouw-materie vau Nederland, gij moogt tuf-, 
of' kalk- of zand-steen, of marmer, van elders aanvoeren zoo
veel als ge wilt of surrogaten er van fabriceeren zoo mooi 
als ge kunt, gij zult ons volk daarin nimmer een eigen stijl, 
eene eigen kunst kunnen doen ontwikkelen; eigen kunst is 
alleen mogelijk in eigen materie, in de materie, die overal 
cn met geringe kosten en bijna zonder moeite voorhanden is, 
en. waarin uit dien hoofde, allen kunnen medewerken ter 
erlangiug van kunststukken. 

Wie dus naar eene beslist Nederlandsch-Middeleeuwsche 
kunst gaat zoeken, dient rn. i . althans hiermede rekening te 
houden. 

M. II.! ik hoop en ik vertrouw, dat de gevolgtrekking 
waartoe ik kwam, waartoe ik wel moest komen, ook de uwe 
moge zijn, zoo niet, dan vrees ik, dat ik u de zaak nog niet 
duidelijk, nog niet overtuigend genoeg heb uiteengezet. 

Inmiddels verzoek ik u, mij niet voor een baksteenomaan 
te willen beschouwen, ik heb niet de eer dat te zijn, ik 
hen ten dezen slechts de prosector, die niet zijn ontleedmes 
de deelen, die hij in het te anatomiseeren individu heeft 
losgelegd, voor u uitspreidt met een : „ziet hier, dit vond ik ." 

Thans, na de voorafgegane ontwikkeling van al het op 
de zaak betrekking hebbende, kunnen wij Nederland a vol 
d oiseau gaan overzien, hetgeen provincie's gewijze het 
geleidelijks! is. 

Beginnend met het Zuiden, zien wij ons Limburg als eene 
strook gronds ingeklemd tusschen België en Duitschland, 
met haar Pietersberg tot mergelgroeve, met een rijkdom 
van Romeinsche oudheden, met niet minder dan nog een 
zestal belangrijke Romaansche kerkgebouwen, de St. Servaas 
en de Onze Lieve Vrouwe Kerk te Maastricht, de Munster 
van Roermond, de Abdij-Kerk van Rolduc, en de Klooster
kerkjes van Odiliënberg en van Susteren, doch die alle in 
natuursteen gebouwd, zij bezitten geheel en al het karakter van 
de architectuur der Rijnstreek, waarvan Keulen het centraal
punt was, karakteristiek Nederlandsch is onze Liinburgsche 
architectuur niet. 

De bezuiden bijna ter volle lengte door België begrensde 
provincie Noord-Brabant, volgde in geschiedenis en archi
tectuur het meest de zuidelijke Nederlanden. en gebruikte 
"Is'deze bij voorkeur natuursteen. De St. Jan van 's Her

togenbosch en de Onze Lieve Vrouwe Kerk van Breda, zij 
beiden toonen duidelijk dien invloed, doch tevens hoe de 
natuursteen, door verweering het gebouw daarvan opgetrokken 
tot een bedelaar kan maken. Ook de vele en merkwaardige 
torens, die Brabant bezit, meest alle met zware hoek-
contreforten met spelende geledingen en overgangen, zij 
zijn evenmin zuiver karakteristiek Nederlandsch. 

(Wordt vervolgd.) 

A V O N D T E E K E N S C H O O L 
VAN UE 

MAATSCHAPPIJ VOOR DEN W E R K E N D E N STAND. 
Bij het eindigen van den winter-cursus aan bovengenoemde 

inrichting werd iu de schoollokalen aan de Weteringschans 
eene tentoonstelling geopend, waarop tal van teekeningen en 
werkstukken een zeer getrouw beeld geven van den gang 
van het onderwijs en de vorderingen der leerlingen gedurende 
het afgeloopen jaar. 

Over het geheel zouden we kunnen volstaan met te ver
wijzen naar hetgeen wij bij een vorige gelegenheid over dit 
onderwerp schreven (*) : weer toch constateerden we met 
genoegen hoezeer hier het geheele onderwijs er op gebaseerd 
is den aanstaanden werklieden een duidelijk inzicht te geven 
van de constructie der verschillende deelen van gebouwen 
als anderszins. 

De afdeeling voor scheepsbouwkundig teekenen, die eerst 
ten vorige jare ingericht werd, geeft reeds uitstekende resul
taten ; ook hier vinden we, iu talrijke uitslagen op groote 
schaal van onderdeden van diverse vaartuigen, het bewijs, 
dat vooral de practische ontwikkeling van den leerling in 
het oog gehouden wordt. 

Zeer interessant zijn voorts de studies van de leerlingen 
der afdeeling decoratie-schilderen. De wijze waarop hier 
eenvoudige motieven uit de natuur tot composities voor 
vlak versiering worden verwerkt, verdient alle lof. 

De meubelteekenaars hebben ook dit jaar weer bijna 
uitsluitend hunne vormen ontleend aan de Nederlandsche 
renaissance met den aankleve van dien, in den vorm van 
tallooze druipers, knopjes enz. De vormen en verhoudingen 
zijn echter over het geheel goed begrepen en met smaak 
toegepast. 

Hetzelfde kan niet gezegd worden van enkele werkstukken 
uit de hoogste afdeeling der bouwkunstklasse, profiteering 
en verhouding konden lang niet onberispelijk genoemd 
worden, de vormen van vele détails, als bijv. een deurom
lijsting met bekroning waren weinig smaakvol. 

Een zaal was gevuld met proeven, — waaronder zeer 
geslaagde, — van hout- eu marmer-imitatie, terwijl over de 
verschillende lokalen verspreid, nog vele werkstukken te zien 
waren van de practische Ambachtsschool, welke in hetzelfde 
gebouw gevestigd is. 

Het drukke bezoek waarin deze teekenschool zicli mag 
verheugen, en vooral dc resultaten van het onderwijs die 
op de thans gehouden tentoonstelling op zoo volledige wijze 
zijn geëxposeerd, leveren liet bewijs, dat de inrichting in 
een bloeienden toestand verkeert. De directeur, de lieer E. 
Jclsma, en de leeraren mogen dus met voldoening op het 
afgeloopen jaar terugzien, en we raden alle belangstellenden 
in vakonderwijs aan, een bezoek te brengen aan de tentoon
stelling, waartoe op Zondag 15 April van 12—4 uur alsnog 
gelegenheid bestaat. J . 

(•) Zie Architectura van 25 Maart 1S93. 

B E R I C H T E N . 

— Een afwisseling tusschen dc overheerscliende Renais
sance vormen der moderne meubelen, biedt thans de uit
stalling der firma A. Sinkel aan 't Damrak. 
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Gothische bedsteden, zetels, en stoelen bestemd voor het 
kasteel „de Haar" staan daar bijeen, en 't blijkt dat ook 
die voorbij gangers, welke geen kunstgeschiedenis gestudeerd 
hebben, spoedig opmerken, dat dit werk vau een eigenaar
dig karakter is. Ook de bekleeding van ccn en ander is 
in den zelfden stijl uitgevoerd. 

— Naar wij vernemen heeft het Bestuur der „R. K . 
Lecsvereeniging" te Rotterdam in de, tot de leden beperkte, 
prijsvraag voor een nieuw sociëteitsgebouw, zeven antwoor
den ontvangen. Ue jury zal spoedig doen weten of de kwa
liteit ook met de kwantiteit overeenstemt. Als dat 't geval 
zal zijn, kan deze prijsvraag als geslaagd beschouwd worden. 

— Men is voornemens om de Nederl. Hervormde Kerk 
te Hattem, die zoowel romaansche als laat-gothische gedeel
ten aan te wijzen heeft, volgens een vooruit vast te stellen 
plan met zorg te herstellen om verdere achteruitgang van 
't gebouw te voorkomen. 

— Het dak van het aloude koor der Ned. Herv. Kerk 
te Hippolytushoef, op Wieringen, dat reeds zeer beschadigd 
was, is Maandag bij stil weder met hevig gekraak totaal 
ingestort, daarbij muren scheurende, beschotten en banken 
brekende. Het geheel levert thans een treurige aanblik op. 
Toch zal in het gunstigste geval eerst over eenige maanden 
tot de restauratie kunnen worden overgegaan, indien namelijk 
op de aanvrage otn subsidie aan de synode gunstig beschikt 
zal worden. 

— Bij Koninklijk besluit is, met ingang van 1 Septem
ber 1894, aan P. Tetar van Elveu, op zijn verzoek, eervol 
ontslag verleend als leeraar aan de Polytechnische School. 

— De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
brengt ter kennis van belanghebbenden, dat bij den dienst 
der landsgebouwen zal worden aangesteld een opzichter aan
vankelijk op een traktement van f 1000 'sjaars. 

Nadere bijzonderheden bevat de Staats Courant N°. 85. 

PROGRAMMA van een Algemeene Prijsvraag voor 
een „Vereenigingsgebouw" te Rotterdam, uit te 
schrijven door de Vereeuiging „Bouwkuust eu 
Vriendschap" aldaar. 

T E R R E I N . Het terrein wordt verondersteld te zijn gelegen aan het begin 
van de Haan, tusschen het Van llogeudorpsplein en de Schiedamsche 
Vest te Rotterdam. 

Vorm en afmetingen zijn op bijgevoegde sitntatie aangegeven. 
B E S T E M M I N G . Het gebouw is bestemd voor koffiehuis met restaurant; voor 

het houden van vergaderingen, tentoonstellingen en muziekuitvoeringen ; 
voor het geven van partijen en voor Sociëteitsgebouw ten dienste vun 
verschillende vereenigingen. 

De lokalen moeten daarom zooveel mogelijk zóó geschikt worden, dat 
zij zoowel verecnigd als afgescheiden, zonder hinder van elkander, tc 
verhuren zijn. 

HOOGTKN. Het gebouw moet bestaan uit een sousterrain hoog 2,5 M . ; 
eene begane grond verdieping, waarvan dc vloer 1.25 M. boven de straat 
ligt, hooir. 4 M . j benevens eene eerste en waar noodig eene zoldervcrdic-
ping, waarvan dc hoogten aan den ontwerper zijn overgelaten. De opge
geven hoogten zijn tusschen vloer cn plafond. 

I N D E E L I N G . Het sousterrain moet bevatten: Eene hoofdkeuken van pi.m. 
50 M*i eene bijkeuken van pl. in. 25 M J ; twee provisiekamers van pl. m. 
12 M* ieder ; diverse kelders voor wijn, bier, brandstoffen enz. ; gele
genheid voor het aanbrengen ecner centrale verwarming; ccn diensttrap 
breed pl. m. 0.90 M . naar dc woning van den kastelein cn verder 
doorloopend naar de overige verdiepingen ; eeu of meer lifts, privaten, 
kasten en andere geriefelijkheden. 

De begane grond mout bevatten : Een hoofdingang met marquise, een ruime 
vestibule door tochtdeuren afgescheiden ; ccn hoofdtrap van pl. m. 2 M. breedte, 
een toegang voor dc kotliezaal en een toegang voor de woning van den kas
telein ; eeu kotliezaal van pl. m. 125 M s ; ccn buffet met buffetkamertje; een 
biljartzaal van pl. m. HO M a bestemd voor 4 biljarts; een rcstauratieiaal van 
pl. in. 50 M * i en twee andere zalen voor diverse doeleinden bestemd van pl. m. 
50 M* ieder; een jiiascnkuincr; ccn toiletkamer met diverse privaten en 
urinoirs, alsmede eene woning voor den kastelein, bestaande uit vier vertrekken 
met keuken enz. Deze woning kan ook gedeeltelijk in eene iustcckvcrdicping 
gevonden wurdeu, waartoe dan ook voor dat gedeelte du hoogte, van den 
bcgnncu grond, lager gelegen kan zijn. 

De eerste verdieping moet bevatten: Eene ruime vestibule; eene groote 
zaal van pl. m. 170 M * met zij- cn bovenlicht; eene kleinere zaal van pl. m. 
110 M ' , op zulk eene wijze aan eerstgenoemde zaal grenzende, dat beiden 
gemakkelijk te vereenigen zijn en dat de kleinere zaal ook als tooneel kan 
gebruikt worden ; een bergplaats voor stoelen enz. van pl. m. 25 M ' , verder 
een zaal van pl. m. 60 M ' , daarbij een buffet met buffetknmertje ; twee soeie-
teitslokalen, tc zamen groot 125 M*, ccn of meer jassenkamers, toiletkamer 
met privaten en urinoirs voor hecren ; toiletkamer met privaten voor dames. 

Zoowel aan de pleinzijde als aan de zijde van hel water moeten de ver
schillende lokalen, op den bcgancn grond en eerste verdieping, ontworpen 
worden met verranda's, baleons of loggia's. 

De zolderverdieping moet bevatten : de vereischte slaapvertrekken voor het 
dienstpersoneel, een strijk- cn mangelkamer, eenige bergplaatsen en een vijf-
of zestal schildersateliers van pl. ni. 30 M ' ieder. 

De gevraagde teekeningen zijn : de platte gronden ; dc twee voor
naamste gevels en twee doorsneden op een schaal van 1 a 100. 

Een detail van een der voornaamste gevclpartijen op een schaal 
van 1 ii 20. 

De dctailtcckcning kan in potlood, de overige teekeningen moeten 
in inktlijncn bewerkt zijn. 

De verdere wijze van afwerking wordt geheel vrijgelaten. 
De teekeningen moeten met een motto gemerkt en verder vergezeld 

zijn van een gcsloteu naambricf en een eorrespondentie-adres waarop het 
motto der teekeningen herhaald is. 

De inzending moet plaats hebben uiterlijk 15 September a. s. aan 
het adres van den lsten Secretaris, Hcheejimakcrskaven G9«. Ontwerpen na 
dien datum ingezonden, blijven buiten bcoordecling. 

Dc mededinging is opengesteld voor idle Nederlanders. 
De ingezonden ontwerpen worden in handen gesteld van eene Com

missie van bcoordecling, bestaande uit de heeren : 

J . V E R H E U L Dzn., Architect te Rotterdam. 
J . P. STOK Wzn., . 
C. N . V A N GOOR „ 

P A U L D U BTETJ, Bouwkundig Ingenieur te 's Gravenhage 

J . J . V A N N I E U K E R K E N . Architect „ „ 

Zij heeft het recht de volgende bekroningen toe te kenneu : 
Eene 1ste prijs, bestaande uit: dc zilveren medaille, benevens ƒ 1 0 0 . — ; 
Eene 2de prijs, bestaande uit: de bronzen medaille, benevens / 50.—. 
Verder een of meer eervolle vermeldingen. 
De uitslag der bekroningen zal op dc eerstvolgende wintervergadering 

van 11. cn V. bekend gemaakt en de ingekomen ontwerpen aldaar geëxpo
seerd worden. 

Het gemotiveerde rapport der Commissie van beoordeeling zal daar 
tevens ter inzage liggen. 

Situatie. 
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R O T T E R D A M , Maart 1894. 
Ifameiis iet Bestuur. 

H E N R I E V E R S , VOORZITTER. 

B . T H . K R A A I J V A N G E R , l e SECRETARIS. 

T W E E D E J A A R G A N G N°. 16 ZATERDAG A P R I L 1894. 

R E D A C T I E V A N A R C H I T E C T I R A ET A M I C I T I A : 
H . G . J A N S E N , W. K R O M H O U T C Z N . , JOS. T H . J . CUIJPERS, 

P A U L J . D E J O N G H en J . L . M . L A U W E R I K S . 
Bijdragen tc adresseeren aan den Heer P A I I . J . DE JoNQH, Vijzelstraat 

40 te Amsterdam, en alles, wat de Administratie van het Genootschap 
betreft, aan den Heer J . C . D. Dl G A Z A K , le Secretaris, American-
hotel, tc Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N VAN H E T LIDMAATSCHAP. 
Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege

zonden, aan alle leden van het Genootschap. De jaarlijksehe contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (tc Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
n kunstlievende leden „ 10.— 
„ buitenleden „ 7.50 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

De Penningmeester, de Heer J . A . van der Sluijs Veer, 
breugt ter kennis, dat hij deze week zal overgaan tot het 
innen der jaarlijksehe contributie van buitenleden en kunst
lievende leden, en over het le halfjaar van gewone leden. 

Namens het Bestuur, 
Be late Secretaris, 

J . C. D. D l GAZAR. 

OUD-NEDERLANDSCHE BAKSTE EN-BOUW. 

(Vervolg en slot van bh. 68.) 

De provinciën Gelderland en Overijsel, aan Duitschland 
grenzende, aanvaardden met den Duitschen natuursteen, 't zij 
den tuf uit het Andernachsche, 't zij dan zandsteen uit 
het Bentheimsche, Duitsche vormen en Duitschen invloed. 
Karakteristiek Nederlandsch is ook haar architectuur niet, 
en ik denk dit zeggende aan de Berg-kerk en aan St. Le-
buinus te Beventer, aau de kerken te Oldenzaal en 
Ootmarsum en aan tal van tufsteen-kerken en torens van 
Gelderland. 

In de provincie Utrecht, in het centrum van ons land 
gelegen, begint de architectuur reeds meer beslist Neder
landsch te worden, hoezeer minder de kerkelijke als wel de 
profaan-architectuur. 

De kerken der stad Utrecht toch, de St.-Pieter, de 
St. Salvator, de St. Maria en de St. Nicolaas, sij alle, 
nainen met den voor haren bouw aangevoerden natuursteen 
ook vreemde vormen over, voor den bouw evenwel harer 
vele kasleelen, van hare versterkte adelijke huizen, voor 

hare stadsommuringen met poorten en verdedigingstorens ge
bruikte zij, de provincie Utrecht, van oudsher den gebakken 
steen en is zij kenmerkend Nederlandsch, jammer echter, 
dat juist van die kasteelen, versterkte huizeu eu ommu
ringen zoo weinig gespaard is gebleven. 

De provincie Zeeland, geheel uit zee geboren, geheel uit 
zeeklei opgebouwd en slechts langs enkele kusten met een 
duinrand omgeven, gebruikte reeds vroeg deu gebakken 
steen, doch in den strijd met de zee, is van die vroegere 
bouwwerken het meeste verdwenen, weinig meer rest er 
zooals eene ruïue van de kerk te Brigdumme, ten jare 
1196 van buitengewoon groote proftlsteenen gebouwd ; zoo
als het oudste gedeelte van de Abdij te Middelburg, 
de teruggevonden en nu gerestaureerde overwelfde romaansche 
kelders, en als de kerk te Brouwershaven, waarvan het in 
de XIHe eeuw in profilsteen opgetrokken koor nog aan
wezig is. De oude burchten en kasteden, als die tel/aamstede, 
te Moe/mondt, te Popkensburg, en zoo vele audere, zij ziju 
of verbouwd of geheel gesloopt. 

Naarmate de welvaait in deze proviucie toenam, werd hare 
architectuur ook weelderiger, weldra was haar de baksteen te 
eenvoudig en in navolging van België liet zij nu zandsteen 
komen en met dezen vreemden steen, ook vreemde archi
tecten, de Keldermans en anderen, echt Nederlandsch 
begonnen, kreeg zoodoende hare architectuur, tijdeus de 
Gothiek een buitenlandsch cachet. 

In de provinciën Noord- en Zuid-Holland vinden wij in 
den oudsten tijd den tufsteen, althans tiaar, waar deze zich 
gemakkelijk liet aanvoeren, doch tegelijkertijd op ongelegen 
plaatsjes den gebakken steen, die hier bovendien voor den 
kasteelbouw, voor de ommuring der steden en voor ver
dere utiliteits-doeleinden de materie was, de kasteeleu 
Brederode, Egmond, 't Gravenhage, Haarlem, Marquette, Me-
demblik, Muiden en Teilingen, zij alle, gelijk inedc tal van 
torens met gemetselde helmen, waren van gebakkeu steen, 
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de gebakkeu steen is hier de provinciale materie, wier vor
men zelfs op den tufsteen-bouw terugwerken — eu al het in 
die materie gebouwde heeft,gelijk mede iu Utrecht en in Zee/and 
eeu eigen karakter, eigen vormen, eu draagt den stempel 
van den volksaard, eenvoud eu soliditeit. 

In Drenthe, onze 't eerst bewoonde provincie, gebruikte 
men aanvankelijk de voorhanden rol- of granictsteenen, of 
wel men sloopte ter verkrijging dier steeueu de aanwezige 
hunebedden. En toen die steenen aan enkele hoogst primitieve 
kerkjes en aan kerkhof-ommuringen eu aan schuur-fundeerin-
gen verbruikt waren, toen gebruikte Drenthe den tufsteen, 
waar deze zich liet aanvoeren, en den baksteen daar, waar 
de tuf niet kon komen, of waar een kasteel-bouw, zooals te 
Coevorden baksteen vroeg, eu iu al wat er hier gebouwd 
werd, en dat was weinig en dat weinige hoogst bescheiden 
van afmeting en van vorm, lag een eigen karakter, het karakter 
van den streugsteu eenvoud, en van duurzaamheid. 

Iu de provincie/'1/ iesland met haar 350-tal kerkelijke Gemeen
ten en met baren voor het grootste gedeelte uit zware klei 
bestaanden bodem, vinden wij thans nog, onze allereerste, met 
andere woorden, onze alleroudste baksteeukerkjes, kerkjes in 
al hun primitieven eenvoud nog boven op de terp gelegen, 
met enkele verwaaide iepen, een half dozijn boerenplaatsen, 
een paar arbeiderswoningen en eene school met onderwijzers-
woning er omheen gegroepeerd, kerkjes zóó klein, zóó laag, 
zóó vormloos bijna, en iu allen deele zóó arm en zóó ou-
oogelijk mogelijk, zonder eenige versiering, zonder een 
enkele profilsteen, nog zonder gewelven, slechts met eene 
zoldering op enkele ruw behakte balken genageld. 

Het groote steen-formaat, („oude Friezen/' noemt men 
die baksieenen daar) de dikke voegen, het eigenaardige 
verband, en de geheele vorm en afmeting dier kerkjes, 
dit alles getuigt, dat zij dagtcekenen uit de dagen, toen 
het nog voor een heel kunststuk goldt, om van gebakken 
steen een kerkje als dit, te kunnen bouwen. 

Koevele er zoo nog staan ? Misschien eeu dozijn, misschien 
nog wel twee dozijn, maar in elk geval nog een voldoend aautal, 
om te getuigen, niet enkel, dat en hoe Nederland in het 
begin der Xlde eeuw ziju eerste baksteen-kerkjes bouwde, 
maar tevens om te doen zien, dat de kunst om van gebakken 
steenen te bouwen hier, na het vertrek der Romeinen niet 
verloren is gegaan, maar bekend, en iu gebruik is gebleven. 
Toen dan ook in het begin der Xlde eeuw op tal van 
plaatsjes kerkjes verlangd werden, die niet alleen on
brandbaar waren, maar ook iu getijden van gevaar en nood 
aan de bewoners eene veilige schuilplaats, zoowel voor een 
vijand als voor eene overstrooming konden aanbieden, toen 
begon de baksteen-architectuur zich hier opnieuw te ontwik
kelen, wel is waar eerst tobbend èn zoekend èn angstig van 
afmeting, èn onzeker van vorm èu ruw vau verband, èn zonder 
eenig begrip van versiering, doch met elk volgend decennium 
werd dit alles beter, en na eene halve eeuw ziju de eerste 
moeiclijkheden overwonnen en begou men reeds de koor-abside 
te overwelven, nog eene halve eeuw later en het geheele 
kerkgebouw is overwelfd en de muren zijn reeds versierd 
met spelende areaturen, de raam- en deur-openingen reeds iu 
profielsteen omlijst en liet muurwerk reeds met een boogfries 
en daklijst afgesloten. 

Behalve die allereerste baksteeukerkjes, heeft Friesland 
ons tevens nog bewaard enkele dier latere kerken, als die 
te Bergum, als de Broere-kerk te Bolsward, als de kerk te 
Hantumhuizen, enz. Doch vooral in de provincie Groningen 
is het, dat wij als het ware stap voor slap de ontwikkeling 
onzer Middeleeuwsche Baksteen-architectuur vanaf het vroeg-
Romaansch, tot iu het Romaansch, tot in den Ooergangs-tijd, 
tot in de Gothiek, tot in de laat-Gothiek en tot aan de 
komst der Renaissance kunnen volgen. 

De provincie Groningen zij is in dit opzicht eenig, zij mist 
thans, het is waar, de alleroudste, de begin-type die wij in 
Vriesland nog vertegenwoordigd vinden, doch behalve deze, 

vinden wij daar, van af het kerkje te Marsum tot aan 
de Groote Martini kerk iu de stad Groningen, in eene 
opvolgende serie van gebouwen, de geheele geschiedenis 
onzer baksteen-architectuur, vanaf de Xlde tot in de XVIde 
eeuw, iu bouwwerken nog aanwezig. Was in het kleine 
kerkje te Marsum, alleen het halfronde gesloten koor eerst na 
veel moeite met eeu half koepelgewelf overdekt, het hooge koor 
der Marlini-lcexV vinden wij overdekt niet een kruisgewelf, 
ter hoogte van 29 M . boven den vloer, en dit zonder cou-
treforteu, zonder buiten- of schoor-bogeu zelfs, geslagen 
tusschen de met groote ramen voorziene bovenmuren, 
muren, die op hunne beurt weder rusten op de spitsbogen 
en kolommen, waarmede het hooge midden-koor van den 
overwelfden omgang is gescheiden. 

Tusschen die twee gewelf uitersten in, tusschen dat 
keine, lage halve koepelgewelf van het koor in het kerkje 
te Marsum (een gewelf, thans niet meer aanwezig) en het 
stoute en het trots alle stormen reeds vier eeuwen oude 
kruisgewelf iu het koor dier Martini-kerk, welks bouwmees
ter zooveel zelfvertrouwen en zooveel ervaring bezat, dat 
hij niet alleen spotte met het onbeholpen stelsel der schoor-
bogen, (der ares-boutauts) maar zelfs de contreforten wegliet, 
tusschen die twee gewelf-uitersten in, vindt gij iu Groningen 
eene reeks van kerkgebouwen, die eene bijna volledige ont-
wikkelings-schakel vormen en u aantoonen, hoe nieti steeds 
meer durvend en steeds meer kunnend, daar van het een 
tot het ander, van klein tot grooter, van arm tot rijker, 
zoeken tot vinden, vau vorm tot vorm, van solutie tot solu
tie is gekomen. 

Welnu, waar zóó duidelijk, zóó tastbaar de geschiedenis 
onzer bouwkunde nog in steeu geschreven staat, waar zóó 
de geheele ontwikkeling onzer Middeleeuwsche bouwkunst 
nog stap voor stap kan worden nagegaan, waar zóó het 
geheele vorm-verloop dier Baksteen-architectuur uog kan 
worden overzien, daar is men toch zekerlijk gerechtigd om 
te mogen spreken van eene eigen kunst, van eene eigen 
Middeleeuwsche Baksteen-architectuur. 

M . H . ! Ik vraag van u niet: „gelooft mij" — op kunst
gebied gelooft men niet, men onderzoekt, maar wel verzoek 
ik u, overtuigt u zelf of het waar is, wat ik heb gezegd, 
overtuigt u zelf, of ik goed heb gezien en juist heb geoor
deeld, en tevens verzoek ik u, weest niet tevreden met het 
weiuige dat ik nog slechts volledig kon onderzoeken, en dat 
hoogstens ééne enkele onzer provinciën was, maar helpt 
mede om bouwstoil'en te verzamelen voor de geschiedeuis 
onzer Middeleeuwsche architectuur, opdat de vraag: „had 
Nederland in dat tijdperk eene eigen Bouwkunst," voor eens 
en voor altijd op grond niet vau enkele, maar op grond, 
kan 't zijn, van duizende gegevens met een veelzijdig ja 
kan worden beantwoord. 

Wij hebben helaas zoo eindeloos veel gesloopt, reeds bijna 
alles uit ons Romaansch verleden is verdwenen of tot on
kenbaar wordens toe geschonden of tijdens de Gothiek of 
later vergroot of verbouwd, dat het thaus waarlijk veel 
moeite en zelfs studie kost om nog hier en daar iets te 
te vinden en iu dat wat men viudt, den stichtingstijd le 
onderkennen, maar toch, ik houd mij overtuigd, dat in bijna 
elk onzer provinciën nog veel aanwezig is, dat bij de beant
woording der gestelde vraag van groot nut zou kunnen zijn. 

En is die vraag, op grond van hetgeen wij ten dien 
aanzien niet alleen iu de provinciën Friesland en Groningen, 
maar in geheel Nederland nog mochten bezitten, in beves
tigenden zin beantwoord, dan M . H . ! kuuneu wij Professor 
Adler die bouwstoffen aanbieden tot staving zijner theorie, 
dal Nnord-Duitschlaud ons ziju baksteen-architectuur dankt, 
dan ook kunnen wij von Cohausen zeggen, gij hebt uw 
oordeel opgeschort, tot Nederland zelf zou hebben bewezen, 
dat het iu de Xlde en in het begin der X l l d e eeuw reeds 
eene ontwikkelde Baksteen-architectuur bezat, welnu : ziet-
hier, en dan ook kuunen wij Professor Hate verzoeken, 

om in het „Architecten- und Ingenieurs-Verein" te Haunover 
een nieuwe voordracht te gaan houden, en wel eene voor
dracht over de Middeleeuwsche Baksteen architectuur in 
Nederland, en dan eerst heeft Nederland in de geschiedenis 
der bouwkunst althans teu dezen de plaats herkregen, 
waarop het recht heeft. 

Ter bereiking van dat doel verzoek ik u aller medewer
king, verzoek ik de medewerking van uw Genootschap. In 
de details dezer hoogst belangrijke zaak, wensch ik voor 
heden niet te treden, alleen noodig ik u uit om met aan
dacht kennis te willen nemen van de 68 teekeningen en 
photographiën, van oud-Groninger baksteen-kerkjes, die langs 
uw zaal-wanden zijn opgehangen, om u althans een overzicht 
te geven van hetgeen Groningen uit ons kunstverleden in 
baksteen bezit, en om u aan te toonen, dat gij duur werkelijk 
nog kunt terugvinden, al de opvolgende ontwikkelings-perioden, 
onzer eigen Middeleeuwsche kunst. 

Tenslotte zij het mij vergund op te merken, dat het 
gesprokene weinig meer is dau eene introductie in een onder
werp zóo belangrijk, dat men daaraan gerust een tiental 
avonden zou kunneu wijden, eu eindelijk, dat de coup d'oeil 
a vol d'oiseau over de bouwkunst in elk onzer provinciën 
gegeven, zich zal wijzigen misschien, zoodra van elk dier 
provinciën dc geschiedenis harer architectuur volledig bekend 
zal zijn, hetgeen zij mij nog slechts ten deele was. 

ONDERWIJS I N HET DECORATTEF-SCHILDEREN. 
VOOR H A N D W E R K S L I E D E N . 

In no. 18 en 21 van het orgaan van „Architectura et 
Amicitia", jaargang 1892, gaven wij eenige beschouwingen 
over bouwkundig teekenonderwijs voor handwerkslieden, in 
verband met de tentoonstelling van teekeningen, vervaardigd 
door de leerlingen van de avondteekenschool der le Am
bachtschool te Amsterdam. Het is thans wederom iu verband 
met de jongst gehouden tentoonstelling dezer inrichting, 
dat wij het toenmaals aangevangen opstel willen vervolgen 
en thans de uitkomsten van het onderwijs iu het decoratief-
schilderen voor handwerkslieden aan een nader onderzoek 
zullen trachten te onderwerpen. Evenals we toeu bij de be
spreking van het bouwkundig ouderwerp deden, zullen we 
pogen na te gaan aan welke eischen ouzes inziens dit on
derwijs in onzen tijd moet voldoen, om daarna den aan ge
noemde inrichting gevolgden cursus en dc uitkomsten ervau 
aau ouze besprekingen te toetsen. 

Zeiden we iu ons vorig opstel, dat de meeningen omtrent 
het bouwkundig teekenonderwijs in de laatste jaren geheel 
zijn omgeslagen, ook ten opzichte van het decoratief schil
deren is dit het geval, alleen met dit verschil, dat men op 
dit gebied verder is met dc reorganisatie en reeds op vaste 
grondslagen voortbouwt, waar men bij het bouwkundig 
onderwijs nog zoekt en tast om deu weg steeds scherper af 
te bakenen. We kunnen ons nu haast niet meer voorstellen, 
dat we, toen we slechts even den leekenstift konden voeren, 
den gewaagden sprong op slijlgebied plotseling ondernamen. 
We hebben ze allen moeten copieeren, de palmetten en 
blad ranken, bloemslingers en arabesken, de kapiteelbladeren en 
consoles, die wij in plaat afgebeeld en in gips gegoten voor 
ons kregen, de altijd weerkeerende klassieke standaardmotie
ven, zoo eenvoudig als weelderig, inaar voor ons, bij al hun 
eerwaardig verleden en meermalen verheven beteekenis, koud 
eu zielloos, omdat wij ze niet begrepen, omdat wij ze niet 
konden begrijpen, wijl anderen ze voor ons hadden opge
bouwd. Maar we leerden er den stijl uit kennen, dat is te 
zeggen, we copieerden, wat eens stijl was. Eu als we lang 
genoeg gecopieerd hadden en de blad- en bloemvormen 
enigszins in ons geheugen waren geprent eu onze teeken-
vaardigheid in gelijke mate was toegenomen, dau mochten 

we ook zelf wel eens in stijl ontwerpen en dan trachtten 
we ook zoo goed mogelijk het karakter van het eenmaal 
nageteekende weer te geven. Eu als het niet al te 
veel van het origineele verschilde dan hadden wij zelf niet 
in den zooveelsten stijl ontworpen, dau zat het karakter vau 
dien stijl er goed in. Het mag thans belachelijk klinken 
aldus over het karakter van een slijl te spreken, toch 
was het niet anders en is meermalen thans nog niet an
ders. Het beeft er iets van alsof men iemands uiterlijke 
kenmerken zoo goed mogelijk op zich zelf overbrengt, om 
het karakter van dien persoon te verkrijgen. Waut hoe 
zouden we het karakter van een stijl kunneu weergeven, 
zonder weer denzelfden weg te doorloopcu, die tot dien stijl 
gevoerd heeft. Zou niet slechts een leven als voorheen, 
omstandigheden als voorheen, een denken, streven, willen 
als voorheen weer tot oplossingen als voorheen kuuneu lei
den. En zouden niet materiaal als voorheen, met technische 
vaardigheid als voorheen, en maatschappelijke iustellingen, 
kerkelijke en staatkundige inzichten, zouden niet al deze 
invluedeu weer als voorheen moeten samenwerken om een 
stijl als voorheen tot ontwikkeling te brengen. Zoo ja, dau 
is ook het copieeren van outwerpeu in een bepaalden stijl, 
met het doel in dien stijl te leeren ontwerpen, iets onver
dedigbaars. Daarom is hel bestudeereu van de eenmaal toe
gepaste stijlen nog niet af te keuren. Om het schoone in 
eene schepping te kunnen waardeeren, moet men bekeud 
zijn met de gronden die tot een dergelijke uitkomst hebben 
geleid. Daar echter de handwerksleerling gewoonlijk eindigt, 
waar deze studie aanvangt, behoeven we er in dit geval 
niet verder over uit te wijden en keeren we tot ous uitgangs
punt terug. 

Het hoofddoel van het onderwijs zal wel zijn bij den 
leerling gevoel voor vorm en kleur en samenstelling op te 
wekken en als leermeesteres geldt daarvoor de natuur. Uit 
de natuurvormen ziju alle kunstvormen voortgekomen, waarom 
zouden we dau niet steeds lerugkeeren tot deze eerste en 
altijd doorvloeiende bron. Beginnende bij den aanvang 
aller dingen, bij het eenvoudig nabootsen van eenvoudige 
natuurvormen, zullen we langzamerhand leeren deze te 
rangschikken eu te vervormen voor het doel, dat we beoogen. 
Die beide hoofdbestauddeelen aller versieringskunst, de vor
men, of anders gezegd, de motieven en de rangschikking, 
ziedaar alles wat wij noodig hebben eu wel beide iu hun 
eenvoudigsten vorm. 

Het aantal motieven is onbegrensd. De meetkunde, de 
plantenwereld, de dierenwereld, het delfstoil'enrijk, de door 
den mensch geschapen Kunstvormen, zelfs natuurverschijnse
len als storm, wind, ouweer, regen komen als zoodanig in 
aanmerking. Hiervan zullen echter niet alle motieven voor 
ous doel geschikt zijn. Meetkundige cu plautenmotieven 
zullen, als de eenvoudigste, de aangewezene zijn, wellicht 
zullen ook enkele kunstvormen hunne toepassing kunneu 
vinden. Maar vóór alles zal het plantenrijk onze aandacht 
trekken. De meetkundige vormen toch dienen wel is waar 
gekend te zijn, maar zullen gewoonlijk een ondergeschikte 
rol in de compositie blijveu spelen. Versieringen, geheel 
uit meetkundige lijnen bestaande, zooals b. v. de Ara
bische stijl ze ons te zien geeft, komen bij ons Wester
lingen zelden voor. Ook de kunstvoortbrengselen als vazen, 
schalen, enz., geven in dit geval weinig stof tot bespre
king. De ambachtsleerling zal, bij toepassing ervan, allicht 
een eenvoudigen vorm als model verkrijgen en dezen onver
anderd iu zijne compositie opnemen. Om een planten-
motief te kunnen toepasseu is noodig een bloem, blad, 
knop of kelk. 

Wanneer we b. v. een blad ter hand nemen, zooals do 
natuur het ons geeft, dan merken we iu dit blad onregel
matigheden op. Er komen afwijkingeu in voor, dc eene 
zijde verschilt van de andere, sommige bladlobben zijn on
volledig of in 't geheel niet ontwikkeld. Om tot ornamenteel 
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ornament te kunnen dienen, moet het blad van de onregelma
tigheden, waarmede de natuur het bedeeld heeft, ontdaan 
worden. Wij zoeken dus het karakter vau het blad en van zijne 
onderdeden op te sporen en brengen regelmaat eu symetrie 
in den vorm, met andere woorden, wij stijleeren het blad. 
Want voor alles wenscht ons oog iu elke, samenstelling 
rust, en zonder orde en regelmaat is rust niet wel mogelijk. 
Hebben we aldus ons blad of onze bloem, of kelk of knop 
tot oruamenteel motief geschikt gemaakt, dan moeten we 
dit motief in de compositie aanbrengen. Hoe oneindig ver
schillend de wijzen ook zijn, waarop dit kan geschieden, 
toch kan men ze iu enkele hoofdgroepen indeelen. Zoo kan 
men de enkele motieven herhalen, men kan ze omwisselen, 
symetrisch, straal- of waaiervormig of in toe- en afnemende 
orde samenvoegen. Van al deze schikkingen is herhaling wel 
de eenvoudigste en eigenlijk zijn ze bijna alle ook weer tot 
herhaling terug te brengen. Maar zelfs eene herhaling in 
den eenvoudigsten zin kan weer op zeer verschillende wijze 
geschieden. Zoo kan men de motieven los naast elkander 
plaatsen, ze onderling verbinden, symetrisch of onsymetrisch 
ten opzichte van een as zetten, achter elkaar schuiven, in 
groepen vereenigen enz. 

Nemen we thans aau, dat de leermethode zal bestaan in 
het onderricht in de wetenschap der meest gebruikelijke 
meetkundige motieven, in het stijleeren van eenvoudige na
tuurmotieven en in het rangschikken hiervan op eenvoudige 
wijze, dan hebben we reeds een geheelen leercursus samen
gesteld, die binnen het bereik der leerlingen, waarvoor ze 
bestemd is, zal vallen. 

Het voordeel van eene dergelijke leerwijze valt in het 
oog. Wanneer men een twaalftal leerlingen een zelfde blad 
geeft om te stijleeren, dan zal elk, naarmate ziju teekenvaardig
heid hem hiertoe in staat stelt, dit blad tot eeu geschikt 
motief omwerken. Heeft men nu dit twaalftal bekend ge
maakt met de meest eenvoudige wijzen van rangschikking, 
heeft men erop gewezen, hoe een motief al of niet kau 
aanduiden dat het afsluit, hoe men heeft te letten op eene 
juiste verdeeling van motieven en fond, op eene goede ver
houding der deelen onderling en van de deelen tot het ge
heel, op spaarzaamheid is het toepassen van sprekende 
motieven, op het aanbrengen vun rustpunten voor het oog, 
op het vermijden van ruststorende lijnen enz. enz. en laat 
men daarna al'en eenzelfde ontwerp maken, stel bijv. een 
liggende'afsluitende rand voor schablonewerk, dan zal men 
voor de verrassende uitkomst van twaalf ontwerpen staan, waar
van elk een persoonlijk cachet draagt, namelijk het cachet van 
den ontwerper. Reeds dit persoonlijke is het werk der leerlingen, 
deze uitkomst van zelf zoeken en nadenken is een groote schrede 
voorwaarts. Daarom zullen al die ontwerpen nog niet schoon 
zijn; wellicht zal geen enkele aan bescheiden eischen 
kunnen voldoen. Maar daarvoor zijn de vervaardigers leer
lingen, en zoo ze dat niet waren zaten ze ook niet op de 
schoolbanken. Nu komt de moeielijke taak voor den leeraar, 
om uit dezen chaos het kaf van het koren te scheiden, uit 
te vinden, wat bruikbaar is en wat niet, na te gaan waarop 
kan worden voortgebouwd en wat geheel verwerpelijk is. 
En die ontwerpen, welke, zonder volmaakt te zijn, toch eene 
grondgedachte verraden, die het gevolg zijn van een mis
schien kinderlijken, maar toch logischen gedachtengang, dié 
ontwerpen, welke eene persoonlijke opvatting in den goeden 
zin van het woord bevatten, zal hij aanhouden en omwerken, 
verbeteren en volmaken, zonder het karakter er uit te loor 
te laten gaan, en ze laten voleindigen tot een afgerond 
geheel, dat wellicht nog vol gebreken, toch de eerste stap 
zal zijn op het gebied van zelf denken en zelf scheppen. 

Het zal wel niet behoeven gezegd te worden, dat een 
dergelijke gang van onderwijs, zoo het aan zeer bekwame 
handen is toevertrouwd, al het vervelende en geestdoodende 
der vroegere copieer- en ontwerp-methode mist. Daarom is 
het niet gemakkelijker te volgen, verre van dien. Maar al 

te ras zal men inzien, hoe moeielijk juist het eenvoudigste 
is, maar juist die moeielijkhedeu is wat licht schijnt, zullen 
aansporen tot meer ijver, zullen prikkelen tot een rusteloos 
zoeken. Bovendien zal het gebruik van natuurmotieven het 
oog voor de schoonheden in de schepping openen. Veel 
wat. vroeger aan den blik ontsnapte zal nu treilen, veel 
wat men onopgemerkt voorbijging, zal tot nader onderzoek 
uitlokken. En mocht de lang verbeide stijlenkennis niet met 
een wiskundige zekerheid zijue intrede in de jonge herse
nen doen, mocht het ontwerpen van prullen in een bepaal
den stijl een groot vraagleeken blijven, de vervaardigde 
composities zullen als vergoeding ervoor, dat ze niet iu 
een bepaalden stijl zijn ontworpen, stijl kunnen bezilten. 
Want stijl bezit een ontwerp, wanneer vorm en versiering 
volkomen in overeenstemming zijn, zoowel onderling als 
inet doelmatig gebruik en te bezigen materiaal. Schablone
werk zij schabloue-werk, intarsia intarsia, borduurwerk bor
duurwerk. Maar vóór alles zij eene vlakversiering eene 
vlakversieriug en geene bedriegelijke nabootsing van alles, 
behalve van hetgeen het zijn moet. En thans de tentoonstelling 
van de leerlingen in het decoratief-schilderen. Ze gaf ons 
in een reeks, uit eenvoudige natuurmotieven samengestelde, 
juist geteekende, goed gerangschikte en met gevoel gekleurde 
ontwerpen, een beeld van een juist begrepen en met groote 
zorg geleid onderwijs. 

Meermalen trad het persoonlijk temperament van den 
leerling zeer sprekend op den voorgrond en beloofde het 
werk voor de toekomst. Eene dergelijke uitkomst, door 
eenvoudige krachten verkregen, pleit voor de opvatting en 
het inzicht van den leeraar en we mogen dan ook niet 
eindigen zonder onze groote ingenomenheid met de resul
taten van het onderwijs in het decoratief schilderen aan den 
avondteekenenrsus der le Ambachtschool te Amsterdam te 
hebben betuigd. 

C. W. NIJHOFF. 

B E R I C H T E N . 

— Door het comité der iu dit jaar te houden Bakkerij
tentoonstelling zal een prijsvraag worden uitgeschreven voor 
het leveren van ontwerpen van diploma's welke aan de in
zenders op die tentoonstelling zullen worden uitgereikt. 

— In de verg. van Prov. St. van Noord-Brabant, gehou
den Dinsdag 17 dezer, is met algemeene stemmen, tot Hoofd
ingenieur van den Prov. waterstaat aldaar benoemd de heer 
H . van Schevichaven, tot heden adj.-ingenieur te 's Herto
genbosch. 

— De commissie der tentoonstelling te Parijs in 1900 te. 
houden zal aan de regeering een eerste krediet van 100,000" 
francs vragen voor het uitschrijven van een prijsvraag voor 
plannen der tentoonstelling. Bij die plannen zullen de archi
tecten naar believen kunnen rekenen op gebruik maken van 
de gebouwen die thans nog op de terreinen staan der ge
houden tentoonstelling in 1889. 

T W E E D E J A A R G A N G N°. 17. ZATERDAC 28 APRIL 189*. 

R E D A C T I E V A N ARCHITECTURA ET A M I C I T I A : 
H . G . J A N S E N , W. K R O M H O U T C Z N . , JOS. T H . J . CUIJPERS, 

P A U L J . D E J O N G H cn J . L . M . L A U W E R I K S . 
Bijdragen tc adresseeren aan den HccrPAri, . J . DE J O N O H , Vijzelstraat 

40 tc Amsterdam, en alles, wat dc Administratie van het Genootschap 
betreft, aan den Heer J . C . D. DI G A Z A R , le Secretaris, American-
hotel, tc Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N VAN H E T LIDMAATSCHAP. 
Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege

zonden, aan alle leden van het Genootschap. De jaarlijksche contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12 .— 
„ kunstlievende leden „ 10 .— 
ii buitenleden » 7.50 

M E D E D E E L 1 N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

1°. Door het Comité der Internationale Bakkerij Ten
toonstelling in 1894 tc Amsterdam, is aau het Bestuur het 
verzoek gericht, het genootschap te doen vertegenwoordigen, 
door een barer leden, als Jurylid voor een uit te schrijven 
prijsvraag voor een diploma. 

Door het Bestuur is als zoodanig uitgenoodigd de heer 
W. Kromhout Czn., die aau deze uitnoodiging gevolg heeft 
gegeven. 

2°. Als buitenlid is toegetreden de heer G. Brouwer Jz., 
Architect-Ingr. te 's Gravenliage. 

Nament iet Bettuur, 
De \tte Secretarie, 

J . C. D. DI GAZAR. 

Met de schijnbaar toenemende versnelling aan alle eiud-
phasen eener ontwikkelinga-periode eigen, naderen wij een 
tijdstip van algeheele reorganisatie. Na vier of meer eeuwen 
van noodzakelijke domheden, en volledig verval, begint 
eindelijk het bewustzijn bij ons wakker te worden, dat wij 
ons vergist hebben, en dat het dus hoog noodig is de tot 
nu toe gevolgde wegen te verlaten en naar iets anders 
onze blikken te richten. Dit eigenaardig verschijnsel nemen 
we waar op maatschappelijk gebied en daarmee evenredig 
bij de kunst. 

Zoodra zulk een drang naar verandering van koers zich 
begint te uiten, natuurlijk gestuwd door het streven van 
enkele voorloopers eu gedrongen door het luie willen van 
de rest der menschen, rijst als van zelf de vraag bij ons 
°p : hoedanig zal die verandering zijn ? welk is dat veran
derde doel ? welke richting zal die drang nemen ? En we 
staren ons moê op beelden onzer fantasie waarnaar wij zoo 
graag de toekomst zouden gevormd zien. Maar die toekomst 
moet het gevolg zijn van het streven van heden en als we 
dat streven zelf niet kennen, noch bewust weten te richten, 

blijft die toekomst voor ons een geheim, haar sluier laat 
zich niet oplichten noch doorzien. 

En als we dc vermoeienis zijn te boven gekomen van 
het staren op dien sluier, gaan we ons afvragen, hoe anderen 
voor ous het iu zoo'n toekomst gemaakt hebben, en we 
blikken terug om aan het verleden te vragen, hoe den groei 
voor de toekomst zijn zal, hoe gingen vorige geslachten te 
werk als ze zich bewust werden op den verkeerden weg 
te zijn. 

En op het gebied der kunst blijvende, overpasseu we zoo 
spoedig mogelijk den vervaltijd der renaissaince en haren 
droeven nasleep, waarvan we nn weten, dat ze ons niets 
meer leveren kan, omdat ze ontstond in een tijdperk van 
verrotting en begripsverwarring, en bovendien eene misvormde 
copie van oudere vervaltijdperken te aanschouwen geeft. 
Ze is als het ware de moule van een schoon lijk. 

Die renaissance dus beneden ons achtende, als zijnde een 
standpunt waarvan af wij tc weinig overzicht hebben, gaan we 
nog verder altijd terug en bevinden ons in het hart der Gothiek. 
Het overzicht wordt ruimer, het onderzoek moeielijker, maar 
ook bevredigender, en de vruchten daar geplukt zijn rijker 
Het is eem schoone bloem die heerlijke Gothiek. 

Dat eerste moeielijke werk van teruggaan, en van zoeken 
en streven en ontleden heeft Cuypers reeds voor ons gedaan, 
hij heeft die bloem ontdekt en op haar schoonheid gewezen; 
en eertt aarzelend, later meer toenaderend, hebben wij moe
ten erkenuen, dat hij gelijk had, en dat een rijke schat 
van rationeel denken daar lag opgestapeld. En hij ging door 
met aantoonen, aanschouwelijk maken en ontleden, en meer 
en meer leerden wij die bloem kennen, in hare vormen, in 
hare kleuren, in haren groei en ontwikkelingsgang, en onze 
bewondering moeit toenemen, naatmate meer schoonheden 
als gevolg van nauwlettender onderzoek, zichtbaar werden. 

Dat zoeken en werken van Cuypers strekt zich echter 
nog verder uit en bevat eene aanwijzing voor ons om rus
teloos te blijven doorzoeken. We mogen de resultaten van 
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zijn onderzoek, de erfenis van zijn denken niet aanvaarden 
zonder bij ons zelven te besluiten, tc doen wat bij gedaan 
beeft. Gingen we ons bij bet verkregene bekringen, dan zou 
dat verlammend, ja zelfs gevaarlijk werken, we moeten dus 
voor eigeu rekening op onderzoek uitgaan, we kunnen niet 
tevreden zijn met die geanalyseerde bloem, doch gaan verder 
eu zoeken den stam waaruit zij is voortgekomen. 

We komen dan in bet Romaansche tijdperk en bevinden 
ons dan op eene hoogte, een niveau, van waar andere 
toppen kunnen worden waargenomen. 

OUDE O R N A M E N T P R E N T E N . 
Aan het werkje, dat wij reeds vroeger aankondigden, 

ontleenen wij, met machtiging van den schrijver, den heer 
J . A. Frederiks te Middelburg, een en ander, dat, dunkt 
ons, wel waard is iu wijder kring bekend te worden. De 
pogingen toch, door den heer F. en enkele anderen in deu 
laatsten tijd aangewend om hetgeen nog van oude uitgaven 
over is te verzamelen en weer publiek te maken, verdienen 
o. i . allen steun en mogelijk zijn sommigen onzer lezers 
nog wel in staat en geneigd, om tot dit doel het hunne 
bij te dragen. 

De heer F. schrijft dau in zijne brochure : 
Onder de bronnen, waaruit met vrucht tc putten is voor 

de ontwikkeling der kunstnijverheid, nemen de oude orna
mentgravuren eene niet onbelangrijke plaats in. Voor het 
grootste gedeelte ontstaan in de werkplaatsen, hebben zij ge
durende de drie voorgaande eeuwen een machtigen invloed 
uitgeoefend op dc verschillende kunstvakken, totdat zij, met 
het verval der kunst in het begin dezer eeuw in onbruik 
zijn geraakt cn der vernietiging werden prijs gegeven. 

.Met groote hoeveelheden werden zij als scheurpapier ver
kocht, aan de kinderen als speelprenten om te kleuren gegeven 
of als grondpapier bij het behangen van kamers gebezigd. 

• Met de herleving der kunstnijverheid, na de eerste wereld
tentoonstelling te Londen, werd opnieuw de aandacht ge
vestigd op deze overblijfselen uit vervlogen kunstperioden en 
van verschillende zijden was uien er op uit, om nog te 
redden, wat daarvan overbleef. 

Gelukkig was veel in enkele openbare bibliotheken en ver
zamelingen voor de vernielzucht eu de onkunde bewaard 
gebleven, terwijl hetgeen er nog in particulier bezit was, 
uit de schuilhoeken te voorschijn kwam en spoedig in goede 
handen overging om tot bevordering der kunstnijverheid te 
worden aangewend. 

De voor weinige jaren als waardeloos beschouwde prenten, 
werden een gezocht handelsartikel eu in 1803 verscheen een 
goed bewerkte catalogus van de hand van den bekenden 
kunstkenner en handelaar W. Drugulin te Leipzig onder 
den titel : T erzeichniss von Uiteren Ornament tslichen aller 
Kunsttehulen, Sehreib- und Zeichenbüchern, welche eu den 
beigeselzen Pre/sen von dem Leipziger Kund-Comploir (W. 
Drugulin) zu Leziehen eind. 

Deze belangrijke collectie weid in haar geheel aangekocht 
door het K. Iv. Oesterreich Museum fur Kunst und Industrie 
te Weeneu en daarmede kwam de eerste openbare verza
meling dier prenten tot stand, waarvan in 1805 de. catalogus 
verscheen, geheel ingericht als dc door Drugulin bewerkte 
z, Vcrzeichniss" dat wil zeggen met eene rangschikking der 
gravuren naar de verschillende scholen. 

Onder de hooge bescherming van den aartshertog Reinier, 
werd deze verzameling in betrekkelijk korten tijd aanmerke
lijk uitgebreid en verscheen daarvan bij gelegenheid van het 
leggen van den sluitsteen vau het nieuwe museum in 1S71 
een nieuwe catalogus van de hand van Franz Schestag, ver
sierd met 5 1 reproducties van belangrijke of zeldzame prenten. 

In tegenstelling van den eersten catalogus, waarin de ver
schillende scholen naar tijdsorde waren opgenomen, is de 
tweede ingedeeld naar de op de prenten behandelde onder
werpen. 

Eene wetenschappelijke studie over de oude ornament
prenten leverde in 1880 D. Guilmard, in zijn uitgebreid 
werk Les Mattres ornemanistes. ') Deze omvangrijke arbeid 
was de vrucht van ijverige nasporingen in de bibliotheken 
te Parijs en te Brussel en in de particuliere verzamelingen 
van enkele Parijsche kunstliefhebbers. 

Het werk van Guilmard bevat eene opgaaf van de ver
schillende meesters naar de scholen en in tijdsorde gerang
schikt met de van hen verschenen werken op het gebied 
der ornamentiek, alsmede de namen der graveurs en der 
uitgevers, de nadrukken en alle andere bijzonderheden, die 
onmisbaar zijn voor de studie van dit onderwerp. 

Het kan tevens als eeu aanvulling worden beschouwd op 
de werken van Bartsch, Passavant, Robert- Dumesnil, Nagler 
en anderen, die aan het beschrijven van oude gravuren zijn 
gewijd, doch waarin de ornamentprenten slechts een beschei
den plaats innemen. 

De reden daarvan moet worden gezocht in het feit, dat 
deze prenten, uit een oogpunt van graveerkunst over het 
algemeen belangrijk minder waarde bezitten en daardoor 
voor het doel der schrijvers minder in aanmerking kwamen. 

De onderzoekingen van Guilmard strekten zich, vreemd 
genoeg, niet buiten de grenzen van Frankrijk en België uit, 
met enkele uitzonderingen voor Italië, terwijl hij onkundig 
schijnt te zijn gebleven van de verzameling te Weenen en 
van hetgeen in andere Europeesche prentenkabinetten is te 
vinden. Het werk — hoe belangrijk ook — bevat daardoor 
vele leemten en fouten, vooral in de oude Nederlandsche 
en Duitsche scholen. Gebrek aan de noodig taalkeuuis geeft 
bovendien aanleiding tot verschillende misstellingen. 

De verzameling van het kunstiiijverheidsinuseum te Wee-
nen onderging steeds eene geregelde uitbreiding, zoodat iu 
Maart 1889 het uitgeven van een tweede deel van deu 
catalogus noodzakelijk was geworden. Deze bewerkt door 
Franz Ritter, bevat de aanwinsten sedert 1871 en is met 
130 afbeeldingen versierd, waarbij minder is gelet op de 
zeldzaamheid of kostbaarheid der origineelen, dan wel op 
hunne practische en leerzame waarde. 

De verzameling was in het tijdsverloop van 28 jaren ver
dubbeld, de omschrijving er van beslaat niet minder dan 
510 groot octavo pagina's. 

Het goede voorbeeld van Weenen vond in andere plaatsen 
van Duitschland navolging. Onmiskenbaar was het groote 
nut gebleken, dat deze oude prenten voor de bevordering 
der verschillende kunstambachten konden opleveren, met 
waardeering werden zij door de beoefenaars daarvan geraad
pleegd en eene algemeene ontwikkeling op kunstgebied werd 
spoedig merkbaar. 

Te Leipzig vormde de vroegere particuliere collectie van 
dr. Justus Brinckmann uit Hamburg de grondslag voor een 
uitgebreid ornamentprentenkabinet, dat door dr. E . von 
TTbisch is beschreven ~). 

Deze catalogus verschilt in bewerking van die te Weenen; 
zij bestaat uit twee deelen : een persoonlijk en een zaakrijk 
gedeelte. 

Het eerste bevat de alphabetische namen van allen, die 
aan het ontstaan van het ornamentwerk hebben gearbeid, 
met de opgaaf van dit werk zelf. Het zaakrijke deel geeft 
eene opgaaf van de behandelde onderwerpen en motieven 
met aanduiding waar dezelve te vinden zijn. 

Berlijn, dat tegenwoordig op kunstgebied een zeer hoog 
*) D. Guilmard. les mattres ornemanistes, Dessinateurs, Peintrcs, Arehi' 

tectes. Sculptuur» et Graveurs. Eeoles Francaise, — Italienne, — Allemande 
et des Pat/s-Bas (Flamande et llollandaise). Onvragc renferment le répertoire 
general des mattres ornemanistes avec Vindication precise des pieces cTorne-
ment qui se trouvent dans les cabinets publics et particuliers de France, de 
Begique, etc. Avec 180 planches tirées it part et de nombr. grap. dans le 
texts et préce'dée d'une introduction par M. le Baron Dovillier. Paris, Pion 
& ü ie . 1880. 

') Kunst'Geicerbe.Museum zu Leipzig. — Katalog der Ornamenlsliclt Samni' 
lang. lm Attflrage des Verwallungsrates herausgegeben van dr. E . von 
V Idscli. Leipzig 1889. 
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standpunt inneemt, doordien de Duitsche regeering groote 
sommen tot aankoop van voorwerpen beschikbaar stelt en 
alle pogingen aanwendt om de verschillende musea tot de 
voornaamste van de wereld te maken, bleef ook in dit opzicht 
niet achter. Door aankoop werd aldaar voor enkele jaren de 
rijke collectie ornamentprenten verkregen, die door den 
Parijschen architect Destailleur was bijeengebracht. 

Men is thans bezig met de samenstelling eencr beschrijving 
daarvan, die binnen kort het licht zal zien. 

Wij zouden aan de geschiedenis der zaak te kort doen, 
door van de vele antiquarische catalogi, waarin een speciale 
plaats voor hel oude ornament is ingeruimd, niet te vermel
den den hoogst belangrijken catalogus, die het vorige jaar 
door Ludwig Rosenthal te München in het licht werd ge
geven en die, goed geïllustreerd, een grooten rijkdom van 
ornamentprenten eu werken bevat. 

Deze 186 pagina's groote prijscourant vormt door zijne 
uitmuntende samenstelling eene ware hulpbron voor de studie 
van het oude ornament. 

Zooals wij reeds opmerkten, zijn door verwaarloozing, 
onkunde, vernielzucht en door veelvuldig gebruik iu de 
werkplaatsen zulk een groot aantal oude ornamentprenten 
verloren geraakt, dat, toen er wederom het oog op gevestigd 
werd, men voor de groote inoeiciijkheid stond, hoe daarvan 
eene verzameling te vormen, die met vrucht in de kunst
nijverheid kon worden gebezigd. 

Aan dat gemis heeft men op verschillende wijzen getracht 
te gemoet te komen. Reeds in 1859 gaf Reynard een groot 
plaatwerk uit, ') bevattende een schat van ornamenten uit 
de XVe tot XVIHe eeuw en in 1863 verscheen er van 
Destailleur een dergelijk werk, 2) waarin meer speciaal de 
versiering der vertrekken werd behandeld. 

De reproducties in beide werken zijn door middel van de 
graveemaald verkregen; hoe verdienstelijk ook uitgevoerd 
missen zij toch het eigenaardige cachet van de oude origi
neelen. 

Van een anderen aard zijn de uitgaven, die verkregen 
zijn door de oude koperen platen, die van enkele ornament-
werken nog aanwezig waren en waarvan de handel zich 
spoedig meester heeft gemaakt, opnieuw af te drukken. 
Als voorbeeld daarvan kan genoemd worden de uitgaaf van 
de grotesken :i) vau Du Cerceau (1515—1585) door Baldus, 
waartoe zelfs oud papier werd gebezigd en waardoor zij de 
oorspronkelijke drukken zeer nabij komen hoewel minder 
scherp, daar de koperen platen reeds veel afgesleten waren. 

De uitvinding om langs photographischeu weg (photolitho
graphic, phototypie, photogravure euz.) oude drukken met 
groote juistheid en op weinig kostendeu prijs te vermenig
vuldigen, heeft er veel toe bijgedragen om het aantal repro
ducties van oude ornamentprenten te vermeerderen. Zoo 
werden geheel of gedeeltelijk de groote ornamentwerken van 
Daniel Marot, Bcrain en Paul Decker (Louis XIV) , Meis-
sonier, Germain cn Ilabermann (Louis X V ) ; Forty, Lalonde 
en Boucher ills (Louis XVI) en meer andere van kleineren 
omvang verdienstelijk weergegeven. 

Hirth's Formenscltalz leverde maandelijks twee of meer 
°P gelijke wijze verkregen af beeldingen naar oude ornament-
gravuren. 

Een gedeelte van het werk van Jau Vredeman dc "Vriese 
werd in photolithographische reproducties door van Trigt 

"1 O. Kcvnnrd, Itecueil d'ornaments des anciens maitret du XV au XVIII 
stéle, 2 vol.,* 1'aris 1859, 222 planches. 

*) H . Desiuillciir, Itecueil d'estampes relatives a l'ornementalion des ap
partement» attx 16—18 siccls. Soi/s la direction et avec texte explic, par 
Destaüleur, graveel cn facsimile par Pfnor, C'nressc et Uiester, d'après Du 
tereeau, Lepautrc, Dentin, Daniel Marot, Meissonnicr, Lalonde, etc, Paris, 
Kapilly 1863-1868. 

) Grotesken van het woord grotcsca, een naam, dien dc Italianen gaven 
°* schilderwerken, die men in de grotten van dc termen van Titus te 

j ° _ m c ontdekte; Giovani Udiuc (1489—1561) was ccn van de eersten, die deze w >jze vun decoratieve behandeling van pancelen weder invoerde. 

te Brussel is het licht gegeven en daardoor meer algemeen 
bekend gemaakt. 

Na de opnoeming van al die buitenlandsche uitgaven is 
het voor ons nationaliteitsgevoel hoogst aangenaam op eene 
uitgaaf van den allerlaatsten tijd te kunnen wijzen, die, 
wat zorg voor de uitvoering betreft voor geen dezer behoeft 
achter te staan, ja de meeste zelfs ver overtreft. Wij be
doelen de //Reproductions d'anciennes gravures d'orfèvrerie 
hollundaise" van de iirma Martinus Nijholl'te's Gravenhage. 

Het eerst daarvan verscheen het werk van Adam van 
Vianen (165U) in 40 platen. Van deze hoogst zeldzame 
suite van oude ornamentprenten met voorstellingen van bekers 
in een stijl door de Franschen naar den vorm der aange
brachte versieringen met den naam van genre nuriculaire 
bestempeld, berust een volledig exemplaar in het rijkspren
tenkabinet te Amsterdam. 

Kan men uit een oogpunt van stijl het werk van Vianeu 
minder geschikt ter navolging of ter inspiratie van kunste
naars vinden, met het tweede deel der uitgaaf is dit niet 
het geval. Daarin wordt namelijk het werk van Balthasar 
Sylvius (1550—1570) in 64 platen weergegeven. 

Van dit heerlijk ornamentwerk bestaat iu originali iu ous 
land helaas bijna niets eu het is aan de groote vrijgevigheid 
van de besturen van de musea te Weenen en te Munchen 
te danken dat dc ondernemende firma ons deze kunstschat
ten naar waarde kan doen beoordeelen. 

Het derde deel dat in bewerking is, zal de niet minder 
schoone ornamenten bevatten van Michel le Blond, bijge
naamd Blondus (1590—1656). Wie die fraaie meshelten 
met witte ornamenten op zwarten grond kent of die keurig 
geornamenteerde wapens en andere versieringen van dezen 
kunstenaar zal die verschijning met verlangen te gemoet 
zien. Wat aan deze aflevering eene groote waarde zal geven, 
zijn de toegezegde biographische aauteekeuingen en de vol
ledige catologus van het werk van Blondus van de baud 
van den hoogst bekwamen directeur van 's rijks prenten
kabinet J . Pb. van der Keilen. 

Als de uitgever daarna kon besluiten tot de uitgaaf van 
de om hunne originecle opvatting en uitmuntende compositie 
zeer gewaardeerde goudsmidsornamenten van Hendrik Jans
sen (midden der XVIIe eeuw), van de niet minder fraaie 
prenten van den onbekenden meester van 1609—1619, wiens 
werk met P. R. K. is gemerkt van Hans Collaert met 
zijne sierlijke pendeloques ') en van nog vele andere kunste
naars op dat gebied, dan zal daardoor een werk van blijvende 
waarde tot stand zijn gebracht voor de beoefenaars van het 
kunstvak, dat eenmaal in Nederland zulke heerlijke meester
werken voortbracht, doch dat thans nog veel behoefte heeft 
aan gezonde vormen en motieven. 

Niet altijd werden de reproductiën van de oude ornament-
werken met zulke goede bedoelingen onder het bereik der 
hedendaagsche kunstnijverheid gebracht, als de hiervoren 
genoemde. 

Vele dier werken zijn thans bijna onvindbaar geworden 
en de prijs, die er voor betaald wordt, heeft, uit den aard 
der zaak, eene verbazende hoogte beieikt, waardoor eene 
nieuwe industrie is ontslaan, namelijk het vervalschen der-
zelve, eene industrie, die vooral in Italië een hoogen trap 
van volmaaktheid heeft bereikt. 

Met behulp der photographic worden geheele kantboeken 
eu andere zeldzame ornamenten gereproduceerd, kunstma
tig vuil en walcrvlekkig gemaakt, behendig in oude per
kamenten banden gestoken en als oorspronkelijke uitgaven 
in omloop gebracht. Om alsdan de markt niet te bederven (!) 
komen de vervalschte exemplaren bij groote tusschenruimten 
en in verschillende plaatsen in den handel. Deze bedriegerij 
is somtijds zóó volmaakt, dat zelfs geoefende kenners er 
mede in den val loopen. 

' 1'cndeloque-hangornament met edelgesteenten en emailversiering, dat 
eertijds door de dames aau ecu lint of koord roud deu hals werd gedragen. 
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In eene ornamentprentenverzarneling is het behandelde 
onderwerp de hoofdtaak en niet de gravure, zooals iu 
een kabinet van kopergravuren. Daarom behooren de ver
schillende prenten van zoodanige verzameling naar de ont
werpers of teekenaars en niet naar de graveurs te worden 
gerangschikt. 

Nu komt het niet zelden voor, dat bij deze soort van 
prenten de naam van den ontwerper ontbreekt of dat dezelve 
twijfelachtig zijn gemerkt, reden waarom het van groot be
lang is ook om den naam van den graveur te noemen en 
daar ook menigmaal de onderteekening van dezen daarop 
niet voorkomt, mede den uitgever daarbij te vermelden, 
wiens naam uit eeu handelsoogpunt bijna altijd te vinden is. 

Het bestemmen van twijfelachtige prenten of van kopieën 
wordt daardoor gemakkelijk gemaakt. 

Prenten, die geen naam van den ontwerper of teekenaar 
dragen, behooren dus gerangschikt te worden naar de graveurs 
en ontbreekt ook diens onderteekening naar de uitgevers. 

Van dit stelsel van rangschikking moet somtijds worden 
afgeweken. Is er bijv. tnsschen het ontstaan van het oor
spronkelijke ornamentwerk en het tijdstip waarop eene repro
ductie er van wordt gegeven eene belangrijke tijdruimte 
verloopen, dan zal door de gewijzigde manier van behandeling 
en onder den invloed van een andere kunstperiode eene 
gravure ontstaan die eeu groot verschil met het orgineel 
oplevert. 

Teekeneu Lasiuo eu Prieur (Louis XVI) een door Raphael 
(Italiaansch-renaissance) ontworpen kandelaber, dau is daarvan 
een Fransch bronzen motief uit de XVHIe eeuw geworden, 
dat niet meer aan Raphael kan worden toegeschreven. 

Heeft de reproductie daarentegen ongeveer in denzelfden 
tijd plaats, dan bestaat er geen bezwaar om de prent aan den 
oorspronkelijke!» meester toe te keunen. (Wordt vervolgd) 

"VEREDELING V A N HET AMBACHT DOOR P R O E V E N 
V A N B E K W A A M H E I D . 

U i t s l a g d e r P r o e f a f l e g g i n g . 
Van de 25 candidaten, die zich voor het Timmeren had

den aangemeld, slaagden : 
A. Voor //M e e s t e r" : 

1. H . Ossewaarde, te Goes. 
2. A . van Page, te Middelburg. 
3. C. de Vries, te 's Gravenliage. 

B. Voor „ G e z e l " : 
1. P. Baljet,, te Utrecht. 
2. A. A. Hillebrand, te Kralingen. 
3. J . W. F. Hurkens, te Den Bosch. 
4. Th. Jansen Jr. te Haastrecht. 
5. P. Koriï, te Den Helder. 
6. G. Roelfzema, te Groningen. 
7. H . J . Ros, te 's Gravenhage. 

Van de 5 candidaten, die zich voor het Meubelmaken 
hadden aangemeld, slaagden : 

A. Voor „M e e s t e r" : 
L . Gerritsen, lid der firma H . Gerritsen eu Zonen 

te Zwolle. 
B. Voor „ G e z e l " : 

B. van Elburg, te Zwolle. 
De eenige candidaat, die zich voor het Huismeden had 

aangemeld, slaagde voor „M e e s t e r". 
M . M . Breugelinans, te Delfshaven. 

Van de candidaten, die zich voor het Huisschilderen had
den aangemeld, slaagden : 

A. Voor „ M e e s t e r " : 
1. W. C. van As, te Sominelsdijk. 
2. J . E . van Leeuwen, te 's Gravenhage. 

B. Voor „G e z e 1" : 
1. H . Kortf Az., te Den Helder. 
2. P. S. G. Nooteboom, te Kralingen. 
3. Th. Rovers, te Schiedam. 

De Commissie, aan wie door de Nederlandsche Maatschappij 
tot bevordering der Nijverheid en de Vereeniging „Arti et 
Industrial" de uitvoering dezer zaak was opgedragen, bestond 
uit de heeren J . F . W. Conrad, Oud-Hoofdinspecteur van 
den Waterstaat, Lid van de 2e Kamer der Staten-Generaal, 
als Voorzitter ; H . L . Boersma, Directeur der Ambachts
school te 's Gravenhage, als Onder-Voorzitter; P. J . van 
Houten, L id van het Hoofdbestuur van de Ned. Maatsch. 
tot bev. der Nijverheid, als Penningmeester en J . J . van 
Nieukerken, Architect te 's Gravenhage, als Secretaris. Deze 
Commissie werd voor elk vak afzonderlijk door 4 ;\ 5 des
kundigen bijgestaan. 

Nu deze eerste proefaflegging is afgeloopen, vestigt zij 
met aandrang de aandacht op de geslaagden en noodigt alle 
belangstellenden in de verbetering van den toestand der 
Ambachten uit, hen van dienst te zijn in de uitoefening 
van het vak, waarin zij als Meester of gezel het bewijs van 
bekwaamheid verwierven. 

De Commissie stelt zich voor, die bewijzen van bekwaam
heid binnenkort uit te reiken op eene gecombineerde openbare 
vergadering van de Vereeniging „Arti et Industriae" eu 
het Departement 's Gravenhage der Ned. Maatsch. tot bev. 
der Nijverheid. 

S T U D I E B E U R S. 
De Staatscourant van 26 dezer bevat het reglement van 

orde voor het examen, bedoeld in artikel 11 der wet van 
26 Mei 1870 (Stbl. 78) en de daarna te houden wedstrijd 
in de schoone bouwkunst, iu 1894. 

Dit reglement zal iu het nummer van a.s. week in dit 
blad worden opgenomen. 

B E R I C H T E N . 

— Uit de ingekomen ontwerpen voor de prijsvraag der 
R. K . Leesvereenigiug te Rotterdam tot het bouwen van 
societeits-lokalen, is door de jury> bestaande uit de hh. Jos. 
Cuypers, te Amsterdam, F. I. M . Kerkhoff te 's-Hertogen-
bosch en Nic. Molenaar te 's-Gravenhage en het bestuur 
met eenparige stemmen de hoogste prijs toegekend aan het 
motto Nederland, ontwerper de heer Anton van de Sandt, 
architect te Rotterdam ; tweede prijs aau Pulchrum splendor 
veri, ontwerper de heer Jacques van Gils, architect te Rot
terdam ; derde prijs aan Veni, vidi . . . ., ontwerper de • 
heer B. Th, Kraayvanger, architect te Rotterdam. 

Om de vele onmiskenbare verdiensten hunner outwerpen 
is nog op aandrang der jury eene eervolle onderscheiding 
met geldelijke belooning toegekend aan de heeren Van der. 
Pluym & Gielen, bouwkundigen alhier. 

De ontwerpen, plans en teekeningen zullen op nader té 
bepalen plaats voor de leden en waarschijnlijk ook vooreen 
grooter publiek worden tentoongesteld. 

— De op het museum vau kunstnijverheid te Haarlem, 
gehouden tentoonstelling van lederwerken en boekbanden 
is gesloten. 

In het trapportaal is thans eene verzameling van Parijsche 
aanplakbiljetten, die in den laatsten tijd verschenen, ten
toongesteld. 

AVeldra zal eene tentoonstelling van gravures naar oude 
monumenten, door den J . A. Frederiks te Middelburg 
afgestaan, iu het museum worden gehouden. 

— Bij Kon. besluit is, met ingang van 1 Sept. 1894, 
benoemd tot leeraar aan de Polytechnische School dr. L . 
Aronstein, thans leeraar, met den personeelen titel van hoog
leeraar, aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda. 

T W E E D E J A A R G A N G N ° . 18. ZATERDAG 5 MEI 1894. 

R E D A C T I E V A N ARCHITECTURA ET A M I C I T I A : 
TI. O. J A N S E N , W. K R O M H O U T C Z N . , JOS. T H . J . CUIJPERS, 

PAUL, J . D E J O N A H cn J . L . M . L A U W E R I K S . 
Bijdragen te adresseeren aan'den Heer P A U L . J . D E JONGH, Vijzelstraat 

•10 Ka Amsterdam, cn alles, wat de Administratie van het Genootschap 
betreft, aan den Heer J . C. D. DI G A Z A R , le Secretaris, American-
hotel, tc Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N VAN H E T LIDMAATSCHAP. 
Het orgaan niet technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege

zonden, aan alle leden van het Genootschap. De jaarlijkschc contributie 
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 

MF.DEDEELliNGEN V A N TIET GENOOTSCHAP. 

1°. Door verschillende omstandigheden is de terugzending 
van de ontwerpen der prijsvraag „Schildersatelier" vertraagd. 

De verzending zal deze week geschieden. 
2°. Door den heer J . A . van der Kloes te Delft, zal bij 

de firma E . J . Brill te Leiden worden uitgegeven, dc door 
hem bewerkte en gewijzigde Algemeene voorschriften voor de 
uitvoering van werken, aan welke uitgave de naam van het 
Genootschap verbonden zal worden. 

De heer van der Kloes deelt door deze nogmaals mede, 
tlat aanmerkingen op en bezwaren tegen deze ontwerp-voor-
schriften, van welken aard cn van wien ook, hem steeds zeer 
welkom zullen zijn, cn verzoekt zoo spoedig mogelijk toe
zending daarvan, teneinde voor het verschijnen er nota van 
te kunnen nemen. 

Het boekje zal voor de leden van „A. et A . " en de lezers 
van „de Ambachtsman", voor van den prijs verkrijgbaar 
zijn, mits direct aan den uitgever E . J . Brill te Leiden 
besteld. 

3°. Door het Bestuur van het Genootschap is het volgende 
adres verzonden : Aan 

Zijne Excellentie den Minister 
van Koloniën. 

Het Genootschap „Architectura et Amicitia" te Amster
dam, kennis genomen hebbende, van een adres, door het 
Hoofdbestuur van de Maatschappij tot bevordering der 
Houwkunst aan Uwe Exc. gezonden in zake het afbeelden enz. 
van de overblijfselen van vroegere bouwkunst in Neder
landsch Oost-Indië, wendt zich met verschuldigden eerbied 
tot Uwe Excellentie, teneinde aan den wensch in dit adres 
geuit, zijn volkomen adhaesie te betuigen. 

Gok het Genootschap is overtuigd van de groote belang
rijkheid der nog in N . O.-I. voorhanden overblijfselen van 
vroegere kunsttijdperken zoowel voor dc cultuurgeschiedenis 
dier streken als voor de kunsthistorie in 't algemeen, 

het sluit zich mitsdien geheel aan bij het door bovenge
noemd Hoofdbestuur tot Uwe Exc. gerichte beleefde verzoek, 
om te willen bevorderen, dat van Regeeringswege door het 
iu teekeuing brengen, beschrijven en fotografeeren van de 
overblijfselen der oude monumenten in Nederlandsch Oost-
Indië, de gegevens worden verzameld voor de samenstelling, 
van eene zoo volledig mogelijk beschrijvende geschiedenis 
der oude kunst van de eilanden van den Oost-Indischen 
Archipel. 

Het Bestuur van het Genootschap 
i/Architectura et Amicitia", 

H . G. J A N S E N , Voorzitter, 
J . C. D. D l GAZAR, 1ste Secretaris. 

Namens het Bestuur, 
De 1ste Secretaris, 

J . C. D. DI GAZAR. 

OUDE O R N A M E N T P R E N T E N . 

(Vervolg en slot van blz. 72.) 
Een 'ornamentprentenverzarneling moet alles omvatten, wat 

tot het ruim gebied der ornamentiek behoort en daarvan 
zoowel het goede als het slechte. 

Het eerste om tot voorbeeld eu ter inspiratie van de 
beoefenaars te strekken; het minder goede en slechte om 
hen te wijzen op de fouten, die in eiken stijl zijn gemaakt 
en zoodoende te voorkomen, dat de werkstukken die zij 
voortbrengen daarmede behebt zijn. 

Om het raadplegen van het ornament voor het publiek 
geschikt te maken, heeft men te Weenen de verzameling 
in groepen verdeeld, die alle gelijksoortige prenten bevatten 
en waardoor het, opslaan van verschillende omslagen voor 
ecu onderwerp overbodig wordt. 

De eerste groep bevat het ornament in het algemeen en 
is gesplitst in twee onderafdeelingen, waarvan de eerste die 
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composities bevat, welke voor de versiering vau de meeste 
onderwerpen gebruikt kunnen wordeu of die zich voor de 
uitvoering in de verschillende in de techniek voorkomende 
behandelingen lcencu. De tweede onderafdeeliug bevat meer 
speciale ornamenten, die bestemd zijn voor eene zekere 
technische behandeling, zooals : goudsmidswerk iu uiëllees, 
pointillees enz. of dezulke die als oruaincntaal hulpmiddel 
worden gebezigd cn buiten het eigenlijk begrip van ornament 
vallen, als : jachtstukken voor het inleggen van geweerkol
ven, figureu voor de versiering van wanden, plafonds enz. 

Van de volgende groepen omvatten groep II de Textiele 
kunst, waarin ook het Kostuum is opgenomen ; groep III 
Meubels, die het geheele uitgestrekte gebied van profaan 
en gewijd meubilair omvat; groep IV Smeed- eu slotenar-
beid ; groep V Verdedigingsmiddelen en wapens ; groep VI 
Uurwerken; groep VII Goudsmids- enjuwelierswerk;groep 
VIII Vaatwerk en huisraad ; groep I X Heraldiek ; groep X 
Architectuur; groep X I Schrift en druk (schoonschriften, 
initialen, beginletters, kop- en sierlijsten, slotvignetten enz.) 
en eindelijk groep X I I Varia. 

De onderafdeelingen zijn in vier scholen, de Duitsche, 
Fransche, Nederlandsche en Italiaansche gesplitst eu deze 
naar de eeuwen ingedeeld. 

De werken van kunstenaars, die tot geen dezer vier scho
len belmoren, zijn gebracht onder die waaraan zij het meest 
nabij komen, zoodat de Spanjaarden in de Italiaansche school 
te vinden zijn, de Engelschen bij de Fransche of Duitsche 
school, al naar dat in hunne composities Fransche of Duit
sche invloed merkbaar i«. 

Te Leipzig is eene andere rangschikking aangenomen ; de 
verschillende meesters zijn alphabetisch geordend, zoodat men 
het geheele ornamentwerk van hunne hand bijeenvindt, 
terwijl een uitgebreid zaakregister het zoeken naar een be
paald onderwerp gemakkelijk maakt. Men ontloopt daarbij 
echter het bezwaar niet om voor één onderwerp verschillende 
omslagen te moeten opslaan, doch het voordeel er van is 
echter dat n en gemakkelijk een overzicht verkrijgt van alles 
wat dezelfde kunstenaar heeft voortgebracht. 

De catalogus van de Leipziger verzameling verdient door 
zijne practische behandeling eene nadere beschouwing. Hij 
bevat in alphabatische volgorde niet alleen de namen van de 
ontwerpers en teekeuaars van het oruamentwerk met een op
gaaf van het aanwezige, doch tevens de namen van de 
graveurs en der uitgevers. 

Zoo vindt men bijv. aldaar op de letter B : 
Boucher, der Vater, Francois, Maler zu Paris 17G3—1770, 
3 BI. Fontainen, n". 4, 5, 7, aus II livre de Fontaines. 

Serie B, T. Boucher inv. P. Aveline sculp. Huquier ex. 4. 
Op letter A : 

Aveline P. Zeichner und Kupfersticher Parijs 1710—1700. 
s. Boucher, der Vater. 

En op letter II : 
Iluquier Verlegersfirma zu Paris, Rue St. Jacques au 

coin de celle des Mathurins etc. s. Boucher der Vater. 
Voor een overzicht van dc verschillende ornamentscholen 

in de verschillende tijdperken zijn echter beide methoden 
ongeschikt; bij eene dergelijke rangschikking kan het 
standaardwerk van Guilmard als hulpbron dienen. 

Daarin komen de kunstenaars niet al hunne werken in 
chronologische volgorde voor in de scholen, waartoe zij be
lmoren. 

Opmerking verdient het, dat Guilmard de stijlen Louis 
X V , X V I en X V I I , als uitsluitend tot de Fransche orna
mentiek behoorende, beschouwt, en steeds spreekt bij de 
andere scholen van „Genre Louis XV, XVI eu XVII", een 
gevoelen, dat niet boven bedenking verheven is. 

Moet men het aan het onbekend maakt onbemind toeschrij
ven, dat in ons land, hetwelk eenmaal op kunstgebied zulk 
een hoogen trap bereikte, tot heden in deze richting nage
noeg niets is gedaan. 

De onlangs verschenen catalogus van het kunstnijverheids-
museum te Haarlem bevat geen enkel oud ornamentwerk en 
toch lag het zóó bij uitstek op den weg van die inrichting, 
om daarvan eene verzameling aan tc leggen. 

Het Rijksprentenkabinet bevat op dat gebied zeldzaam
heden van de beste soort ') en de heer van der Keilen heeft 
in den laatsten tijd wel een paar portefeuilles, speciaal met 
oude ornamentprenten aangelegd, die met de meeste bereid
willigheid worden vertoond, doch met het overige, verspreid 
als het is ouder de (luizende kopergravuren, geen ornament-
preutenverzameling vormt, die met vrucht voor de kunst
nijverheid is te gebruiken, of de studie van het oruainent 
mogelijk maakt. 

Boersina geeft in zijne kunstindustrieele literatuur wel 
een overzicht van hetgeen over het ornament is verschenen 
tot en met de renaissance, doch, hoeveel verdienste dit 
werkje ook bezit, het heeft niet kunnen bijdragen om de 
vorming van een dergelijke openbare verzameling tot stand 
te brengen. 

Toch had dit voor een dertigtal jaren zeer gemakkelijk 
kunnen geschieden, want Nederland bezat eenmaal verbazend 
veel van dien aard, dat, gelijk zoo vele andere nationale 
kunststukken over de grenzen is getrokken en waarop thans 
buiteiilandsche musea en particuliere verzamelaars met trots 
kunnen wijzen. 

Is het niet beschamend te moeten vernemen dat voor de 
uitgaaf van Balthasar Sylvius door Nijholl' bijna uitsluitend 
in het buitenland is geput moeten worden, omdat er ten 
onzent niets meer van te vinden was, dan enkele blaadjes 
in het rijksmuseum (hieronder was gelukkig het titelprentje 
voor de vierde suite, dat elders ontbrak). 

Is het niet te betreuren dat onze literatuur over de 
werken dier scheppers van talrijke ornamentwerken alleen 
kan wijzen op de gebrekkige en onvolledige opgaven van 
Immerzeel en Kramm. Van den man, die zulk een grooten 
invloed heeft uitgeoefend op de algemeene kunstnijverheid 
dier dagen en wiens werken als het ware een stijl op zich 
zelf hebben gevormd, van Hans Vredeman de Vriese, Fries 
van geboorte, is niet de helft beschreven van 't geen hij 
heeft voortgebracht cu dan nog op eene wijze, die noodig 
eene herziening behoeft. 

Bij die algemeene onbekendheid en door het gemis van 
de noodige hulpbronnen, is het niet te verwonderen dat men 
belachelijke fouten ziet begaan. Bestond de eerste niet en 
waren de laatste aanwezig dan zou men niet Jean Marot 
de tuinen op het Loo hebben laten aanleggen, maar wel 
zijn zoon Daniel, den bekenden architect van prins Willem 
III. 3) Men zou dan de beide Boucher's niet niet elkander 
verwarren, want weten dat de vader, de bekwamen schilder 
van eugelengroepen eu figuren alleen in Louis X V stijl heeft 
gearbeid en het werk van zijn zoon uitsluitend Louis X V I 
motieven bevat. Men zou dan niet spreken van F. Po, als 
van een onbekenden meester, doch kunnen weten, dat de 
jonge Boucher aldus een gedeelte van zijn werk teekende. 

') Onder meer en dut dagelijks door ieder in de expositiezaal van 't kabinet 
kan bezichtigd worden noemen wij het blad met de heerlijke nietten van 
Peregrin*, een Ituliuansch meester, van omstreeks 1500, wiens werk zóu 
zeldzaam is, dat het Guilmard onbekend bleef en waarvan de rijke verzame
ling te Weenen slechts twee stuks bezit, 

*) Daniel Marot (1618-1723), deed zich als tuinbouw-architcct kennen door 
onderscheidene uitgaven, behoorende tot zijn groot ornamentwerk en zooals : 
Nouveau Livre de Parterre», (6 prenten met ccn vervolg van 18 prenten); 
Xo/tveau Livre de Cabinets de Jardins dijjerents ornés de Cascades (6 stuks); 
Vaste» de la maison roi/ale de Loo, (6 stuks); Nouveau Livre de Bersseaux 
et 'triltiayc, Cabine!» etc, (6 stuks); Nouveau Livre de Jasses et de Pots de 
Jardins, (6 stuks) Murot was ook de aanlegger van dc tuinen te Watervliet 
toubehoorende aan den heer Hendorp, afgebeeld in cenen suite van 6 stuks: 
Le» Parterre» de M . Itendorp a Watervliet. 

„ A J l _ T I. " 

Woensdag 11. is de wedergeboorte van „Arti" feestelijk 
gevierd. Tal van leden en genoodigden wareu tegenwoordig 
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bij de inwijding der nieuwe zalen. Als fcestvoorstclling 
werd gegeven RAodqpi*, dramatisch fragment van Kloos, 
muziek bewerkt door Zweers; vervolgens werden de aanwe
zigen vergast op eene vertooniug met de tooverlautaarn, 
waarbij verschillende episoden uit de „kunst" aanschouwelijk 
werden voorgesteld. Gedurende de pauze werd in de boven
zaal de eerewijn aangeboden, waarbij welkomstgroet en een 
serie toasten op verschillende verdienstelijke leden werden 
uitgebracht. 

Der traditie getrouw, werd deze eerste feestelijke bijeen
komst gesloten met een bal, waarin o. a. de Prince-Menuet 
gedanst is zooals deze werd uitgevoerd „ten Hove te 's Gra
venhage in den avond van 14 November des Jaars 1G78, 
's Princen Geboortedag." 

Uit- en inwendige hopen we later in ons blad uitvoerig 
te behandelen, daar nu veel van de ware gedaante vau het 
inwendige weggedecoreerd was. 

S T U D I E B E U R S . 
R I J K S - A C A D E M I E V A N B E E L D E N D E K U N S T E N . 

R e g l e m e n t vnn O r d e voor het examen, bedoeld in art. 11 der wet 
van 26 Mei 1870 (Staatsblad n". 78) en den daarna te houden wedstrijd 
in de schoone bouwkunst, in 1894. 

A. Van het examen bedoeld in art. 11 wet. 
Art. I. De directeur der Rijks-academie van Beeldende Kunsten roept de 

leden der examen commissie zou spoedig mogelijk na hunne aanwijzing door 
den Minister van Kiuncnlundschc Zaken, in het gebouw der Academie sameu. 
]n die bijeenkomst verdeelt zich de commissie iu sub-commissiën, elke meer 
bepaaldelijk belast van het onderzoek in ccn of meer der vakken, vermeld 
iu art. 43 van het Koninklijk besluit van 22 Februari ls.93 {Staatsblad 
n°. 50.) 

Eenzelfde lid der commissie kan in verschillende sub commissiën zitting 
hebben. 

Voor ieder vak wordt ccn lid meer bepaald aangewezen als examinator, die 
zich belast met het nazien van het daarvoor, betzij schriftelijk, hetzij in tee-
keiiing geleverde werk en het afnemen van het mondeling examen; een 
tweede lid om eveneens het schriftelijk werk na te zien en bij het monde
ling examen tegenwoordig zijn. 

De leden van elke sub commissie treden onderling in overleg, zoowel asn-
gnaude den duur cn de uitgebreidheid van het mondeling examen in elk vak, 
als omtrent de duurby te volgen wijze van ondervragen en bcoordcelen. 

Art. l i . Onverminderd het bepaalde in het laatste lid vun het voorgaande 
artikel nemen de leden der sub commissiën zooveel mogelijk kennis van het 
werk der enndidatt n en wonen zooveel mogelijk dc mondelinge examens in 
alle vakken bij. 

Art. 111. Dc commissie besluit hoeveel tijd voor het examen vun iederen 
candidaat in elk vak beschikbaar zal worden gesteld. 

Elke candidaat wordt afzonderlijk ondervraagd iu tegenwoordigheid van 
minstens 2 examinatoren. 

Art. IV. In elk lokaal zijn Bleeds gedurende den lijd dut cr schriftely'k-
of teekenwerk vervaardigd wordt, twee leden van de commissie vnn toezicht 
of van dc examen-commissie tegenwoordig. 

Hij hel schriftelijk examen worden den candidnten geene pausceringen 
toegestaan. 

Candidatcn, die zich aan eenig bedrog schuldig maken, worden niet verder 
tot het examen toegclatcu. 

Art. V. Het is aan de sub commissiën geheel vrijgelaten op welke wijze 
zij tot een oordeel over dc kennis van dc candidatcn in elk vak willen geraken. 

Het eindoordeel over de kennis der candidatcn in elk vak wordt, na 
onderling overlig tusschen de leden der sub cummissie, uitgedrukt door een 
der cijfers vun 1 tot 6, aan welke de volgende bcteekenis is te hechten: 

6 uitmuntend ; 
5 zeer goed ; 
4 goed ; 
3 voldoende ; 
2 onvoldoende; 
1 slecht. 

De aldus toegekende cijfers worden op daartoe bestemde tabellen ingevuld 
en maken den grondslag uit voor dc beslissing der commissie omtrent den 
uitslag van het examen. 

Art. VI. Is aan een candidaat voor elk der vakken het cijfer vnn 8 of 
hooger toegekend, dan wordt hem het getuigschrift wegens voldoend afgelegd 
examen uitgereikt. 

Heeft hij voor een of meer vakken het cijfer twee of lugcr verkregen, dan 
wordt door de commissie over het uitreiken van het getuigschrift beraad
slaagd en, zoo noudig, by meerderheid van stemmen beslist. 

Bij staking der stemmen wordt ten nudcelc van den enndidunt besloten. 
Art. VII. Zoowel de afgewezen candidatcn als zij, wier examen voldoende 

is geweest, ontvangen mcdcdceling van de hun voor ieder vuk toegekende cijfei-s. 
Art. VIII. Alle voor het examen te leveren geschrevene en getcekende 

proeven blijven het cignodom der Academie. 
B . Van den wedstrijd in de Bouwkunst. 

Art. IX. Dc directeur der Rijks academie roept de leden van dc jury voor 
het theoretisch examen in den proefkomp zoo spoedig mogelijk nu hunne 
benoeming door de. commissie van toezicht, in het gebouw der Academie samen. 

Op de leden van die jury en op het door hen af te nemen theoretisch 

examen zijn dc bepalingen der vorensiaande artikelen I — VIII toepasselijk. 
Art. X . Uiterlijk veertien dagen vóór den aanvang van den proefkamp, 

roept de directeur der Academie de leden van de jury voor dc wedstrijden bijeen: 
1". tot het kiezen bij volstrekte meerderheid van stemmen vun ccn onder

werp voor elk der practische oefeningen in deu procfkutnp en voor den 
eindkamp ; 

2°. tot het bepalen van den tijd, die voor elke der aan dc mededingers 
opgelegde werkzaamheden toegestaan wordt, met inachtneming vau de uan-
vungs- en cindtermijnen voor den proef- en den eindkamp, vastgesteld iu dc 
aankondiging van den wedstrijd. 

Art. X I . Op den dag waarop de practische oefeningen van den pruil kamp 
aanvangen, des morgens om 8 uren, wordt aau de mededingers, tc gelijk met 
de overhundiging in verzegeld couvert van de omschrijving van het onderwen 
voor elk der twee oefeningen in den proefkamp, door de jury dc voor die 
oefeningen bepaalde tijden bekend gemaakt. 

Soortgelijke bekendmaking geschiedt op den eersten dug vun den ciudkamp, 
des morgens te 8 uren, ten aanzien van de tijden, vcor de werkzaamheden 
in den eindkamp bepaald, met dien verstande, dat voor bet vervaardigen van 
het sehets-ontwerp voor den eindkamp niet meer wordt toegestaan dan een 
dag, en wel van des morgens 8 toe des avonds 10 uren, gedurende welken 
tijd dc mededingers het gebouw der Academie niet mogen verlaten noch 
zich zonder toezicht der commissie buiten hunne loge mogen begeven. 

Na deze bekendmakingen wordt, voor den proefkamp en voor den eind
kamp ieder afzonder ijk, zooveel mogelijk voor elk der mededingers by het 
lot eene afzonderlijke loge aangewezen voor den duur van den wedstrijd. 

Art. XII. Op de daarvoor door de jury aangewezen uren levert elk der 
mededingers in den proefkamp zijne ontwerpen, gewaarmerkt met het nummer 
zijner loge, bij den directeur der Academie in cu herhaalt dit waarmerk op 
het adres vau een verzegelden brief aan den secretaris van dc jury, waarin 
zijn nnam vermeld moet staan. 

Art. XIII. Dc schetsontwerpen in den ciudkamp, eveneens met de num
mers der loges gewaarmerkt, worden met dc daarbij behoorende brieven op 
het door de jury bepaalde uur bij den directeur der Academie ingeleverd. 

Elk daarvan wordt in tegenwoordigheid van den directeur cn van den 
mededinger beplakt met een enkel vel calqueerpapier, waarvan de randen op 
de schets wordeu bevestigd met strooken, voorzien van bet zegel der Academie. 

Elk mededinger ontvangt zijne nldus verzegelde schetsontwerpen voor den 
duur der uitvoering terug. 

Art. XIV. Dc mededinger, zoowel in den proef- als in den eindkamp, is 
verplicht op de hem toegewezen loge cenc teekentafel en bet noodige tet ken-
gereedschap mede tc brengen ; doch hij mag geeneriei prentwerk, photogrn-
phieën, teekeningen, doortrekken enz. medebrengen, op strafte van uitsluiting 
van den wedstrijd. 

Art. X V . De bibliotheek der Academie is, na de aflevering van het schets
ontwerp in den eindkamp voor de mededingers op de door den directeur vast 
te stellen uren geopend. 

Art. XVI. Dc mededingers leveren hunne definitieve ontwerpen, met de 
duurbij behoorende verzegelde schets ontwerpen, op het door de jury vast
gestelde uur, bij den directeur af. 

Art. XVII. Elk mededinger heeft het recht zich in den loop van den 
wedstrijd daaruit terug te trekken, mits daarvan onmiddellijk schriftelijk 
kennis gevende aan deu directeur. 

Behoort bij beschikking van den Minister van Binncnlaudschc Zaken van 
21 April 1894 n". 571, afd. K. W. 

Mij bekend. 
De Secretaris Generaal, 

DlJCKMEESTEB. 

J U R Y - R A P P O R T. 

PRIJSVRAAG R. C. L E E S V E R E E N I G I N G T E R O T T E R D A M . 
A n n o 1 89 4. 

Nederland. 
Reeds bij den eersten aanblik maakt dit ontwerp door zijne regelmatige, 

heldere verdeeling een goeden indruk. Goede planvcrdecling, weinig verloren 
ruimte; het eenige nadeel is 't brecdtcvcrli-.s vun den winkel voor den 
kcldcringang der socictcitslokalcn. 

Binnenplaats (lantaarn) goed aangelegd. 
Om de ruimte iu de socictcitszunl te vergrooten, is dc trap daarin gewerkt, 

maur dat vormt gezellige hoekjes, vooral op oogenblikken dat bet bezoek 
niet zeer druk is. 

De muren zijn goed opgaande cn regelmatig verdeeld. 
Het gebruik van ijzeren balken is zeer aan te bevelen. 
De noodige hoogte van dc zalen is handig gevonden , door in dc kap tc 

werken, eu dit zal voor de vergaderzaal ccn goed resultaat hebben met de 
gebogen zoldering, die bij meer hoogte nog zal winnen. 

Dc gevels zijn zeer eigenaardig van karakter; evenwel konden de rondo 
bogen in dc vensters aan de gruchtzijde voor eene gunstige verlichting, 
hooger cn vlakker worden opgebouwd. Dc voorgevel is goed verlicht cn 
heeft veel licht. De combinatie van ijzer cn steen tot dracht van den erker 
zoude winnen, als de ijzeren balkcu meer terug werden gelegd. 

Het karakter der hoofddeuren is goed verschillend gebonden. Dc erker 
zelf en de topgevel zullen waarschijnlijk iu kleur moeten versierd worden, 
(mozuik-t egels of sgrutütiü 

Dc buitcnlckdorpcls ontbreken onder dc vensters; waar zooveel stof tegen 
de rumen Blaat, is dit zeer noodig om dc onderliggende Zandsteen niet spoe
dig met zwarte strecpen tc vervuilen. 

Dc bogen onder den topgevel dienen doorgevoerd te worden tot op de 
beide kraagsteenen der vensters. 

Dc pinakels hebben minder reden van bestaan tot afsluiting, waar dc hoopjes 
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niet voorgcmeiseld zijn, hunne vorm ia mnger geteekend en niet zoo voldoende 
aangeduid, nis dc profielen \an den onderbouw. 

lïe begrooting is niet zorg gemaakt en het komt ons voor, dat dit gebouw 
voor eene geringe som zal kunnen uitgevoerd worden. Het teckenwerk is 
bijzonder gemakkelijk behandeld. 

Puichrum, Splendor, Veri. 
Be Plattegronden beschouwende, dan is dc openplaats wel klein aangelegd. 
Dc lokalen der sociëteit zijn zeer ruim. 
Dc trap uaar de sociëteit kon wat verbeteren met een schalmgat daarin 

tc maken. 
In de doorsnede is de kil tusschen achter- en voorbouw niet gewenseht. de 

daken konden beter iu eikander sluiten, 
De verdiepinghooirten zijn zeer goed genomen. 
liet stelsel van moerbalkt-n en zichtbare kinderbalkjes is niet gunstig 

voor *t afsluiten der gehoorigheid ofscboon eene zeer decorative constructie. 
Gevels. In den voorgevel is de onderschraging van den erker mager van 

vorm en niet opgelost, evenmin als dc afdekking ervan. 
A. De ijzeren console en balk zullen hunne groote functie beter toonen, 

indien zij wat rijker en breeder ornamentaal worden uitgewerkt. 
B. Do stijlen in den voorgevel ziju bepaald le licht, vooral om ijzeren 

talken tc dragen niet den erker. 
De onderspuit is overigen; goed van hoofdlijnen, en als de societeitsdeur 

wat grooter verdeeling der pancelen had, zoude het aanzicht daardoor veel 
winnen. 

De erker in den achtergevel heeft te veel ounoodige schoren. 
De voorgevel is echter zeer constructief samengesteld, daar ei' geen ijzeren 

krachtbalken (puibalken) noodig zijn. 
liet teckenwerk is zei r nauwkeurig cn met zorg behandeld. 
IK- gevel met de hoektorentjes is veel beter dan de andere en goed 

gedetailleerd. 

Vent, Vidif . . . f 
"Wat de plattegronden aangaat, zoo is de kelder goed eu overvloedig groot; 

ook de winkel is goed groot en de lantaarn voldoende. 
Dc geheele indeeling is regelmatig samengesteld, alleen de luiken in den 

trottoir zijn hinderlijk. 
Bet programma vraagt iu het plan der 2e verdieping nog eene kamer 

meer voor den concierge, die hier naar den solder verhuisd is. 
De societeitslokalen zijn goed groot. 
De doorsneden zijn eenvoudig afgewerkt en goed samenhangend.Tc trappen 

zijn te stijl en 20 cM. aantreden is te weinig. Het licht in den winkel is 
zeer voordeel ig aangebracht. 

De ontwerper maakt gebruik van oude gangenmuuT voor ge weitjes. 
Gevel?. De achtergevel is dragelijk. De voorgevel is ordelijk en goed ver

deeld, maar de onderptii is wel wat ordinair-allcdangseh van vorm, tengevolge 
van overlading met gecopieerde ornamenten. 

De bovenbouw is veel beter van karakter. 
De boog over 't keldervenster moet eeu rechten blok worden. Ronde vormen 

in hout ziju af te keuren, hier voor den erker zonder reden aangebracht en 
kost baar. 

De tegels tusschen de le en He verdieping zijn smakeloos van versierings
motieven. 

De dakjes vau de dakvenster» zijn onnoodig ingewikkeld. 
Detail. De versieringsmotieven ziju niet smaakvol gekozen, noch portretten, 

noch emblemen, noch de Merouriuskop, ziju hier gewenseht* 
De pilasters sullen vuvenigd ten degelijker en waardiger voorkomen kun

nen geven aan een societeits- en vereenigingsgebonw. 
Het teckenwerk is duidelijk en Hink. IK memorie is goed uiteengezet. 

{Wordt vervolgd.) 

B E R I C H T E N . 

— Den lsten Mei wits de termijn van inlevering gesloten 
van de besloten prijsvraag voor bet maken van ontwerpen 
ten dienste der te bouwen Roomsen-Katholieke ziekenver
pleging op een terrein achter de Weesperzijde te Amsterdam. 

Alle uilgekozen architecten hebben aan de uitnoodiging 
gevolg gegeven, zootlat zeven antwoorden op deze prijsvraag 
ziju ingekomen. 

— In het gebouw der Rijks-acadeinie van beeldende 
kunsten alhier zal, te beginnen op Donderdag 12 Juli 1894, 
plaats hebben het examen, bedoeld in art. 11 der wet van 
20 Mei 1S7Ü (Staatsblad no. 7*), gevolgd door een prijskamp 
in de schoone bouwkunst als bedoeld in art. 12, 2e lid dier wet. 

Dc eischen voor het examen zijn ten aanzien van : 
a. de aeithelica : 
kennis van dc hoofdbeginselen der schoonheidsleer met 

betrekking tot de bouw-, de schilder-en de beeldhouwkunst; 
b de kunstgeschiedenis : 
keunis van de hoofdtrekken der Algemeene- eu der 

Nederlandsche kunstgeschiedenis; 
c. de ontleedkunde : 
kennis van het menschelijk geraamte en der oppervlak

kige spieren ; 

d. de doorzichtkunde : 
kennis van de beginselen der doorzichtkunde. St. Crt. 

— Bij den dienst van den waterstaat en de burgerlijke 
openbare werken in Nederlandsch-Indië kunnen woiden 
geplaatst eenige aspirant-ingenieurs. 

Zij, die voor plaatsing in aanmerking wenschen te komen, 
behooren zich voor 1 Juli 1894, bij gezegeld adres, te wen
den tot het departement van Koloniën. (Zie St.-Crt. 100.) 

De restauratie der Nieuwe Kerk. 
In een der laatste nummers van het Bouwkundig Week

blad komt eene beschrijving voor van de door den architect 
Posthumus Meyjes uitgevoerde herstelling van den gevel van 
het Noordertransept der Nieuwe Kerk te Amsterdam. Daarin 
wordt medegedeeld „dat alle beelhouwwerken en verdere 
details, lijsten enz. met de grootste zorg opnieuw werden op
gehakt." 

De heer Victor de Stuers schrijft naar aanleiding dier 
woorden het volgende aan de N. R. C. : 

Dat inen tot deze bewerking is overgegaan, moet zoowel 
uit een artistiek, als uit een technisch oogpunt worden be
treurd. Hoe handig dat opkappen geschiedde, het oorspron
kelijk beeldhouwwerk verliest daarbij toch onvermijdelijk 
iets van zijn karakter. Voorts ontneemt men door deze be
werking aan de steen de huid, die zich bij het cristalliseeren 
van het groefwater, toen de steen oorspronkelijk gekapt 
werd, aan de oppervlakte gevormd heeft eu die van het 
grootste nut is voor het behoud van de steen tegen kli-
matorische invloeden. Is die laag weggekapt, dan is de steen 
beroofd van hare bescherming en is zij aan langzamen ou
dergang prijs gegeven. 

Waartoe heeft men overigens dat kostbare opkappen 
noodig geacht ? Waar de beeldhouwwerken te veel verweerd 
waren, heeft men ze vernieuwd, en daar is niets tegeu mits, 
men de oude stukken niet al te spoedig veroordeeld heeft. 
Maar waarom de niet verweerde stukken opgekapt ? Vermoe
delijk om er een helder, lichtkleurig aanzien aan te geven, 
harinoniecrend met de nieuwe stukken. Dit mocht echter 
geeu reden zijn. Dat steen, die 4 eeuwen oud is, grijs en 
grauw uitziet, is geen euvel, maar natuurlijk en onvermijdelijk. 
De nu opgekapte steen zal over 10 jaren toch weer grauw 
worden, zal men dan andermaal gaan opkappen ? Wat blijft 
er met zulk een stelsel na een eeuw over ? Ook het disparant 
tusschen de kleur van de oude en nieuwe steenen is slechts 
tijdelijk en dus zonder belang. In elk geval moesten de 
bovengeschetste nadeelige gevolgen van het ophakken weer
houden. 

Ik acht het nuttig hierop de aandacht te vestigen, omdat 
deze onoordeelkundige behandeling van het steenwerk bij 
oude monumenten mij ieeds herhaaldelijk gebleken is te 
vallen in den smaak onzer autoriteiten, die daartoe verleid 
worden door de, den Hollanders aangeboren zucht naar net
en frischheid. 

— Bij Koninklijk besluit zijn met ingang van 1 Mei, 
benoemd tot ndj.-opz. van den Rijkswaterstaat W. L . Bin
nendijk, R. de Hoer van der Ley, W. J . L . Chevalier, A. 
Coerengel, H . Dalebout, F. J . Dootjes, O. A. v. Druten,. 
D. Duif, C. J . Durieux, W. P. Eskes, J . J . Fourdraine, 
B. Qelsing, B. J . Gorter, J. v. d. Haar, J . F. Helmers, J . 
Hubergtse, M . J . Joosten, F . de Kluiver Jz., F. W. Kollöf-
fel, J . P. Laernocs, G. C. Lodder, J . Lokker Mz., J . Lok. 
ker Jnz. Jr., M . Muller, M . Te Nuvl, J . G. Keynders, Th-
Revmers, J . ke Ringh, II. Sleglkanip, P. Smit Az., J . D. 
Staal, J . B. Theuns, J . van der Velde, J . van Vemde, A. 
Versteeg, J . H . de Vries, F. A . de Weger, F . Westhoeve, 
II. J . Willems en M . Willems. 
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R E D A C T I E V A N ARCHITECT! RA ET A M I C I T I A : 
H G JANSEN, W. K R O M I I O l ' ï C Z N . , JOS. T H . J . CUIJPERS, 

P A U L J . D E J O N G H cn J . L . M . L A U W E R I K S . 
Bijdragen te adresseeren aan den Heer PAII , . J . i>T.3anc,u,Vijzelstraat 

40 tc Amsterdam, en alles, wat de Administratie van het Genootschap 
betreft, aan den Heer J . C. D. ui G A Z A R , le Secretaris, American-
hotel, tc Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N VAN H E T LIDMAATSCHAP. 
Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege

zonden, aan alle leden van bet Genootschap. De jaarlgksohe contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
ƒ, kunstlievende leden t> 10.— 
» buitenleden • 7.50 

DE PRIJSKAMP I N DE SCHOONE B O U W K U N S T 
A A N DE RIJKS-ACADEMIE VOOR B E E L D E N D E 

K U N S T E N . 

De jaargelden van hooger baud, tot nu toe uitsluitend 
aan schilders eu beeldhouwers toegekend, worden voortaan 
ook begenadigend aan bouwkundigen verstrekt, met behoud 
echter dat zij de schoone bouwkunst beoefenen. Dezulken 
alleen is het geoorloofd aan den prijskamp deel te nemen, 
die zal uitmaken wie van hen de waardigste is om een 
jaargeld te verkrijgen //teneinde hem in de gelegenheid te 
stellen zich in de schoone bouwkunst te volmaken." 

Zou er bij de andere beeldende kunsten ook onderscheid 
gemaakt worden tusschen schoon en niet schoon? Bestaat er 
ook ergens eene schoone toonkunst of eene schoone letter
kunde? Zoo niet, dan wordt het tijd ook bij die kunsten 
of liever kunstuitingen eenige fijnere onderscheiding te gaan 
toepassen. 

Het programma voor bovengenoemden prijskamp is alleszins 
doelmatig, uitgezonderd het totaal over het hoofd zien van 
de werktuigkunde, waarvan de eenvoudige elementaire ken
nis toch voor een bouwkundige ook wel noodig is. 

Een erger bezwaar is, dat ongefortuneerde bouwkundigen 
niet. aau dezen prijskamp kunnen deelnemen. De meesten 
toch zijn werkzaam op een architecten-bureau en leven van 
de opbrengst van het werk dat zij daar verrichten, ander
halve maand zoudeu zij minstens van deze verdiensten 
moeten afzien om in de schoone bouwkunst te gaan kampen; 
voor de meesten is dat ondoenlijk, het zou dus te wenschen 
zijn dat de lokalen der Rijks-academie voor hen ook 's avonds 
beschikbaar bleven, bijvoorbeeld van 5—12 uur 's avonds. 

Nog ware het te wenschen, dat aan eventueel met een 
jaargeld begunstigde mededingers de keuze werd vrijgelaten, 
waar zij hunne studie wilden voltooien, en hun geene be
perkende verplichtingen dienaangaande werden opgelegd. 

Voor velen toch is Rome (*) niet alleen de leerschool oin 
bouwkundige ervaring op te doen. Het beste resultaat kan 
men verwachten als men individueele neigingen dienaan
gaande, als eenig motief laat gelden, en vrije, volkomen vrije 
ontwikkeling als eenig doel beoogt. Door op die wijze met 
alle conventie te breken, en geen enkelen moedwilligen hin
derpaal te plaatsen op den weg van den voorwaarts stre-
venden bouwkundige, kon men inderdaad werkzaam zijn aan 
het vooruithelpen der nationale bouwkunst, misschien is 
dan in korten tijd het voorvoegsel schoone geheel overbodig 
en hebben wij enkel te maken met bouwkunst zonder meer. 

LAUWERIKS. 

(*) Frankrijk, België cn Engeland en ons Nederlandsch-Indic bevatten 
monumenten, die schooner zijn dan de tot vervelens toe opgeverfde Romeinsche. 

S T U D I E B E IJ R S. 

Rijksacademie van Beeldende Kunsten. 
Prijskamp in de schoone houwkunst. 

I. In het gebouw der Rijks-academie van Beeldende Kunsten te Amster
dam zal, te beginnen op Donderdag 12 Juli 1894, plaats hebben het examen, 
bedoeld in art. 11 der wet van 2fi .Mei L370 {Slaateèlad n". 78), gevolgd 
door een prijskamp in de schoone bouwkunst als bedoeld in art. 12, 2de 
lid, dier wet. 

Dc eischen voor het examen zijn ten aanzien van • 
a. de netthctica 

kennis van de hoofdbeginselen der schoonheidsleer met betrekking tol de 
bouw*, de schilder- eu de beeldhouwkunst ; 

b. de kunstgeschiedenis : 
kennis van de hoofdtrekken der algemeene cn der Nederlandsche kunst

geschiedenis ; 
e. de ontleedkunde : 

kennis van het menschelijk geraamte eu der oppervlakkige spieren ; 
d. d<' doorzichtkunde: 

kennis van de beginselen der doorzichtkunde. 
liet wordt mondeling cn, zoo noodig, buitendien schriftelijk afgelegd ; voor 

het mondeling examen wordt in elk der vakken per candiilaat I m o g M e n » een 
uur gesteld. 

Buitendien worden gevorderd voor het vak <* (ontleedkdnde): 
1". de schets van een proportiebeeld met geraamte, waarvoor C uren 

toegestaan worden ; 
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2". ecnc spierteckcning van een onderdeel van het mcnschclijk liehaam, 
waarvoor 2 aren worden tocgestuun ; 

3°. eene teekeniug von eeu stuud naar het naakt model, (het opgerezen 
beeld ter hoogte vun ongeveer 50 e.M.), waarvoor 10 uren toegestaan worden; 

en voor het vak il (doorziebtkunde) het in perspectief brengen met scha-
duwbepaliiig vun eenige voorwerpen volgons opgave, waarvoor 6 uren wor
den toegestaan. „ , , 

II. Tot het afleggen van dit examen wordeu toegelaten Nederlanders van 
beiderlei geslacht, ook niet-lccrliugen der Academie, doch alsdan niet jonger 
dan 20 cu niet ouder dun 30 juren. 

III. De candidatcn zijn verplicht vau hun voornemen minstens vier weken 
te voren bij vrachtvrije brieven kenuis le geven aan den directeur, niet 
overlegging vau ecu uittreksel uit het geboorte register van den burgerlijken 
stand hen betreffende. , . . . 

IV. Met examen wordt ten overstnun der commissie vun toezicht in het 
openbaar, onder leiding vau den directeur, afgenomen door examinatoren, 
aangewezen door den Minister van Binnenlandache Zaken. 

V. Zij die hel examen met goeden uitslag hebben afgelegd, worden toege
laten tot deu wedstrijd bedoeld sub VI. Hun wordt binnen acht dagen door 
de commissie vau examinatoren ccn getuigschrift uitgereikt. 

VI. Op Donderdag den 'Jdcu Augustus wordt aau dc Rijks academie een 
wedstrijd geopend in dc schoone bouwkunst. 

Zij die er aan wenschcu deel tc nemen, melden zich twee weken vóór 
dat tijdstip schriftelijk bij vrachtvrije brieven bij den directeur auu, ouder 
overlegging van bet getuigschrift sub V bedoeld, dat evenwel het examen 
iu de ontleedkunde niet behoeft tc omvatten. 

VII. Aan clkcu mededinger wordt bij het lot eene afzonderlijke loge 
aangewezen voor den duur van den wedstrijd. 

Dc mededingers hebben alleen aanspraak op kostelooge verwarming; alle 
uitgaven door ben tc doen blijven voor hunne rekening. 

VIII. De mededingers onderwerpen zich, op straffe van uitsluiting, aan 
dc maatregelen van orde, door den directeur, onder goedkeuring van de 
commissie van toezicht, vastgesteld of vast te stellen. 

1\. 11e wedstrijd bestaat iu : 
a. een proefkamp; 
b. ccn ciudkamp. 
Hoogstens ten getale vau zes wordeu dc mededingers die het best in den 

proefkamp voldeden, tot den ciudkamp toegelaten. 
Alleen indien de jury beslist dat geen der mededingen voldoende bekwaam

heid iu den proefkamp bewees, wordt de eindkamp uict gehouden. 
X. Dc proefkamp bestaat in : 
1". bet afleggen van een voorafgaand examen betreffende : 
a. de lagere wiskunde ; 
b. de beschrijvende meetkunde; 
c. de statica, wat betreft de berekening vun eenvoudige constructicn; 
//. de burgerlijke bouwkunst iboutverbindingen, steenverbuuden, ijzercon-

structiën, onderdeden van gebouwen); 
e. de keuuis van bouwstoffen gebruikelijk voor bouwkundige werken ; 
/'. de leer van het ornament; 
2°. het vervaardigen van een ontwerp voor ccn eenvoudig gebouw (woon

huis, villa); 
8°. bet ontwerpen van een bouwkundig decoratief detail. 
De opgegeven onderwerpen ziju \oor alle mededingers dezelfde. 
Zij die in hel bezit zijn van hel diploma wegens goed afgelegd eindexamen 

eener hoogere burgerschool met 5-jarigcn cursus, ziju vrijgesteld vau dc vak
ken sub 1"., a—6. 

Zij die ia hel bezit ziju van het diploma II, bedoeld in art. Dl van dc wet 
op het middelbaar ouderwijs van 2 Hei l v 83 {Staatsblad u". 50), zijn vrij• 
gesteld van de vakken sub 1°., a—e. 

Zij die in het bezit ziju vun het diploma C', bedoeld in art. 62 van ge
melde wel, ziju vrijgesteld van dc vakken sub 1"., a—J'. 

Behoudens deze vrijstellingen worden alleen zij die met goed gevolg het 
v -afgaand examen in elk der sub 1". vernielde vakken aflegden, toegelaten 
lot de proeven sub 2". en 3". 

XI. De eindkamp bestaat iu het vervaardigen van ecu ontwerp voor een 
monumentaal gebouw. 

De Bchetsen daarvoor op de srhi.al 1 : 200, bestaande in platte grondcu, 
doorsneden en de voornaamste opstanden, worden door den directeur, in te
genwoordigheid van deu mededinger, gewaarmerkt vu bchooren ten grondslag 
te liggen eau dc definitieve ontwerpen. 

Gedurende het vervaardigen daarvan wordt niemand tot den mededinger 
toegelaten. 

De definitieve ontwerpen moeten bestaan in : 
dc platte gronden der verschillende verdiepingen op dc schaal vau 

1 : 100; 
li. dc teekeuing van vóór- en achtergevel en van een der zijgevels op 

dezelfde Behaal ; 
,•. twee détailteekeningen tot verklaring der constructie op dezelfde schaal; 

minstens twee détailteekeningen van voorname decoratieve onderdeden 
op de schaal van 1 : 20; 

f. eene perspeotief-teekening iu naturel uitgevoerd; 
g. eene beknopte technische beschrijving van het gebouw eu vun de te 

bezigen materialen, 
XII. De jary wordt benoemd door dc commissie van toezicht op de Rijks-

aoademie van Beeldende Kunsten cn bestaat telkens uit zeven leden. 
Br is eene jun al voor het theoretisoh examen iu den proefkamp, bedoeld 

sub X. 1"., hiervoor: 
voorts eene jury a'1 voor het prnetisch examen in den proefkamp, bedoeld 

sub \ , 2°, •'{"., hiervoor; 
cli eindelek eene jun bedoeld sub \1 hiervoor, welke laatste jury uit 

dezelfde heeren bestaat als dc jury a\ 
Blke jury bepaalt vooraf, inoverlcg met den directeur, hoeveel tijd voor 

elk der aau de mededingers opgelegde werkzaamheden toegestaan wordt, en 

deelt zijne uitspraak door (iisschinkomst der commissie van toezicht terstond 
schriftelijk mede aan dc jury, wiarvoor de candidatcn nader moeten verschij
nen. 

XIII. D«s jury bcpailt de onderwerpen zoowel voor den proef-als voor den 
eindkamp. 

Het opgelegd onderwerp is hetzelfde voor ul de mededingers in denzelfden 
kamp. De omschrijving vun het onderwerp wordt aan ieder hunner in hand
schrift in een verzegeld couvert bij het binnentreden der loge overhandigd. 

XIV. De jury .vermeld sub a> van j XII doet uitspraak op Zaterdag 11 
Augustus; de jury vermeld sub «> van § XII op Zaterdag 18 Augustus, en 
bepaalt daarbij, wanneer er meer dun zes mededingers zijn, wie de zes zijn 
die het best hebben voldaan. 

XV. De eindkamp vangt aan op Maandag 20 Augustus cn eindigt op 
Donderdug 4 October. 

Dc loges zijn voor dc mededingers beschikbaar op alle werkdagen van 
's morgens 8 tol 's niimiddugs 5 uren. 

Rij de beoordeeling vun den eindkamp legt de jury vooraf ter zijde dc 
werken der mededingers, die zich niet hebben gehouden aan het opgelegd 
program, die iu te sterke mate afgeweken ziju vun hunne schetsen of die de 
voorgeschreven aliuetingcu niet iu hel oog hielden. 

XVI. Dc jury in den eindkamp beslist tusschen 5 en 25 October of een 
der mededingers, en zoo ja wie, den prijs, bestaande in een gouden ecre-
pcniiing, en het uecessit, bcstuunde in een zilveren cerepenning, is waardig 
le keuren, eu brengt ecu met redenen omkleed verslag omtrent de uitkom
sten vun den wedstrijd uit. 

Dit verslag wordt aau den Minister van ltinnenlundsehc Zukcn gezonden 
door tusseheukuinst der commissie van toetichi, welke hierbij, zoo duurtoc 
termen beslaan, de gemotiveerde aanbeveling voegt, bedoeld sub XV 111 hierouder. 

XVII. Daarna wordeu ul de iu den wedstrijd geleverde werken openlijk 
gedurende minstens 8 dagen tentoongesteld. 

De bckrooudc werken blijven eigendom der Academie. 
Aau dc bekroonden wordt eeue «ergocdiug voor gemaakte kusten uitgekeerd, 

te begrooien door de j u n , hoogstens tot een bedrug van f200 voor ieder. 
XVIII. Hij die den gouden ecreprijs is waardig gekeurd en blijken heeft 

gegeven vun groot talent en buiteugewoncn aanleg, kan, op gemotiveerde 
aanbeveling vun de commissie van toezicht, door Hare Majesteit de Koningin 
hoogstens gedurende vier achtereenvolgende jaren mcl ccn jaargeld van 
1 1200 worden begunstigd, ten einde hem in dc gelegenheid te stellen zich 
iu dc schoone bouwkunst te volmaken. Die oudcrsteuuiiig wordt telkens 
voor een jaur verleend. 

In de Staatcourant gesohiedt mcdedeeling van het daartoe strekkend 
Koninklijk besluit, zoowel als vun de aanbeveling der commissie. 

Aau den beguuidigde kun leveus eene vergoeding voor uitguven wegens 
werkplaatsen eu modellen worden toegekend, lot eeu bedrug vnn hoogstens 
f 000 'sjaals. 

Amsterdam, den 26stcn April 1894. 
De Directeur der Itijks-aeademie van Beeldende Kunsten, 

A i - i i . A i . u x i ' . 

DE RESTAURATIE DER N I E U W E K E R K . 
In aansluiting op de in het vorig nummer opgenomen 

opmerkingen vau den heer de Stuers, volgt nu hieronder 
het antwoord van den heer C. B. Posthumus Meijes, archi
tect der restauratie. De heer P. M . acht de opmerkingen 
van den heer de Stuers niet ongegrond en zegt daarvan 
het volgende : 

„Ieder deskundige zal zich met deze zienswijze van den 
heer de Stuers volkomen vereenigen, mits die beeldhouw
werken niet zóózeer beschadigd en verweerd eu uitgeteertl 
zijn, dat van het kunstvolle, vooral op eenigen afstand, aan 
een hoogen kerkgevel weinig meer is waar te nemen eu dat 
van eene beschermende laag gekristalliseerd groefwater, in
dien die werkelijk bestaan heelt, geen sprake meer kan zijn. 
Dit nu was het geval aan den noorder-transeptgcvel dei-
Nieuwe kerk. 

De meeste beeldhouwwerken waren zoodanig beschadigd 
en verweerd, dat zij slechts na nauwkeurige bestudeering 
goed waren te onderkennen. 

Ten einde nu niet meer van het oude te verwijderen dan 
hetgeen strikt noodzakelijk was, zijn de beeldhouwwerken, 
waar zulks mogelijk was, opnieuw opgekapt en werden de 
overige geheel door nieuwe vervangen, zoo nauwgezet moge
lijk naar de overgebleven fragmenten bewerkt. 

Geenszins was „de zucht naar net- en frischheid" de 
drijfveer tot het bekappen der beeldhouwwerken; ware dit 
het geval geweest, dan zouden met meer reden eenvoudig 
alle oude stukken door nieuwe zijn vervangen; dit ware 
alsdan nog „frisseher" geweest! 

Integendeel, de wensch om zooveel zulks mogelijk was 
het oude te behouden en dc schoone vormen voor algeheel 
verval te bewaren, gepaard aau de noodzakelijkheid der 
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restauratie van den iu bouwvallige!) toestand verkeerenden 
gevel, was de leidende gedachte bij deze geheele restauratie. 

De opgekapte en zelfs de nieuw geplaatste steen heeft, 
dank zij rook en stof en den invloed van het klimaat, 
gelukkig reeds veel van hare nieuwheid verloren en zal zeer 
zeker binnen enkele jaren weder de heerlijke grauw-grijze 
tint van de oude steen vei toonen. 

Als antwoord hierop schreef de heer de Stuers het volgende : 
„In de N. Bolt. Courant van 1 Mei betoogde ik dat het 

om twee redenen verkeerd is bij restauratie vau monumen
ten de oude steenen op te hakken; 1°. omdat daardoor 
onvermijdelijk het karakter van het oorspronkelijk beeld
houwwerk lijdt; 2". omdat daardoor de groefwaterkorst, die 
de oppervlakte der steenen beschermt, verloren gaat, en dus 
de definitieve ondergang van de steen geprovoceerd wordt. 

In hetzelfde blad van 5 Mei verklaart de heer Posthumus 
Meyjes, die de gewraakte bewerking aan de Nieuwe Kerk 
te Amsterdam had uitgevoerd, dat hij het volkomen met 
mij eens is ; doch hij verdedigt zijne bewerking door te 
zeggen, dat de steen, die hij opkapte, reeds zoo verteerd 
was dat daaraan bijna geen vorm meer te onderkennen was, 
en dat van de beschermende groef wat erlaag geen sprake 
meer kon zijn. 

Als tlat zoo is, dan is steen opgekapt die reeds verweerd 
was en het niet lang meer zal uithouden, zoodat het geld 
aan de opkapping besteed als vrij wel weggeworpen is te 
beschouwen. 

Er is hier geen tusschenweg. Of de steen is verweerd, 
en dan moet men haar door nieuwe vervangen ; of zij is 
dit niet, en dan behoort men ze eenvoudig te behouden. 
V a n h e t o p k a p p e n d e r o u d e o p p e r v l a k t e 
on t h o u d e men z i c h s t e e d s." 

PRACTISCHE AMBACHTSSCHOOL TE L E I D E N . 

Ons werd het jaarverslag van deze school toegezonden, 
waaraan we. het volgende ontleenen : 

Het afgeloopen jaar was voor de Ambachtsschool vooral 
in twee opzichten zeer belangrijk. Men is vrij wat gevorderd 
met het afwerken van het gebouw, daar enkele lokalen 
reeds hunne voltooiing naderen. De jongens hebben daaraan 
steeds met ijver en toewijding gewerkt. Iu de tweede plaats 
omdat, na de voorbereidende werkzaamheden op het einde 
van deu vorigen cursus, dit jaar een aanvang gemaakt is 
met het onderwijs, zoowel theoretisch als praktisch, naar de 
eischen van het nieuwe programma te geven. 

Een heugelijke dag voor de school was Maandag de 3de 
Juli, de herdenkingsdag van het tienjarig bestaan der ver
eeniging (de opening had 2 Juli 1883 plaats), die ook 
tevens de aangewezen dag was voor de ofllcieele opening der 
nieuwe school. 

In September werd van de Provinciale Staten de niedc-
deeling gedaan, dat het subsidie ingevolge een aanvraag, 
niet f \ 000 was verhoogd, onder voorwaarde echter, dat het 
onderwijs in het machine-batikwerken zou worden uitgebreid 
door het geven van onderwijs iu dc stoomwerktuigkunde. 

Om daaraan te kunnen voldoen moest opnieuw worden 
uitgezien naar middelen tot aankoop van eene stoommachine 
met het noodige drijfwerk en voor het maken van een 
machinelokaal. 

Hierin is men geslaagd door het aangaan eener geldleening 
groot ƒ 0 0 0 0 ik 4 °/o> a f t e l('ss<"u iu 15 jaar, voor welke 
leening in de laatstgehouden algemeene vergadering de 
goedkeuring werd gevraagd en verkregen. 

In het jaar 1893 heeft de Vereeniging door overlijden, 
door het verlaten der stad of door bedanken 1G leden en 
5 begunstigers verloren, terwijl 22 leden en 5 begunstigers 
zijn toegetreden. 

Het Bestuur moet er nog steeds op wijzen, dat men aan 
den geldelijken steun der leden groote behoefte heeft ; de 

meening, dat de school voortaan dien steun gedeeltelijk zou 
kunneu missen is zeer onjuist, daar de fiuantiën zeer beperkt 
blijven en men geen de minste ontvangsten kan ontberen, 
zooals uit het nadeelig slot der rekening over het afgeloopen 
jaar blijkt. 

Het onderwijzend personeel onderging dit jaar geene 
verandering; de ouderwijzers en leeraars, de heeren Catin, 
Parmeutier, Verstraaten, Lafeber, Wassink, Janssen en Fon
tein vervulden hunne taak met groote nauwgezetheid, evenzoo 
de onderwijzer Dusaswa, wieu het ouderwijs in het draaien 
gedurende enkele uren is opgedragen. 

Aan den Directeur, den heer Adr. J . van Achterberg, 
wordt in het verslag den besten dank betuigd, voor den 
ijver en de nauwgezetheid, waarmede hij zijne betrekking 
gedurende het afgeloopen jaar wederom vervulde. 

In het afgeloopen jaar hebben 120 leerlingen aan het 
onderwijs deelgenomen, verdeeld als volgt: 

36 voor het timmeren, 16 voor het meubelmaken, 
47 a a smeden, 27 „ // schilderen, 
Op den lsten April 1894 verlieten 21 leerlingen de 

school, waarvan 18 met diploma. 

ARCHITECTEN E N OPZICHTERS BIJ D E N 
WATERSTAAT I N INDIË *. 

Van verschillende zijden zijn gedurende de laatste maan
den uit de Indische ambtenaarskringen stemmen opgegaan, 
om verbetering van positie en vooruitzichten. 

A l werd tot dusver onder die stemmen er geen vernomen 
uit het corps architecten en opzichters bij den waterstaat, 
zoo blijft het intussehen toch zeker, dat zij onder de ainb-
teaaren, die op rechtmatige gronden aanspraak hebben op 
lotsverbetering, een eerste plaats innemen. 

Na aan het volgende eenige aandacht geschonken te heb
ben, zal ook de lezer zulks ongetwijfeld beamen. 

Gesteld, dat een jongmensen, die opzichter bij den water
staat wenscht te worden, slechts lager ouderwijs genoten 
heeft — iu den regel hebben de candidaten-opzichter te
voren een inrichting vau middelbaar of meer uitgebreid lager 
onderwijs bezocht — dan zal hij zich zeker nog drie jareu, 
tenzij hij begaafd is met bijzonder goede geestvermogens, op 
een inspannende studie moeten toeleggen, alvorens de be
kwaamheden tc bezitten, voor deze betrekking vereischt. 

Het examenprogramma omvat hoofdzakelijk de vakken 
wis-, bouw-, werktuig- en landmeetkunde. Dat voor de can
didaten een oppervlakkige kennis geenszins voldoende wordt 
geacht, bewijst de lange duur der examens (voor opzichter 
10 a 14 dagen en voor architect 8 ii 10 dagen), terwijl het 
gemiddeld te behalen cijfer over 11 vakken niet minder dan 
6 bedragen mag. 

Bovendien moet men, om tot het examen te mogen wor
den toegelaten, minstens drie jaren werkzaam zijn geweest 
bij de uitvoering van bouwwerken, of met goed gevolg den 
cursus eener ambachtschool doorloopen hebben. 

Alles tezamen genomen, behoeven de examens voor opzich
ter cu architect bij de B. O. W., zooah zij tegenwoordig 
afgenomen worden, niet in de schaduw te staan van die voor 
adjunct-landmeter eu landmeter bij het kadaster, commies 
bij den Post- en Telegraafdienst en onderwijzer bij het lager 
onderwijs. Toch verschillen de vooruitzichten en tractemen-
ten — van andere inkomsten niet gesproken — van de 
architecten en opzichters aanmerkelijk van die der overige 
categoriën van ambtenaren. 

„Dc opzichters der 3e klasse krijgen 's maands f150.—, 
die der 2e klasse f200.— en der le klasse f250.— ; na 
afgelegd overgangsexamen kunnen zij architect 2e klasse 
worden op f 300.— zegge, drie honderd gulden, na latei-
eindelijk hun baton de maréchal te bereiken als architect 
der le klasse op f 4'd).— 

Een adjunct-landmeter daarentegen, begint met een maan-
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delijkscli tractement van f200.— en kan het, na aan het 
aanvullingsexamen voor landmeter te hebben voldaan, suc-
cessivelijk brengen tot den rang van ingenieur le klasse 
op flOÓO.—. Een telegrafist 3e klasse heeft f 150.— een id. 
2e kl . f220.— een le kl . f300.— enz... . tot f 000, benevens 
vrije woning als kantoorchef. Een onderwijzer klimt op van 
f125. f- huishuurindemniteit tot fCOO.— en de rest. 

Zelfs de ambtenaren, die, behalve het z.g. klein-ambtc-
naars-exaraen, zich aan geen ander wetenschappelijk onderzoek 
te onderwerpen hebben, verkeeren in vele opzichten in een 
betere conditie. 

Den recherche-ambtenaren o.a. ligt de weg open om 
het éénmaal tot controleur te brengen op f1000.— 
Vmaands enz. 

Voorbeelden te over dus, om de stiefmoederlijke behan
deling van de ondergeschikte Waterstaatsambtenaren op het 
punt van bezoldiging, in het licht te stellen ! 

„Er is echter meer !" 
;/Tot A° 1885 ontvingen de architecten oin de twee jaren 

een tractementsverhooging van f 50 totdat hun tractementen 
geklommen waren tot f450 en f600. Intusschen was als 
regel aangenomen, dat in vele gewesten, waar vroeger inge
nieurs ais eerstaauwezenden optraden, deze als zoodanig 
vervangen worden door architecten en opzichters. Tegen
woordig zijn, op 4 gewesten van Java en 2 van de buiten
bezittingen na, in alle overige, architecten opzichters als 
eerstaanwezende Waterstaatsambtenaren te werk gesteld, een 
betrekking, die niet alleen grootere werkzaamheid eu meer 
dan gewone bekwaamheden vereischt, maar waaraan ook een 
z.ware geldelijke verantwoordelijkheid verbonden is. 

Nu verwacht men redelijkerwijze, dat met die moeilijker 
werkkring, de inkomsten, tenminste die der architecten, 
gelijken tred zouden houden, laat staan zelfs, dat men ze 
onveranderd zou laten? „Neen," zij werden in verhouding 
tot het meerdere werk verminderd, d.w.z. de 
periodieke tractemeutsverhoogingen werden gewoonweg inge
trokken !" 

Aangezien deze intrekking van terugwerkende kracht was, 
behoeft het geen betoog, hoe zich de opzichters, iu hun 
verwachting, om het eens te kunnen brengen tot 000 gul
den, zij het ook na een langdnrigen en inoeitevollen dienst
tijd, gedupeerd zagen. Als daardoor hun dienstijver vermin
dert en zij weinig hart voor hun werk gevoelen, wie zal 
er zich over verbazen ? 

„•De grootste grief echter van het gansche corps opzich
ters is het moeten reizen als 2e klasse passagier van en 
naar Europa. Terwijl alle andere hierboven genoemde amb
tenaren van dezelfde en van minder ontwikkeling recht 
hebben op een overtocht le klasse, is met de opzichters 
van den Waterstaat een vernederende uitzondering gemaakt. 
Waarom toch ? 

Is 't, omdat zij behalve hun intellectueele kennis een 
ambacht verstaan en ergo (?) den naam verdienen van 
„werkman?" (Wordt vervolgd.) 

(*) Overgenomen uii het Batavioaseh Nieuwsblad. 

B E R I C H T E N . 

— Nader vernemen wij aangaande de prijsvraag der R. 
K. Ziekenverpleging, dat een der zeven aanvankelijk uitge-
noodigde architecten, Dr. P. J . H . Cuijpers, reeds in den 
aanvang voor de mededinging heeft bedankt, maar dat later 
het zevental opnieuw is aangevuld. 

Waar voor zulk een belangrijk vraagstuk, als een groot 
ziekenhuis moet geacht worden, zooveel studie en werk te 
zamen is gebracht, mogen wc verwachten, dat de resultaten 
daal van in wijder kring zullen bekend gemaakt worden ; 
want dergelijke ontwerpen hebben niet alleen waarde voor 
de uitvoering, maar kunnen ook aau andere bouwkundigen 
tot vergelijkende studie dienen. Deze studie wordt bijzouder 

leerrijk, wanneer dooi de jury een beredeneerd rapport over 
de ontwerpen is geleverd. 

— Bij beschikking van den minister van binnenlandsche 
zaken van 7 dezer, zijn benoemd tot examinatoren voorliet 
in 1894 aan de Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te 
houden examen, bedoeld bij art. 11 der wet van 26 Mei 
1870, tot regeling van het onderwijs van Rijkswege in de 
Beeldende Kunsten, de heeren : jhr. dr. J . Six, hoogleeraar 
aan de Rijks-Academie van Beeldende Kunsten; H . P. Ber
lage Nzn., architect; N . van der Waay, hoogleeraar aan de 
Rijks-Academie van Beeldende Kunsten ; J . Versluys, leer
aar aan de Rijks-Academie van Beeldende Kunsten, allen 
alhier. (St.-Ct.) 

— Als leden der jury en der commissie tot het vaststel
len van de prijsvraag voor een diploma voor de aanstaande 
tentoonstelling zijn aangewezen door Arti et Amicitiae de 
heer prof L . Dake; door Architectura et Amicitiae de heer 
J . R. de Kruiff; door het Genootschap tot Bevordering der 
Bouivknnst de heer W. Kromhout Czn., architect, allen hier; 
door het Schildersgenootschap Pulchri Studio werd aange
wezen de heer C. J . W. Boudewijnze te 's Hage. 

De Voorzitter der jury, de heer J . C. van Marken, zal 
mede deel uitmaken dezer commissie. (Ned. Bakkers Ct.) 

— De kunstbeschouwing van //Arti et Amicitiae", be
staande uit eene verzameling aquarellen en teekeningen is 
voor het publiek tol Zondag 13 Mei le bezichtigen in het 
maatschappelijk gebouw. 

— Bij het doen van opgravingen in het koor der Groote 
of Protestantsche kerk te Geertruidenberg, kwam de archi
tect Van Seters tot het vermoeden, dat onder dat koor een 
ondergrondsche kerk of crypte kon aanwezig zijn. Bij nader 
onderzoek zijn thans een 5-tal kolommen en bogen met één 
lichtraam bloot, die op een grootsch stuk architectuur wij
zen. Het is te wenschen dat de regeeriug hierheen een 
commissie van onderzoek zendt. Hoe kundig ook, is toch 
een gewoon architect niet de man om zulke opgravingen te 
leiden. 

D E BRIELSCHE WATERPOORT. 
Weldra zal de bekende Waterpoort, waardoor in 1572 

de Watergeuzen de stad Brielle binnendrongen, verdwenen 
zijn. Volgens een opschrift is zij in het jaar 1625 een weinig 
verplaatst. Boven het jaartal prijkt in een steen (van den 
kant van het Maarland te zien) een Latijnsch vers, dat 
indertijd door P. van der Schelling aldus teruggegeven werd : 

z/'k Zag onlangs, tegens dank, de koude beren aan, 
En mijn gesteent ten doel der Noorder stormen staan : 
Nu zie ik, omgekeerd naar 't Oosten, Eebus klimmen, 
Zijn Rossen vliegen uit en boven onze kimmen. 
Den Briel, zoo zeer vermaard, heeft mij aldus verplant, 
Niet ver van daar ik stond, doch in een beter stand. 
Door mij klimt zeeman scheep cn landt weer in stads haven. 
Die de afgesolde kiel kan voeden, spijzen, laven. 
Mijn ingezetenen een scherm en toeverlaat, 
Steeds open voor de goê, gesloten voor het kwaad ; 
Vreêlievende ! treed toe, woon binnen mijne muren, 
Oproerige ! sta af, hier kan uw hoop niet duren P" 

De poort wordt nu afgebroken. Zal men den steen onge
schonden er uit krijgen ? En waar zal deze gedenksteen, 
welke driehonderd jaar deii 'Brielscfien burgers het wel en 
den vijand het wee heeft toegeroepen, die menige //afgesolde 
kiel" heeft zien binnenvallen — o. a. eens de vloot van 
het vaderland, onder een Michiel Adriaanszoon De Ruyter, 
na den roemrijken tocht- naar Chatham, toen de Brielsche 
Maas vol was van schepen cn van prijzen, op den Engelsch-
man behaald ! — thans terechtkomen ? Toch niet bij een 
steenklopper ? N. v. d. IK 
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K E U A C T I E V A N ARCHITECTURA ET A M I C I T I A : 
II. G . J A N S E N . W. K R O M H O U T C Z N . , JOS. T H . J . CUIJPERS, 

P A U L J . D E JONGII cn J . L . M . LAUWERIKS. 
Bijdragen te adresseeren aan den Heer P A U L . J . DE J O N O H , Vijzelstraat 

40 te Amsterdam, en alles, wat de Administratie van het Genootschap 
betreft, aan den Heer J . C. D. DI G A Z A U , le Secretaris, American-
hotel, te Amsterdam. 

VOORWAARDEN VAN HET LIDMAATSCHAP. 
Ilct orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege

zonden, aan alle leden van het Genootschap. Dejaarlyksehe contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 1 2 . — 
n kunstlievende leden „ 10.— 
n buitenleden „ 7.50 

DE N I E U W E K E R K A A N DE RUBENSSTRAAT 
TE 'S G R A V E N H A G E . 

Indien de lieer het huis niet bouwt, 
dan werken dc bouwlieden te vergeefs. 

P S A L M 127, vs. I. 

Weldra zal de Residentie een nieuw kerkgebouw rijker 
zijn. Dit bouwwerk, dat tot R. K . Parochiekerk werd 
opgericht, voor het Z.-O. gedeelte der stad, zal spoedig 
geheel voltooid zijn. 

Het is de vierde nieuwe Parochiekerk welke de offer
vaardigheid der Haagsche Katholieken, in enkele jaren, 
roemrijk deed verrijzen. 

A l kan niet worden gezegd, dat deze jongste kerkbouw, 
zijne voorgangers in volmaaktheid overtreft, toch is bij dezen 
bouw een streven naar ontwikkeling waartenemen, hetwelk, 
zoo slechts logisch ware gearbeid, van invloed had kunnen 
zijn, op den kerkenbouw der toekomst. 

Hierop het licht der critiek te doen vallen, is mijne 
bedoeling in deze verhandeling evenzeer, als onbewimpeld, 
doch zonder vooroordeel, dit bouwwerk te analyseeren en 
zijn bouwkundig samenstel aan de eischen van de logica te 

letsen. 
De logica, het gezond verstand, mag en moet bij de 

voortbrengselen der bouwkunst evenals bij elke andere 
cnschelijke handeling eischen stellen, welke geëerbiedigd 

dienen te worden. Ten aanzien der bouwkunst is de aller
eerste en voornaamste dier eischen voorzeker deze, dat de 
constructie van het bouwwerk zij deugdelijk, stevig, doel
matig, niet leidend tot verspilling, gemakkelijk te onderhouden. 
Vervolgens, dat de vormen, aan de vereischte materialen tot 
versiering gegeven, in overeenstemming zijn met de gevolgde 
instructie in het algemeen en met den aard dier materialen 
» het bijzonder. 

Aan deze hoofdbeginselen zullen wij de Kerk in de 
Rubensstraat toetsen. 

Het kerkgekouw aau de Rubensstraat is gebouwd voor 
drie altaren en + 2000 zitplaatsen. 

Zie Fig. 1. Georiënteerd op het Z.-O., vormt het grondplan 
een groot vierkant, lang 41 Meter en breed 84 Meter. Dit 
vierkant is verdeeld in middenschip A, transeptarmen B, en 
zijbeuken C, door zes kolommen, welke zoodanig geplaatst 
zijn, dat vier zwaardere kolommen D in de hoeken der 
kruisarmen staan, en twee stuks E dc benedenste kruisbalk 

I A of het middenschip in twee travées verdeden. Het mid
denschip en de transeptarmen zijn op het hart der kolommen 
gerekend, 20 Meter breed en met gemetselde bogen, waartus-
schen een houten tongewelf overspannen. De overblijvende 
vakken C tusschen den kruisvorm en het omsluitende vierkant 
dienen tot zijbeuken en zijn met steenen gewelven overdekt. 

De beide zijvlakken C' in de hoeken, boven de transeptarmen, 
zijn bestemd de zijaltaren te bevatten en met den bovenbalk 
van den kruisvorm A ' in het middenschip voor koor of pres
byterium te dienen. Het middengedeelte A ' van dit koor, in 
het verlengde van het middenschip, is, overeenkomstig dit 
schip, met houten gewelf overdekt, en wordt door eene half
cirkelvormige nis of abside E afgesloten. 

Deze nis of koorafsluiting is met steen overwelfd. Door 
een zestal kolommen wordt de plaats voor het hoofdaltaar 
omsloten en een omloop G achter dit altaar gevormd. 

Aan den voet van het middenschip, boven den hoofdingang, 
is het zangkoor H aangebracht, ter diepte van één travee 
en ter volle breedte van het schip, waartoe tot ondersteuning 
der tribunevloer in dc breedte van het schip nog twee 
kolommen I geplaatst zijn. 

Aan den voet van den rechterzijbeuk is een vijfhoekig toe
gangsportaal K met twee buitendeuren en aan dien van den 
linkerzijbeuk eene half achtkante doopkapel L uitgebouwd. 

Verder bevinden zich nog uitgebouwde portalen bij de 
eindmuren van de transeptarmen, bestemd voor biechtstoelen 
en biechtelingen, met kleinere toegangen tot de kerk. 

Ter weerszijde van den hoofdingang, en wel in de hoeken 
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vau liet zijportaal en tie doopkapel zijn twee vierkante 
traptorentjes M inwendig wijd 2.50 Meter langs den gevel 

zonderlinge. A l is iu dit plan ook de kruisvorm met 
veel goeden wil terug te vinden, het geheel is echter zoo 
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% 1-
opgemetseld, tot het beklimmen van het zangkoor. 

De sacristie en verdere bijbouwen sluiten als afzonderlijke 
ongewoon ingedeeld, dat van een voortwerken op de 
eeuwenoude, traditioneele grondvormen der christelijke ar-

aanbouwen tegen het koor der kerk aan. I chitectuur, niet veel te onldekken valt. Om deze reden is 
Deze planverdeeling is voor eene R. K . kerk eene zeer ! dit plan evenwel niet te veroordeclen. Van meer gewicht 

is de vraag of het plan doelmatig, verstandig, logisch is? 
' Rij de beoordeeling van deze zaak en van het streven, 

dat op den bouwmeester blijkbaar grooten invloed heeft 
gehad, dient men een zeer bijzondere omstandigheid in het 
oog te houden. In 's Gravenhage heeft een groot aantal 
geloovigen veel bezwaar tegen alle bouwdcelen, welke het 
gezicht op het altaar belemmeren, denkelijk een gevolg van 
de gewoonte, ontstaan uit vroegere toestanden, toen de R. 
Katholieken zich moesten behelpen inet kleine lokalen in 
gewone woonhuizen, waarin men op elkaar gedrongen was, 
en den priester als het ware midden onder de gemeente de 
H . Mysteriën zag verrichten Bij deze stemming ontmoet 
de gewone middeneeuwsche kerkbouw met zijn kolommen-
systeem veel bedenking, en is het begrijpelijk, dat een archi
tect er naar streeft, zich in het oog van zijn publiek 
verdienstelijk te maken, door een plan te ontwerpen, waarbij 
de voor het gezicht belemmerende zuilen, zoo min mogelijk 
voorkomen. Zulk streven kan toevallig juist in den Haag 
tot goede ontwikkeling komen, omdat men daar in de oude 
(thans Ned. Herv.) St. Jacobskerk het voorbeeld van een 
kerkgebouw heeft, dat boven alle onze middeneeuwsche 
kerken uitmunt juist door dc zeer eigenaardige en fraaie 
oplossing van dezelfde moeiclijkheid waarvoor thans de 
architect der. Rubensstraatkerk stond. 

Bij de inrichting van het plan dezer kerk is blijkbaar 
gestreefd naar een kerkruim, zoomin mogelijk door kolommen 
onderbroken. Slechts een achttal pijlers onderschragen den 
geheelen binnenbouw. Bij de plaatsing daarvan is echter uit 
het oog verloren de. wenschelijkheid om eenige afscheiding 
te houden tusschen kerkruim en presbyterium, zoodat nu 
aan de absis van het hoofdaltaar eigenlijk het koor ontbreekt, 
en daarentegen aan de presbyteria der zijaltaren de absiden 
gemist wordeu. Deze fout had kunnen vermeden worden door 
het grondplan te wijzigen volgens Fig. 2, dat zich aansluit 
bij inrichtingen, zooals die van het koor der nieuwe St. Jozefs-
kerk te 's Hage en van de oude O.L.Vr. Kerk te Maastricht. 
. Alsdan zou ook de triomfboog zijn behooilijke plaats 
tusschen koor- en schipaansluiting gevonden hebben. 

Voor de verlichting van het koor, dat nu veel te donker is, 
zouden de ramen in het koor eu trausept belangrijk kunnen 
zijn verbreed en verhoogd. 

Het zangkoor zou gedeeltelijk tusschen de traptorens hebben 
kunnen vallen, waardoor de beide kolommen iu het midden
schip konden vervallen ten gunste van het aangenomen 
beginsel bij het schepcnplan vooropgesteld. 

Ter beoordeeling van den opbouw, gaan wij uit van de 
stelling dat : Elk gebouw, hetwelk volgens gezonde construc
tieve regelen is opgetrokken, zoodat het in al zijn deelen 
natuurlijk en waar verschijnt, uitwendig door zijn bouwdcelen, 
zijn inwendige samenstelling noodzakelijk en ongezocht laat 
uitkomen en herkennen; niet de kleine détailvormen der 
decoratie, in een of anderen stijl behandeld, kunnen de 
constructie van het gebouw openbaren. Dit wordt aan deze 
kerk bewaarheid, waar, alhoewel in de détails, zooals wij straks 
zullen aantoonen, nagenoeg alle middeneeuwsche stijlperioden 
zijn vertegenwoordigd, het den meest scherpzinnigen opmer
ker onmogelijk is, uitwendig een driebeukigen bouw te 
ontdekken. Zoo is het bij de logische kerk-constructiën der 
middeneeuwen niet nioeielijk uit het uitwendige zelfs het 
aantal pijlers afteleiden, waarop de binnenbouw steun viudt. 

Fig. 3 stelt voor eene dwarsdoorsnede over deze kerk, 
waarin perspectivisch met enkele lijnen het binnen-aanzicht 
op het koor geschetst is. In het middenschip eu transept 
zijn op de 4 Meter hooge kolommen O, dwars over het 
schip, halfcirkelvormige bogen X gemetseld, welke op ï / 3 

hunner hoogte van ijzeren trekstaugen Z ziju voorzien. 
Zijdelings worden deze bogen X gesteund door het gewelfde, 
wafelvormig-ingedeelde plafond van hout, hetwelk tusschen 
de steenen bogen is ingetimmerd. 

De lagere zijschepen zijn met gemetselde kruisgewelven 
overdekt. Alle drie de schepen zijn met ééne enkele door
gaande houten kap van 30 graden helling overdekt. 

Tengevolge dezer doorgaande groote kap, is uitwendig 
zoowel het aansluitende westelijk als oostelijk front met 
breede lage topgevels bekroond, die het kerkgebouw zeer 
gedrukt doen schijnen en in zijn soort een dwergachtig 
voorkomen geven. 

Deze topgevels toch bestaan uit een driehoek, waarvan de 
basis 35 Meter heeft cn de top slechts 11 M . hoog is. 

Dat deze houten kap van vier en dertig Meter spanning 
eene zeer kostbare constructie moet zijn, kan voor deskun
digen geen geheim wezen. liet is duidelijk, dat afzonderlijke 
overkapping van middenschip cn zijbeuken wegens de geringe 
spanningen een eenvoudiger constructie zou hebben toegelaten 
eu bijgevolg goedkooper ware geweest. 

Het met een houten zoldering overwelfde middenschip 
vorderde logisch eene afzonderlijk naar buiten zichtbare 
overkapping, onderscheiden van die der met steen overwelfde 
zijschepen. De constructie der kappen moest daartoe van 
zeiven leiden. Immers die van de middenkap behoort zoo 
te zijn ontworpen, dat de in het gezicht komende houten 
zoldering zich daaruit natuurlijk en met de minste technische 
bezwaren ontwikkelde, en daaruit als het ware organisch 
voortkwam. Het stelsel der getimmerde plafonds toch is te 
inotiveereu als een uitvloeisel van den wensch om de naakte 
kapconstructie aan het oog te onttrekken, en is alleen dan 
logisch in de uitvoering, wanneer het toegejast wordt, door 
de onderdeelen van een overigens gezond in elkaar gezette 
kap zoodanig te vormen, te versieren en te beborden, dat 
alles een aaneengesloten geheel vormt, met de kap tot grond
slag, en het plafond tot natuurlijk uitvloeisel en gevolg. 

Voor de kappen boven de niet steenen gewelven afgedekte 
zijschepen zijn de eischen eenvoudiger: hier doen de steenen 
gewelven dienst geheel onafhankelijk van de bekappiug, 
welke hoogst eenvoudig volgens de eischen der constructie 
eu der doelmatigheid te ontwerpen is, zonder dat men 
bemoeielijkt wordt door het zoeken naar een constructie om 
deze smakelijk te vormen, te versieren eu te beborden, want 
zij komt niet iu het gezicht. 

Derhalve gaat het oeconomisch noch logisch aan, onder 
éeue en dezelfde kap beide systeemen te overdekken, evenmiu 
als het goed te keuren is, gelijk hier geschiedde, de 
houten zoldering, als een afzonderlijk en geheel op zich 
zelf staand bouwdeel, onder tegen tie kap en zonder organisch 
constructief verband met deze, tusschen gemetselde bogeu 
aan te spijkeren. . (Wordt vercolgd.J 

A R C H I T E C T E N E N OPZICHTERS BIJ D E N 
WATERSTAAT IN 1ND1Ë. 

(Vervolg en slot van 11 z. 79.) 
Dat zou immers te absurd zijn, zoo zou b.v. ieder ont

wikkeld ambtenaar, die zich op een ambacht toelegt, dan 
2e klasse moeten reizen ? 

Of wordt misschien de titel van „opzichter" onvereenig-
baar geacht met het begrip : «fatsoenlijk mensch ?" Maar op 
welken grond dan ? 

//Het is immers te ridicuul, dat o. a. een pas benoemd 
3e commies, die nog zeer korten tijd geleden als klerk 
ondergeschikt is geweest aau een opzichter le klasse, eerst
aanwezend ambtenaar, eerste klasse reist, terwijl zijn gewezen 
chef en leermeester dezelfde reis moet volbrengen, misschien 
op dezelfde boot, in de tweede klasse !" Zulke voorbeelden 
doen zich niet zelden voor. 

Het is niet zoozeer het tweede klasse reizen op zichzelf, 
waarover de opzichters zich veiuederd gevoelen, neen, het 
is de ongemotiveerde lagere classificatie, ten opzichte van 
andere ambtenaren, als commiezen, onderwijzers, etc., die 
hun wrevel opwekt. Want het is een treurig feit, dat het 
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groote publiek — en gewoonlijk bet minst beschaafde deel 
van dat publiek — in zijn onbekendheid met hetgeen een 
opzichter van dc B. O. W. moet piesteeren, en gewoon 
zijnde, de bejegening, die hij van de Regeering ondergaat, 
als maatstaf van zijn (voor) oordeel aan te nemen, op hem 
neerziet met een air de dédain. De blaam, die eenmaal op 
het corps rustte in een tijd, toen de vraag naar opzichters 
verreweg het aanbod overtrof, zoodat de keuze niet al te 
nauwlettend geschiedde en men zelfs verplicht was, heel 
veel door dc vingers te zien, is nu voor goed weggewischt. 
Er mogen nog elementen gevonden worden, op wier goede 
trouw of geschiktheid valt af te dingen, — maar eilaeie, in 
welk corps vindt inen ze niet? Mocht evenwel het gehalte 
aan slechte elementen nog zoo groot zijn, dat zij de reputatie 
van het geheel schaden, welnu, dat men ze dan verwijdere 
en vervange door betere ; het land kan er niet anders dan 
veel door winnen. 

Maar wil men een corps architecten en opzichters, vol
komen berekend voor de taak, die zij te vervullen hebben, 
en waaraan zij zich met hart en ziel zullen wijden, dat 
men ze dan ook beter behandele. Stel desnoods hoogere 
eischen, maar geef hun een maatschappelijke positie, die hun 
billijkerwijze toekomt, en een inkomen, geëvenredigd aan 
de van hen gevergde capiciteiten. 

Dan zullen niet meer, zooals in de laatste jaren herhaal
delijk is voorgekomen, de beste leden van het opzichterscorps, 
uit onzekerheid, of wel ooit een betere toestand bij den 
Waterstaat zal intreden, hun gelederen verlaten, om over 
te gaan bij het Kadaster en andere takken van Gouverne-
ments of particulieren dienst, waarin zij nu een veel betere 
toekomst tegemoet zien, ten minste reeds dadelijk een 
(vooral financieel) gunstiger positie innemen. Want de meeste 
jonge opzichters en candidaten-opzichter — en men mag 
gerust aannemen juist diegenen, van wie verwacht mag wor
den, dat zij een groote aanwinst voor het corps zouden 
wezen — komen in dienst met het vaste voornemen, om. 
indien na eenige jaran wachtens, hun hoop op betere tijden 
nog steeds blijkt ecu illusie te zullen blijven, zich, als zij 
daartoe kans zien, zoo snel mogelijk te retireeren en hun 
heil in een billijker betaalde betrekking te zoeken. 

Velen zijn er echter, die, al wachtende, een te langduri-
gen diensttijd gepasseerd zijn om zich nog met voordeel te 
kunnen terugtrekken. 

Zij blijven dan plichtmatig hun ambt vervullen, maar 
met grooten tegenziu. 

Eerst dan zullen een goede geest, meer opgewektheid en 
lust tot verdere studie heerschen, als aan al de grieven is 
tegemoet gekomen. 

Men heeft wel eens beweerd, dat een vergelijking in 
activiteit van de ondergeschikte Waterstaatsambtenaren met 
die van de. Staatsspoorwegen, ten gunste dezer laatste uitvalt, 
— een bewering, die evenwel nog bewezen moet worden. 

Maar indien zij juist is, dan is de reden niet ver te 
zoeken, als men in aanmerking neemt de zooveel hoogere 
traeteinenten, benevens andere voorrechten — van welke 
laatste de Waterstaatsambtenaren geheel verstoken zijn — 
die de opzichters en bouwkundige ambtenaren bij de S. S. 
genieten. Een opzichter derde klasse begint daar met een 
maandelijksche bezoldiging van/'ZOO.— en klimt geleidelijk 
op tot bouwkundig ambtenaar met een maximum tractement 
van f 050.— 

Wat ook geen gering gewit ht in de schaal legt, is de 
sterke prikkel, door de gratificaties opgewekt, die bij den 
aanleg der S. S. schering en inslag zijn eu bij den Waterstaat 
een rariteit. Bovendien is men bij den Staatsspooraanleg 
beter in staat, zijn werkzaamheid en kundigheden te doen 
opmerken door de hoogere ambtenaren, onder wier controle 
men bijua voortdurend staat. 

Bij den Waterstaat, meer in het bijzonder bjj den gewes-
telijken dienst, is zulks daarentegen zeer zeldzaam het geval. 

Hebben wellicht de opzichters en bouwk. ambtenaren bij de 
spoor zooveel meer te doen dan hun collega's bij den Water
staat, dat zij zoodanig boven deze laatstcn bevoorrecht worden ? 

Dit verineenen wij, over het algemeen genomen, te mogen 
betwijfelen, want dan zouden allereerst de Waterstaatsamb
tenaren, die bij den aanleg van S.S. gedetacheerd zijn, ook 
evenveel inkomen moeten genieten als hun ranggciiooten bij 
dien aanleg. Maar, al laten wij dit ter zijde, dan nog kau 
het antwoord op de laatste vraag niet twijfelachtig wezen, 
als men nagaat, hoeveel millioenen jaarlijks in Indië door 
een handvol opzichters der B. O. W. moeten worden ver
werkt. Reeds als jong derde klasse hebben deze, behalve de 
zorg voor het gewoon onderhoud, de leiding iu handen van 
dikwijls tien en meer werken tegelijk, daarin slechts bijge-
gestaan (?) door een samengeraapt personeel van onkundige 
en meestal weinig vertrouwen verdienende werkbazen. Na 
een geheelen dag in het touw te zijn geweest, wacht hen 
's avonds thuis nog administratie-, correpondentie- en project
werk, waarin zij ook niet ten achteren mogen zijn." — Een 
waterstaatsambtenaar neemt heel vroeg reeds een meer 
zelfstandig standpunt in, daar hij, zooals reeds gezegd is, 
onder weinig controle staat ; hij moet dus meer meester 
over zichzelven blijven en beter bestand zijn tegen verlei
dingen van allerlei aard, waaraan hij, uithoofde zijner be
trekking blootstaat; derhalve en op grond van de andere, 
hiervoren uiteengezette redenen, is hij een der eersten, die 
aanspraak heeft op lotsverbetering. 

Wij besluiten daarom deze regelen met een dringende 
bede aan de Regeering, aan het bovenstaande haar hooge 
aandacht te willeu schenken, ons verder vertrouwende op de 
leuze : (ril y a encore des juges a Berlin." 

P R IJ S V R A C E N . 

Door het Bestuur der Sociëteit ,/Tot Nut en Vermaak" 
te Almelo is een prijsvraag uitgeschreven voor een Sociëteits
gebouw met looneel- en concertzaal, waarvoor prijzen zijn 
beschikbaar gesteld van 350 en 150 gulden; de termijn 
van inlevering is 1 Augustus a.s. Plaatsruimte laat niet 
toe het programma in zijn geheel op te nemen, iets dat 
bovendien geen nut zou hebben wanneer de' daarbij behoo-
rende situatie niet mede opgenomen wordt. 

Voor belangstellenden is programma met bijbehoorende-
situatie op franco aanvrage te verkrijgen bij den secretaris 
van bovengenoemde sociëteit. 

De volgende week zal piogramma eu situatie in het Ge
noot sehaps-lokaal ter inzage liggen. 

B E R I C H T E N . 
De Maatschappij lot bevordering der bouwkunst z:il hare (19ste Algemeene 

Vergadering honden op Woensdag 30 Mei a.»., des v.m. ten half elf in het 
maatschappelijk gebouw. 

Behalve de onderwerpen van huislioudclykcn aard bevat de agenda do 
navolgende onderwerpen : 

Mededeeling van bet rapport en uitreiking der bekroningen van dc laatst 
uitgeschreven prijsvragen; bepaling van dc plaats der September-vcrgaderlng j 
behandeling der praeadviexen van het bestuur over de antwoorden door de 
Afdeelingen op de door het Hoofdbestuur iu 1S93 gestelde vragen gegeven j 
discussie over vragen of voorstellen, slaande de vergadering gedaan en voor
dracht van den heer F. C. Dufour, eleolrotechniseh ingenieur te Amsterdam, 
over: •Kleetrische inrichtingen voor verschillende doeleinden in huizen." 

Den volgenden dag znl een bezoek gebracht worden aau dc sluiswerken 
in IJinuiden. 

V E R B E T E R I N G . 
In het bericht, voorkomende in het vorig nummer, betreffende de prijsvraag 

der Bakkerij tentoonstelling moet cene omzetting plaats hebben. Als leden 
der Jury n 1. zijn aangewezen door Arti et Amicitia de beer Prof. L. Pake; 
door Architectura et Amicitia de beer W. Kromhout Czn.; door de Maat-
ichappy tot bevordering der Bouwkunst de heer J . R. dc Kruvf en door 
Pulchri Studio dc heer C. J . W. Doudcwynzc. 

Het vervolg van bet Jury-rapport van dc prijsvraag der It. C. Leesver* 
eeniging te Rotterdam moet tot ecu volgend nummer blijven liggen. 

T W E E D E J A A R G A N G N ° . 21 Z A T E R D A G MEr 1894. 

R E D A C T I E V A N ARCHITECTURA ET A M I C I T I A : 
H . G . J A N S E N . W. K R O M H O U T C Z N . , JOS. T H . J . CUIJPEKS, 

P A U L J . D E J O N G H en J . L . M . L A U W E U I K S . 
Bijdragen te adresseeren aan den Heer P A U L . J . DK JONGH,Vijzelstraat 

4 0 te Amsterdam, cn alles, wat dc Administratie van het Genootschap 
betreft, aan den Heer J . C. D. ui G A Z A R , lc Secretaris, American-
hotel, tc Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N V A N H E T LIDMAATSCHAP. 
Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege

zonden, aan alle leden van het Genootschap. De jaarlijkschc coutribulie 
voor bet lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
i, kunstlievende leden u 10.— 
a buitenleden » 7.50 

DE N I E U W E K E R K A A N DE RUBENSSTRAAT 
T E 'S G R A V E N H A G E . 

(Vervolg en slot van blz. 83.) 

" Bij de hier gevolgde constructie verliezen ook de steenen 
gewelven der zijschepen hun voornaamste doel : het bescher
men dier schepen tegeu het gevaar van brand der kap. 
Immers, daar er geen volkomen afscheiding tusschen de 
kappen van zij- en van middenschip bestaat, zal een brand 
in de kap zich uitstrekken over het geheele gebouw, en 
ziju de gewelven tegen de uitwerking daarvan niet bestand. 
Deze kostbare steenen gewelven zijn derhalve niet rationeel 
en slechts aan te merken als eene aardigheid, willekeurig, 
wegens de zucht naar afwisselende vormen onlogisch bedacht. 

De gemetselde bogen X dwars over het schip tus
schen de houten zoldering, zijn constructief en logisch niet 
verdedigbaar. Wanneer deze twintig meter breede bogen 
moeten dienen om den zijdelingsellen druk der zeven meter 
breede zijbeukbogen te neutraliseeren — en een ander 
logisch doel is niet denkbaar — is men gerechtigd te zeggen, 
dat het geneesmiddel driemaal erger is dan de kwaal. De 
bouwmeester heeft dit zelf begrepen, want tegen het, terecht 
door hem gevreesde, uitspatten dier enorme bogen, heeft hij 
ze voorzien van ijzeren trekstangen. Feitelijk zullen die bo
gen gecne nuttige functie verrichten. Op die bogen zijn zolder
gevels opgetrokken, die als spanten dienst doen en de kap 
schragen, doch inderdaad zijn zij zoo ijl, dat zij door de kap 
geschraagd worden ; bedenkt men nu, dat de kap door wind
en stormdruk, en tengevolge van sneeuwbelasting allerminst 
stabiel en rustig kau blijven, dan is het te voorzien, dat 
de bogen door dezen steun veel zullen te lijden hebben. 
Op constructieve gronden onnoodig en gevaarlijk, hadden 
deze bogen achterwege moeten blijven. 

Even irrationeel is ook het blinde triforium, hetwelk in 
het schip en transept, op de hoogte tier gewelven, van de 
zijbeuken, onder langs dc houten zoldering is aangebracht. 

Teneinde voor dit pseudo-triforium ruimte te kunnen vinden, 
zijn de arc-doubleaux in lagen segmentvorm ontworpen, terwijl 
de overige bogen een halve cirkelvorm vertoonen; het gevolg 
is, dat de gewelfvelden der zijbeuken, aansluitend tegen 
de muren van het groote schip, in uiterst abnormale con
structie verwrongen moesten worden. Dit, triforium kan 
hoegenaamd niet, zooals logisch toch behoorde, gemotiveerd 
heeten door de daarachter aanwezige gangruimtc, wijl hier de 
misvormde gewelfschelpen der zijbeuken vlak langs den muur 
oploopen. Deze blinde triforium-nissen zijn derhalve wille
keurige, irrationeel leugenachtige, en dus onverdedigbare deco-
ratiën, om wier wille niet alleen met het voor de geheele 
kerk aangenomen rondbogen-systeem gebroken, is, doch ook 
de gewelven der zijbeuken constructief verzwakt ziju en 
misvormd. 

A l deze fouten tegen de logica zijn een gevolg van de 
de eenmaal onlogische kap-constructie. 

Wanneer eene rationeele ontwikkeling van de bekapping 
! ware betracht, waarvan Eig. 4 eene proeve vertoont, zou 
j het triforium, zoowel blind als in geopende arcadevorm, 
' zijne natuurlijke en gemotiveerde plaatsing hebben verkregen; 
| het nu uit de tweede hand verlichte middenschip zou dan 
J van booglicht ruimschoots zijn voorzien. De geheele bouw 

zou wel is waar 3.10 Meter hooger zijn geworden, doch de 
j meerdere kosten zouden reeds grootendeels zijn tc dekken 
'geweest door het vervallen der gemetselde 20 Meters breede 
j bogen, en de belangrijke besparing, te vinden op de nu uit
gevoerde reusachtige, met hout uittermate bezwangerde kap. (*) 

De logica eischt, dat openbare gebouwen van blij venden 
aard, welke de geschiedkundige monumenten des volks 
moeten worden, zoodanig worden geconstrueerd, dat, zoo zij 
al niet geheel brandvrij zijn, een brand alleen het brandbare 

f*) Bij dc uitvoering heeft dc architect, zelf het gevaarlijke van ziju 
ï twerp u-r elfder ure tastende, bijna eens looveel bout in dc kip doen 

verwerken, dan het bestek voorschreef cn Pig. :i aangeeft. 
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gedeelte kan vernietigen, doch de onbrandbare steenen romp 
althans in wezen kunne blijven. 

Bij dit kerkgebouw nu, is zulks niet het geval, en is de 
samenhang van het geheele gebouw absoluut afhankelijk van 
zijn reusachtige, zeer verbrandbare houten kap, zoodat bij een 
onverhoopte ramp, hoegenaamd niets van de geheele kast zal 

kolommen moeten opgaan. Aan het constructieve voordeel, 
dat men verkrijgt als men door sterk overspringende kapi-
teelen, en oordeelkundig aangebrachte sommiers, de hoog
spanningen vermindert, schijut geen aandacht te zijn gewijd. 

Bij den gcvelbouw dezer kerk is naar eene prijzenswaardige 

blijven staan, hetgeen overigens misschien nis een //gerechte 
wraak" der versmade logica zal mogen betracht worden. 

Het is duidelijk, dat hier geheel willekeurig saamgevoegde 
vormen, aanleiding hebben gegeven tot eene kostbare irrati-
oneelc constructie, welke niet de minste waarde uit het 
oogpunt der logica bezit. Hat dit oordeel allerminst overdreven 
kan genoemd worden, blijkt niet alleen uit eene beschouwing 
der teekeniugen, doch is ook bevestigd door de onpractische 
uitvoering, waarbij allereerst de enorme kap werd gesteld 
en aangebracht en eerst daarna de steenen binnen-constructie 
gemetseld. 

Op alle kapiteelen ontbreken de constructieve zoo zeer 
noodige //sommiers", en deze kapiteelen hebben zoo geringen 
sprong, dat de aanzetten der hierop rustende bogen en 
opmctselingen, nagenoeg gelijk met den buiteumantel der 

eenvoudigheid van behandeling gestreefd. De buitenmuren 
zijn met spaarzame toepassing van profilsteen, geheel in 
baksteen opgetrokken ; enkele onderdeden zijn in natuur
steen uitgevoerd. De waterkeeringen, als : dorpels, lijsten en 
afdekkingen zijn, zonder vast stelsel, hier in het oog loopend 
van hardsteen en daar weer eens van profilsteen aangebracht; 
alhoewel het gebruik van hardsteen, uit een oogpunt van 
soliditeit de voorkeur verdient. Ook merken wij op, dat bij 
de uitvoering, eenige afwijkingen van de bestekteekeningen 
hebben plaats gehad, welke groote verbeteringen mogen ge

noemd worden, zooals : het bovendaks opmetselen der tran
septmuren ; het dekken der dakvlakken met lcijen in plaats 
van pannen, enz. 

Onlogisch evenwel, en met ongemotiveerde overla-
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ding, ontwikkelt zich uitwendig de absidale koorafsluiting. 
Halfcirkelvormig in grondplan, wordt de plaats (zie Fig. 

1. F) voor het hoofdaltaar afgesloten door zes kolommen, 
waaromheen tot aan den buitenringmuur eene ruimte G 
voor kooromgang vrij blijft, zooals de planteekening aantoont. 

In verband met de zes stuks kolommen, is de koorom-
loop in vijf gelijke travces verdeeld. 

Op de kolommen, is het koor boven het hoofdaltaar, 
met een half koepelvormig stergewelf overdekt, en is een 
tweede ringmuur opgemetseld, welke uitwendig als afzonder
lijke abside met eeu gebogen koepelvormig dak en keperende 
leieubedekking is afgedekt. Tegeu deze abside sluiten de 
overwelfde travées van den omloop aan, ieder (men begrijpt 
niet waarom afzonderlijk), door een zadeldak afgedekt. Deze 

zadeldaken zijn afgesloten door even zooveel, op den buiten-
sten absideninuur geplaatste, topgevels. 
. Het gevolg dezer complicatie is, dat deze topgevels op den 
buitenringmuur met segmentvormig grondvlak moesten wor
den opgemetseld, en nu, van buiten gezien, even zooveel 
gebogen driehoekige geveltoppen in een halven kring ver-
toonen, als er koortravces aanwezig zijn. 

Dat deze ingewikkelde bedaking overbodig kostbaar van 
aanleg is, daarenboven veel lichtlekkende goten heeft en 
gestadig onderhoud zal vereischen, springt inet een enkelen 
blik in het oog. Zeiden wij straks, 
dat eene rationeele architectonische 
ontwikkeling, voor het met hout ge
plafonneerde middenschip en de met 
steen overwelfde zijschepen, die elk 
volgens een verschillend systeem zijn 
aangelegd, ook eene afzonderlijke be
kapping eischte, zoo moeten wij hier, 
voor de geheele met steen overwelfde 
koorabside, als de voor de hand liggende 
in aanleg en onderhoud veel goedkoo-
pere bekapping vragen, eene enkele 
doorgaande gelijkhellcnde afdekking, 
half kegelvormig tegen het middenschip 
aansluitend. Van zoodanige logische 
koorafdekking vindt men een goed 
voorbeeld bij de Romaansche Mariakerk 
te Maastricht, vermoedelijk in de 11e 
eeuw gebouwd. 

Het gebouw heeft aan de Westzijde 
of hoofdfacade door zijn verhoudingen 
een drukkend zwaarmoedig aanzien. Pe 
beide torens naast den hoofdingang zijn 
niet in stiat dezen indruk le verbete
ren, daar deze torens slechts 2 Meter bo

ven den nok der kerk uitsteken. In tegenstelling met andere 
kerktorens, welke tot sieraad der kerk, rijzig en slank in 
eene scherpe helmpunt eindigen, en een tegelijk fijne en 
krachtige //silhouette" vormen, zijn hier de traptorens afge
dekt met twee door elkander gestoken zadeldaken met 
hellingen van 45° en besloten door vier driehoekige einden. 

Deze torens, welke smalle spiltrappen omsluiten, hebben 
overigens, blijkens de galmborden in de topopeningen, de 
taak te vervullen van klokkenhuizcn; zij zijn als rechte 
kokers, zonder verjonging, pilasters, beeren, noch andere 
versterking opgemetseld van anderhalven steen, een romp
dikte, die ovei de geheele hoogte van 20 M . blijft. Met het 
oog op deze magere rompdikte eu de overweging, dat slechts 
sterke beenen de weelde van bengelende klokken kunnen 
verdragen, is het gelukkig dat de hoogte der torens niet 
grooter is. 

Eene bekroning evenwel met een eenvoudig tentdak, zooals 
in de vroeg Romaansche periode gebruikelijk was, zou deze 
torens minder bezwaard hebben en tevens goedkooper en 
sierlijker zijn geweest. 

Intusschen, deze kerk met twéé torens te willen doen 
prijken, is een denkbeeld van weelde, waarmede het onbe
holpen armoedige aanzien, ontstaande uit twee vierkante, 
anderhalve steen dikke, rechte, en slechts 2.50 Meter wijde 
kokers, even boven het kerkdak stomp afgedekt, niet wel 
te rijmen is. 

Hetzij de kerktoren al dan niet zijn oorsprong aan de 
behoefte van een ver galmend klokken-gebinibam dankt, 
zeer zeker heeft hij in zijn historische ontwikkeling al spoedig 
tevens de rol van kerkdijken heraut, en kerkelijk sieraad 
vervuld, en werd hij altijd waardig en zoo fraai mogelijk 
gebouwd. 

Alleen tot meerderen luister en aanduiding der waardigheid 
eener kerk, kunnen meerdere torens worden aangebracht, 
doch nimmer make men een tweeden ten koste van den 
eersten ; of wel ten koste der logische ontwikkeling van den 
kerkbouw. 

Ontbreken de middelen tot het aanbrengen van twee 
passende torens, dan zal één enkele beter aan het doel 
beantwoorden. 

Na de algemeene constructie van dezen kerkbouw aan het 
gezond verstand tc hebben getoetst, is het van niet minder 
belang ook de details aan deze proef te onderwerpen. 
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Eene beschouwing der détails is leerrijk. 
Velen, en zelfs deskundigen, nieenen, dat de schoonheid 

in dc bouwkunst minder afhankelijk is van eene rationeele 
constructie, dan wel van eene willekeurige vorinen-combinatie. 

op den muur steunt. Deze voegen zijn zeer onlogisch aange
bracht. Op de grenslijn van twee ongelijk aansluitende vlak
ken bevorderen zij inwatering, doch wat nog erger is: zij zijn 
zoodanig gekozeu dat de steeuen fleuron instede van op den 

muur tc rusten tusschen de steenen muur-
* afdekkingstukken wordt ingekneld en op-

geschoord ; en op den muur geen voldoend 
draagvlak vindt, zoodat hij mettertijd op 
de afdekstecnen zal staan te schommelen. 

Aesthetisch is deze kruisbloem eveneens 
onredelijk ; bij een zeshoekige stengel slui
ten de vier kruisbladen ongelijk tegeneen 
platvink of een scherpen hoek van den 
stengel aan. Oorspronkelijk vinden derge
lijke tleurons hun ontstaan in eene bere
deneerde topversiering van de gevelafdek
king. Als zoodanig dienen zij logisch uit 
de afdekkingsvlakken op te groeien en 
eene voortzetting van deze vlakken te zijn, 
zooals Fig. li aantoont, waarbij tevens het 
onderste gedeelte van den steen, om het 
kantelen te voorkomen het zwaarste moet 
zijn en van een voldoend draagvlak ij 
voorzien. 

Het bedrag voor arbeidsloon en materi
eel is voor den logischen tleuron niet hoo 
ger dan aau dezen zal zijn ten koste 
gelegd. Ook aan den goeden smaak beant
woordt de logische fleuron in niet mindere 
mate dan gene. 

Hij deze kruisbloem-quaestie is evenwel 
het directe belang van den bouw in mindere 
mate betrokken dan bij andere détails. Zij 
is meer geopperd om te doen blijken hoe, 
zelfs bij de kleinste kleinigheid, de logica 
werd miskend. Beschouwen wij echter een 
détail van grooter belang. 

De montants (stijlen) en het maaswerk 
der lichtopeningen zijn van directen invloed 
op de lichttoetreding. Bij een Kerkgebouw 
als dit, alwaar de verlichting zeer veel te 
wenschen overlaat, mocht redelijkerwijze 
worden verwacht, dat met het aanbrengen 
van dit maaswerk althans niet willekeurig 
zou zijn omgesprongen. 

Evenwel is bij alle lichtopeningen, van 
monyants voorzien, in strijd met de logica 
gehandeld, en in het algemeen niet het
geen de traditie kon leeren. 

Bij het roosvenster boven den hoofdin
gang zijn de voegen der redans zoodanig 
aangebracht, dat deze redansstukken op de 
ijzeren glasroeden steunen en zonder dezen 
steun ongetwijfeld naar beneden moeten 
tuimelen. 

Dezulke berooven de bouwkunst van haar wetenschappe
lijke basis en stellen hiervoor de wisselvallige willekeur der 
fantasie in de plaats. Voor zoover het onhoudbare dezer 
meening, uit de voorafgegane beschouwingen niet volkomen 
duidelijk is gebleken, kan dit uit een onderzoek der détail
bouwsels, deze onafscheidbaarheid van logische constructie 
en schoone vormen, begrepen worden. 

Ook zal hieruit blijken, dat het streven naar logische 
ontwikkeling geen hoogere geldelijke uitgaven medebrengt. 

Boven de topgevels der zijïngangen zijn blauwe hardstee-
nen fleurons aangebracht, waarvan Fig. 5 eene afbeelding te 
zien geeft : a. het vooraanzicht; b. het zijgezicht; c. het 
plan. De stippellijn toont de grootte van liet stuk steen 
aan, waaruit deze kruisbloem gekapt dient te worden. Bij 
,r. bevinden zich de voegen, volgens welke het stuk steen 
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mogelijk te verhinderen, in de richting van de raarabreedten 
tot de uiterste fijnheid versmald te worden. Wanneer evenwel 
bij buitengewoon groote lichtramen, beduidende stevigheid 
voor enkele stijlen, tegen winddruk gewenseht is, dan dienen 
deze stijlen minder in de breedte dan wel evenredig iu de 
diepte des muurs, en in de richting van de windpersing 
verzwaard te worden, en wel, door toevoeging van verdubbelde 
geledingen of rondstaven aan de binnen- en buitenzijde. 
Verreweg de meeste middeneeuwsche kerkramen geven hier
van navolgenswaardige voorbeelden. Deze ziju dau zoo ge-

Bij een verstandig ïuonteerwerk der glasramen, dienen de 
stijlen en het maaswerk, teneinde de lichttoetreding zoo min 

%11 
construeerd, dat de horizontale doorsnede der stijlen door 
rechte lijnen begrensd, eene ruitvorm vertoont, welker stompe 
hoeken in de hartlijn des muurs gelegen zijn. 

Wanneer bv. in Fig. 7, a het normaal profiel van den 
montant is, zoowel voor baksteen als voor gehouwen steen 
ongeveer 1 decimeter breed en 2 decimeter dik, toonen 
b en c veelvouden van dit profil aan en loopt de hartlijn 
van den muur in de richting d — e. 

Dat het beginsel bij deze. Kerk toegepast, verkwisting van 
materiaal veroorzaakt en de lichttoetreding belemmert zonder 
grooteren samenhang der onderdeelen teweeg te brengen, 
noch aesthetisch fraaiere vormen voorttebrengen, moge blijken 
uit Fig. 8, waarvan het gedeelte a het maaswerk boven den 
hoofdingang aangeeft, terwijl b voorstelt hoe dit couronne-
ment logisch ontwikkeld, er zou uitgezien hebben. De zware 
dwarslijnen geven de voegen der onderdeelen aan. Men 
eenvoudige berekening kan toonen, dat het logisch ontwik
kelde gedeelte b meer licht doorlaat en een vierde gedeelte 
minder gehouwen steen vordert. 

Bij de groote lichtramen iu het transept, valt precies 
hetzelfde te const at ee ren. Fig. 9 vertoont een gedeelte dezer 
ramen. Drie zulke deelen met breede gemetselde tusschen-
stijlen vormen een lichtraam (Zie Fig. 10.) Het gedeelte, a 
van figuur 9, laat de uitgevoerde constructie zien, terwijl 
het gedeelte b dezelfde constructie, maar volgens logisch 
•jpgiusel, aanduidt. 

Zeer ondoelmatig en nadeelig voor den algemeencn samen

hang zijn de doorgaande cirkelvormige voegen, om de drie 
en vier passen aangebracht, zooals fig. 8« en fig. 9a ver
toonen. 

In de transeptramen zijn de vier koppen breed opgemet
selde tusschenstijlen, noodelooze lichtverstoppers. 

De ramen der zijbeuken zijn drielichten waarvan de twee 
buitenste lichtstrooken lager en de helft smaller zijn, dan de 
opgaande middenstrook. Alle drie zijn in- en uitwendig met 
halvesteens-sponningen omlijst en met halfcirkelvormige bogen 

overkluisd, sluitend onder een halfcirkelvormigen ontlastings-
boog. 

De stijlen tusschen deze lichtstrooken zijn, over het hart 
gemeten, vier metselkoppen breed cn dik. 

Deze ramen, waarvan Fig. 11 een denkbeeld geeft, toonen 
verwantschap met 13e eeuwsche raamvormen aan den Dom 
tc Munster, alhoewel daar de tusschenstijlen zuilvormig zijn 
bewerkt en dientengevolge meer licht doorlaten en een voor 
baksteen minder goed na te volgen voorbeeld aanbieden. 

Wanneer hier, per se, een 13c eeuwsch voorbeeld diende 
gevolgd te worden, zoo bieden de raamvormen der O. L . 
Vrouwe van Painele te Oudenaerden, voor uitvoering in 
baksteen, geschikter modellen aan. Hierbij kon, zooals Fig. 12 
aangeeft, de ontlastingsboog een halve steen sprong hebben 
gekregen, waardoor metselwerk ware uitgespaard en hadden 
de stijlen tusschen de openingen, tot een minimum breedte 
kunnen zijn herleid. Deze ramen zouden alsdan ongeveer 
één derde aan licht-capaciteit hebben gewonnen, hetgeen van 
groot belang ware, wijl zes zulke ramen voorkomen in het 
uu te schraal verlichte gebouw. De kosten voor de toepassing 
van prolilsteen, zouden uit de besparing van het metselwerk 
ruimschoots zijn vergoed. 

Over het algemeen geeft de bijna volkomen afwezigheid 
van prolilsteen langs de raameggen en bogen aan dezen 
kerkbouw een burgerlijk cn zeer armoedig voorkomen, hetwelk 
te meer treft, wijl deze Kerk zeer laag is en zich te weinig 
boven hare omgeving verheft. 
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Dit armoedig aanzien wordt niet voorkomen door sommige 
détails, welke aan weelde doen denken. Allerminst door de 
waterspuwers, waarmede de hoofdfacade op eene verwonder
lijke manier is uitgemonsterd. Fig. 13 geeft een afbeelding 
van deze hoofdfacade. Zelfs een leek kan lichtelijk begrijpen, 
dat aau den voet van eene ronde lichtopening of nis van 
beduidend oppervlak, sneeuw- en regenwater zich zullen 
verzamelen en op den duur lekken en inwatering veroorzaken. 

Daar dient dus voor regelmatigeu afvoer van het water 
te wordeu gezorgd door aan den voet der ronde opening 
of nis een afwaterend hellend vlak in te kappen of wel in 
bizondere omstandigheden een kleinen waterspuwer aan tc 
brengen. 

Als gold het nu, op dit thema een ware parodie te 
leveren, zoo is hier de facade geheel noodeloos met, voor 
het doel overdadig groote, blauwe hardsteencn waterspuwers 

Een eenvoudige steen als voetsluiting van het aureool en 
bewerkt als ornament, zou hier, practisch het weinig te 
verwachten water op de daaronder liggende waterlijst hebben 
kunnen verspreiden, en uit een aesthetisch oogpunt, met het 
oog op later aantebrengeu decoratief, gepaster ziju geweest. 

Wil een bouwwerk aanspraak maken op den naam van 
kunstwerk, dan behoort het in. i . minstens : 1°. duurzaam 
hecht, volgens den aard der materialen geconstrueerd te zijn ; 
2". oprecht met natuurlijken eenvoud te zijn ontwikkeld ; 
8°. overal dc bewijzen te vertoonen, dat alles tot in de 
minste détails is overwogen. Geen dézer drie voorwaarden 
zijn zonder logischen grondslag bereikbaar, noch is het 
mogelijk bij het ontbreken van slechts éénc dezer voor
waarden, in de uitwendige kunstvormen de eenheid en 

| harmonie te bereiken, welke een bouwwerk tot kunstproduct 
| bestempelen. 

Ttf . 13. 

als bezaaid, of juister nog zou men mogen zeggen dat de 
gevel met zulke bonken hardsteen is gelardeerd. 

Het roosvenster boven den hoofdingang; de aureoolnis in 
den topgevel; zes ronde lichtraampjes in dc beide torentjes; 
deze alle hebben even groote, kostbare, versierde, blauwe 
hardsteenen waterspuwers. 

Wanneer men nu in aanmerking neemt, dat het roosvenster 
17 M s , de aureoolnis 4 M - en d» toren raampjes slechts 
ruim ' / g M 3 oppervlakte meten, dan zal men moeten toe
stemmen, dat hier geen acht is geslagen op d« zeer ver
schillende hoeveelheden water, die elk hunner heeft af te 
voeren. He eenvoudigste loozing op de waterlijsten zou hier 
ruimschoots voldoende zijn geweest en de uitgave voor de 
kostbare spuwers gedaan, ware aan den overigen bouw doel
treffender en dankbaarder besteed kunnen zijn. 

Dat hier niet gelet is op de eischen der noodzakelijkheid, 
maar blindelings gejaagd is naar uiterlijk effect, volgt hieruit, 
dat dezelfde ronde lichtopeningen aau de achterzijde der 
minder in "toog loopende torenvlakken, niet alleen de spuwers 
missen, maar ook van eiken maatregel om in den water
afvoer te voorzien, zijn verstoken. 

Ook volgt het hieruit, dat niet voorzien werd, dat de 
spuwer onder het groote roosvenster bij eenigszins beduidende 
waterbraking, heel familiaar, het vlak onder hem staande 

Hoe het met de eenheid der uitwendige vormen dezer 
kerk gesteld is, kan blijken uit het volgend kort overzicht: 
de halfcirkelvormen der koorafsluiting wijzen in grondvorm 
op dc 11e eeuw; de over het algemeen toegepaste Romaansche 
boogvorm op de 12e eeuw; de raamvormen der zijbeuken op 
de 13e eeuw ; het roosvenster boven den hoofdingang op de 
l i e eeuw ; de vormen der basementen onder de kolommen 
van het middenschip op de 15e eeuw; het maaswerk boven 
den doorgang tusschen bet vijfhoekige zijportaal en het 
zijschip op de 16e eeuw ; het gebogen dakvlak boven het 
koor op de 17e eeuw; de oeil-de-boeufs in de torentjes op 
dc 18e eeuw; en het geheel wijst ten slotte, helaas, 
op dc fin de siècle der 19e eeuw. 

's Griwenlinge, 
Februari 1S!> k J . W . H . B E R D E N . 

E N K E L E B E S C H O IJ W I N G E N 
N A A R A A N L E I D I N G V \ N 

W A L T E R CRANE'S „KUNST E N S A M E N L E V I N G " . 

kruis van den wimberg boven den hoofdingang bespuwt. 
Eindelijk blijkt het nog uit het feit, dat, door den spuwer 

onder het aureool in den topgevel, tengevolge zijner daartoe 
gunstige stelling in de aslijn van den nevel boven den 

In een der laatste nummers van het „Zondagsblad van 
het Nieuws van deu Dag" komt onder den titel van „De 
gymnastiek van het kunstgevoel" een bespreking voor van Wal
ter Crane's „Kunst en Samenleving", ondertcekend door 
G. C. De theoriëu in dit opstel verkondigd, zijn uit een 
oogpunt van eigenaardige opvatting alleszins merkwaardig 

hoofdingang, de kerkbezoekers van eene hoogte van 16 tc noemen, en zeer geschikt om iemand met zwakke priu* 
A l t — ....11 1 I. 1 t i l l I t -\ 1 , 1 , • n 1 • • i i • • -Meter zullen worden besprenkeld en begoten ! Ook met hel oog 
op het later in deze aureoolnis aantebrengeu decoratief, hei-
welk vermoedelijk eene levensgroote heilige figuur, iu staande 
of wel zittende houding zal zijn, is dit, aan den voet van 
het aureool aangebrachte afvoerkanaal, zoo practisch als 
aesthetisch, volkomen misplaatst. 

cipen of zonder principen (wat wel 't ïnees'e voorkomt) geheel 
van den rechten weg te helpen. 

Aangezien 't juist in dezen tijd van een langzaam opko
mend of liever terugkeerend kunstbesef, zaak is zooveel 
mogelijk te zorgen voor juiste voorlichting, kan 't misschien 
geen kwaad enkele beweringen in de bespreking voorkomende, 
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eens nader te behandelen van een ander standpunt. Ik bedoel 
hiermede niet den heer G. C. aantevallen, een dergelijke 
poging toch is van zeer relatieve waarde en werpt in den 
regel zeer negatieve resultaten af. Ik wil eenvoudig trachten 
een andere, mijn opvatting toetelichteu. 

Men kan 't al of niet eens zijn met de verbetering die 
Crane verwacht van een sociaal-democratische samenleving; 
een niet te negeeren feit is 't, dat 't voor menigeen misschien 
duidelijker zal zijn geworden na 't lezen van Walter Crane's 
werk, dat Kunst en Samenleving ten nauwste verbonden zijn, 
althans behoorden te zijn; dat kunst moet zijn een uiting 
voor en door allen en deze uiting slechts mogelijk is in een 
veel meer homogeene samenleving dan de onze nu is. Dat 
kunst en samenleving innig, innig verbonden zijn, wordt 
zeer merkwaardig altijd vergeten door de meeste lui die 
over kunst theoretiseeren. Mijn inziens zijn ze gewoon niet 
scheidbaar ; beweert men dus over het een dan moet uien nood
zakelijk ook iets over het andere in 't midden brengen. 

Om nog even terug te komen op die sociaal-democratische 
samenleving waarvan Crane zooveel heil verwacht, vind ik 
't niet ongepast even te verklaren, dat ik dat heilverwach-
ten niet met hem deel. Iu een sociaaldemocratische samen
leving toch, wanneer dat tenminste is in den geest van 
Bellamy's „In 'tjaar 2000", lossen de individuen zich weer 
op tot een groote machine, die au fond veel overeenkomst 
met de bestaande zou hebben; m. i niet zeer bevorderlijk 
om 't individueele leven in goede richting te leiden, wat zoo 
hoog noodzakelijk is voor een algemeen kunstbesef, alleen 
bestaanbaar samengaand met materieele welvaart-, eu mensch-
zijn besef. 

Hoe 't met deze dingen thans staat kan ieder naar harte
lust waarnemend en helaas tot treurige ervaringen komen. 

De kunstgeschiedenis is daar om te bewijzen, dat in de 
beste gedeelten der goede kunstperioden als : de oud-Azia
tische, de Egyptische, de Grieksche en de Middeleeuwsche, 
in kunstuitingen altijd gevonden wordt een homogeen samen
gaan der beeldende kunsten, meer speciaal bouw-, schilder
en beeldhouwkunst; dat de architectuur steeds de basis is 
waarop verder gewerkt wordt en dat in deze perioden men 
niet vindt persoonlijke uitingen zooals die voorkomen van 
af de Renaissance tot op heden. Ongeveer bij 't eindigen 
der middeleeuwen scheidden zich de beeldende kunsten ook 
als gevolgen van samenlevings-veranderingen en zullen voor
taan bouw-, schilder- eu beeldhouwkunst op zich zelf staan 
en treden de zoogenaamde vrije beeldende kunsten en de 
persoonlijke kunstuiting op den voorgrond. Tegelijkertijd 
wint een zeker soort commercialisme veld, zich ontwikkelend 
door al de volgende eeuwen heen, alles vertrappend wat 
t op haar weg ontmoet, om eindelijk dreigend als een niet 

te overwinnen colossus ons op 't eind der 19e eeuw aan te 
staan grijnzen, trotsch op haar overwinning, niet kunnende 
inzien hoeveel schoons zij verloren deed gaan. 

Ook in perioden voorafgaande aan de Renaissance kan 
men wel spreken van individueele uitingen, doch in geheel 
anderen zin ; werkende aan een onderdeel legde natuurlijk 
de kunstenaar hierin zijn ik-heid, zonder echter aan 't groote 
geheel waaraan allen werkten schade te doen. Men ging als 
t ware meer in elkaar op, men begreep elkaar zooveel 

beter. Iedere schilder, iedere beeldhouwer, ja, iedere am
bachtsman begreep de architecturale arbeid, die voor allen 
w'as. Hunne namen zijn dan ook voor 't grootste gedeelte 
onbekend, merkwaardig verschil met volgende perioden. 

Dit homogeene architecturale verband missen de volgende 
perioden. In 't begin der Renaissance valt 't hier en daar 
nog wel eens waar te nemen doch langzamerhand vermin
dert dit verbandsbegrip om eindelijk geheel te verdwijnen. 
" ïjdt soms nog eens een schilder of beeldhouwer zijn 
krachten aan een bouwwerk, ziet dan maar eens boe weinig 
architecturaal begrip men heeft van wat versierd moet wor

den. Zelfs een Michel Angelo, hoe mooi en grootsch zijn 
werken ook misschien zijn als persoonlijke kunstuitingen, 
begreep 't architecturale verband niet. Hierin is hij een 
kind van zijn tijd en omgeving; twee invloeden die ver
bazend werkten op 't denken en doen der individuen, zelfs 
van de knapsten. Beziet men bijv. de beschildering der 
Sixtijnsche kapel van Michel Angelo (die als uiting op zich 
zelf zeer zeker hoog staat) dan springt direct in 't oog dat 
er 't juiste verband tusschen de architectuur die beschil
derd moet worden en de beschildering niet bestaat. 

't Innige verband dat bij in dit opzicht goede kunst
perioden zoo op den voorgrond treedt is reeds verloren ; (toe 
te geven is de bewering dat 't soort architectuur niet dii eet 
wat men zou kunnen noemen voor innigheid vatbaar was). 
Uit een gezond decoratief oogpunt d. i . eischende dat vóór 
alles de versierder beseft wat versierd moet worden en niet 
de vorm er is voor de versiering maar de versiering dient 
om de eigenaardigheden van den vorm of meer op den voor
grond te doen treden of te veraangenamen — of liever 
aestetisch te verhoogen doch altijd zoo dat de architecturale 
vonn hoofdzaak blijft, zou men dus deze overigens diep 
bewonderenswaardige uiting van Michel Angelo niet kunnen 
accepteeren als goed decoratief werk. 

Men kan met een gerust geweten constateeren dat én in 
de Renaissance, en in de Lodewijkstijlen én in de style 
Empire én in de 10e eeuwsche kunstuitingen (tenminste 
't grootste gedeelte), 't meergemelde innige verband tusschen 
de beeldende kunsten verdwenen is. En nog verder 
gaande neemt men waar dat tegelijk met dit ook de homo
geen geestelijken band der inenschlieid langzamerhand 
vrijwel tot nul gereduceerd wordt; wel een bewijs dat kunst 
en samenleving nauw, zeer nauw verbonden ziju — eu 
wanneer nu in onzen tijd dat homogeene kunstbegrip lang
zamerhand meer veld begint te winnen en zich weer in 
veler denkeu en doen innestelt, gaat dit samen met een 
inniger samenlevingswillen. 

Zoo successievelijk kwam dus uit 't verval een beter 
willen ; men krijgt genoeg van de klassieke conventie der 
voorgaande perioden; men wil zich zelf worden — men 
gaat weer begrijpen dat bijv. de versiering van een boekband 
moet herinneren aan die boekband, dat de directe versiering 
van een wand of plafond moet terugvoeren tot de vlakke 
afscheiding die ze versiert, dat men bijv. geen hemelgewelf 
met zwevende engelen mag maken boven eeu kamer, als 
zijnde dit oneindig dus allesbehalve afsluitend en waarvan 
de engelen figuurlijk, op je hoofd zullen vallen, kortom meu 
begint weer te begrijpen, dat vóór alles een architecturaal-
fundamenteel begrip noodzakelijk is samengaand met een waar 
willen zijn, met een inzien dat hcusch nog altijd eenvoud 
alléén 't kenmerk van 't ware is, samengaand met 't besef, 
dat 't copieeren van natuurvormen geen kunst is maar dat 
eerst daar van kunst sprake is waar gedachten en gevoel 
hand aan hand gaan ; waar de te bezigen natuurvormen 
zijn geslyleerd naar de eigenaardige eischen van het materiaal 
en doel en de natuurkrachten symboliseeren der wijze 
worden uitgedrukt. 

Men begint weer in te zien, dat een decoratieschilder, 
in den goeden zin van het woord, minstens even hoog kan 
staan als een picturalist. Als men nagaat dat men jaren lang 
(en misschien niet ten onrechte) de decoratieschilders gene
geerd heeft als zijnde meuschen van minder allooi en heele-
maal geen kunstenaars, zoo tusschen de z.g. kunstschilder 
(picturalist) en de huisschilder instaande; dan is 't toch een 
verblijdend feit te noemen, te zien dat enkelen (helaas nog 
niet allen) met juist begrip de wandschilders hun de toeko
mende plaats teruggeven. 

't Gaat in. i . echter nu niet aan de z. g. vrije beeldende 
kunsten te willen negeeren, dit zou natuurlijk dwaas zijn waut 
deze hebben door den tijd wel degelijk recht van bestaan 
gekregen (ik ben anders volstrekt niet van de meening dat 
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alles door den tijd recht van bestaan krijgt) — maar wil
lende dat kunst zal zijn 't eigendom van allen en niet van 
enkelen komt men er vanzelf toe de voorkeur te geven aan 
de versieringskunst. 

Men kan mij toevoegen dat er musea zijn voor het volk 
maar ik durf beweren dat de menschen zich vaak onbewust 
vervelen in deze stapelplaatsen van schilderijen waarvan 't 
grootsle gedeelte meestal van vrij verdacht kunstgehalte is. 
Hierdoor missen de musea geheel de opvoedende kracht 
voor het volk die ze misschien konden hebben bij oordeel
kundige zifting. 

Er zijn echter lui die bewceren dal een museum speciaal 
bestemd is om alles, goed of kwaad, uit voorgaande perio
den te bewaren. Dit nu wil ik volstrekt niet betwisten 
maar aanbeveling zou 't dan verdienen goed en kwaad te 
scheiden of liever zooals Veth in ffde Amsterdammer" 
bedoelde een speciaal archeologisch gedeelte en een meer 
speciaal kunstgedeelte. 

Eer men echter iets dergelijks zal doen, zullen er zeker 
nog heel wat jaartjes verloopen — en dan, men is zoo ge
hecht aan het oude, men kijkt zoo graag op 't roemrijk 
verleden, nietwaar — men suft zoo graag op't voorgeslacht. 
Laten we daar toch mee uitscheiden iu wat komt en is 
zit 't 'm, niet in wat geweest is. 

M . 

J U R Y - R A P P O R T . 

PRIJSVRAAG R. C . L E E S V E R E E N I G ING T E R O T T E R D A M . 

A n n o 1 8 9 4. 

(Vervolg en slot van Blz. 76.J 

IV. Kruis in Griel. 
De verdeeliug der nevcnvertrekken is goed en eenroudig, maar er is 

te veel ruimte verloren gegaan voor de hoofdzalen en opgeofferd aan gangen 
en trappen en daardoor staat het ontwerp achter verscheiden anderen. 

Minstens zoude de winkelkamer bij den winkel moeten getrokken worden. 
Doorsnellen. Dc muren zijn goed geplaatst en geven aan het gebouw een 

degelijke constructie. 
Gereis. De architectuur is rijk, maar mist karakter en harmonie. Zij heeft 

meer het aanzien eener tijdelijke versiering. 
Dc ronde zuilen aan den erker zijn wat pretentieus, deze architectuur te 

vereenvoudigen zoude het geheele gebouw veel doen winnen. 
Dc achtergevel is niet slecht van vcrdceling, rustig. 
Het teckenwerk is goed cn duidelijk. 
Dc bcgrooting is weinig gedetailleerd. 

V. Ster in e, n cirkel. 
Dc algemeene indeeling voldoet geheel aan 't programma. 
Plans. De woonkamer is zonder direct licht of lucht. (De dubbele erkers 

beletten elkanders uitzicht.) 
De winkel cn de talen zijn goed van afmetingen in platte grond. 
Doorsneden. Dc winkel en societcitszaal zijn laag van verdieping 4 M . 
In den voorgevel is 't bovendeel beter dan 't onderdeel, waarin de zydeling-

sehe deurtjes minder goed van verhouding lijn. 
Het dakvenster is te zwaar. 
De achtergevel is niet aantrekkelijk. 
Hoe men de steenen van den erker wil ophangen of laten rusten is niet 

aangeduid. 
Het teckenwerk is niet slecht. 

VI. Drie cirkels. 
Gevels. Dc hoofdindruk van den voorgevel is wel karakteristiek, doch 

past incer voor een geitouw aan ecu groot plein, dan daar waar gedurende 
U maanden van hel jaar, achter de gesloten ramen iu eene smalle straat, het 
gexioht op straal U benomen. 

De detaillecring zou minder conventionned kunnen zijn; dc vensters der 
bovenverdieping zijn niet schoon. 

De achtergevel heeft bepaald een armelijk aanzien door dc slechte afme
tingen der vensters boven en onder; dc vcrdceling is niet schoon. 

liet teckenwerk der details is Hink uitgevoerd. 

V i l . Rust Roest. 
In de plattegronden valt o. n. op te merken, dat de winkel klein is. 
De trappen lijn allen slechts indirect verlicht. 
Kr is tc veel ruimte verloren aan dc gangen. 
De achterkamers die den erker dwars verdeden, zullen zeer onaangenaam zijn. 
De doorsnede i^ niet smaakvol cn karakteristiek doorwerkt. De achtergevel 

is niet aangenaam van vorm. 
liet teckenwerk cn de detaillccring is zwak. 

Na voordracht van dit rapport, werd door 't Bestuur met de Juryleden 
besloten, mat eenparigheid, om den eersten pry's toe te kennen aan Nederland ; 
eveneens den tweeden prijs aan Pitlehrum, Splendor, Veri. 

Daarna werd besloten, hij meerderheid van stemmen, dat dc derde prijs zou 
worden gegeven aan Vent, Vidi,.. . ? terwijl op voorstel van de Juryleden 
nog eene eervolle vermelding met 25 gulden werd toegekend aan 't ontwerp 
Ster in een cirkel. 

Get. JOSEPH. T H . J . CUYPERS. 
„ F. M . L. KERKIIOFF. 
, NIC. M O L E N A A R . 

R O T T E R D A M , 21 A P R I L 1891. 

Binnenkort zal 't Bestuur van A. et A . in dc gelegenheid ziju byna all;, 
de ingezonden ontwerpen in 't Gcnootsehapslocaal tcntoontestcllcn. Daarbij zal 
het officieel rapport ter lezing liggen. Ten gevolge van eene verwisseling 
van copic is ons verslag over de drie eerstgenoemde ontwerpen niet geheel 
nauwkeurig; dc verdere beoordeeling laten wy hier volgen. 

D E R E U A C T I E . 

B E R I C H T E N . 

— Op initiatief van eenige opzichters van den Rijkswater
staat is 1.1. Zondag te Utrecht eene bijeenkomst gehouden, 
welke tot resultaat had, dat eene vereeniging is tot stand 
gekomen van opzichters van den Rijkswaterstaat. De 
statuten luiden : 

Art. 1. Het doel der vereeniging is verbroedering onder 
de leden van het vaste corps opzichters van den Rijkswa
terstaat ; behartiging van de algemeene belangen van het 
corps; behandeling van technische onderwerpen. 

Art. 2. De vereeniging tracht dit doel te bereiken door 
het houden van vergaderingen, het rondzenden van ge
schriften en hetgeen verder daartoe noodig blijkt te zijn. 

Tot leden van het hoofdbestuur zijn gekozen de heeren : 
A. v. Wind, H . Portheine Jr., J . E. Dieder, O J . van 
Sluijs en G . H . Vroeg. 

— HATTUM. De inwoners onzer stad hebben in den 
laatsten tijd bijdragen verzameld voor de herstelling der 
Nederlandsch Hervormde Kerk. Met geuoegeu kan men 
waarnemen hoe de belangstelling voor 't geen wat hier nog 
getuigt van den kunstzin onzer vaderen gedurende verschei
dene eeuwen begint toe te nemen. 

Wel worden er nu en dan nog oude gevels, met steen-
werk en ankers gesierd, door den moker van den slooper 
vernield, om voor meer moderne werken plaats te maken, 
zonder dat die gebouwtjes in teekening zijn gebracht, maar 
daar tegenover staat de belangstelling die de heer Hoeder 
hier aan den dag heeft gelegd om al wal op de kunst-ge
schiedenis van Hattum betrekking heeft aan den dag te 
brengen. In de wintermaanden is het den heer Hoell'er 
gelukt om niet alleen het kerkhof van de X l V e eu XVe 
eeuw, buiten de. stad gelegen, terug te vinden, met nog 
tufsteenen sarcophagen, en vele kleine belangrijke voorwer
pen, maar ook vond hij tiaar de grondslagen eener kapel 
in baksteen, en van een nog ander roniaansch bouwwerk, 
waarvan de fundeering uit kiezel-beton bestond. 

Wij mogen vertrouwen dat binnenkort eene belangrijke 
studie over deze opgravingen, met aanduiding van archiva-
rische bescheiden, door den heer Hoell'er zal worden uitgegeven. 

— Te Zutphen heeft men een stedelijk Museum ingericht, 
dat daar merkwaardig kan worden. Maar zoude het niet 
in het belang zijn voor een veel wijderen kring indien men 
te Arnhem alle oudheden cn kunstvoorwerpen in eeu pro
vinciaal Museum kon vereeuigen? Vele enkele voorwerpen, 
thans verspreid, zouden tiaar een goed geheel kunnen vor
men, als beeld van een deel van 't oude graaftchap Gelder, 
dat te Maastricht reeds een provinciaal Museum heeft. 

T H . 

T W E E D E J A A R G A N G N». 22. ZATERDAG 2 J U N I 1894. 

R E D A C T I E V A N A R C H I T E C T ! K A E T A M I C I T I A : 

II G . J A N S E N , W. K R O M H O U T C Z N . , JOS. T H . .1. CUIJPERS, 
P A U L J . D E J O N G H en J . L. M. LAUWERIKS. 

Bijdragen te adresseeren aan den Heer P A I L . J . D E JONCTH, Vijzelstraat 
4 0 tc Amsterdam, en alles, wat dc Administratie van bet Genootschap 
betreft, aan den Heer J . C . D. D I G A Z A R , le Secretaris, American-
hotel, tc Amsterdam. 

V o o i t W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P . 

Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege
zonden, aan alle leden van het Genootschap. De jaarlijkschc contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

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

ii buitenleden » 7.50 

M E D E D E E L 1 N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

1°. De jaarlijksche excursie zal ten doel hebben het 
kasteel De Hnar. De datum is voorloopig vastgesteld op 
Zondag 15 Juli. 

Een beschrijving, toegelicht door schetsen, zal binnenkort 
in het orgaan worden opgenomen. 

H.H. leden die aan den tocht wenschen deel te nemen 
wordt verzocht hiervan schriftelijk aan den lsten Secretaris 
keunis te geven. Nadere bizouderhedeu den tocht betredende 
in een volgend nummer. 

2°. Aflevering 1 en 2 van den 5den jaargang van het 
plaatwerk »de Architect", welke eerstdaags aan H.H. Abonnés 
zal worden toegezonden, zal de volgende plateu bevatten : 

PI. 145-140. Ontwerp van een schildersatelier met wo
ning. Joh. Stuyt. 

,z 117-149. Idem', idem. K . de Bazel. 
„ 150-151. Idem. idem. W. C. Bauer. 
,/ 152-153. AVoonhuisgcveliian deOudestraatteKampen. 

Opmeting van A. J . Reijers. 
,/ 154. Raadhuis te Eraneker. Herstelling van Jos. Th. 

J . Cuypers. Opmeting vau M . Hofstra. 
ii 155. Kachelschut ;* model van J . Mendes da Costa 

(Lichtdruk.) 
/, 156. Diverse Smeedwerken. Jos. Th. J . Cuypers. 

3°. De programma's der Genootschaps prijsvragen 1894-95 
zullen iu het volgend nummer worden opgenomen. 

Namens het Bestuur, 
De \ste Secretaris, 

J . C. ü . DI GAZAR. 

B O U W K U N S T J S N IMPRESSIONISME. 
Jn der Beschntnkiing zeigt riek 

erst der Meister. ( G O K T H E . ) 

De geweldige beweging van het moderne leven doet zich 
't zichtbaarst kennen aan de wijze van uitbreiding der 

meeste groote steden, gevolg van de sterk progressieve toe
name der bevolking. 

Het is zelfs niet wel te begrijpen, hoe met den bouw 
van woningen die vermeerdering kan worden bijgehouden, 
daar elk jaar nieuwe tienduizendtallen om een tehuis 
vragen. 

Echter, het gebeurt, zoodat de uitvoerbaarheid van dit 
alleen als ,/inain d'oeuvre" reeds zoo moeilijk werk, moet 
worden geconstateerd. 

Begrijpelijkerwijs moet dan ook iets worden opgeofferd, 
zelfs de niet in alle opzichten te roemen deugdelijkheid der 
nieuwe woningen nog buiten bespreking latende, moet hier 
eu daar wat door de vingers worden gezien, moet het 
met een en ander niet te nauw worden genomen, en vooral 
niet door toch nooit tevreden lieden, op onbevredigbare 
eischen van schoonheid worden gelet. 

Dat ik, met op dit laatste te wijzen, eerbiedwaardig oude 
koeien uit de sloot haal, zou mij kunnen worden verweten 
wanneer nu zou volgen een lijst van alle tekortkomingen 
der schuldigen aan de aesthetische jammeren der moderne 
stadswijken. Dat ik dat niet van plan ben, waardoor dus 
het verwijt vervalt, toonde ik reeds tloor te zeggen „er moet 
iets worden opgeotl'erd", waardoor eene noodzakelijkheid werd 
vooropgesteld, die de geciteerde autoriteiten althans len 
deele vrijspreekt. 

Werkelijk toch kon de noodige kennis tot dadelijke op
lossing niet tegelijk aanwezig zijn, met het plotseling ont
staan van het zoo moeielijk oplosbaar vraagstuk, en bovendien 
allerminst worden verwacht van bureaucratisch wellustige 
collegiën, zich heerlijk vermeiend inde rompslomp van rapporten 
en adviezen, en al de herrie van paperassen, adressen en 
petitiën. Zij zijn nu eenmaal, dientengevolge, voorbeschikt 
alle, ook nog zoo geniale denkbeelden, reeds in prilste jeugd 
te vermoorden, gesteld al dat deze, als sporadische gevallen, 
rezen in het brein van een der leden ; bovendien worden 
denkbeelden van buiten af, dus niet uit den boezem der 
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vergadering zelve, gewooulijk niet eens het overdenken 
waard gekeurd. 

Laten we echter zoo billijk mogelijk zijn, en zeggen dat 
het vraagstuk der stadsuitbreiding op groote schaal, deu 
stedelijken bureaux onvoorbereid heeft overvallen, en te 
machtig bleek voor eene dadelijke goede oplossing, al kan 
dan ook op vele ergerlijkheden worden gewezen, die niet 
hadden behoeven te gebeuren. 

De belaugrijke kwestie moet echter m. i . van eeu geheel 
audereu kant worden bekeken en dienovereenkomstig aan
gepakt. We hebben met een zieke te doen en onder geheel 
verschillende omstandigheden, worden analoge ziektegevallen 
toch ook niet met dezelfde geneesmiddelen bestreden. 

Er moet worden gevraagd : zijn de middelen die vroeger 
tot een gezond d. i . aesthetisch effect leidden, iu den mo
dernen tijd nog vau toepassing, eu wanneer het tegendeel 
blijkt, weluü, dan moeten anderen worden beproefd; er 
moet worden gediagnostiseerd, c. q. eene vergelijking ge
maakt tusschen wat was, eu wat ïs. Zoo worde dau als 
dadelijke vraag gesteld: van waar die bekoorlijke blik, 
waarmee de oude steden ons aanzien, eeu blik, afspiegeling 
van een ziel, die din tot juichen dwingt, din tot een 
glimlach, maar meest in het stille meer onzer diepere ge
voelens roert, dat eerst gaat rimpelen maar diu hevig borrelt. 

Vanwaar die verrukking, die ous gevangen houdt, gaande 
over de hoog ombouwde pleinen, mooi hoog, met een dom
kerk of raadhuis ; gebeeldhouwde portalen, gevormd tot ingaan 
of zwaar geprofileerde stoepen tol opgaan naar de raadsver
gadering, en dan telkens aardige inkijkgevende straten, 
stegen en sloppen, kort, gesloten eu daarom niettegenstaande 
het druk bonte dooreenkrioelen, rustig voor 't oog, dat er 
niet van houdt door een verrekijker te zien. Wat is de 
oorzaak van onze grage belangstelling voor oude stadsge
zichten, wat maakt het mooie van die schilderijen, even 
zoovele levende beelden ? 

Is de samenvoeging van de door menschenhand gemaakte 
werken eene toevallige, of is ze gewild, door velen samen, 
tot bereiking van een bepaald doel werkend ? In 't kort: 
zien we, zuiver objectief beschouwd, dus niet ouder den 
invloed van het onloochenbaar eigenaardig, belangrijk mooi, 
dat de tijd aan alles geeft, als oorzaak van de schoonheid 
der oude stadsgedeelten, de onregelmatige groepeering der 
samenstellende deelen, waarbij dan natuurlijk het „geval" 
verschillend mooi kan zijn, afhankelijk van de artistieke 
kwaliteit dier deelen. 

Het antwoord op deze vraag de kwestie beheerschende, 
moet allen teleurstellen, die meenen dat de oude steden
bouwers obk niet zoo kieskeurig te werk gingen, en de 
tegenwoordige tijd, /,stets verneinend", nu eenmaal nooit 
tevreden is. 

Alleen oppervlakkig beschouwd hebben zij gelijk, maar eene 
nauwkeurige bestudeering der oude stadsplannen leidt tot de 
overtuiging, dat er wel degelijk iets gewilds is op te merken, 
een artistiek plan, groot mooi, waarvan het einddoel, door de 
daartoe medewerkeude artiesten, angstig om het te bederven, 
scherp iu het oog werd gehouden. Maar deze begrepen 
bovendien, de uitvoering der ondergeschikte elementen, juist 
aan het toeval te moeten overlaten, waardoor het gevaar 
van aesthetische pedanterie, aestbetische kamergeleerdheid, 
aesthetische doctrine werd vermeden ; aan het toeval dat het 
geheel iets ongedwongens gaf, monumentaal pittoresk. 

Bij eene meer dan oppervlakkige beschouwing blijft het 
geen geheim, dat de oude meesters ter bereiking van hun 
doel met de middelen die hun ten dienste stonden woeker
den ; zij waren als verstandige kunst-oeconomeu, zuinig op 
hun artistieke penningen, d. w. z., zij bewaardeu hun groote 
giften voor een paar hoofd-momenten, wèl wetende, dat 
het geheim van alle artistiek ell'ekt juist ligt in ecu spaar
zaam gebruik van de middelen tot versiering. 

Het kenmerk van vooruame pracht was ten allen tijde, 

soberheid, de onsterfelijke klassieke eigenschap, door alle 
kunstperioden heen, als onbetwistbaar gebleken. 

Onze moderne tijd is nog niet van die eigenschap door
drongen ; hij vermeent juist het tegenovergestelde, waarom 
een zekere ploertigheid voorwaar niet als zijn aangenaamste 
kenmerk staat geboekt. 

Zouden er vóór de 19de eeuw wel ploertige artiesten 
hebben bestaan ? 

Die hoofdmomenten waren voor de stedenbouwers een 
paar stadspleiuen, en enkele voorname straten ; voor de stad, 
wat de feestzalen ziju, voor een paleis. 

In de oude Grieksche steden bepaalde zich al het artis
tieke kunnen, tot de agora of akropolis; bij de Romeinsche 
tot het forum; bij de middeleeuwsche en renaissance-stedeu 
tot de dom-, markt- en signorale pleinen. 

Die vergelijking, aïs feestzaal gaat, behalve in de gewone 
beteekenis, ook iu artistiekeu zin op, wanneer slechts duide
lijk worden nagegaan, hoe dat artistieke effect is verkregen. 

Er is niet alleen gezocht naar een concentratie van kunst
werken, maar meer nog naar een concentratie voor 't gezicht; 
naar een gesloten ruimte, evenals een vertrek. Dit doel werd 
op allerlei wijzen bereikt; in hoofdzaak, door niet al te 
breede, korte of anders kromme straten op het pleiu te 
doen uitkomen en dat bovendien iu verschillende richtingen. 

Zou bij eeu dergelijke samenstelling, die zóó herhaaldelijk 
wordt aangetrotfen, alleen aan toeval moeten worden gedacht ? 

En inderdaad, geeft men zich rekenschap van de oorzaak 
van den aangenamen, gezelligeu, d.i. in dit geval artistiekeu 
indruk der oude pleinen en straten, dau ligt deze hoofdza
kelijk in de geslotenheid der ruimte; dat is het geheele 
geheim, den ouden meesters alweer bekend. Zij lieten, schil
ders als zij waren, geen gaten in hunne schilderijen. De 
moderne tijd is óók alweer te dien opzichte, juist van eene 
opposite meening. Het systeem der stadsuitbreidingen van 
dezen tijd, is met twéé woorden te beschrijven, aan allen 
wèl bekend ; alleen zij ter zake aangestipt, dat dat systeem 
juist de grootste vijand is van geslotenheid ,• een doek met 
gaten en liefst zoo groot mogelijk is zijn kunstwerk. 

Maar zelfs diu nog, waar de oude meesters zich tot die 
enkele hoofdpunten bepaalden, was beperking tot soberheid 
in de uitvoering hunner hooge kunstaspiratiën, hun groote, 
verstandige deugd. Alleen din maakt een vertrek, de eens-
geuomen vergelijking behoudende, een voornamen indruk, 
wanneer het aantal meubels, kunstvoorwerpen, schilderijen 
e. t. q. blijft binnen de zelfs nauwgetrokken grenzen van 
overladiug. Hoe mooi doet één enkele schilderij, aan een 
niet i l te groeten, maar voor dit doel iu vorm en kleur 
volkomen passenden wand, hoe hinderlijk is eeu wand met 
schilderijen volgehangen. 

Als een voorname feestzaal was zulk een oud plein, door 
een paar monumentale gebouwen. 

Iu hoogst enkele gevallen ontstond een kunstwerk, waarin 
zelfs het pretensie-looze, het door gewoonheid niet opval
lende, niet werd geduld, als resultante van alle artistieke 
krachten; maar dan ook zoo schoon, als nooit een schilder, 
noch als achtergrond voor een schilderij, noch als theater 
décor verzon. 

Maar met die weelde toch nog geen brooddronkenheid; 
vooral geen wedstrijd in mooidoenerij, geen knapper willeu 
schijnen, dan zijn buurman, maar eene verstandige, d. i . 
beschaafde bescheidenheid ; het kenmerk der door alle tijden 
heen bewonderde kunstwerken. 

Er werd echter bij de samenstelling alle gewicht gelegd 
op een juiste situatie, goed begrepen iu het belang van het 
kuustwerk, vooral in verband met monumenten, die, ook 
alweer iu tegenstelling met tegenwoordig, niet .aidden op 
een plein, als verkeer belemmerend, maar meer nog, als 
achtergrond missend, en vóóral niet in de as van hoofdpor-
talen, als weer te drukke fond voor beeldwerk, eu daarom, 
bezijden of liefst tegen rustig muurwerk werden geplaatst. 
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Dergelijke opmerkingen, met nog velen te vermeerderen, 
zijn voor ous, slaven der symetrie, van belang, die zooveel 
van dergelijke eenvoudige dingen hebben verleerd, of in 
eigenwaan niet willen leeren. 

Wij bemerken, dat het karakter van al deze kunstwerken 
kan wordeu omschreven met dit ééne woord „het pittores
ke" waarvan verdere uitlegging onnoodig, omdat wij met 
dit woord vertrouwd zijn geraakt, en daarouder begrijpen 
de romantische kunst der lange reeks eeuwen, die achter 
ous ligt. 

Die romantische kunst is geweest; nu hebbe men den 
moed de overtuiging uit te spreken, dat op een terugkeer 
tot haar, iu wat vorm ook, niet meer valt te rekenen. Moed 
behoort daartoe, omdat die overtuiging uitspreekt, dat de 
kunst, die komen zal, eene geheel andere moet zijn, dan 
die geweest is ; moed, omdat die overtuiging uitspreekt, dat 
het vonnis is geveld, over alle moderne renaissance. Daarmee 
is niet gezegd, dat die komende kunst van de vroegere niets 
heeft te leereu. 

De oorzaak dezer overtuiging vind ik in het eigenaardig 
karakter, dat de bouwkunst onder de kunsten inneemt. 

Het eigenaardige van dat karakter wordt veroorzaakt 
door het eenigszins tweeslachtige, ontstaan door de samen
werking van. ideaal en realiteit, waarvan deze laatste als het 
praktisch motief, zeker niet de minst belaugrijke der twee is. 

Deze tweeslachtigheid is oorzaak, dat veleu de bouwkunst 
uiet als een kunst beschouwen eu tal van philosofen zich 
zelfs met deze vraag hebben bezig gehouden. 

De bouwkunst is uiet zuiver ideaal, omdat aau baar een 
practisch doel ten grondslag ligt; is niet alléén „sebstzweck" 
en daarom geen kuust, is het eindoordeel van veleu 
dezer. Niettegenstaande alle kuust subjectief is, zoo heeft 
toch alle kunst een objectieven kern, het begrijpelijkst als 
het eigenlijk handwerk, „het metier", het vak te qualificee-
ren. Om kunstenaar te worden, is volledige vakkennis nood
zakelijk, maar omgekeerd, is men met alle mogelijke vak
kennis begaafd nog geen kunstenaar. De kuust begint eerst 
bij de subjectiviteit. Bij hoe weinigen, die zich kuusteuaars 
noemen, is deze niet te vinden, hoeveleu van hen verstaan 
zelfs niet het handwerk. Er zijn allerlei soorten van ver-
zenfabrikanten eu dichters, vau muzikanten en musici, van 
beeldcnmakers en beeldhouwers, van huizenbouwers en archi-
tekten enz.; alleen de fijnvoelende artiest vermag te onder
scheiden waar het metier uitscheidt, en de kunst begint. 

De eigeuaardige plaats die de bouwkunst onder de kun
sten inneemt, ligt juist in het verband tusschen handwerk 
en kuust, omdat bij haar het handwerk, het praktische doel 
omvat; en uu voelt men dadelijk, dat de podding met-of 
zonder saus kan worden opgedaan ; het blijft toch altijd een 
podding. 

Men kan immers, waar de behoefte aan het subjectieve, 
aan kunst, niet wordt gevoeld met het zuivere metier, met 
het zuivere abjectieve, met de enkele bevrediging van het 
doel volstaan; al is er dau ook geen bouwkuust, dan is er 
toch bouwkunde. 

Wauneer aan de zuiver praktische eischen is voldaan, 
is immers eeu huis voortreffelijk bewoonbaar, ook zonder 
eenig werkelijk bouwkundig schoon. Men kan God eeren iu 
eeu bedehuis van vier kale muren eu een dak er op; de 
eerste Christenen waren zelfs trotsch op zulk een afwezig
heid van alle praal; de protestanten hebben geen artistie
ke eischen hoegenaamd; hun godsdienst wijst alle uiterlijk 
vertoon met afschuw van de hand. 

Men loopt eu rijdt even gemakkelijk over een gewone, 
zuiver constructieve, ijzeren, als over een mouumeutale 
steenen brug. Eeu orkest klinkt niet minder welluidend, in 
eeu nuchter witte, akelig gewone stucadorige zaal, waariu 
de stijve zwarte rokken als iu eeu kleerenniagazijn uitgeknipt 
schijnen, als in een zaal, ernstig van mooie lijnen, kalm 
v»u teere kleuren. 

Juist dit feit, dat aan dezelfde eischen kan worden voldaan 
om het nu maar platweg uit te drukken, zoowel mèt als 
zonder kunst, is de oorzaak van den eeuwigen strijd tusschen 
bouwheer en architect, wanneer n.1. bij den eersteu de 
behoefte aan kunst ontbreekt en hij dus alleen objectieve, 
praktische eischen wil bevredigd zien. 

Het onderscheid tusschen, wat de Duitschers noemen een 
„Nutzbau" en eeu architektonisch werk, moest, men voelt het, 
niet bestaan j het is eigenlijk een onding, maar begrijpelijk 
iu den modernen tijd, die door allerlei slechte voorbeelden, 
op een dwaalspoor geraakt, het zuiver constructieve niet 
vereenigbaar heeft geacht met eenige kunst hoegenaamd; 
terwijl het omgekeerde het geval moest zijn; de zuivere 
constructie juist, bevat als zoodanig, reeds alle kunstele
menten, hoe eenvoudig ook, iu zich ; het komt er slechts 
op i i n deze te vindeu; daartoe is alleen groote bekwaam
heid noodig. Voor deze bestaat dit onderscheid dau ook 
niet; maar ook alléén de met deze begaafde architekt, is in 
staat, met de geringste, of liever geene, d. i . zoogeu. kunst
middelen, iets moois te maken. 

H . P. B E K L A G E N Z N . 

(Wordt vervolgd.) 

S T A D S-A R C H I T E C T. 

De bladen deelden deze week mede, dat de heer A . W 
Weissman, sinds eenige jaren stads-architect te Amsterdam 
binnenkort uit die betrekking zou worden ontslagen, tenzij 
door hem eervol on'slag werd aangevraagd. 

De oorzaak van dit aftreden moet zijn gelegen in het 
toepassen van kunstzandsteen bij den bouw van het nieuwe 
museum Suasso, eu dat wel tegen de uitdrukkelijke orders 
van B. en W . en in strijd met het bestek dat het 
gebruik van natuurlijke steen voorschreef. 

Onze lezers zullen zich herinneren hoe in den verloopeu 
winter een hevige agitatie werd opgewekt toen het bekend 
werd dat de vrij aanzienlijke hoeveelheid gehouwen steen 
voor het uitwendige van dit museum bestemd, geheel be
werkt uit het buitenland zou worden aangevoerd, terwijl hier 
ter stede onder de steenhouwers groote werkloosheid heerschte. 
In den gemeenteraad werd dit feit door verschillende sprekers 
sterk gegispt, doch men moest er in berusten omdat aan 
de zaak niets meer te veranderen was. B. en W. deden 
echter de toezegging, dat bij volgende gelegenheden met de 
wenschen van deu Raad zou rekening gehouden worden. 
Het spreekt van zelf dat, nu het dezer dagen bleek dat 
men weer voor een fait accompli van denzelfden aard gesteld 
was, zoowel B. eu W . als de gemeenteraad het besluit na
men om aan dergelijke eigenmachtige handelingen van eeu 
ambtenaar paal en perk te stellen, te meer daar van de 
zijde der steenhouwers-vereeniging „Eendracht maakt macht" 
met klem tegen het voorgevallene geprotesteerd werd. 

Wanueer zich de zaken aldus hebben toegedragen dau is, 
dunkt ons, het vonuis, hoe hard ook, volkomen gewettigd. 

M A A T S C H A P P I J T O T BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

Woensdag 11. \vei\l in het gebou» der Maatschappij, Muruixstruat ulhier, 
de 69e algemeene vergadering gehuuden. 

De voorzitter, de heer C. W. Mnysken, heette hij de opening de aanwezi
gen welkom. 

Uit het uitgebrachte verslag bliek, dat de balans sluit met eeu voordeelig 
saldo van f 13.47S.50, indien men aanneemt, dat men bij verkoop van 
't Maatschappelijk Gebouw daarvoor krijgt, wat er voor is gegeven. De 
toestand der Maatsch. is niet slecht, zegt de rapporteur der tiuaneicele com
missie, de heer Van Malscu, duch meer ontvangsten zouden wenschelük zijn. 
Het Maatschappelijk gebouw is ingericht voor expositie; doch de V Oord Ce
len daarvan ziju niet zoo groot meer als in 't begin ; ouk de opbrengst der 
lokaalhuur is niet bevredigend. 

Alsuu werd mededeeliug gedaan van den uitslag der verkiezing van drie 
bestuursleden. Gekozen waren de heeren: 11. Even le Rotterdam met 99, 
J . H . J . van I.utitcrcn te Utrecht met 90 eu C. II. Peters te 's Gravenhage 
met 61 van de 16T uitgebrachte stemmen. 

De Voorzitter bracht een woord van hulde aan den afgetreden penning-
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meester, den heer Jae. Klinkhamer; (erena bracht hij een woord van dank 
aan den heer A. A. Bekuar, die zich te .Middelburg gaat vestigen, voor 
hetgeen hij als bestuurslid in 't belang der Mnatseh. had gedaan. 

De heer l.elieman drukte naar aanleiding van den uitslag der verkiezing 
den wensoh uil, dat in 'l vervolg de afdeelingen zich omtrent dc eandidaten voor 
't Bestuur zouden verstaan ; dan zou het Biet voorkomen, dal ecu Bestuurslid 
met til van dc K i l stemmen werd gekozen; hij keurt het al', dat er in 'i 
Weekblad der Maalschij anonieme sdvertentiën komen ter aanbeveling van 
personen, die gaarne „besluurdcrtje willen spelen." De heer Kok meent dat 
juist die advertenliën blijk geven van eeu opgewekt leven in de Vereeniging; 
terwijl de Voorzitter niet wil verhelen, dat het plantten van aanbevelingen 
in 't wilde, d stemmingen onzuiver maakt. De discussie over dit punt 
geëindigd zijnde, werd lol verkiezing van een voorzitter overgegaan. Herkozen 
werd de heer ('. W. Minskin met 80 stemmen. Verder verkregen de heeren 
Van Lnnteren 3 stemmen, de beer Ednard Cuypers 1 stem. De heer Movsken 
bedankte voor hel in hem gestelde vertrouwen. 

Aau de orde waren de mededeelingen der eonelnsiëh van beoordeelaars der 
prijsvragen. Op de lo prijsvraag : ontwerp van een galerij voor groole roofdieren 
in een zoblogisehen tuin. waren slechts ingekomen iwee antwoorden, waarvan 
geen een bekroning werd waardig gekeurd. 

Op dc 2o prijsvraag: Ontwerp voor den hoofdingang naar ecu dierentuin 
waren ingekomen G antwoorden. De bronzen medaille cn getuigschrift der 
Mnatseh. werden toegekend aan ccn ontwerp met motto : driehoeken door 
elkaar. Dc inzender hiervan is dc heer 1'. F. J). Musly te Rotterdam. 

Op de 3e prijsvraag : ontwerp van een dorpsraadhuis was geen antwoord 
ingekomen. 

Bij dc behandeling der bcgrooting voor 1895 hesprak de heer l.elieman 
' eenige posten dier begrooting. Zoo betreurde hij de verhooging van den post 

„nfdcelingsledcn". van f 1G5 tot 1287; dc vermindering van de contributie; 
terwijl hij de kosten van hel Weekblad cn oude beslaande gebouwen, enz. 
ad f4000 zeer hoog lond; wcnschclijk zou het wezen, indien de schrijvers 
van artikelen geen kosten daarvoor in rekening brachten. De heer \ au Malscn 
gal' te kennen, dat dc berekening voor alles zoo zuinig was als mogelijk ; 
terwijl nog eeu ander bestuurslid nog in 't midden bracht, dut het Weekblad 
eigenlijk niets meer kost dan vorige jaren. 

Te vernielden valt nog, dat eenige besprekingen werden gevoerd over do 
kosten der bijdragen voor het Weekblad. De heer J . K. de Kruylf deelde 
mede. dat de leden der reductie bij wijze vun proef voor een jaar hun bijdra 
gen gratis zullen leveren; de overige leden ontvangen voor hunne bijdragen 
honorarium. Verschillende leden noemden het eene schande, dat secretarissen 
der afdeelingen betaald worden voor de korte nfdeelingsvcrslagcn. 

Ook de voorzitter vond, dat men die kosten moet besparen : dc vergade
ring keurde dit bij acclamatie goed. 

Ook gaf de Voorzitter nog tc kennen, dat men moest omzien naar mid
delen lot versterking der financiën ; er moeten meer leden wordeu geworven, 
die jaarlijks f15 voor dc maatschappij overhebben; vermeerdering van het 
getal der afdeclingslcdcn die 1 of 2 gulden bijdragen, brengt de Manisch, 
feitelijk achteruit. 

Na eene uitvoerige discussie, over dc kosten van hel gebouw der Maat 
schappij, het nut der tentoonstelling en enkele andere punten, waaraan o. a. 
deelnamen de heeren Kok, Van Malscn, Moen, Klinkhamer cn de Voorzitter, 
werd dc bcgrooting voor 1S95, sluitende met een vermoedelijke eindcijfer 
van f12,850.50 bij acclamatie goedgekeurd. 

Oj» voorstel van den voorzitter werd als plnuts voor de algemeene Sep-
tembervergndering Middelburg nangewizen. 

Nu de pauze kwamen in behandeling dc praeadviezen van hel hoofdbestuur 
der Maatschappij op de antwoorden door de afdeeling gegeven op de iu 
1893 door hel hoofdbestuur gestelde vragen. 

Het laatst kwam aan dc orde dc vraag: 
Welke zijn dc beste middelen om een degelijk onderzoek nuur den slaud 

van werkloosheid Ie stellen P 
Een der leden vraagt of hier bcdo-ld wordt werkloosheid van werklieden 

of van architecten. Dc heer tan Malscn antwoordt, dut bedoeld is werklie 
den. Het is zijn meening, dat als de werklieden eens vacantia kregen, dan 
dc werkloosheid zou verminderen. Hij herinnert hierbij aau dc positie der 
onderwijzers. 

Verscheidene leden kwamen tegen dc vergelijking vun werklieden me! 
onderwijzers op. 

Ui heer Berlage meende dal men zich vnn deze belangrijke quaestie niet 
mei een paar woorden kan afmaken. Hij sluit zich ook aan bij het pracud-
vics uitgebracht door Amsterdam, dat de ouaestic niet zoo op le lossen is. 

De beer Van Malscn zegt, dat bier geen sprake van oplossing der quaestie 
is, maar van middelen om een degelijk onderzoek iu te stellen. 

De heer l.elieman brengt in 't midden dut de „Mij. van butiwkunst" wel 
degelijk iets aan dc werkloosheid kan doen. Z. i. moesten dc werklieden nog 
ccn tweede handwerk leeren : en dan is wenscheüjk vermindering der werkuren. 

Een besluit omtrent dit punt werd niet genomen. 
Bestreden werd nog de wijze waarop de oom missie voor den wedstrijd 

om den Prix tie Rome is samengesteld. 
De heer l.eliemaii betreurt liet dal deze commissie geen Rijkscommissie 

is. Nu evenwel was lat eene Amaterdamsche t imistie van de Rijksacademie 
van Beeldend.' Kll lKir. . 

Ook de heer Posthnmes Ueijjes had gedocht, dat iemand van dc „Mimisch, 
tot bevordering der Bouwkunst ' ware uitgenoodigd in de jury zitting te nemen. 

Ten slotte hield de heer Dufoiir, electrotechuisoh ingenieur te Amsterdam, 
eene i oord r.iolii over. .Electrieche inrichtingen voor verschillende doeleinden 
in huizen " 

Dc heer D.ifoiir stelde, un eenige mededeelingen aangaande eleotrisehe 
Stmomen gegeven Ie hebben, het groote voordeel in 'l licht van het gcbiuik 
vnn cleefrouiotoreii. waar tegenwoordig nog stoom wordt aangewend; voor 
brandspuiten, heimachines en liften zou eleotriciteil kunnen worden gebezigd. 

Hierna besprak de heer Dufoiir de aanwending van de eleotriciteil voor 
verlichting in de huizen cu over stroomgeleidingen. 

Met behulp van teekeningen en elcctrische instrumenten lichtte de heer 
Dufour zijne voordracht toe 

Namens de vergadering werd hem door den voorzitter daarvoor dank 
gebracht, waarna zij onder de gewone plichtplegingen werd gesloten. 

B E R I C H T E N . 

— Men schrijft uit Geertruitlenberg aau de N. R. Ct.: 
(Zie n°. 19 van Architectura ) 

Wij zijn in de gelegenheid gesteld geworden om de ver
dere gedeeltelijk ontgravingen van de krocht of krypt in de 
Hervormde kerk te dezer stede te bezichtigen. 

Dit merkwaardig ondergroudsch monument der oudheid 
beeft eene lengte van 19 M . bij eene breedte van 8.50 M. 
en eene diepte onder den vloer der kerk van 3 M . 

Zeker wel een van de grootste bouwwerken van dien aard 
in Nederland. 

Eindelijk is na lang zoeken de ingang gevonden. Op 
andere plaatsen, waar krypten worden aangetroffen, is de 
hoofdingang vaak in het kruis der kerk recht voor het 
priesterkoor, maar hier is die in den noordelijken zijmuur 
van dat koor aangebracht en kwam uit in een daaraangren-
zend gebouw — eene kapel — dat echter nu niet meer 
bestaat. 

De duimen, waaraan de deur was afgehangen en de neus 
voor de klink dier deur, zijn nog in de kolommen waar-
tusschen zich de gang bevindt, bevestigd. 

Merkwaardig mag het wel heeten, dat in de opening van 
dien toegang tot de krypt op 50 cM. uit den vloer twee 
zware gemetselde trappen aanwezig zijn, die echter niet 
horizontaal, maar ouder eene helling gelegen zijn en wel 
ongeveer 40 cM. uit het waterpas. Waarom deze aldaar 
zoo zijn aangebracht, is een raadsel. 

A l de ramen tot licht verschaffing in de krocht aanwezig, 
zijn hoog 2 M . , breed 1.40 M . Men vindt er niet minder 
dan 8 of 9. 

De kolommen, waarop het gewelf gerust heeft, alsmede 
de lijsten langs de wanden, zijn zeer schoon gemodelleerd 
en nog in gaven toestand. 

Waarschijnlijk dateert het werk van het laatst der 14e 
of het begin der 15e eeuw. 

— De heer A. Nolen is tot directeur der Academie van 
beeldende kunsten en technische wetenschappen te Rotterdam 
benoemd. (Amst.) 

— Ten vervolge op de mededeeling, voorkomende in de 
Net/erlandsche Staatscourant van 3 en 4 Mei 1894, n° 102, 
wordt bericht dat door de commissie van toezicht op de 
Rijks-academie van Beeldende Kunsten als leden van de 
jury, in art. X I I van het programma vermeld, zijn benoemd : 

voor het theoretische examen in den proefkamp de heeren 
dr. P. J . II. Cuypers, voorzitter, II. P. Berlage Nzn., se
cretaris, prof. Aug Allebc, L . Beirer, J . Gosschalk, Th. G . 
Schill en J . Versluys; 

eu voor het practische examen in den proefkamp tevens 
jury voor den eindkamp, de heeren dr. P. J . H . Cuypers, 
voorzitter, H . P. Berlage Nzn., secretaris, prof. Aug. Allebc, 
L . Beirer, J . Gosschalk, A . Salm G.-Bzn. en Th. G. Schill. 

— De beoordeeling der plannen voor een nieuw R. C. 
Ziekenhuis te Amsterdam, zal geschieden door de heeren 
Regenten : W. S. van Waterschoot van der Gracht, Voorzitter, 
L . M . Bomiikc, II. Schmedding, H . van Cranenburg, Eerw. 
Schweitzer, Pastoor, Fr. Everard, bijgestaan door de heeren : 
Dr. E. II. G. Thijssen, Oud-Directeur-geneeskundige der 
gasthuizen, Prof. Dr. T. Place, Hoogleeraar te Amsterdam, 
Dr. J . Kuyper, Directeur van het Wilhelmina-gasthuis, Dr. 
Ilanlo, Geneesheer v. h. R. C. Ziekenhuis, H . Leguit, As
sistent-architect der Gemeente, II. P. Berlage, architect tc 
Amsterdam en Boerbooms, architect tc Arnhem van het 
Elisabeth's-jrcslicht aldaar. 

T W E E D E J A A R G A N G N°. 23. ZATERDAG 9 J U N I 1894. 

R E D A C T I E V A N A R C H I T E C T I - R A E T A M I C I T I A : 

H . G . J A N S E N , W. K R O M H O U T C Z N . , JOS. T H . J . CUIJPERS 
P A U L J . D E JONGH cn J . L . M . LAUWERIKS. 

Bijdragen te adressceren aan den Heer P A C L . J . Dl J O N Q R , Vijzelstraat 
40 te Amsterdam, cn nllcs, wat de Administratie van het Genootschap 
betreft, nan den Heer J . C . I). Dl G A Z A I I , le Secretaris, American-
hotel, te Amsterdam. 

VoO K W A A R D E N V A N H E T LlD&t A A T S C H A P . 

Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege
zonden, aan alle leden van het Genootschap. De jaarlijksehe contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 1 2 . — 
» kunstlievende leden „ 10. 
» builenleden 7.50 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

1°. In het Genootschapslokaal zijn tentoongesteld de inge
zonden ontwerpen op de prijsvraag uitgeschreven door de 
R. K. Leesvereeniging te Rotterdam. 

2°. De jaarlijksehe excursie zal ten doel hebben het kasteel 
ffDe Haar." De datum is voorloopig vastgesteld op Zondig 
den Ibden Juli a.s. 

Eene beschrijving, toegelicht door schetsen, zal binnenkort 
in het orgaan worden opgenomen. II.H. leden die nan den 
tocht wenschen deel te nemen, wordt verzocht hiervan schrif
telijk aau den lcn Secretaris, Atnericau-Hötel, kennis te 
geven. 

Namens hel Bestuur, 
De Isle Secretaris, 

J . C. D. ÜI GAZAR. 

| ZUID-PORTAAL A A N DE GROOTE K E R K T E E D A M . 
(Bij de platen.) 

De groote kerk der Nederlandsch Hervormde gemeente 1 

te Edam is eeu dier bouwwerken uit de late middeleeuwen, 
welke hunnen luister niet danken aan rijke en ingewikkelde 
architectonische vormcombinaties, maar die aantrekkelijk zijn 
door de slankheid van de pijlers, waardoor de zeer wijde 
inwendige ruimte voor deu dienst eener groote gemeente 
bij de gemeenschappelijke godsdienstoefening bijzonder gun
stig was aangelegd. 

Dit karakter is aau vele onzer kerkelijke bouwwerkeu 
uit dien tijd (XVe eeuw) eigen. 

Maar de groote vensters dezer kerk werden nog iu den 
tijd, toen de oorspronkelijke eeredienst plaats gemaakt bad 
voor dien der Hervormden, versierd eu opgeluisterd met 
schoone geschilderde glazen, waarvan elk niet alleen de eer 
van Edam, maar ook van de gevers : de verschillende steden 
van Holland, luide in wapenvorm en tekst verkondigt. 

Deze vensters waren in verloop van tijd beschadigd op 
vele plaatsen, en zoo was 't noodig geworden om de ontbre
kende stukken gekleurd glas weder aan te vullen. 

Dit werk lieten de kerkvoogden van Edam, bijgestaan 
door den Raad en den geldelijken steun der regeering voor 

i ruim een tiental jaren, uitvoeren door den glasschilder F. 
Nicolas te Roermond. 

De gansche kerk stond niet hecht meer op haar grond
slagen. Het polderpeil was in drie eeuwen aanmerkelijk lager 
gebracht, de koppen der heipalen stonden een meter boven 
water. Dit deel der fundeering was zoo goed als gansch 
vergaan. Men heeft toen het bezwaarlijke en kostbare werk 
moeten uitvoeren, van de muren te ondervangen, de palen 
onder water af te zagen, daarop kespen te leggen, die weder 
het metselwerk, thans ruim een meter dieper konden dragen. 

Zoo was ook het Zuidelijk portaal zeer ontzet, cn moest 
van een nieuwen grondslag wordeu voorzien. Dit Zuidelijk 
portaal is van lateren datum dan de kerk. De plaatsen waar 
tie muren vrij tegen de beeren der zijbeuk ziju aangemetseld, 
zijn in den plattengrond door het verschil der barceering 
duidelijk gemaakt. 

De doukere plaatsen in die teekening wijzeti op de nood
zakelijke vernieuwingen bij de herstelling. 

Door de hoofddeur bij A komt men in het eigenlijke 
portaal, dat ook nog een Westelijken toegang heeft gehad, 
die oorzaak was dat het uetgewelf niet gelijkvormig kon 
worden verdeeld over de ruimte. 

In den hoek van het portaal sluit de kaptoren nan, die 
naar de verdieping voert, waarin voorheen eene latijnscbe 
school werd gehouden; nog enkele beuken zijn daarvan 
aanwezig. 

De vloer boven het gewelf is van verglaasde tegels, maar 
die boven het middelste vertrek, thans bergplaats, en het 
meest Oostelijke, thans consistoriekamer, is vau hout. 

Het gebouwtje is geheel niet symmetrisch. De groote poort 
en de traptoreu verbreken gansch de symmetrie. Iu het aan-
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zicht wordt de niiddenas alleen door een topgevel aangeduid, 
die met een venster deu zolder ruim verlicht. 

Dezen oiiregelmatigen houw moeten wij ons denken tegen
over den smalle slingerende straat, zijdelings door booiuen 
omgeven, en rustende tegen de breede en hooge vlakken der 
kerk daarachter. De tegenstelling der behandeling, den grooten 
eenvoud der kerk, de verdeeling in kleurige banden, de 
uitvoerigheid van het losse beeldhouwwerk aan de nissen, 
gootlijst cn gevel van het portaal maken een zeer verrassen
den en aantrekkelijken indruk. 

Dat geheele buitenvlak der muren was onder een dikke 
verflaag weggeborgen, maar de scheuren toonden telkens 
het onvoldoende van die vroegere oplapperij. Het gansche 
oppervlak moest dus worden afgeloogd en schoongeboend ; 
daarna werd het metselwerk, waar noodig, uitgekapt en 
bijgewerkt; de zandsteenen raamkruizen, die ontbraken of 
gescheurd waren, door nieuwe vervangen, en enkele steen
stukken, die vernield waren, ook verder weer tusschengevoegd. 
Het venster in den topgevel moest worden losgenomen en 
geheel opnieuw worden geplaatst. Het nieuwe voegwerk gaf 
aan 't metselwerk weer een frisch aanzien. 

Het oude beeldhouwwerk is door den invloed van de 
tijden schraler geworden, dan het aanvankelijk was. Aan 
den zuidwestelijken regen was het hier voortdurend bloot
gesteld. De bladen vertoonen alle, die zeer sterk slingerende 
distel vorm, zoowel voor de kraagsteentjes als aan de kogels 
iu de kruisbloem, zooals die aan het allerlaatste tijdperk 
der gothiek eigen is. 

Het dakje van den traptoren met lood gedekt, en nog 
met de oorspronkelijke loodbloemen gesierd, heeft een ba
rokke slingerlijn tot profil. — De vertikale verdeelingen der 
vensters hebben hier een zeer onregelmatig voorkomen : in 
den middengevel vindt men vier, twee, en drie vakken boven el
kander, die dus volstrekt niet passen. Deze raampjes staan in 
houten kozijnen, welke een grooten schuinen kant met gotische 
aanzetten inwendig vertoonen. Zij werden bij de herstelling 
dus niet vervangen, hoewel ons modern oog geneigd zoude 
zijn om de drievoudige verdeeling van het hekwerk in 
de tympans tot uitgangspunt te nemen voor venstertjes, die 
eveneens in drieën zijn verdeeld. 

Aan de kanten van den middengevel zijn nog aanzetten 
aanwezig in den zandsteen, die duiden hoogst waarschijnlijk 
op eene balustrade; maar deze sloot men niet aan op gelijke 
wijze aan de eindgevels; dus moest ook die rijkere afsluiting 
van dat ingevel achterwege blijven. 

Details van het beeldhouwwerk zullen later op een af
zonderlijk blad worden afgedrukt. 

De uitvoering van dit herstellingsplan werd door den 
architect der Kerk, den heer A. D. Rups te Edam voort
durend met zorg gecontroleerd, gedurende den zomer van 
het jaar 1888. 

J O S E P H T H . J . C U I J P E R S . 

B O U W K U N S T E N IMPRESSIONISME. 
(Vervolg van bh. 95.) 

Het is alleen dan erg met die kunst gesteld, wanneer 
aan de praktische eischen het gemakkelijkst kan worden 
voldaan, zonder kunst en dit is helaas bij den modernen 
stedenbouw het geval. 

In lange opsomming hebben de autoriteiten gemeend, ter 
behartiging van verkeers-, gezondheids- en welstandsbelan-
gen (!!), een lijst van reglementen te moeten samenstellen, 
die precies vertelt, wat men niet mag doen, en dan ook 
zoowat al datgene bevat, wat de oude steden juist zoo mooi 
maakte. 

Hier de tyrannick bureaucratische lijst der bouwverorde
ningen le bespreken, zou méér van mijn geduld vergen, 
dan ik zou kunnen verdragen, en is ook geenszins mijne 
bedoeling; alleen wilde ik aantooneu, hoe in het algemeen 

aan de tegenwoordige eischen het gemakkelijkst kan 
worden voldaan zonder kunst; of liever, hóé zij in conflict 
komen met alle artistieke opvatting, door het eenvormige resul
taat van alle reglemcnteering. De verkeerswegen moeten 
immers eeue zekere, d. i . normale breedte hebben, liefst 
zoo breed mogelijk zijn, in het midden een rijweg, aan 
beiden zijden, dus tegen de huizen, trottoirs; en in verband 
daarmede een geheele reeks verordeningen gedecreteerd be
treffende hoogten en diepten der gebouwen, ook geldend in 
de oude stad bij eventueele verbouwing. 

Alle straten moeten natuurlijk van de noodige, d. i . 
minstens drie soorten geleidingen zijn voorzien, en daar 't 
gemakkelijker is deze in rechte dan in kromme straten aan 
te brengen, is de wenschelijkheid van rechte straten uitge
sproken, hetgeen natuurlijk gelijk staat met een bevel. 

Er zij een vaste maat voor den afstand tusschen twee 
straten onderling en hare kruising een rechthoekige, waar
door tevens tegemoet wordt gekomen aan den wensch naar 
een normale, d. i . gemakkelijke verdeeling van rechthoekige 
perceelen. 

De architekt wordt hier liefderijk herdacht, vooral geen 
al te groote inspanning van hem gevergd. Eene tegemoet
koming iu dien geest waarbi.rgt immers voor grove afdwa
lingen. 

Aan het feit, dat juist onrege'matige perceelen de beste 
grondplan-oplossingen geven, wordt niet alleen niet gedacht, 
maar zelfs niet eens voor mogelijk gehouden. Maar is de 
architekt, die bij een scheefhoekig grondplan reeds de kluts 
kwijt raakt, niet pas aan de allereerste beginselen van bouw
kundige kennis ? 

Het geheele systeem van moderne stadsuitbreiding bestaat 
in elkaar rechthoekig kruisende straten, en plein wordt dat
gene wat toevallig als driehoek overblijft op het schaakbord
patroon der bouwblokken. 

Nog zou een categorie van allerlei eigenaardige bepalingen 
en opvattingen hieraan zijn toe te voegen, omtrent den 
bouw van openbare gebouwen, maar in 't kort zijn déze, 
de hoofdmomenten die bij moderne stadsuitbreidingen in 
acht moeien worden genomen. Het is duidelijk, dat deze 
bepalingen alléén voor 't geraak zoo zijn gemaakt, omdat 
de moderne eischen van gezondheid en verkeer op deze 
wijze het gemakkelijkst zijn te voldoen, maar dat dan ook 
van kunst geeu sprake meer kan wezen. 

Het tegendeel van een concentratie van den blik, door 
de aanbidding van het rechthoekige kruising systeem der 
straten; het tegendeel van afwisseling in de breedte der 
verkeerswegen, door de aangename tfnormale breedte"; het 
tegendeel van slingering in den weg door de voorgeschre
ven rechte l i jn; en ten slotte: het ontbreken van alle aar
dige toevalligheden aan den weg, aan den openbaren weg, 
het heilige huisje, nu zoodanig in bescherming genomen, 
dat de welbekende handeling te dien opzichte streng wordt 
gestraft. 

Geen stoepen, geen voortuintjes, geen kelderingangen, 
geen voorbouw, geeu arkaden, geen scheeve hoeken, geen 
voorsprong, geen luifel, geen wat niet al, tot in het belache
lijke gedecreteerd; want 's bouwmeesters heiligste gebod 
luidt: „eert uwen rooilijn, opdat ge goed bouwt, en uwe 
praktijk zij een lange op deze aarde." 

Dan komt ten slotte de geest des tijds, een moeielijk 
juist te qualificeeren, maar daarom toch bestaand ding, 
die alles van karakter heeft veranderd. Zoo hebben de be
roemde pleinen der oude steden, hunne beteekenis als feest
zaal der oude stad geheel verloren, zij dienen nü alleen 
tot het inbrengen van wat meer licht, tot beplanting met 
wat boomen, tot standplaats van rijtuigen en tot plaatsing 
van het een of ander groot gebouw, maar zonder rekening 
te houden met zijn doel; en waarom ook ? het raadhuis 
behoeft niet meer aan de markt te staan, omdat deze in 
een glazen gebouw onderkomen vindt. Eeue samenstelling 

ZUIDPORTAAL AAN DE NEDERL. HERVORMDE KERK TE EDAM. 

Ontwerp der Restauratie. J O S E P H T H . J . C U V P E R S , Ar<h. 

Westelijk aanzicht. Oostelijk aanzicht. 

Doorsnede. E . F. Platte grond der beneden verdieping. 
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van vorstelijke residentie, paleizen vau den adel eu loggia 
voor lijfgarde om een plein gegroepeerd, als weleer, zou 
nog denkbaar zijn, maar een domplein met doopkapel, en 
bisschoppelijk paleis, als zetel van kerklijke autoriteit is 
overbodige luxe geworden. 

Zonder overdrijving kan dus worden beweerd, dat alle 
motieven die den ouden bouwmeesters ter bewerking waren 
gegeven, ons zijn ontnomen! Den bouwmeester vau den 
tegenwoordigen tijd zijn de kleeren van het lijf gereten, 
en hij moet toch als fatsoenlijk man over straat gaan; nu 
zijn er kleerenmagazijnen genoeg, waar direkt, omdat het 
gemaakt gereed ligt, tegen zeer billijken prijs een stel nette 
kleeren is te krijgen, maar pasklaar zit het nooit en bur
gerlijk alledaags is het altijd. 

Neen, er is behoefte aan een stel van geheel nieuwen 
snit, de oude is snit verloren gegaan, onherroepelijk verloren. 

Verstandig is 't, van die waarheid doordrongen, over dat 
verloren kleed niet langer te jammeren. //Men richt met 
kermen en janken niets uit," zal de met practischen blik 
begaafden als Vondels Gijsbrecht roepen, zeer wel inziend 
de absolute oumogelijkheid, die oude motieven weer terug 
te eischen. 

De architekt van heden kent iil te goed de nauwelijks 
te gelooven moeielijkheden, die zouden rijzen, bij het willen 
toepassen van slechts ééu enkel zoo vruchtbaar motief, ik 
bedoel een zoodanig, dat aan de openbare straat direkt zou 
ingrijpen in den tegenwoordig nu eenmaal als algemeen 
geldende begrippen van welstand, openbaar verkeer en 
diergelijke. Voor een voorbouw, de stoep in onze oude bouw
kunst terecht zoo gewild, een geheele stad versierend, is 
tegenwoordig geen plaats meer; integendeel, de bestaande 
worden zoo eenigszins mogelijk afgebroken; aan eeu straat 
overbouwing, door een paar poortbogen, alhoewel vblkomeu 
ouhinderlijk, is eeuvoudig niet te deukeu. Colouuadeu zijn 
der politie een doorn in 't oog, als wijkplaats voor allerlei 
nachtleger missend geboefte, en daarom niet toegestaan, en 
zoo meer. 

Echter, hbè ook daartoe willens, de bouwmeester van den 
tegenwoordigen tijd mag over al wat verloren is, niet jam
meren j eerst dan, wanneer hij tot die overtuiging is ge
komen, zal een voor de bouwkunst artistieker tijdperk 
aanbreken, dau nü, omdat dan eerst uaar andere motieven 
zal worden gezocht. 

Het ontzaggelijk moeielijk, door het groote publiek véél 
te weinig gewaardeerd beroep van bouwmeester, brengt mee, 
slaaf zijn van zijn tijd, want de tijdgeest is helaas machtiger 
dan hi j ; maar datzelfde beroep wordt aan den anderen kant 
juist zoo schoon, omdat zijn beoefenaar de samenleving der 
meuschen tracht te veraangenamen, door het zoeken naar 
den meest behagelijken vorm van haar kleed, omdat hij is 
de maker van het stoffelijk omhulsel dier samenleving zelf. 

Telkenmale wanneer die samenleving gewijzigd werd, 
eene verandering onderging, onder geheel andere omstandig
heden verkeerde, was het ook de kunst, die in een auder 
gewaad verscheen; het is immers bij haar ook niet het 
wezen, maar allécu de vorm die verandert. 

Eu nu, aan het einde van de 19de eeuw is die samen
leving opnieuw bezig te veranderen. Ziende blind is hij, die 
niet bemerkt, hoe eene algeheele reorganisatie der samen
leving langzaam maar zeker wordt voorbereid, eu met zeker
heid van slagen, al is het dan ook zeker niet iu dien vorm, 
als door velen wordt voorgesteld. 

Het is het zoo schoone beginsel der maatschappelijke 
gelijkheid dat is komen binnensluipen in de groote wereld-
fabriek, hevig ruischend van machines, door één geweldig 
vliegwiel gedreven, als een kleiu wezentje met in den 
beginne onhoorbaar stemmetje, onder het gesnor en gefluit, 
dan die, en dan die iets in 't oor fluisterend, tot velen het 
wisten, wat het wilde en die veleu weer velen voor dat 
denkbeeld winnend, nü tot ééne groote massa zijn aange

groeid die nog grooter en grooter zal worden, tot ze eindelijk 
allen zullen weten wat het kleine wezentje is begonnen te 
vertellen. 

De samenleving is bezig te veranderen, en daarom vraagt 
zij ook met aandrang om een nieuw kleed, want werkelijk, 
haar oude is versleten, door en door; ook oplappen helpt 
niet meer, want dadelijk zou blijken, dat wat nog nieuw 
scheen, weer spoedig moest wordeu opgeborgen. Dat nieuwe 
kleed is dus de nieuwe stijl, die moet wordeu gemaakt, 
waarnaar met al deu ernst die in ons is, moet wordeu 
gezocht en bij het „Eureka" met ongekeuden jubel moet 
wordeu binnengehaald. 

Och, lieve hemel, neen ! dit 19de of 20de-eeuwsche 
bouwtrautstokpaardje, wil ik niet mèè berijden. 

Ik geloof integendeel, dat wij van die „Zukunftmusik" 
verder af ziju dau ooit : deu ernstigen luisteraar klinkt ze 
zeker niet iu de ooren. Hoe kleingeestig, hoe gering schat
tend, hoe ontzaggelijk bekrompen denken eu spreken derge
lijke stijldrooraers over een stijl, die eene afspiegeling zal 
zijn van ous modem leven, dat zoo veelzijdig, hevig bewogen 
modern leven, wie zal de maker zijn van de uniforme kleedij 
voor heel die wereld ? 

Welk volk zal zoo machtig worden, dat het de geheele 
wereld die kleedij als mode aanpast? 

Dat was juist alleen mogelijk iu een tijd, waarin elk 
land afzonderlijk als 't ware voor zich leefde, maar telkeus 
één door kracht, d. i . machtsontwikkeling, de andere vol
ken voorging en dan ook iu beschaving, wijze van samen
leving, mode, d. i . stijl, werd nagevolgd. 

Neen ! Wij zien juist bij de voortschrijding der groote 
maatschappelijke idee, elk volk van eenige beteekenis, zijner 
eigen kracht, zijner ikheid bewust, ook ziju eigen kunst 
hoog houden, alleen bij de andereu kijkende, leerende, maar 
den naburigen invloed niet slaafs volgend. 

Eu dit is niet alleen een nationale, maar zelfs een indi
vidueele eigenschap. Wij zijn verder af dau ooit, van dien 
toekomstigen grooten stijl, omdat in den tegenwoordigen tijd, 
juist een afkeer van alle school te bemerken valt School is 
schadelijk voor zelfstandige ontwikkeling, wordt door de 
bekwaamste kunstenaars niet zonder eeuigen grond verkon
digd. Dit particularisme, zelf reeds een vrucht der renaissauce 
is in de laatste helft der 19de eeuw tot volle rijpheid gegroeid. 

Men kan alles vau den kunstenaar fin-de-siècle verdra
gen, alleen niet namakerij. Originaliteit, al is deze ook ge
brekkig, wint het iu de artistiek publieke opinie van handig 
copieeren. „Wees uzelf", wordt den kunstenaar van overal 
toegeroepen, en deze eisch, het zij hier dadelijk gezegd, is 
de triomf der moderne kunstopvatting. 

Wij bemerken, dat dit individueele in de schilderkunst 
geleid heeft tot een algemeene karaktertrek in de wijze van 
voorstelling, nl. de impressionistische, d. w. z. tot eene 
voorstelling die het détail, als ondergeschikt aan het geheel, 
dit ook ondergeschikt behandelt, tegenover de groote alge
meene indruk of liever impressie. 

Onder impressionisme in het algemeen verstaat men het 
weergeven van het beeld, zooals dit niet objectief maar 
subjectief zich voordoet. 

Het impressionisme, dat ook in de moderne poëzie 
voor velen reeds de vorm is, i* in die kunst, als niet 
beeldend, natuurlijk van geheel anderen aard. 

Dit negeeren vau het detail, verdient volstrekt geen 
afkeuring, integendeel, want de impressionistische is een 
zeer juiste wijze van voorstelling. 

Alle kunst toch is subjectief, niet alleen de ontvangen 
indruk maar ook de vorm, waarin de kunstenaar dien 
indruk weergeeft. 

Immers, een schilderij geeft de afbeelding van een oogen-
blikkelijke impressie, de oumogelijkheid in één oogenblik 
alle détails te observeeren is bekend, het verwijt dat de in 
alle kleinigheden afgewerkte schilderij, niet zoo kan zijn 
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gezien, is dus juist, de kunstenaar heeft in dat geval, niet 
zijn wetenschap, het ongeziene aangevnld. 

Dat de impressionisten aan den anderen kant overdrijven, 
en opzettelijk dingen weglaten, doet aan de juistheid van 
het beginsel niets af. H . P. B E R L A G E N Z N . 

(Wordt vervolgd.) 

I N G E Z O N D E N . 
„WAT IS MOOI, W A T IS L E E L I J K ? " 

liet eenwig schoone, is 
het maagdelijk ware. 

De hoofdartikelen, in het „Bouwkundig Weekblad," orgaan 
van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, num
mers van 24 Maart en 4 April j.1., nopen ons een ernstig 
woordje in het midden te brengen. 

Deze artikelen zijn door den Heer J . R. de Kruyff, Di
recteur eu leeraar van de Rijksschool voor Kunstnijverheid 
te Amsterdam, en hoofdredacteur van genoemd Bouwk. 
Weekblad, geschreven, met het doel een antwoord te geven, 
op de hierboven staande vraag : „Wat is mooi, wat is leelijk"? 

Deze vraag, zoo vangt dc schrijver aan, heeft hem jaren 
lang geïntrigeerd ; hij wil thans beproeven hierop het ant
woord te geven, al schijnt het een onbegonnen werk, om 
dit te doen. 

De inhoud van dit antwoord is van zeldzame beteekenis : 
In de eerste plaats, omdat hieruit blijkt, welke denkbeel

den, omtrent kunst, den schrijver als artistiekeu paedagoog 
eigen zijn ; 

in de tweede plaats: om de demoraliseereude strekking 
van het daarin vervatte betoog; 

en in de derde plaats : om de wijze waarop, volgens ons, 
verderflijke kunsttheoriën als antwoord eener onschuldige 
vraag, den minder nadenkenden lezers van genoemd week
blad, worden verkocht. 

Het antwoord van den Heer de Kruyff op de vraag — 
wat mooi, wat leelijk is — bezit overigens nog deze zon
derlinge eigenaardigheid, dat bet minder een antwoord geeft 
op de gestelde vraag, dan wel, een aanval op kunstopvat
tingen welke niet met die van den schrijver strooken en een 
pleidooi bevat voor zijne kunstloochenende ideën. De gedach
ten in de artikelen neergelegd, zijn echter niet steekhoudend, 
niet scherpzinnig en niet consequent. 

Tengevolge der uitgebreidheid van deredeneeringen zullen 
wij slechts enkele grepen in de artikelen kunnen doen, 
waaruit evenwel onzen lezers de inhoud daarvan duidelijk 
blijken kan. 

De schrijver betuigt zijne instemming met de definitie : 
„Het schoone in de kunst is subjectief", (conclusie aange
nomen op het Bouwk. congres van de Maatschij. t. b. d. 
Bouwk. welke conclusie niemand verwonderen mag als men 
bedenkt dat deze bouwkundige vereeniging alle objectiviteit 
in de kunst zorgvuldig tracht te weren) l) ; tegelijkertijd 
evenwel verklaart bij het objectieve in de kunst voor zijn 
eenig houvast bij de beantwoording zijner vraag, en wel 
voor zoover dit objectieve binnen „de eigenlijke techniek 
valt, en, als men wil, enkele kunstregelen, nl. die van 
wetenschappelijken aard". Later zullen wij zien dat de 
schrijver net schoone in dc kunst niet meer subjectief, noch 
objectief noemt, doch tot een menschelijk begrip verklaart 
en in de werkelijkheid niet bestaande. 

Vooreerst echter willen wij beslag leggen op een verma
kelijk staaltje van 'schrijvers logica: „Over de smaken valt 
niet te twisten. Elke kunstuiting, elke richting heeft haar 
eigenaardig mooi." 

Het „mooi" bestaat uit: „elementen van tijdelijke of van 
1) Wil men tegenwoordig een goed verslag van dc vergaderingen cn han

delingen der Maatschij. raadplegen, dan is het zeer noodig hij andere rakbladen 
dan het bouw kundig weekblad le rade te gaan. Men kan zich hiervan over
tuigen door vcrgelijkiug van het verslag der jongste algemeene vergadering 
in het Bouwk. \Vcckbl. cn in De Opmerker van 2 Juni j l . 

wisselvallige schoonheid, die grootendeels tot het gebied 
van den smaak behooren, en andere elementen van blijvende 
waarde". ') 

Hier verklaart de schrijver dus: elementen van tijdelijke 
schoonheid, behooren tot het gebied van den smaak; en 
over de smaken valt niet te twisten; waaruit volgt dat: 
over elementen vau tijdelijke schoonheid niet valt te twisten! 

Doch zie, op de volgende bladzijde lezen wij precies het 
tegenovergestelde : „de historische stijl, zelfs de aanwezig
heid van stijl of karakter iu het algemeen, het al of niet 
beredeneerde verband tusschen materiaal en bestemming ter 
eenre en vorm en versiering ter andere zijde, de keuze van 
bijzondere vormen en kleuren, de verhoudingen in massa en 
onderdeden, en voorts al wat in verband mocht staan tot 
de gedachte die in een compositie kan huizen, tot de betee
kenis die een kunstvorm hebben kan : over dit alles valt 
te twisten : het zijn factoren van tijdelijke of wisselende 
schoonheid," enz. Hier lezen wij dat de schrijver nu dui
delijk verklaart, dat over factoren van tijdelijke schoonheid 
wel te twisten valt. 

Hoe rijmt hij dat?? Hoe?? 
Na dit prachtige blijk van niet te begrijpen logica, treedt 

de schrijver in bouwkundige onderdeeleu. Allereerst valt hij 
op de architectonische verhoudingen aan, en tracht deze te 
bezweren met de leus: „De waarde van eeu verhouding is 
grootendeels afhankelijk van hetgeen meu gewoon is te zien." 
Deze conclusie trekt hij uit de volgende overweging : „Al 
reeds ten aanzien van dit enkele punt — verhoudingen, — 
heerscht er zooveel verschil in opvatting dat men geneigd is te 
vragen : of dan niet eigenlijk alles maar willekeur is, en 
elke poging om de kunst te regelen eeue nuttelooze onder
neming ?" Na eenige voorbeelden vau verscheidenheid iu 
afmetingen aangehaald te hebben gaat hij voort: „Men 
zou die voorbeelden met vele andere kunnen vermeerde
ren, maar zal er mijns inziens nimmer in slagen om een 
proportie te vinden die mooier dan alle andere is en ieder
een bevredigt." 

Deze uiting van wanhoop heeft ons ten hoogste verbaasd ; 
tot dusver rekenden wij den geachten schrijver bij uitstek 
geschikt tot nadere oplossing dezer moeielijkheid. Voor dezen 
architect, die zich nooit met bouwkundige practijk heeft in
gelaten en dientengevolge meer en vrijer dan andere gewone 
bouwkundige ploeteraars zijn dagen wijden kon aan bespie
gelingen over (schoone) bouwkunst en kunstheoriën, en dan 
ook eene theoretische specialiteit schijnt te worden, zou het 
eene kleinigheid kunneu zijn onder de verschillende bestaande 
theoretische verhoudingstabellen den waren Jacob aan te 
wijzen. 

Waar de schrijver evenwel zegt: De waarde eener verhou
ding is afhankelijk van de gewoonte van zien, plaatst hij 
zich op zuiver practisch terrein, en bemerkt niet, dat een 
bouwkundige verhouding in de allereerste plaats afhankelijk 
is en moet zijn van de bouwmaterialen ; de techniek ; de 
wetenschappelijke eischen tengevolge van de bestemming 
van het gebouw in acht te nemen ; en derhalve van wat 
hij aanvankelijk noemde het objectieve gedeelte der schoonheid 
zijn eenigen houvast bij de bepaling — wat mooi of leelijk 
is. — Bij deze objectieve oorzaken moeten de gevolgen 
noodzakelijk ook objectief zijn. Zijn deze gevolgen mooi dan 
is dit mooie ook noodzakelijk een objectief mooi. Hieruit 
volgt dat er wel degelijk objectief schoone bouwkunstige 
verhoudingen bestaanbaar zijn. Hij die grondig de geschie
denis der kunst nagaat, kan er gelukkig een aantal zooda
nige aanwijzen. Verschillende Grieksche tempels en midden-
eeuwsche bouwwerken vertoonen ongetwijfeld verhoudingen 
waaraan het ideale schoone niet vreemd is en zeer zeker in 
meerdere mate aanwezig is, dan aan andere bouwwerken kan 
worden aangewezen. 

1) Ken glasheldere definitie ontleend aan Monsieur de la Palisse: „Het 
schoone bestaat uit elementen van Schoonheid, cn andere elementen I" 

Volgen wij nu den schrijver bij zijn aanvallen op den 
stijl en het rationeele in de kunst. Hij verklaart beiden 
voor factoren van tijdelijk en wisselvallig schoon. Zijn oor
deel grondt zich wat stijl betreft op het feit „dat er zooveel 
stijlen elkaar hebben opgevolgd, en zelfs naast elkander heb
ben bestaan." Dit verschijusel noemt hij een bewijs. En 
wat het rationeele betreft in de kuust, is ziju meening ge
bouwd op de „inkonsekwentie" in de toepassing der logica 
„tentoongespreid." Hij noemt deze een duidelijk blijk van 
de hechte gegrondheid zijner bewering. 

Wij noemen deze beweringen ongegrond en onredelijk : 
omdat het talrijke der historische stijlen van wege hunne 
verscheidenheid van zelven medebrengt dat niet aan allen 
gelijke waarde raag worden toegekend, en er ouder dit in 
aard zeer uiteenloopende veelvoud zeer wel eenige kuuneu 
zijn, die het subjectieve schoon bereiken of nabij komen; en 
wat betreft de logica: omdat inconsequentie in de toepas
sing der logica niet het bestaan noch het goed recht van 
de logica in twijfel mag doen trekken. 

Volgens 's heeren De Kruijff 's meening heeft, en stijl, en 
rationalisme niets gemeen met techniek eu kunstregelen van 
wetenschappelijken aard, door hem het objectieve kunstge
deelte, zijn houvast genoemd. 

Bestond dit verband wel, de stijl zou ook door hem tot 
het objectieve schoon moeten gerekend worden. 

Nu doet zich het merkwaardige geval voor dat juist dit 
verband tusschen techniek, wetenschap en stijl door het 
rationalisme gevorderd wordt. 

In de historische stijlen is ook dit verband tusschen stijl 
ter eene en nationaal bouwmateriaal met eigenaardige techniek 
ter andere zijde, bijna overal in meerdere of mindere mate 
aantcwijzeH, waaruit volgt, dat stijl op zich zelf geenszins 
tot een willekeurig iets mag verklaard worden, doch slechts 
wisselvallig en van tijdelijk schoon zijn kan naarmate dit 
verband met de techniek van het bouwmateriaal en de 
eischen van wetenschappelijken aard in mindere mate aan-

• wezig is. Zooals, bijvoorbeeld, in zeer geriuge mate het 
geval is geweest met het neo-grec en de renaissancestijlen, 
waarbij de classieke stijlen ontsproten uit technieken van 
materialen en eischen van wetenschappelijken aard, voor ons 
geheel vreemd, en niet meer bruikbaar, onoordeelkundig 
werden aangewend, niettegenstaande zij streden zoowel met 
onze nationale bouwmaterialen als met onze meer ontwik
kelde techniek, en regelen van wetenschap, eu met ons 
klimaat, onze behoeften, zeden en gewoonten. 

En in deze onderscheiding, zoowel als in het streven naar 
het objectief schoone in stijl, van welken aard ook, kau 
alleen de logica, het gezond verstand, tot richtsnoer dienen. 

Na eene beoordeeling van het streven der rationalisten 
in de kunst, waarbij de schrijver deze in een bespottelijk 
daglicht tracht tc stellen, doch inderdaad slechts blijken 
geeft van zijn volslagen onkunde betreffende hun theoriëu, 
en waarbij hij de rationalisten bij het ontwerpen hunner 
gebouwen van handelingen beschuldigt welke met het ratio
neele in de kunst strijden, doch «relukk g slechts in des 
schrijvers overprikkelde verbeelding bestaan, komt eindelijk 
s heeren De Kruilf's aapje uit den mouw. Hij schrijft dan : 

wik zal er mij wel voor wachten, wijzer dan Plato te 
willen wezen, doch waar deze het schoone noemt: het 
afschijnsel (der Abglanz) van de waai beid, zou ik, — voor 
m , j — daarvoor liever het woord illusie gebruiken, om 
duidelijk te maken dat door 'smensclien medewerking de 
schoonheid tot stand komt." 

//Immers: mooi en goed — zoowel als groot en klein — 
zijn slechts menschelijke begrippen, geen eigenschappen die 
in de werkelijkheid bestaan. Het schoone is iets zuiver 
menschelijks, het is uit ons zelf ontsproten." ' 

»De werkelijkheid bracht hier of daar in de zenuw-centra 
van de hersenen een sympathische trilling te weeg, en het 
beeld, dat hiertoe aanleiding gaf, noemde men n schoon". 

„Blauw wordt toch hierdoor eerst blauw, als de aetertril-
lingen het oog treffen, fis wordt dan eerst Jis als de lucht
golvingen het oor bereiken : zonder oog en oor blijven ze 
aeter — en luchtbeweging, en worden nooit blauw en fis," 
enz. Citaat van Prof. Guller ; en vervolgens van Mautagazza: 
„Het schoone, op zich zelf beschouwd, is noch in de na
tuur ubch in de kunst te vinden." 

Ziezoo, het beestje is er, de kuust is verloochend; het 
doel is bereikt. En hiertoe diende de vraag beautwoord : 
Wat mooi en wat leelijk is ? 

Waar 'schrijvers denkbeelden zoo verwarren, kan napra
ten van Prof. Guller en Mantegazza evenmin helpen als 
definities van Plato. 

De schrijver verwart de waarneming van het schoone 
met het schoone zelf. 

Het kunstvoorwerp weerkaatst zijn beeld in de ruimte, 
op het netvlies van het oog van den beschouwer. 

Bij deze werking komen door de gevoeligheid van het 
netvlies de oog- en herseuzenuwen in trilling en vormt zich 
in de hersenen het oordeel omtrent het waargenomene en 
wel verschillend voor elk individu, naar gelang zijn verstand 
bekwaam is tot oordeelen van hetgeen hij ziet. Het wezen 
eu de aard van het geziene voorwerp blijven daarbij wat 
zij zijn onafhankelijk vau den indruk van het individu. 

Wanneer nu Plato zegt, met betrekking tot alles, wat 
wij in onze omgeving waarnemen, en dat de glans der 
schoonheid van zijn beeld in de ruimte vertoont (Pulchrum 
splendor veri) : — het schoone is het afschijnsel, evenbeeld, 
schitteren, glanzen van de waarheid; — dan bedoelt hij 
in. i . daarmede dat alleen de waarheid schoonheid uitstraalt, 
en kan doen waarnemen, waaruit zou volgen dat de abso
lute waarheid ook het absolute schoone waarborgt. 

Het absoluut ware verklaren wij dau ook tot ons ideaal, 
integeustelling met den heer De Kruyll' wieu het alleen 
te doen is om het schijnbaar ware; de illusie van de waar
heid ; de valsche vertegenwoordigster. Neemt men het be
staan van een absoluut ideaal, waarnaar de kunstenaar steeds 
behoort te streven niet aan, dan is de deur wijd open 
gezet voor louter willekeur. 

Absolute waarheid, ideaal, en objectief schoon moeten 
een zijn. Het eene kan zonder het andere uiet bestaan. 

Betreffende blauw en Jis houdt de schrijver ook geen 
rekening met de werkelijkheid. 

Wat toch is inderdaad het geval ? 
Aetertrillingen en luchtgolvingen zijn de oorzaken ; blauw 

en fis de gevolgen ; oog en oor slechts hulpmiddelen tot 
het waarnemen der gevolgen. 

Wanneer de beweging der vioolsnaar zekere luchtgolvingen 
teweegbrengt is JU onafhankelijk van het menschelijk oor in 
de ruimte aanwezig ; dat Jis alleen wordt waargenomen door 
het daartoe geoefende oor wanneer dit komt binnen het 
bereik van de voortgebrachte luchtgolvingen, belet niet 
onafhankelijk daarvan het ontstaan eu iu de ruimte aanwezig 
zijn van JU; het heeft niets te maken met het beantwoorden 
der vaaag — wat mooi, en wat leelijk is. 

Ook blauw wordt door aetertrillingen in het oog gebracht. 
Mag het bestaan van blauw betwijfeld worden omdat er 

Daltonisten (kleurenblinden) zijn die het voor een andere 
kleur aanzien ? 

Merkwaardig is, dat de heer De Kruytl' na beginselver
klaringen welke op het volgende neerkomen : „Het schoone 
is iets zuiver menschelijks"; „Het schoone bestaat in de 
werkelijkheid niet"; en andere van gelijke soort, aan het 
eind van zijn geschrift verklaart, later, te zullen aantoonen 
en bespreken : „de factoren van blijvende schoonheid"! ! ! 

De lezers van het Bouwk. Weekblad zijn gewillig ! 
Maar wat ernstiger is wegens de gevolgen : de leerlingen 

die door zulke theoriëu hun opleiding erlangen, zijn te 
beklagen. Wat. is er van een onderwijs op practisch kunst
gebied te verwachten, waardoor wordt geleerd, dat het 
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schoone in werkelijkheid niet bestaat, en niets dan willekeur, 
gril of onbestuurde opvatting is? 

Gelukkig dat aan dezen Directeur van 's Eijks School 
voor Kunstnijverheid niet het onderricht in de zedelijkheid 
aan de hem toevertrouwde meisjes en heeren is opgedragen, 
want ook het Goede bestaat volgens zijn verklaring niet en 
is alleen een veranderlijk menschelijk begrip, bij ieder in
dividu verschillend. 

S T A D S-A R C I I I T E C T. 

De vorige week is aan den Gemeenteraad van Amsterdam 
een, door eenige architecten onderteekend adres verzonden, 
waarin zij de hoop uitspreken, dat de overwegingen van 
den Raad, in verband met die van B. en W., er toe zullen 
leiden, dat aan den heer Weissman het afinaken van het 
nieuwe Gemeente-Museum worde opgedragen, op zoodanige 
voorwaarden dat de terugtrediug in de z.g. burgerpraktijk 
hem worde vergemakkelijkt. 

Door aldus te handelen, zulleu h.i. bovendien de belan
gen der gemeente, zoowel uit een artistiek als een financieel 
oogpunt gebaat worden; daar het te vreezen is, dat bij het 
afmaken van een bouwwerk als het nieuwe Stedelijk Museum 
door een ander dan den ontwerper, de daarin zoo noodzake
lijke eenheid zal worden gemist of prijsgegeven. 

In de Woensdag gehouden raadszitting is den heer Weiss
man eervol ontslag verleend met 23 tegen 2 stemmen, ter
wijl aau bovenstaand verzoek zal worden gevolg gegeven. 
Hetzelfde was trouwens reeds door B. en AV. voorgesteld. 

Nader vernemen wij, dat bij het Dagelijksch Bestuur het 
plan bestaat de betrekking van stads-architect onvervuld te 
laten. Bij de voorgenomen reorganisatie van de afd. P. W. 
zou den Directeur der gemeentewerken de leiding van een 
centraal bureau worden opgedragen, terwijl de gemeente in 
sectiën zou worden verdeeld, onder beheer van verschillende 
hoofdopzichters. Zooals men zich herinneren zal werd deze 
regeling eenigen tijd geleden door het raadslid R. Kuipers 
voorgesteld. 

Wij deelen dit mede onder alle voorbehoud ; ieder die met 
de Amsterdamsche toestanden eenigszius bekend is, zal we
ten dat de geruchten van reorganisatie der afd. P . W . 
reeds twintig jaren in de lucht zitten. 

P R IJ S V R A G E N . 

Door het Genootschap worden voor het jaar 1894/95 de 
volgende prijsvragen uitgeschreven : 

1. A L G E M E E N E BAD-INRICHTING I N E E N 
GROOTE STAD. 

Prijs ƒ 125.—, Premie / 50.—. 
Tijd van inlevering de eerste Maandag vau Maart 1895. 
2. JACHTHUIS I N E E N BOSCH. 
Prijs / 75.—, Premie ƒ 25.—, 
Tijd van inlevering de eerste Maandag van Februari 1895. 
3. R A A M I N GEBRAND GESCHILDERD G L A S . 
Prijs / 50.—. 
Tijd van inlevering de eerste Maandag van Januari 1S95. 

A L G E M E E N E B E P A L I N G E N . 
De deelneming aan deze prijsvragen staat open voor alle 

leden van het Genootschap. 
De ontwerpen moeten uiterlijk te 12 uur op den middag 

van den datum van inlevering voor de verschillende prijs
vragen hierboven genoemd, vrachtvrij ontvangen zijn aan 
het adres van deu heer J . C. D. di Gazar, len Secretaris 
van het Genootschap //Architectura et Amicitia", American-
Hotel te Amsterdam. 

Alle ontwerpen moeten vergezeld zijn van een verzegelden 
naambrief, met vermelding van het motto, waaronder het 

project is ingezonden, deze naambrief moet voorzien zijn van 
een geheim teeken, tegen opgave waarvan het ontwerp later 
aan den ontwerper zal worden teruggegeven. Daarenboven 
moet op den naambrief een correspondentie-adres staan, oin zoo 
noodig met den ontwerper iu briefwisseling te kunnen treden. 

De naam van den ontwerper mag op de teekening niet 
voorkomen. Wanneer nan bovenstaande bepalingen niet wordt 
voldaan, zullen de ontwerpen niet voor eene beöordeeling 
in aanmerking komen. 

Aan de Jury wordt het recht toegekend om, ingeval geen 
volledige bekroning plaats vindt, de beschikbare gelden 
geheel of gedeeltelijk tusschen die ontwerpen, welke volgens 
haar oordeel op eene dergelijke belooning kunnen aanspraak 
maken, te verdeden. 

De namen der Juryleden zullen binnenkort worden be
kend gemaakt. 

P R O G R A M M A 'S. 
1. Ontwerp voor eene algemeene bad-inrichtiug in eene 

groote Had 
Het bouwterrein wordt verondersteld te zijn gelegen aau 

een plein, terwijl het aan de drie overige zijden begrensd 
wordt door straten. De te bebouwen oppervlakte wordt 
vrijgelaten. 

Het gebouw moet bevatten : 
a. Ruime hoofdingang met vestibule, waarin twee con-

tróle-loges. 
b. Een wachtkamer, tevens leeszaal voor mannen en een 

dito voor vrouwen. 
c. Een zwembassin, groot ongeveer 400 M - met rond

gaande open corridors, waaraan grenzende de noodige kleed
kamertjes. Achter deze kleedkamertjes eene omgaande 
verbindings-gang te ontwerpen. Het bassin moet met een 
glazen kap overdekt worden. 

d. Een kamer voor den zwemmeester en een voor de 
zwem meesteres. 

e. Een ontkleedzaal met loges. 
f. Een zaal voor warme luchtbaden, (Romeinsche baden) 

waarin een klein bassin voor lauwwater. Daaraan grenzende i 
g. Een kleinere ruimte voor heete luchtbaden. 
h. Een zaal voor Russische- of dampbaden. 
i. Een zaal voor massage. 
k. Een douchezaal. 
De zalen voor warme lucht-, heete lucht- en dampbaden 

moeten in directe verbinding staan met de ontkleedzaal en 
met de douchezaal. 

I. Een gymnastieklokaal. 
m. Een kamer voor den directeur met kantoor. 
n. Een machine-kamer met ketelhuis en kolenbergplaats. 
o. Lokalen voor de wasscherij, drogerij en linnenkamer. 
p. Twee lokalen voor het dienstpersoneel. 
q. Privaten, urinoirs en bergplaatsen. 
De lokalen, genoemd onder c, e, f, g, h, i,k en lmoeten 

vnn uit het ketelhuis door middel van heete lucht kunnen 
verwarmd worden. De vloeren van al deze lokalen, benevens 
die van de lokalen, genoemd ouder d en m moeten op de
zelfde hoogte gelegen zijn als het perron rond het groote bassin. 

Het zwembassin en de lokalen voor heete lucht- en damp
baden zullen op bepaalde uren uitsluitend voor vrouwen 
opengesteld worden. 

Op de verdieping wordt verlangd : 
a. Ongeveer 50 badkamers voor kuipbaden, waarvan 20 

uitsluitend bestemd voor vrouwen. 
De mannen- en vrouwen-afdeelingen moeten van elkander 

gescheiden en door afzonderlijke trappen bereikbaar zijn. 
De trap naar de vrouwen-afdeeling moet, behalve van uit 
de hoofdvestibule ook bereikbaar zijn door eene afzonderlijke 
neveningang. 

b. Grenzende san de trappen, wachtkamers voor mannen 
en voor vrouwen. 

c. Een kamer voor den badknecht en een voor de badvrouw. 
d. Een woning voor den Directeur, bestaande uit 5 

kamcTS, keuken eu gemakken en met afzonderlijken opgang 
voorzien. 

e. Een woning voor den concierge. 
f. 10 slaapkamers voor inwonend personeel. 
De onder e en f gevraagde lokaliteiten kunnen ook op 

een volgende verdieping outworpen worden. 
g. De noodige privaten, bergplaatsen, diensttrappen en 

verdere gemakken. 
Verlaugd worden : 

De verschillende platte gronden en minstens 2 doorsneden 
op de schaal van 1 ü 200. 

De gevel, waarin de hoofdingang, op de schaal van 1 a 100. 
Een zij- of achtergevel op de schaal van 1 u 200. 
Een détail of perspectievisch aanzicht van de zaal voor 

Romeinsche baden cn een detail van het zwembassin, waarbij 
de wijze van constructie moet ziju aangetoond. 

De behandeling der teekening wordt vrijgelaten. 
2. Ontwerp voor een jachthuis in een botch. 
Er wordt gevraagd het ontwerp van een jachthuis, liggende 

aan de grens van eeu bergachtig, met hoog geboomte be
groeid terrein. 

Het jachthuis dient als verzamel- en verblijfplaats voor 
gasten tijdens het jachtseizoen en als woning van den hout
vester der omliggende streek. 

Het gebouw zal moeten bevatten : 
Entree met ruime hal en trap, garderobe, ontvang- tevens 

eetzaal, twee u, drie ruime logeerkamers benevens de noodige 
gemakken. 

Ruime keukeu en kelder, woonkamer en 2 slaapkamers 
voor den houtvester, welke laatste op den zolder kunnen 
gelegen zijn. 

Het terrein aan de overzijde van de bergachtige streek 
wordt verondersteld laag land te zijn. 

Het gebouw moet worden opgetrokken van hout op een 
" steenen voet. 

Verlangd worden : 
De noodige platte gronden, gevels en doorsneden op de 

schaal van 1 si 100. 
Een detail van het uitwendige en een van den hal op de 

schaal van 1 a. 20, terwijl een perspectievisch aanzicht vau 
het geheel gewenseht, doch niet vereischt wordt. 

De behandeling der teekeningen wordt vrijgelaten. 
3. Ontwerp vnn een mum in gebrand geschilderd glas. 
Het venster, hoog 4 Meter eu breed 2 Meter is veronder

steld geplaatst te zijn in een groot vergaderlokaal voor 
bouwkundige bijeenkomsten. 

De daarin gebruikte motieven moeten dus betrekking 
hebben op de bouwkunst. 

In de hoogte van de vensteropening ziju op gelijke af
standen 5 ijzeren bruggen aangebracht, die 3 cM. breed 
zijn. Een middenstijl, breed 15 cM., is van gehouwen steen. 

Op de teekeningen moet duidelijk aangegeven worden het 
lood eu zoo noodig ook dc ijzeren bindroeden ; het lood moet 
minstens 5 inM. breedte hebben. 

Verlangd wordt: 
Een teekening van het geheele venster (in kleur) op */ 1 0 

van de ware grootte, benevens een détail op ware grootte. 
Het Bestuur van het Genootschap 

iiArchitectura et Amicitia", 
H . G. J A N S E N , Voorzitter, 
3. C. D. D l GAZAR, 1ste Secretarie. 

PRIJSVRAAG VOOK E E N D I P L O M A . 

Het uitvoerend Comité vnn de Internationale Bakkerij Tentoonstelling, tc 
houden te Ain»terdnm in dc maand Juli 1894, noodigt dc Nederlandsche kunste
naars mt t„t ] l e t injenje,, Van ontwerpen voor een Diploma, uit te reiken ter 
gelegenheid dier tentoonstelling aan bekroondo inzenders. 

Voor deze prijsvraag zy'n dc volgende voorwaarden vastgesteld. 
A R T . 1. De inzenders zijn geheel vrij in de compositie, doch de teekeningen 

moeten in zwart uitgevoerd worden. 
De Allegorische voorstellingen of emblemen op de teekeningen aan te 

brengen, moeten toepasselijk zijn op de tentoonstelling. 
Ruimte moet worden gelaten voorliet volgend bijschrift met hnndtcekeningen 

en dc verdeeling hiervan aangegeven : 

Diploma voor een 

toegekend San 

voor de Inzending 

Gedelegeerd Commissaris. Jurg. Citvoerend Comité. 
Do afmetingen van het Diploma worden op een maximum groolte van 

pl.m. 55 bij 40 centimeter bepaald. 
A B T . 2. De uitvoerige schetsen moeten worden ingezonden vóór of uiterlijk 

op 23 Juni des voormiddags tc 12 uur aan liet Bureau der Tentoonstelling 
in het Paleis voor Volksvlijt, tc Amsterdam. 

7A] moeten van eene Spreuk of Motlo voorzien zijn en moeten «orden 
begeleid door een verzegeld couvert, bevattende den naam en woonplaats van 
den ontwerper. 

Huilen op het couvert moet hetzelfde motto geplaatst zijn met een corres-
pondenlie-adres. De ingekomen schetsen worden op Zondag 24 Juni beoordeeld. 

A K T . 3. Aan elk der drie bestgekcurde ontwerpen wordt eene som van 
f75.— toegekend. 

De Jury heeft het recht kennis tc nemen van de namen dezer drie ont
werpers. 

Deze drie ontwerpers zijn gehouden van hunne schels de uitgewerkte tee-
keni::j te maken, cn met bijvoeging van hunne oorspronkelijke schets in te 
leveren vóór of op 24 Juli aan het Bureau der Tentoonstelling in het Paleis 
voor Volksvlijt. 

Van deze drie teekeningen wordt uan het beste cn Ier bekroning waardig 
gekeurde ontwerp de prijs f175,— hoven dc genoemde f 75,— toegekend, 

A R T . 4. Als Jury van beöordeeling treden op de Heeren : 
A . J . P. BOl 'DEWIJNSE, namens het Schilderkundig Genootschap 

„l'ulcliri Sludio." 
Prof. C. L D A K E . namens dc Maatschappij „Arti et Amicitiae." 
W. K R O M H O U T Czn.. namens het Genootschap „Architectura et Amicitia." 
J . R. D E KKUIJ1T, namens dc „Maatschappij tot bevordering der 

Bouwkunst." 
J . C. V A N M A R K E N , Voorzitter van dc Tcnloonstellings Jury. 
A U T . 5. Alle ingekomen ontwerpen eu schetsen tullen na de eindbeoor-

dceliug op de Bakkerij-Tentoonstelling minstens eene weck worden tentoon-
gesteld. 

De drie teekeningen van het tweede concours blijven het eigendom van 
het 'tcnloonstellings Comité. 

Na het sluiten der Tentoonslelling zullen dc niet bekroonde schetsen aan 
dc correspondentie-adressen worden teruggezonden. 

P R I J S V R A G E N . 
Door de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst zijn voor het jaar 

1894 de navolgende prijsvragen uitgeschreven : 
I. Het ontwerp voor een Crematorium. 

Het bouwterrein wordt verondersteld te zijn gelegen in een landelijke 
streek van Nederland. Het wordt aau dc voorzijde begrensd door een open
baren weg cn heelt een breedte vnn «O M . bij een diepte van 100 M. 

Het crematorium, op dat terrein te ontwerpen, moet bevatten : 
a. Een overdek) eu doorrit met ruime opritten. 
b. Een hoofdtocgang. 
c. Een ruime vestibule, groot ongeveer 40 MA, waarin een portiersloge 

en een afgesloten trapje naar dc ruimte boven dele vestibule. 
d. Een cremaliczaal, groot ongeveer 100 M*., verlicht door bovenlicht of 

hoog zijlicht. In deze zaal moet aan dc korte zijde, tegenover den 
hoofdingang, een verhoogd gedeelte zijn ontworpen, ongeveer 0.80 M . 
boven den vloer van de cremaliczaal gelegen. Ier grootte van ongeveer 
1.80 M. bij 2.50 M . , en aan drie zijden van treden voorzien waarop 
het tc verbranden lijk op ecu katafalk wordt geplaatst, om doormiddel 
van ccn rol oestel in den achter de cremaliczaal tc ontwerpen oven te 
worden gebracht. In den wand der genoemde zaal moeien kijkgaten 
worden ontworpen om het verbrandingsproces te kunnen controleeren. 

e. Aan weerszijden der hoofd vestibule moeten wacht- of ontvangkamers 
worden ontworpen, elk ter grootte vnn ongeveer 20 M* Deze wachtkamers 
moetcu in onmiddellijke gemeenschap staan met de crematiezaal, of met 
de hoofdvcstibulc ; in het eerste geval moeten de wachtkamers — , iu 
het tweede geval moet dc vestibule zooveel mogelijk als ecu geheel met 
dc cremaliczaal ontworpen worden. 

/ . Twee columbaria, elk groot ongeveer 00 M 2 . Dc wanden dezer ruimten 
moeten verdeeld zijn in drie boven elkander geplaatste rijen nissen; 
elke nis moet zijn 0.45 M . breed, 0.85 M . hoog cn 0.40 M . diep. 

g. Een ruimte, groot ongeveer 20 M>„ voor het plaatsen van den oven. 
De vloer van deze ruimte moet ongeveer 1.20 M . beneden den vloer 
van de cremaliezaal liggen. 

/>• Een lijkenzaal, groot ougeveer 25 M - . 
«. Eene zaal, groot ongeveer 20 M a . , voor schouwing vnn lijken. 

j . Een vertrek, groot ongeveer 20 M*. , voor het dienstdoend personeel; 
hierbij ccn afzonderlijke toegang vnn buiten, zooveel mogelyk ook te 
benutten voor de zalen onder h en / genoemd. 

*. Privaten en urinoirs, gemakkelijk van de crematiezaal tc bereiken. 
I. Bergplaats voor brandstoffen, aan te brengen in ccn kelderverdieping. 
M . Een schoorsteen in overeenstemming met het gebouw, hy dc ruimte 

voor den oven bestemd, ter hoogte van ongeveer 10 M . 
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«. Boren de hoofdvcstibulc moet een ruimte aanwezig zijn voor het plaat* 
sen van een klein orgel, uitkomende in de crematiezaal. 

Dn hoogte van den vloer der crematiezaal moet op 1.20 M . boven het 
terrein worden aangenomen. 

Het is de bedoeling, dat aan drie zijden van het terrein ruimte moet ont
worpen worden voor het aanbrengen van meerdere bewaarplaatsen van urnen, 
in verbinding met de ontworpen columbaria. 

Het terrein moet aan de voorzijde afgesloten worden door een monumen
taal hek ; dit laatste alleen in de gevraagde situatieteekening aan tc geven. 

Het crematorium moet een edel, ernstig karakter bezitten. 
Verlangd worden : 
1. een situatieteekening op YsaO' waarop aangegeven de aanleg van het 

terrein rond het crematorium ; 
2. ccn of meer plattegronden op Yioo; 
3. twee gevels op '/um : 
4. minstens een doorsnede op l / l l m ; 
5. een detailteekening van een deel der buitencrJonnantie op ' / ,„ . 
Alle teekeningen moeten met inktlijnen zijn uitgevoerd; de verdere afwer

king wordt geheel vrij gelaten. 
Voor de ter bekroning waardig gekeurde ontwerpen worden uitgeloofd: 

als le prijs de verguld zilveren medaille en het getuigschrift der Maatschappij ; 
als 2c prijs de zilveren medaille en het getuigschrift der Maatschappij; als 
3c prijs de bronzen medaille cn het getuigschrift der Maatschappij. 

Ter mededinging worden alle Nederlanders nitgenoodigd. 

II. Het ontwerp voor een getuigschrift, ten dienste der Afdeelingen van 
de Maatschappij, om tc worden uitgereikt aan de bekroonden wegens 
prijsvragen, door dc Afdeelingen uit te schrijven. 

Het getuigschrift moet een grootte hebben van 40 hij 60 c M . ; daarbij 
moet in aanmerking genomen worden, dat bet ontwerp bij mogelijke repro
ductie, photographiscb verkleind wordt, om te worden gedrukt op een blad, 
groot 25 bij 35 cM. 

De tekst op het getuigschrift tc ontwerpen, is als volgt: 

Afdeeling 
van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. 

Het Bestuur der Afdeeling verklaart, dat aan het ontwerp van 

ingezonden op de prijsvraag, in 18 door de Afdeeling uitgeschreven 
voor een 
door dc beoordeelaars, zijnde de heeren: 

is toegekend 

Het bestuur der Afdeeling: 
Voorzitter. 
Secretaris. 

De teekening moet met inktlijnen uitgevoerd cu voor photolithographischc 
reproductie geschikt ziju. 

Voor dc twee beste en ter bekroning waardig gekeurde ontwerpen worden 
uitgeloofd, als le prijs, de zilveren medaille der Maatschappij en het-ge
tuigschrift, benevens f 100, door dc Afdeelingen Arnhem, Groningen, Haarlem, 
Leeuwarden, Leiden, Botterdam en L'trccht verstrekt, om daardoor het recht 
te hebben van het getuigschrift gebruik tc maken voor dc door hen toe te 
kennen bekroningen ; als 2c prijs dc bronzen medaille der Maatschappij en 
het getuigschrift. 

Ter mededinging worden alle Nederlanders nitgenoodigd. 
A L G E M E E N E B E P A L I N G E N . 

Art. 1. Alle stukken ter beantwoording van deze prijsvragen worden vóór 
of op 28 December 1894, des middags ten 12 ure, vrachtvrij ingewacht aan 
het bureau der Maatschappij, te Amsterdam. 

Art. 2. Dc in tc zenden stukken moeten gemerkt zijn met een motto en 
een hcrkcnningstcekcn aan de nchterzijdc; zij moeten vergezeld zijn van : 
1". een gesloten naambrief, waarop aan de buitenzijde dut motto is herhaald, 
en van binnen bevattende dc vermelding van naam, betrekking eu woonplaats 
van den inzender; 2n. van een open brief, waarin een ndres, om zoo noodig 
met den inzender tc correspondccrcn zonder den naambrief tc openen. 

Art. 3. Dc teekeningen mogen niet op houten ramen ingeleverd worden. 
Hel schrift op de teekeningen moet van ccne andere hand dan die des 

vervaardigen zijn. 
De ontwerper mng zijn naam niet bekend maken vóór dc uitspraak der Jury 
Worden dc beide laatste bepalingen niet behoorlijk nagekomen door een 

inzender, dau blijft zijn ontwerp buiten mededinging. 
Art. 4. Dc ingezonden ontwerpen worden in handen gesteld van eene 

commissie van beöordeeling, bestaande uit ö leden, zijnde de heeren : 
J . R . D I Kauïri 
J . V E R H E U L Dzn. 

G. V A N A K K E I . . 

J . J . V A N N I E I E E E K E N . 

F. W. M. PoOOENBEKK, 
Art. 5. Dc Jury heeft het recht, wanneer geeu antwoord ter bekroning 

kan worden Voorgedragen, aan het Hoofdbestuur voor tc stellen eene andere 
onderscheiding toe tc kennen aan zulke antwoorden, die zij meent drt daarop 
aanspraak hebben. 

Art. CL De bekroonde ontwerpen blijven het eigendom der Maatschappij. 
Art. 7. Dc uilslag der beöordeeling zal terstond na de uitspraak der Jury 

worden bekend gemaakt, en de ingekomen plannen zullen worden tentoon
gesteld tijdens dc Algemeene Vergadering in Mei 1895, waarin dc bekroningen 
zullen worden uitgereikt. 

Art. 8. De niet bekroonde ontwerpen kunnen in April 1896 worden afge

haald aan het bureau der Maatschappij tc Amsterdam, op vertoon van het 
in art. 2 vermelde herkenningstecken. De stukken der inzenders, buiten 
Amsterdam woonachtig, worden na genoemd tijdsbestek en tegen overlegging 
van het herkenningstceken aan een op te geven adres teruggezonden. 

In bijzondere gevallen, ter beöordeeling van het Hoofdbestuur, kunnen op 
uitdrukkelijk verlangen der inzenders, teekeningen binnen dit tijdsbestek 
worden teruggegeven. 

Het Hoofdbestuur der Maatschappij, 
C. M I V S K E S , Voorzitter. 

Amsterdam, 1894. C. T. J . Loris R I E I I E R , Secretaris. 
Als derde prijsvraag wordt gevraagd het ontwerp voor een teekentafel, 

waartoe alleen de leden der Maatschappij tot mededinging worden uitgenoodigd. 

B E R I C H T E N . 

— T)e steenhouwers-vereeiiiging „Eendracht maakt macht" 
zal op Zondag 10 Juni, des namiddags ten één ure, eene 
openbare vergadering houden in het gebouw //Hulp en 
Steun" O Z. Achterburgwal over de Prinseuhofsteeg 

Alsdan zal een lid dier vereeniging de vraag behandelen : 
n Heeft de gemeente architect in zake het mnseum-Suasso zijn 
plicht gedaan.1'" Eenige gemeenteraadsleden ziju uitieuoo-
digd deze vergadering bij te wonen. 

— Het Egyptisch gouvernement heeft besloten Europee-
sche architecten uit te noodigen tot het leveren van ont
werpen voor een tc bouwen museum waarin bewaard zullen 
worden de oudheden welke zich nu in het Ghizeh-museum 
bevinden, een voormalig paleis dat voor dit doel niet meer 
geschikt blijkt te zijn. 

Er zullen worden uitgeloofd drie prijzen tot een totaal 
bedrag van p. m. 12000 gulden voor de drie beste ont
werpen. 

— In de fundeeringmetselwerken der oude gothische Broer-
kerk te Groningeu, werden onlangs verschillende profielstee-
nen gevonden van eeu kerkgebouw, dat dus reeds voor dien 
laatsten bouw had moeten plaatsmaken. -

Deze steenen van 't reuzenforrnaat, ongeveer 30 cM. lang, 
waren niet bekapt, maar met het profiel gebakken, en ver
toonen de navolgende vormen : 

cirkelsectoren voor de ronde pijlers, cirkel met staart voor 
de kolonnetten (schalken), hollen voor boog- en venster
kanten, viervoudige schuine kant als gewelfrib, dubbel hol 
met scherpen staart als smalle graadrib, kraal met twee 
hollen voor 't zelfde doel, drievoudig kraal als aanzetstuk 
van drie graden, venstermiddenstijl, met eenerzijds een groot 
kraal en aan den anderen kant drie kleine kralen ; beuevens 
een stukje om het glas in lood tegen te houden. 

Eenige exemplaren zullen in 't Provinciaal Museum te 
Groningeu andere aan 't Rijks-Museum te Amsterdam be
waard worden. 

— Eene zeer belangrijke uitgave heeft de firma U. Hoepli 
te Milaan ondernomen, onder toezicht van de Accademia dei 
Lincei eu met den steun van de Italiaansche regeering. Het 
geldt den beroemden Codice Allantico van Leonardo da Vinei, 
die in de Biblioteca Ambrosiana wordt bewaard, en die door. 
middel van heliotypie in facsimile zal worden weergeven. 
De bedoelde codex is het uitvoerigste der door Leonardo da 
Vinei nagelaten handschriften; hij bevat 1750 teekeningen 
en opstellen van den schilder over meest uiteenloopende 
onderwerpen, over wiskunde, werktuigkunde, natuurkunde, 
meteorologie, architectuur, kunstnijverheid, benevens schetsen 
en ontwerpen voor Da Vinci's kunstwerken. Op verrassende 
wijze blijkt, hoe ver de Italiaansche meester, wiens veelzij
digheid zeker door niemand is overtroffen, in al deze takken 
van wetenschap en kunst zijn tijd vooruit was. 

De zeer fraaie proeve van bewerking, die ons werd toe
gezonden, bevat onder meer de gedetailleerde teekening van 
een reusachtigen katapult, met afzonderlijke nfbeeldingeu 
van de voornaamste onderdeelen. 

Het geheele werk, dat in 35 afleveringen a 30 Mark zal 
verschijnen, zal vóór het jaar 1900 gereed zijn, en slechts 
in 280 exemplaren worden gedrukt. (Amsterdammer) 

T W E E D E J A A R G A N G N«. 24. ZATERDAG 10 J U N I 1894. 
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R E D A C T I E V A N A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A : 

H . G . J A N S E N , W. K R O M H O U T C Z N . , JOS. T H . J . CUIJPERS, 
P A U L J . D E J O N G H cn J . L . M. L A U W E R I K S . 

Bijdragen te adresseeren aan den Heer PAUL. J . D E J O N G H , Vijzelstraat 
40 te Amsterdam, en ulles, wat de Administratie van het Genootschap 
betreft, aan den Heer J . C. D. DI G A Z A R , le Secretaris, American-
hotel, tc Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P . 

Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege
zonden, aan alle leden van het Genootschap. De jaarlijksche contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt i 

Voor gewone leden (tc Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
i , kunstlievende leden „ 10.— 
a buitenleden „ 7.50 

B O U W K U N S T E N IMPRESSIONISME. 

(Vervolg van bh. 100.) 
Het is nu werkelijk niet uit zucht tot nadoen, of coquet-

teereu met de zoogenaamde nieuwe richting, als ik als mijne 
overtuiging uitspreek, dat óók de bouwkunst dien weg op 
moet. De architectuur moet impressionistisch worden, juist 
omdat zij is een practische kunst. De tijdsomstandigheden 
zijn daartoe niet alleen gunstig maar gebieden het. 

Ten alle tijden hebben de architecten veel van de schil
derkunst kunnen leeren, de renaissance is zelfs door schil
ders voorbereid, dat zij ook nu van hèn leeren, gelijk ook 
omgekeerd, den schilders op hun beurt zij aangeraden, hier 
en daar de manifeste wijze der beste architectuur-teekeuin-
gen te raadplegen. 

Wat nu bedoeld wordt, met impressionistische bouwkunst 
is niet moeielijk te begrijpen, en in twèè woorden te zeggen. 
",och schijnt een toelichting niet ongewenscht, want allicht 
zou aan een verkondiging van lang bekende waarheden kunnen 
worden gedacht. 

De groote momenten, c. q. de massa-verdeeling, hoofdzaak ! 
Maar dit wordt immers reeds in alle inaugurale redevoerin
gen tot een architectuur-college gezegd : men streve bij tie 
conceptie van eeu gebouw in de eerste plaats naar eene 
harmouieuse massa verdeeling, eerst daarna bepale men zich 
tot het détail. 

Dit verandert ook nu zelfs niet, maar wordt alleen ge
wijzigd als volgt: voor eene harmonieuse massaverdeeling 
te lezen, „karakteristiek silhouet in harmonie met eeu een-
voudigen onderbouw." Nu ineene men niet, dat ik onder sterk 
sprekend silhouet versta, een confusie van allerlei torenvor-
mige uitsteeksels, topgevels, dakvensters, balustrades e. t. q., 
want anders zouden velen mijner collega's mijne zienswijze 
deelende, met begrijpelijken trots kunnen uitroepen: „kijk 
maar naar mijn werk ! daar heb je wat je bedoelt". 

Ik herhaal, van dat alles genoeg te hebben, en dus een 

eenvoudiger, véél naiever voorstelling van dat karakteristiek 
silhouet te hebben. 

Voor den tweeden zin te lezen ; bij het détail beperke men 
zich tot de uiterste soberheid en bepale het rijkere alleen 
tot de bizonder in het oog vallende plaatsen. Welke indruk, 
bij strenge uitvoering, van dit eenvoudige en daarom schijn
baar zoo gemakkelijke programma ? 

Daar staat, grijsrood opgelijnd het groote muurvlak, naar 
boven donkerder, met kantige, eenvoudig mooie omlijning 
in de lucht uitgesneden; prachtig, natuurlijk doorwerkte, 
duizendkleurige, maar stille fond, tegen het bonte straatge
woel ; bevlekt met donkere vlakken, slechts enkele met rijke 
plastische lijst, voorname versiering, bij het overigens stem
mige kleed. 

Ernstig werk, dat voor zich zelf pleit, dadelijk sympathie 
verwekkend, tegenover til dat rommelige gedoe er om heen; 
tot andere ideën brengend, allen die nog niet geheel zijn 
bedorven, door ul het smakelooze, waar ze tot den hals toe 
in zitten ; opvoedend tot beter doen, al de jongeren die nog 
ideën moeten krijgen. 

Er zijn echter andere, reëeler redenen die eene eenvoudiger 
opvatting der architektuur aanbevelen ; redenen van alles 
behalve subjectievcn aard; het zijn de moderne opvattingen, 
in verband met tijd en geld, die daartoe gebieden. Het 
allereerst, die moderne opvattingen, mèèr betrekking hebbende 
op den stedenbouw in het algemeen, decreteerend lange lijn
rechte en elkaar rechthoekig kruisende straten, eu de on
schendbaarheid (!) van den openbaren weg. Deze wijze van 
stedenbouw, letterlijk in alles verschillende van de vroegere, 
wijst reeds van zelf op eene algemeene vereenvoudiging. 
Van de huizenbouw //en masse" ; maar dan ook tot eeue 
massale opvatting der huizenblokken. Iu plaats van een blok 
speculatie-huizen, als één geheel op tc vatten wordt nu van 
elk huis een oud-Hollandsch huis gemaakt, volgens volledig 
programma, onder het motief, het ontgaan van eeutoonigheid. 

Dit motief op zich zelf, is zeker niet af te keuren, jammer 
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maar, dat we daardoor worden verpletterd ouder eene lawine 
van misbakkeu topgevels, arkels, hoektorens, dakvensters en 
spitsen, vermoeiende herrie van oudbakken, gestolen eu 
slecht gebruikte motieven. En ter verdediging van deze 
bouwwijze wordt dau gewezen op moderne straten, met 
werkelijk onder één lijst gebouwde huizenblokken, de groote 
schrik vau alle aestetisch ontwikkelden. Het beginsel is, 
behalve practisch, ook op zich zelf zeer juist, eu verdient 
daarom geene afkeuring ; maar het vindt absoluut onbekwame 
toepassing door een kuust-proletariaat, door wat halfslachtig 
onderwijs, de gemakkelijk verkrijgbaar-stelling, en daardoor 
copieeren van slechte, liefst uit den vreemde gehaalde voor
beelden, en de wanhopige zucht naar Oud-Ilollandsch zijn, 
op onbeschaamd vruchtbare wijze geteeld. En nu weet men, 
dat er geen verderfelijker wijze vau argumenteeren is dan het 
wijzen op een slechte toepassing van een goed beginsel. 
Hoe kernachtig mooi cn eenvoudig groot, volkomen bij het 
karakter passend, zou een bouwblok van speculatiebuizcu 
kunnen verrijzen impressionistisch kantig, gesilhouetteerd 
met enkele eenvoudige varieerende details van de verschil
lende ingangsdeuren. De onschendbaarheid van den openbaren 
weg geeft u immers ernstig in overweging, het silhouet wel 
als de hoofdzaak te moeten beschouwen. 

Deze bouwwijze verlost bovendien van een angstig zoeken 
naar symmetrie in de wijze van plaatsing der duizende en 
nog eens duizende vensters, de duizelig makende wanhoop 
der moderne buurten. Ze brengt mee, dat desnoods alle 
onnutte lijstwerken kunnen wordeu gemist, omdat deze in 
de impressie van het groote geheel niets doen ; ze maakt 
gelukkig onnoodig, al die blokken om de ramen en de 
moderne oud Hollandsche (?) details, die slecht begrepen en 
toegepast, een gevel er uit doen zien als de doorsnede van 
een goed gelardeerd stuk vleesch. 

Maar niet alleen voor den bouw „en masse", in het 
algemeen zij een vereenvoudigde bouwwijze aangeraden, meer 
speciaal bedongen door den tweeden factor, zoo straks genoemd, 
en waarlijk ook geldend bij den speculatiebouw, den tijd, de 
snelheid van bouwen. 

Die geeischte snelheid, weer zóóveel kwartpercenten ver
mindering op de bouwsom kunnende veroorzaken, maakt 
een kalm overdenken, een probeeren onmogelijk ; de archi
tect moet immers over zooveel maanden klaar zijn, anders 
wordt hij schuldig verklaard aan rentediefstal op zijn bouw
heer. Aan die vele prachtige details, sculpturen zoo deftig 
mooi staande in de omlijning, de charme der gebouwen uit 
de romantische tijdperken kan uiet meer worden gedacht, 
omdat de tijd voor ernstig maken daartoe ontbreekt. Den 
praktisch werkzameu archititect is dit grootste aller moderne 
bouw-euvelen zeer goed bekend; ter nauweruood kan hij 
om zoo te zeggen den bouw bijhouden, want hij gaat over 
vele dingen, die bovendien van alle oorden der wereld 
moeten komen, óók alweer speciaal lastig in ons land, 
zoo arm aan grondstoffen, en daardoor aan industrie. 

Nog met de fundeering bezig, moet hij reeds denken aan 
dakversieringen; nog gevel-details bestudeerend wordt hem 
reeds om teekeningen voor het meubilair gevraagd; nog 
niet tot dakhoogte moet hij reeds bestellingen doen voor 
het interieur, die maanden op zich laten wachten; vandaar 
ook die veel leelijke dingen van zelfs bekwame artiesten. 
Het time it money, wordt den architekt van het eind der 
19de eeuw, vrijwel altijd voor het vraagstuk staand in een 
ontoereikend tijdsbestek zijn taak ten uitvoer te moeten 
brengen, waarlijk wel duidelijk gemaakt. 

Hij wordt dus van zelf gedwongen, een geheel andere 
wijze van conceptie tot de zijue te maken ; hij moet vau 
zelf eenvoudig worden, wil hij tenminste nog iets artistieks 
maken, en zóó iels vergt dan toch altijd eenigen tijd van 
deuken, zelfs van den allerknapste. 

Maar daar heb je dan toch „die architect," wordt gezegd, 
dat moet dan toch een knappe man zijn, die heeft zooveel 

gebouwen tegelijk onderhanden zelfs in alle stijlen, zooveel 
iu Hollandsche, zooveel in Fransche, zooveel in Duitsche 
renaissance, zooveel in Gothische en Romaansche en zooveel 
in de hemel weet wat voor stijlen. Och ! die men, die de 
knapheid van deu bouwkunstenaar afmeet, naar het aantal zijner 
werken, zij gezegd, dat zulk werk met kunst niets gemeen 
heeft; de uitvoering van al dat bouwwerk, want een hooger 
peil bereikt het niet, is eenvoudig de kwestie van een tee
kenaar meer op het bureau; de kunst begint immers eerst 
bij de subjectiviteit. Neen, de architect die den tegenwoor
digen tijd begrijpt, en iets artistieks wil maken, gooit van 
zelf alle ballast overboord; weg! met al die tijdroovende 
details, die toch niet naar wensch kunnen worden uitgevoerd, 
weg! met al datgene wat tot den grooten indruk van het 
geheel niets afdoet; alléén gezocht naar enkele karakteris
tieke groote vlakken, begrenzende lijnen ! de architect van 
heden worde impressionist! 

Het kan mij niet schelen of er een cordonband ergens zit, 
wanneer het groote geheel maar is van groote massale lijnen. 

Teu slotte de derde machtige factor, die ook tot een
voudiger opvatting dwingt, het geld, of liever het gebrek 
daaraan. Dat gebrek aan geld is niet een gevolg van de 
armoede van dezen tijd, maar óók vau de nieuwere denk
beelden. Voor groote gebouwen zijn géén groote sommen 
meer beschikbaar. Slechts hóógst zelden verrijst nog een duur 
staatsgebouw; eu de paleizen-bouw heeft geheel afgedaan. 
Deze laatste, in den renaissancetijd toon- d. i . stijlaangevend, 
als bij de Grieken en Romeinen en later in de middel
eeuwen de tempelbouw, en daardoor van gróóte beteckenis 
voor de geschiedenis eu ontwikkeling der bouwkunst, is 
nü vervangen door het burgerwoonhuis, meer of minder 
rijk, maar slechts hoogst zelden van bijzondere weelde. 

Op de sporadische „paleizen-gevallen" van een enkel rijk 
geworden burger, zal later niet wordeu gewezen als van 
beteekenis voor den laat 19-eeuwschen bouwtrant maar juist 
als curiosium. Het is niét meer de tijd van met het uiterste 
geduld en met de grootst mogelijke luxe gebouwde cathe-
dralen, wonderen van heerlijkheid, waaraan heel een volk 
zijn geld oil'erde, vol vertrouwen en in innige overtuiging 
het voor geen beter doel te kunnen besteden, het was immers 
voor God zelf; sommen die zelfs prinsen uit de duizend en 
één nacht sprookjes, niet onbelangrijk moesten schijnen. 
De tijd is voorbij van een iu 't geld badende overheid der 
rijk geworden handelssteden, die voor geen uitgaaf terug 
deinsde, om door een weelderig ingericht raadhuis, tijdgenoot 
en nageslacht van groote macht en rijkdom te vertellen. 
Die tijd is voorbij, eu de oorzaak is alleen te zoeken in 
het zich sterk outwikkelend democratisch beginsel, dat zéér 
terecht, luxe als overdaad gaat beschouwen, waar zoovele 
andere dingen ten bate der gemeenschap op uitvoering 
wachten, eu geld veel geld moeten kosten. 

Waar de overheid zich met den bouw belast, is dus de 
grootst mogelijke zuinigheid geboden. De tijd eischt den 
bouw van arbeiderswoningen op groote schaal; geheel nieuwe 
steden ter vervanging der zeer zeker pittoreske maar waarlijk 
uiet gezonde en daarom nu absoluut verouderde behuizingen 
van de arme bevolking ; huiveringwekkend reeds bij beschrij
ving, den hardsten van gemoed meelij afdwingend. 

De eisch van zulk een nieuwen bouw, is dus zonder twijfel 
goedkoop. De tijd gebiedt een uitgebreiden scholenbouw, 
praktisch aan de behoeften beantwoordend, maar natuurlijk 
goedkoop. De tijd gebiedt van allerlei instellingen ten bate 
der gemeenschap, waarvan de eisch ook luidt, goedkoop en 
nog eens goedkoop, omdat de overheid geen belangen mag 
verwaarloozen die net gevolg zouden zijn van luxebouw. 

H . F . B E S L A G E N Z N . 

(Wordt vervolgd.) 
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D E H E R S T E L L I N G S W E R K E N V A N H E T K A S T E E L 
DE H A E R N A B I J V L E U T E N . (*) 

Sedert eenigen tijd is iu de bouwkundige kringen met 
belangstelling liet oog gevestigd op de lierbouwiug van het 
kasteel de Haer onder leiding van den architect dr. P. J . 
H . Cuijpers. De redactie van A. et A . achtte het noodig, 
de lezers van het orgaan wat nader over dat omvangrijke 
bouwwerk in te lichten, te meer daar reeds in verschillende 
dagbladen daarover gesproken is. Het Handelsblad o. a. gaf 
eene uitvoerige beschrijving in de nummers van 10-13 en 
15 Augustus van het vorige jaar, het Centrum leverde even
eens een artikel iu het Zondagsblad van den 3en April 1893, 
evenzoo de Nieuwe Rotterdamsche Courant van Donderdag 
12 April 1894, terwijl nog verschillende andere bladen 
hunne aandacht er aan wijdden. 

De redactie wendde zich daarom tot den architect ten 
einde teekeningeu of afbeeldingen te kunnen machtig wor
den om deze te kunnen reproduceeren voor het orgaan, deze 
afbeeldingen konden echter niet worden afgestaan, daar de 
tegenwoordige eigenaar, barou van Zuylen, na afloop van 
het werk eene uitgave van deu geheeleu bouw wil doen 
verschijnen, en er bovendien geene volledige teekeningen van 
voorhanden zijn, want bij zulk eene restauratie blijven er voort 
durend vraagstukken op te lossen. 

De redactie maakte toen het voornemen het gebouw te 
gaan bezichtigen, om volgens die gegevens eeue beschrijving 
met schetsen, toegelicht voor het orgaan, in gereedheid te 
brengen. 

Alvorens tot die beschrijving over te gaan is een histo
risch overzicht van het ontstaan van hel kasteel noodig. 
Het is gelegen in de gemeente Haarzuijlens onder Vleuted 
en de tegenwoordige eigenaar is „Etienne barou van Zuylen 
van Nijevelt van de Haar" geboren te Brussel en gehuwd 
met eene freule Rothschild te Parijs. 

De van Zuylens spelen een groote rol in de middeleeuwsche 
geschiedenis van het Sticht. 

Reeds in de Vie eeuw bemoeiden zij zich met het bouwen 
eener kerk in dat Bisdom, in de VIHe eeuw bouwden zij 
zich een kasteel aau de Vecht waar thans Zuylen ligt, dit 
was echter niet het tegenwoordige kasteel j als wapen voer
den zij een gouden schild met drie roode zuilen. 

Dirk van Zuylen die in de XVe eeuw leefde, bewoonde 
het eerst het tegenwoordige kasteel de Haer, deze familie 
van de Haer voerde een schild van zilver met drie rooden 
ruiten, welke kleuren zij overnamen tegelijk met den fami
lienaam van Nyevelt. Het kasteel moet in de XIHe of 
X l V e eeuw voor een deel aangelegd zijn n.1. de zuidwest
vleugel ; deze is het laagst van verdieping, ook de overige 
vleugels zijn inet tusschenpoozen gebouwd, zooals de onvol
komen verbinding der muren nog aantoont. 

Herhaalde malen werd het slot belegerd en tweemaal in 
brand gestoken. In het begin der vorige eeuw werd slechts 
een kleiu deel nog bewoond, de overige vleugels waren aan 
deu allesveruieleuden invloed van water en wind overgegeven. 
De baksteen heeft hier weer bewezen een der duurzaamste 
materialen te zijn, daar de gewelven van het wenteltrapje 
en der verschillende torens 4 verdiepingen hoog bewaard 
zijn gebleven. Na 1730 werd het kasteel niet meer bewoond 
en is hét langzamerhand in verval geraakt. Verschil
lende oude prenten geven eene duidelijke opeenvolging van 
dat trapgewijs toenemende vernietigingsproces te aanschouwen. 

De tegenwoordige herstelling geschiedt aan de hand van 
nauwkeurige onderzoekingen en opmetingen geleid door vele 
oude afbeeldingen en gevondeu voorwerpen, waarvan de 
meesten door het naar buiten storten der muren in de gracht 
terecht ziju gekomen en daar thans opgegraven. 

O. a. een ingemetseld kapiteel, in den vorm zooals die 
in Limburg nog dikwijls voorkomt, n.1. een groot hol met 

(*) T>e hicrby behoorende schetsen lullen in het volgend nummer verschijnen. 

onder en boven eene profileering, dat bezet is met opstaan
de bladen ; verder eeu voorkantdorpel en een wangstuk 
van een schoorsteen van 1450—1500, met beeldhouwwerk, 
een 50tal oude munten van de XVe tot de XVIIIe eeuw, 
verschillende stukken ijzerwerk en fragmenten gebrand glas. 
Deze voorwerpen worden nog voortdurend gevondeu. 

Het doel der herstelling is om de nagedachtenis van 
verdienstelijke en roemrijke voorvaderen te verduurzamen en 
te vereeren in hun werk en in hun verblijf, en om het 
kasteel gedurende de herfstmaanden als verblijf te doen 
dienen voor den Baron en zijne omgeving. 

Zooals begrijpelijk is was het geheele gebouw oorspron
kelijk van baksteen, maar niet van het tegenwoordig gebrui
kelijke formaat, zoodat deze uitsluitend van klei uit de 
omgeving moesten worden vervaardigd, waardoor dan ook 
na eenigen tijd de nieuwe steen dezelfde kleur zal krijgen 
als de oude steen thans heeft. 

Na eenige proeven op kleine schaal te hebben genomen, 
die bewezen dat men goede harde steen van eene aangename 
roode kleur, ook op de maat dezer reuzenmoppen, van 30 
cM. lengte en 15 cM. breedte, kon verkrijgen, werd eene 
uitgebreide steenbakkerij aangelegd op de terreinen van 
Baron van Zuylen, onder directie van den heer J . Plomp 
te Zuijlen. 

De werklieden, onderbaas en opzichter zijn tegen onge
lukkeu verzekerd. In den vorigen zomer werd door eeue 
groote massa metselwerk, die volstrekt niet den schijn had 
zonder verband te zitten, een metselaar gedood, en de 
onderbaas en opzichter, beiden ernstig gekneusd. Thans zijn 
de gevaarlijkste der muren behoorlijk ondersteund, door 
aanmetselingen en door de verbinding der balklagen. 

In den aanleg van het gebouw ziet men duidelijk het 
streven om door kruisvuur (het vuur van steenen en pijlen 
altijd) den vijand op afstand te houden, want niet alleen 
hebben de schietgaten eene gekruiste richting, maar het 
geheele plan vormt een onregelmatig trapezium, waarvan de 
zijden van uit de zijraampjes en schietgaten kunnen bestre
ken worden, die in voorspringende torens zijn aangebracht. 
De hoektorens zijn rond, dus de geschiktste vorm ter afwe
ring van projectielen, terwijl twee vierkante torens tusschen 
de vleugels zijn ingesloten, deze dienen tot verdediging van 
den ingang. — Onderzoekingen in de nabijheid van het 
kasteel hebben de fundeeringen doen ontdekken van een 
uitgebreid poortgebouw met eene brug. 

Ten zuidoosten van het kasteel staat nog de ruïne van 
de vroegere kapel, waarvan gedurende de laatste 30 jaren 
ongeveer een vierde gedeelte verwoest is, en zonder de meer 
dan noodige restauratie die nu wordt uitgevoerd, zou er 
spoedig niet veel meer vau over zijn. 

Het weder bewoonbaar maken vau het kasteel, en zijne 
inlijving onder de levende bouwwerken zal nog verscheidene 
jaren arbeid eischen. Evenredig met de herleving van het 
gebouw zal ook aan de omgeving gearbeid worden, om deze 
in overeenstemming te brengen met het karakter van het 
kasteel. Met verschillende bewoners van Haarzuylens, wier 
woningen eene niet inet het plan der herstelling strookende 
plaats innamen, zijn overeenkomsten get rollen om hunne 
woningen te verplaatsen, terwijl de latere aanleg van een 
park, met vijvers en lanen aan het geheel de noodige aan
trekkelijkheid zal bijzetten. 

Wanneer al deze plannen, waaraan hasst niet te twij
felen valt, verwezenlijkt worden, dau is daardoor voor ons 
land een interessant geschiedkundig bouwwerk behouden, 
terwijl het bovendien voor langen tijd een model zal ople
veren voor middeleeuwsche vestingwerken. 

(Wordt vervolgd.) 

I N G E Z O N D E N . 
Geachte Redactie. 

In de beschrijving onder het opschrift: „Wat is mooi, 
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wat is leelijk ?" in het nummer 23 van Zaterdag 9 Juni 
j.1. komen enkele vraagteekeus voor, die niet lang onbeant
woord hoeven te blijven. 

Zij geldea „het prachtige blijk van niet te begrijpen 
logica" dat ik zou gegeven hebben bij de verdeeling van 
de schoonheidsfactoren in elementen van blijvende- en anderen 
van wisselende schoonheid, welke laatsten behooren tot het 
gebied van den smaak en waarover dus te twisten valt ; 
terwijl ik aan die uitéénzetting laat voorafgaan de bekende 
uitspraak : „Over de smaken valt niet te twisten." 

Hoe rijmt dat op mekaar ? 't Is heel eenvoudig : 
"Wanneer de schrijver van het ingezonden stuk ook maar 

had overgenomen het oorspronkelijk Latijnsche : „de gusti-
bus nou est disputaudum" dan zou het blijken dat de ver
taling van die woorden heel anders moest luiden dan wat 
het Hollandsche spraakgebruik er van gemaakt heeft. Eigen
lijk wil het zeggen : „Over de smaken behoort men niet te 
twisten," het is een onbegonnen werk om dit te doen, men 
komt er niet verder meê. 

De tegenstrijdigheid ligt dus niet in mijn betoog, maar 
zij is te wijten aau de orcjuiste Hollandsche vertaling van 
Latijnsche woorden, die in het ingezonden stuk ziju weg
gelaten. 

Erkentelijk voor de opname van deze regelen, 
Hoogachtend 

J . R. D E K R U I J F F . 

U I T D E N V R E E M D E . 

Met algemeene stemmen is door de commissie voor de 
tentoonstelling te Parijs in 1900 het Champs-de-Mars als 
tentoonstellings terrein gekozen. 

Het gerechtshof te Brussel heeft uitspraak gedaan in een 
proces, dat de kunstenaarskringen weken lang heeft bezig
gehouden. De regeering had in 1874 den beeldhouwer De 
Groote opgedragen de bas-reliefs te vervaardigen voor het 
ruiterstandbeeld van Gottfried van Bouillon en hem voor 
dit werk 10000 frs. voorschot gegeven. Daar de kunstenaar 
evenwel ondanks alle maningen tot heden de bas-reliefs nog 
niet afgeleverd had, stelde de minister van schoone kunsten 
een vordering tegen hem in en eischte hij de aflevering 
der bas-reliefs of de terugbetaling van het voorschot. De 
gedaagde beweerde dat de overmaat van arbeid, hem door 
den Staat opgedragen, hem belet heeft de bas-reliefs gereed 
te maken. 

Het gerechtshof heeft nu beslist, dat hij binnen 0 maan
den de bas-reliefs moet afleveren of het voorschot moet 
terugbetalen en veroordeelde den beeldhouwer bovendien 
in de kosten van het geding. 

Sedert eenige dagen is het nieuwe centraalstation te Keu
len volledig in gebruik genomen. Het bestaat in hoofdzaak 
uit een aan beide zijden open „Perronhalle", in doorsnede 
halfcirkelvormig, in het midden waarvan zich een z.g.n. 
eiland-gebouw bevindt. 

De „Halle" is een technisch wonder van ijzer englas, 225 
M . lang en 92 M . breed. De ijzeren bogen van den mid-
denhalle hebben een spanning van 0t M . , en zijn dus nog 
yeel grooter dan die van het station te Frankfurt. Acht 
sporen loopen met breede tusschenruimte aan op het eiland
gebouw als kopstation, vier sporen loopen aan weerszijden 
dc geheele lengte der „Halle" door. 

Een verdieping lager dau de groote „Perronhalle" vindt 
men de plaatskaarteu-bureaux eu de bagageruimten. Twee 
reusachtige halfcirkelvormige portalen voeren naar buiten. 

Voor vorstelijke reizigers is eeu afzonderlijk gedeelte van 
het gebouw gereserveerd, waar de architectuur werkelijk 
iets schoons en rijks heeft weten te scheppen. Daar verheft 
zich ook Ue hooge, achtkantige klokketoren die eindigt in 

een koepel, met gothische ornamenten versierd; een vier 
meter hooge gouden kroon staat op den top. (Tetegr.J 

B E R I C H T E N . 

— Uit het verslag van dc commissie van toezicht op de 
Rijks-Academie van Beeldende Kunsten, alhier : 

Volgens verklaring van deu directeur werden de lessen, 
ook de theoretische, naar behooren bijgewoond, en met bij
zonderen ijver de oefeningen iu de praktijk met name de 
dagteekenklassen naar beeldwerk, de schilderklassen eu de 
boetseerklasseu. 

In de samenstelling onzer commissie kwam geene 
verandering. 

Het personeel der hoogleeraren bleef onveranderd. 
Gaarne verklaren wij, dat de hoogleerareu, in samenwerking 

met den directeur, met grooten ijver hunne taak vervulden. 
Bij ongesteldheid of afwezigheid van een hunner werden de 
lessen telkens door een der andere hoogleeraren waargeno
men, zoodat het onderwijs geregeld gegeven werd. 

In het personeel der beambten hadden geene wijziging plaats. 
Het getal dergencn die aan de Academie onderwijs ontvin

gen, bedroeg in Januari 1893 : G5, en steeg door een toe
latingsexamen iu Februari 1893 tot 73. 

Hiervan meldden zich tot den op 2 October ingetreden 
cursus 48 leerlingen weder aan. 

Door toelating van candidaten op het examen van Septem
ber 1893 steeg dit getal tot 60, waarvan 18 vrouwelijke 
leerlingen, voor het volle onderwijs; de overige 15, waar
onder geene dames, uitsluitend voor de teekenklassen van 
's weeks vijfmaal twee uren. St. Ct. 

— Te Maastricht heeft zich eene commissie gevormd tot 
het houden eener tentoonstelling van uitsluitend Maastricht-
sche producten op het gebied vau decoratieve graveer- eu 
beeldhouw-kunst. 

— Bij den dienst van den waterstaat en de burgerlijke 
openbare werken in Ned.-Iudië kunnen worden geplaatst 
eenige aspirant-ingenieurs. 

Zij die voor plaatsing in aanmerking wenschen te komeu, 
behooren zich vóór 15 Juli a. s., bij gezegeld adres, te wen
den tot het depart, vau Koloniën, ouder overleggiug van 
de vereischte stukken. De bezoldiging van een aspirant-
ingenieur bedraagt f 250 's raaauds. 

— De minister van koloniën maakt bekend, dat de gele
genheid bestaat om een jong-mensch, dat met goeden uitslag 
heeft afgelegd het examen B, genoemd in art. 05 der wet 
van 2 Mei 1863 (Nederlandsch Staatsblad No. 50), in oplei
ding te nemen voor de betrekking van ingenieur 
bij het mijnwezen in Ned.-Indië, volgens de bepalingen van 
het koninklijk besluit van 23 Juni 1893 No. 81 (Indisch 
Staatsblad No. 223). 

Zij die voor opleiding in aanmerking wenschen tc komen, 
moeten zich vóór 30 Juni e. k., bij gezegeld adres aanmel
den bij het dep. van koloniën, ouder overlegging van dc 
vereischte stnkken. (Zie voorts de Staatscourant No. 130). 

V E R B E T E R I N G . 

In het artikel „Wat is mooi, wat is leelijk ?" in het 
vorig nummer, bladz. 101, kolom links, 10e regel van 
boven, staat: subjectieve, waarvoor gelezen moet worden : 
object" ie v i \ 
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R E D A C T I E V A N A R C H I T E C T I - R A E T A M I C I T I A : 

I I . G . J A N S E N . W . K R O M H O U T C Z N . , JOS. T H . J . C U I J P E R S , 
P A U L J . D E J O N G H en J . I,. M. L A U W E R I K S . 

Bijdragen te ndresseeren aan deu Heer P A C E . J . D B JosofttVyxelslraat 
40 te Amsterdam, en alles, wat dc Administratie van het Genootschap 
betreft, nan den Heer J . C . D . Dl G A / . A I I , le Secretaris, American-
hotel, te Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P . 

Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege
zonden, aan nlle leden van het Genootschap. De jaarlijksehe contributie 
voor het lidmantsehnp bedraagt: 

Voor gewone leden (tc Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
„ kunstlievende leden „ 10.— 
» buitenleden „ 7.50 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP, 
lo. De jaarlijksehe excursie zal worden gehouden op Za

terdag 15 Juli a.s. en tot doel hebben het kasteel „de Haer" 
te Vleuten. 

De tocht zal plaats hebben per boot, welke te half negen 
vertrekt. 

H.H. leden die aan den tocht wenschen deel te nemen, 
wordt verzocht daarvan schriftelijk opgave te doen aau den 
lsten Secretaris, American Hotel. 

2o. De tentoonstelling der ingezonden ontwerpen op de 
prijsvraag uitgeschreven door de R. K . Leesvereeniging te 
Rotterdam, in het Genootschapslokaal, blijft gedurende deze 
week geopend. 

Namens het Bestuur, 
De \sle Secretaris, 

J . C. D. D l GAZAR. 

BOUWKUNST E N IMPRESSIONISME. 

(Vervolg en slot van bh. 106.) 
En de bouwmeester alweer moet zich in die omstandig

heden schikken, en bemerkt daardoor dat hij eenvoudige, 
maar karakteristieke middelen moet aanwenden, om bij deze 
moeilijke eischen nog efl'ekt te maken ; hij worde daarom 
impressionist, want dit is allèèn met een impressionistische 
bouwwijze mogelijk. En ook de rijk geworden particulier van 
den tegenwoordigen tijd wordt onwillekeurig, zelfs waar hij 
meent nogal wat te kunnen besteden, ook naar den drang 
tot het goedkoope gedreven. De architect kent op zijn duimpje 
de éérste vraag die hem, onverschillig welk ontwerp, wordt 
gedaan : „Wat moet het kosten ?" en bij het noemen der 
toch niet hooge bouwsom : „Kan er niet nog wat af ?" 
Terloops zij gezegd dat de bouwmeesters in ons land het 
meest van deze vrngen te lijden hebben. 

That is the fault of the Dutch: 
He is paying too little and asking too much. 

Maar is nu ten slotte die eisch tot het goedkoope zóó 
te betreuren als moeielijk uitvoerbaar. Is dat dan werkelijk 
voor den architect om radeloos te worden, wanneer hein de 
bouwheer besnoeit en nog eens besnoeit ? 

Neen ! en nog eens neen ! zij m. i . hierop het antwoord, 
want ik geloof dit als de eenige weg om dan ook werkelijk 
langzamerhand te geraken tot eene eenvoudiger opvatting, 
en eindelijk eens te worden verlost, van dat gescharrel met 
vroegere vormen, die toch niet meer kunnen worden toege
past. Eerst dan is er een werkelijke prikkel tot absolute 
vereenvoudiging, tot een zoeken naar etl'ekt ook zónder al 
die afgezaagde vormen, tot de impressionistische opvatting. 

Ik voor mij reken het als de grootste verdienste met een 
minimale bouwsom toch nog iets karakteristieks te hebben 
gemaakt, en wel daarom, omdat hij praktisch bewijst wat 
wel als regel vaststaat, maar door zoo weinig architecten 
wordt begrepen, en welke regel door het publiek eenvoudig 
wordt omgekeerd, dat het mooi onafhankelijk is van het geld. 

Dit is volstrekt geen paradox, maar een waarheid, tlie 
luide diende uitgeschreeuwd te worden, waaraan ik zelfs 
deze zou willen toevoegen : hoe minder geld voor luxe 
beschikbaar, hoe meer kans tot een karakteristieke oplossing, 
want bij mij staat vast, dat de moderne architecten eerst 
idle rompslomp van aangeleerde vormen zullen moeten weg
werpen, om weer tot iets oorspronkelijks te geraken. 

Het kunnen beschikken over geld leidt bovendien tot 
allerlei misvattingen. 

Zoo is het ten eenenmale overbodig het intérieur van een 
station luxurieus te versieren ; voor die paar minuten die 
men er in vertoeft, is een kostbare uitrusting toch werke
lijk overbodig; de wachtkamers behoeven géén vertrekken 
te zijn even behagelijk als een salon thuis. De bouwmeester 
van heden worde dus impressionist. Dit is slechts het eerste 
van een groot aantal voorbeelden door een ieder gcmakkelijk 
aan te vullen. 

Nu meene men niet, dat het impressionisme iets geheel 
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nieuws is, iets van onzen tijd, eeu ongekende kunstopvatting, 
volstrekt niet; eene studie der oude meesters brengt ons de 
overtuiging, dat de beste onder ben, zij die staan boven op 
den top vau den gouden berg, ook impressionisten waren, 
dat ook zij zochten naar de groote momenten. De kunst 
die komen zal, moet van de kunst die geweest is, alléén 
moeten leeren, de gróote eenvoudige, massale lijnbeweging; 
maar haar taak is, eene variatie daarop te vinden ; het thema 
moge hetzelfde zijn, de variatie schijnt ons als nieuw; het 
is immers alleen de vorm iu de kunst die bekoort. 

De variatie die nu komen moet, zal verschillen van alle 
vorige, omdat het detail, beter gezegd de versiering, zal zijn 
van een groote soberheid, of wel geheel zal ontbreken. De 
groote meesters van de romantische kunst, die was, brachten 
ons in al haar pracht, de groote harmonie, tusschen het 
geheel en het rijke detail, bewondering verdienend nu en 
ten allen tijde, de meesters van de groote komende kunst 
moeten trachten het rijke detail, de trotsch van zoo menig 
bouwmeester, nagenoeg geheel op te olferen ! Zal dat impressio
nisme daarom van een minder gehalte zijn en daarom minder 
talent vcreischen ? Men zou evengoed kunnen vragen wat of 
minder is? Notre-dame of het Parthenon. Neen ! Groote artis
tieke kracht wordt voor impressionistische kunst evengoed, zoo 
niet méér vereiscbt, omdat de reductie tot het eenvoudig 
groote mooi, zoo ontzaggelijk moeielijk is, en zeer zeker 
groote inspanning zal vergen van ons, zoo langen tijd be
dorven, door allerlei gecompliceerde kunstuitingen ; de naieve 
opvatting, daartoe absoluut noodzakelijk, is ons immers ge
heel ontgaan ; alles moet worden afgeschud, wat als ballast 
hindert. Dut schijnt gemakkelijk, is inderdaad zéér moeielijk ; 
maar bovendien is dan alleen de allerbegaafdste in staat, 
tot een zuiver oorspronkelijke kunstuiting. 

De bouwkunstenaar worde impressionist! 
Ik heb de praktische reden aangegeven, waarom naar 

mijne overtuiging de tijd daartoe dringt; er zijn als gevolg 
tot dien drang, óók ideale redenen, zeer zeker van nóg 
meer ernst. 

Het feit, waarop ik in den aanvang wees, dat het moge
lijk is eeu goed gebouw te maken dat aan alle eischen vol
doet zonder kunst, brengt mee, dat de tijd die èn oecono-
ïnisch èn tengevolge van allerlei overwegingen, van bizouderen 
aard, tot bezuiniging dwingt, alle luxe wil laten varen, ook 
feitelijk alle kunst kan ontberen. Het zal dus met de bouw
kunst treurig zijn gesteld, wanneer géén krachten aanwezig 
zullen zijn, die kunnen bewijzen ook zonder extra kosten, iets 
moois te kunnen maken. Men vreest bij eene meer democratisch 
bestuurde maatschappij, toch reeds terecht niettegenstaande 
de aangeboren kunstdrift in den mensch, ook voor eene 
meer nuchtere opvatting tegenover kunst, omdat alles, wat 
niet direct tot nut, d. i . tot maatschappelijkcu welstand der 
gemeenschap strekt, als misdadig wordt beschouwd. 

Welnu, laten de architecten zorgen tegen dien tijd klaar 
te zijn met hun kunst, d. w. z. met een kunst, die kortweg 
gezegd, geen geld kost. Zijn zij dat niet, dan zal men zien 
gebeuren, dat den architecten door de ingenieurs het werk 
uit de handen wordt genomen, wier taak het nu reeds is, 
de eigenlijke „Nutzbauten" te maken, een woord dat de 
architecten van heden schril in de ooren klinkt, maar in 
den komenden tijd, dat niet meer zal dien, omdat men dan 
alle bouw feitelijk dien naam zal kunnen geven; zijn dan 
de architecten niet klaar met hun groot impressionistische 
kunst, dan heeft hun taak op deze wereld een eind genomen; 
,/sic transit gloiia mundi". Zijn zij het wèl, dan zullen ook 
de komende geslachten den artiest van deu wetenschnppe-
lijken bouwmeester, den architect van deu ingenieur kun
nen onderscheiden, en ook dan zal voor den architect een 
schoone werkkring zijn weggelegd, omdat de mensch het 
kunstide.ia! niet kan ontberen. 

De architekt bewijze met zijn tijd te kunnen meegaan, 
want alleen dau is in de toekomst zijn taak een blijvende. 

Maar er is nog een andere ideale reden, die tot een groote 
impressionistische opvatting iu de bouwkunst dwingt. Nü 
de middeleeuwen verliest de bouwkunst langzamerhand haar 
rang onder hare zusterkunsten ; de beeldhouw- en schilder
kunst dwingt zij dus niet meer tot haar gebruik; heeft zij 
niet meer de leiding; in later tijd gaan de drie zusterkun
sten élk afzonderlijk haren weg, en de bouwkunst, in rang 
gedaald, staat als de minste der drie aangeschreven; wordt 
zelfs zij, in de oudheid eu middeleeuwen de hóógc, mooie, 
trotsche, eerbied afdwingende zuster, zooals reeds gezegd, door 
velen niet als een kunst beschouwd. 

Het is bbk weer de laatste helft van de 19de eeuw 
gelukt, door inspanning van een groot aantal bekwame 
bouwkunstenaars, deze opinie geheel ten guuste der bouw
kunst te wijzigen; ook in de opvatting vau de schilders en 
beeldhouwers die, eenzijdig als ook zij langen tijd waren, 
eveneens twijfelden aan de bouwkunst als een kunst. 

Wéér wordt de groote toenadering van alle kunsten merk
baar, die tot samenwerking moet leiden, het kunstideaal 
van alle tijden. 

Talentvolle schilders en beeldhouwers zijn reeds bezig, 
met groote schilderingen en reliefs, niet meer als geïsoleerd 
slaande museumstukken, maar gemaakt ter versiering van 
gebouwen, als in de tijden der groote monumentale fresco, 
schilderingen met volkomen eerbiediging der architectuur, 
het doel eener groote vlak versiering, dus aanvulling, geeu 
negeeren vau de bouwkuust, volkomen voor oogen gehou
den. Door deze schilders cn beeldhouwers, die de groote 
kunst van lijnen en vlakken begrijpen, wordt den archi
tecten de hand gereikt, laten zij deze niet uit onwetend
heid afwijzen. 

Laten de bekwaamstcn, deze nieuwe kunst begrijpende, 
ook hunne kunst van grooten eenvoud doen getuigen, dan, 
maar ook dan alleen, zullen zij als weleer, de leiding der 
groote komende kunst op zich kunnen nemen. 

DE H E R S T E L L I N G S W E R K E N V A N HET K A S T E E L 
DE HAER N A R I J V L E U T E N . 

(Vervolg van Bh. 107.J 
Wanneer men het kasteel, komende van deu liaardijk, 

nadert, komt men in de Haarlaan, die gelegen is ten wes
ten van het kasteel, deze laan voert verder-naar //den Ham" 
en „ Harmeien" waar vroeger andere leden der familie Van 
Zuyleu resideerden, aau deze laan liggen tevens de overblijf
selen van het Poortgebouw en in de gracht nog de fun
deering der pijlers voor de eerste ophaalbrug. 

De vroegere grachten die dienden ter beveiliging van //het 
huis ter Haer" en den //Voorbocht" zijn nagenoeg geheel 
verdwenen, men vindt echter nog hunne sporen, iu de 
tegenwoordige slooten rond de ruine; ook deze grachten 
zullen in hun vroegeren toestand worden teruggebracht en 
er zeker niet weinig toe bijdragen om de schilderachtigheid 
van het geheel te verhoogen. 

Gaat men nu de bovengemelde ophaalbrug die aan de 
Haarlaan gelegen is over, dan komt meu dus aan den voor
burcht of het poortgebouw, dit is gelegen ten N . W. van 
het kasteel. Het boomland waarop de overblijfselen van dit 
verdedigingswerk gevonden zijn werd tot nu toe nog 
altijd den „voorburcht" genoemd en heeft dus zijn oorspron-
kelijken naam ook na het verdwijnen van het gebouw be
houden. Het poortgebouw doorgaaude bevindt men zich op 
een eiland met het kasteel door eene smalle ophaalbrug 
verbonden. 

Deze brug voert naar den oudsten vleugel van het slot 
en komt uit op de hoofdverdieping door eene deur van 1,50 
M . Van dezen vleugel waren de muren lot op een paar 
meter boven de fundeering verdwenen, uitgenomen de muren 
van den hoogen toren boven den genoemden ingang die ter 
verdediging diende, de zoogenaamde „donjon"; de muren van 

dezen toren waren echter te bouwvallig om ze te kunnen 
behouden, en moesten dus afgebroken worden. Naast den 
ingang bevond zich een kleinere wachttoren. 

Rechtuit voortgaande bereikt men de trapeziumvormige 
binnenplaats oudtijds door die hooge vleugels ingesloten, 
terwijl de vierde vleugel onvoltooid bleef, eu tot paardenstal 
schijnt ingericht geweest te zijn, te oordeelen naar de gevon
den overblijfselen. 

Het allereerste plan bestond uit een ruime zaal met twee 
vierkante en één ronde torens, de vierkante torens waren de 
genoemde donjon en de wachttoren naast den ingang beide 
aan den Noord-West-vleugel, (zie plau), de ronde toren be
vond zich aau de Zuid-AVestzijde en bevatte een wenteltrap. 

Bij de opvolgende uitbreiding werd ten Zuidwesten een 
groote zaal, ongeveer 16 M . lang, aangelegd; deze zaal lag 
in de richting der oude ringmuur, niet haaks op het eerste 
Noordwestelijke werk ; ook bij dc tweede uitbreiding aan 
de zuidoostzijde kreeg men een stomphoekige aansluiting 
die tevens het voordeel had dat ze de binnenplaats grooter 
liet. 

Deze zuidoostelijke aanbouw voegde bij de vorige zalen 
een zaal van 20 M . , die aan het einde door den zwaren 
ronden „gevangenistoren" verdedigd werd (zie plan oostzijde). 

Deze wijze van bouwen vormt eene merkbare tegenstelling 
met Brederode en het slot te Muiden en vele oudere kas
teden uit de XHIe tot de XVIe eeuw die in plan recht
hoekige parallelogrammen vertoonen, en dus waarschijnlijk 
volgens een vast ontwerp in een» gebouwd ziju. 

Bij den bouw van de laatstgenoemde zuidoostelijke vleu
gel liet men aan de muren aan de noordzijde van dien 
vleugel een staande tand, die dus duidelijk het voornemen 
te kennen gaf om de nog opene ruimte tusschen de Noord
westelijke en Zuidoostelijke vleugels later, wanneer de mid
delen zulks toelieten, niet een gebouw van 3 verdiepingen 
te sluiten waardoor dau de binnenplaats aan de Noord
oostzijde eveneens door een vleugel zou zijn ingesloten. 

De oude ringmuren der hoofdvleugels zijn zoo goed 
als geheel behouden gebleven. Alleen waren de topgevels 
voor eeu deel verdwenen. De torens vertoonden nog voor 
den aanvang der herstelling deu aanzet van het bovenste 
tienkantigc gedeelte. Op sommige punten was het profiel 
der daklijst nog geheel bewaard. 

Van deu zwaren vierkanten toren (donjon) was maar een derde 
gedeelte overeind blijven staan, 't overige vormde een hoogen 
puinhoop op de binnenplaats. Maar die reuzenpijler van 
baksteen was aau deu voet te veel ingekankerd door den 
plantengroei, om behouden te kunnen blijven. Toen er elders 
«en groot brok metselwerk onvoorziens een metselaar ver
pletterde, was dit eene waarschuwing, om deze baksteenkolom 
af te breken. 

Over 't algemeen moet het metselwerk goed weerstand 
geboden hebben aan den knagenden tand des tijds, daar 
de torens nog drie hoog hunne ton- en koepelgewelven 
bewaard hebben, ofschoon de daken sedert anderhalve eeuw 
voor en na verdwenen zijn. 

Het houtwerk had als bakkoppen, en kozijnen, zelfs als 
vloerdeelen duidelijke indrukseleu in de muren achter gelaten, 
waardoor de afmetingen van deze constructie konden worden 
vastgesteld, en ook het aantal der kiuderbalkjes, die ongeveer 
op een voet as op as liggen, kon worden bepaald. 

Zoo ziet men nog op de plaats der schoorsteenen, onder
deden daarvan in zandsteen, die ter plaatse zijn gebleven, 
terwijl andere stukken alleen door de open ruimte thans iu 
den muur achtergelaten, hunne vroegere plaats aanduiden. 

Een deel van den boezem zweeft nog aan den zolder daar
boven, en geeft door zijn helling aan, hoe groot de voorsprong 
van de latei is geweest. 

In de dikte der zeer zware muren zijn zitbanken uitge
spaard voor alle vensters, zijn ook nissen als gootsteen inge
richt, of als plaats voor de waskaars. Iu elke groote zaal 

is zelfs een privaat in de muurdikte aangelegd op elke 
verdieping. Voor den afvoer naar de grachten is door zeer 
ruime gemetselde kanalen gezorgd. Ook de schutters die 
wacht houden in den gang, uitgebouwd over de muurdikte 
ter derde verdieping hebben nevens den ronden toren huu 
afzonderlijk gemak gehad. 

Aan de indrukseleu langs den muur van deze lange zaal, 
was de hoofdkap met ellipsvormige kruisgewelven overspan
nen, en waren de treden daarop gemetseld en met blokken 
eikenhout afgedekt. Dit vak toont de oorspronkelijke pleis
terlaag, terwijl het wentelende diensttrapje zuiver gevoegd 
metselwerk vertoont. 

De kleinere vertrekken waren slechts door de groote 
zalen te bereiken op de verdiepingeu; daaruit kunnen wij 
afleiden dat men niet zooals thans voor elk deel van den 
dag een afzonderlijke zaal bestemde, maar dat slapen, klee-
deu en eten, in eenzelfde ruimte geschiedde; eene talrijke 
familie zal zich iu groepen over de groote bovenzalen ver
deeld hebben. 

Thans bestaat het voornemen om door eene galerij die 
in de ruimte der binnenplaats wordt uitgebouwd, eene vrije 
gemeenschap tusschen alle kamers (een 100-tal) tot stand 
te brengen op de eerste en tweede verdieping. 

De keuken en keldervloer ligt ongeveer gelijk met den 
hoogsten waterstaud. 

De begane grond-verdieping ligt 4.50 M . daarboven. 
De eerste verdieping is bijna 0 M. hooger gelegd, en de 
tweede verdieping dan nog ongeveer 4.50 M . rijst. 

De uitwendige verdedigingsgang, half op de versnijding 
der zware muren, en half op zware balkstukken (waarvan 
alle opcu plaatsen ziju teruggevonden) daarbuiten rustende, 
maakt de ronde van het gebouw. Van hieruit viel het niet 
moeielijk den lager geplaatsten vijand over de gracht te 
beschieten, maar vooral. te beletten dat de vijand aan den 
voet der muren zich eene bres kwam brekeu ! 

Het gansche terrein bestaat uit eene 1.50 M . dikke, 
zware kleilaag. De ontgraving der grachten heeft materie 
verschaft voor 't bakken van de reuzenmoppen voor den 
bouw. De nieuwe moppen of stoepen, worden dan ook vau 
dezelfde specie in de onmiddellijke nabijheid gebakken. 

Teneinde naast de orgineele opmetingen van den oor-
spronkelijkeu toestand, nog een duidelijk beeld te bewaren 
van het oude in verband met de herstellingswerken, worden 
herhaaldelijk fotografische opnamen gemaakt van deu onvol-
tooiden staat. De groote afmetingen en het schilderachtig 
aanzien der ruïne heeft in verscheidene eeuwen teekenaars 
en schilders aangetrokken, die afbeeldingen van buiten eu 
binnen hebben gemaakt. Het raadplegen dezer prenten, 
waarvan er vele iu 't archief te Utrecht berusten, is van 
groote waarde bij het vaststellen der herstellingsplannen. 

Zoo blijkt het dan ook, dat, hoewel men thans in den 
derden zomer der werkzaamheden is, de algemeene plannen 
nog voor en na moesten worden gewijzigd, naarmate oude 
teekeningen of een nader onderzoek van de bouwvallen zelve 
nieuwe gegevens aan het licht brachten. 

Ook de ambachtslieden hebben hier eene bizoudere school 
moeten doorloopeu om de slechte gewoonten van het snelle 
moderne bouwen, om te wisselen voor de opvatting van 
hunne zorgzame middeleeuwsche voorloopers. 

I N G E Z O N D E N . 

Aan de Reductie van n Architectura et Amicitia." 
Naar aanleiding van - hetgeen in het blad no. 24 (2e 

jaargang, 16 Juni 1894) wordt medegedeeld omtrent het 
Huis „de Haar" en zonder vooruit te loopen wat daaromtrent 
verder wordt toegezegd, neem ik de vrijheid in herinnering 
te brengen wat daaromtrent in deel X I I der Bouwk. Bijdr. 
(1862) bl. 379—388 door den heer Van der Tak (in leveu 
Directeur der Gemeente-werken te Rotterdam, is gepubli-
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ceerd, toegelicht met 2 platen (XVII en XVIII) , opmetin
gen van het Bouwwerk bevattende. Met verwijziging naar 
die openbaar gemaakte stukken, wensch ik een paar op
merkingen tc maken. 

Op bl. 382 wordt gesproken van de gemetselde kastjes 
in den muur van den toren ; dc heer v. d. Tak verklaart 
het doel van die uitgespaarde hokjes niet te begrijpen; 
maar welligt aan besparing van metselwerk te moeten denken. 

Ik vermeen dat meu hier te denken heeft aan den dui-
ventoren, die bij Fransche kasteelen werd gebouwd (Colombier). 

Voorts begrijpt de heer v. d. Tak de bedoeling niet van 
eene huilen versnijding van 1\ steen. Mij dunkt, dat die 
gediend kan hebben voor het aanbrengen van de houten 
galerijen voor de verdedigingswerken. 

Men raadplege bijv. Viollet le Due, „ Architecture 
militaire." 

De lezing van het Artikel van den heer van der Tak 
en de gedetailleerde opmetingen ziju belangrijk en aan te be
velen, nu het bouwwerk wordt gerestaureerd, en er reeds 
32 jaar verloopen zijn, sedert in het Tijdschrift der maatsch. 
T. B. d. Bk., tot wier redactie ik toen behoorde, daaromtrent 
het toen bekende werd openbaar gemaakt. 

Hoogachtend 
A. N . G O D E F R O Y . 

Hon. lid A. et A. 

Mag ik de mededeelingen van ons Eerelid, den heer A. N . 
Godefroy inet enkele woorden aanvullen ? 

Vooreerst stel ik het zeer op prijs, dat de heer Godefroy met 
zooveel belangstelling de publicatie van 't blad en de daarin be
sproken werken volgt. En hij heeft dit met vrucht gedaan, zooals 
uit zijne opmerkingen blijkt. Want zonder het kasteel de 
Haar in de laatste jaren te hebben bezocht of bestudeerd, 
is de heer Godefroy gekomen tot een beter inzicht in de 
samenstelling van den bouw, dan dat van den heer van der 
Tak, volgens diens opmeting en beschrijving in het Tijdschrift 
der Mtij. tot bevordering der bouwkunst. 

Ik mag wel vertrouwen, dat de redactie bij haar bezoek 
aan het kasteel in overeenstemming met de veronderstellin
gen van den heer Godefroy ge/.ien zal hebben, dat dc ver
snijding werkelijk moet gediend hebben als verdedigingsgang, 
en dat de nisjes der torens zelfs zeer dicht bevolkt zijn met 
duiven. 

Ook het Zondagsblad van de Amsterdamsche Courant in 
de twee laatste nummers het kasteel besprekende met bij
voeging van fotografische opnemingen, noemt deze duiventorens. 

Nu o.a. de puinhoopen, die een deel van het sousterrein 
bedolven hadden zijn opgeruimd, zal men in de beschrijving 
veel kunnen aanvullen wat in het jaar 1862 nog niet aan 
't licht was gekomen. Gaarne zal ik den heer Godefroy 
die deelen en ineer andere van het kasteel toonen. 

J O S E P H T H . J . C U I J P E R S . 

T E N T O O N S T E L L I N G V A N HET H O T E L W E Z E N . 
De bladen behelsden deze week het bericht dat het ten-

toonstellings-comité van het Ned. Hotelhoudersbond eene 
vergadering had gehouden, waarop onder meer besloten was, 
om de door de h.h. Breiuan en le Grand bij haar ingediende 
plannen als vaste basis aan te nemen, aangezien de prijsvraag 
tot geen bevredigend resultaat had geleid. 

Velen zullen zeker, evenals wij, vreemd hebben opgezien 
bij het lezen van dit bericht. De prijsvraag toch, door ons 
Genootschap, op verzoek van het Comité uitgeschreven, heeft 
tot resultaat gehad dat alle drie de uitgeloofde prijzen ten 
volle zijn toegekend, en uitgereikt iu tegenwoordigheid van 
de h.h. mrs. N . A . Caiisch en F. Foekens, resp. voorzitter 
en secretaris van het tentoonstellings comité. (*) 

(*) ])c Jury vnu beöordeeling bestand uit dc koeren Dr. P . J . II. Cuypers, 
A. Saltn G.lizn. en J . J . van Nieukerken, waaraan door het voorloopig Comité 
was toegevoegd de heer W. Sjchutt te 's Gravenhage. 

Voor eenige weken ziju alle ingekomen ontwerpen door 
het Comité bij ons opgevraagd, ten einde, de in het pro
gramma toegezegde publieke tentoonstelling er van te 
doen plaats hebben. In dien tusschentijd zou er dus, door 
het bovengenoemde ondernemende tweetal, een nieuw plan 
moeten zijn ineengezet, hetwelk op de laatste vergadering 
is overgelegd. Eenzelfde historie dus als indertijd met het 
beursplan Cordonnier plaats had, toen op een goeden dag 
het fameuze gemeentelijke beursplan ter wereld kwam. 

Door ons Bestuur is bereids aan het Comité oin nadere 
inlichting gevraagd, wij hopen dus spoedig onzen lezers te 
kunnen meedeeleu of we hier nog slechts te doen hebben 
met een poging van niet al te scrupuleuze concurrenteu 
om zichzelf vooraan te plaatsen, dan wel of het Comité deze 
handelingen goedkeurt en steunt. 

HET GHIZEH-MUSEUM. 

Dat het bouwen van een nieuw museum te Ghizeh, waar
voor door het Egyptische gouvernement pl.m. 2.000.000 gld. is 
beschikbaar gesteld, dringend noodig is, kan blijken uit een 
schrijven, voorkomende in The Architect. 

Korten tijd na het overbrengen der collectie Egyptische 
oudheden van Boulak naar Ghizeh werd een brutale aanslag 
beraamd om zich meester te maken van datgene in het 
museum, wat voor de aanvallers de meeste waarde zou heb
ben. Het voornemeu was oin de kostbaarheden te rooven, 
het paleis in brand te steken en vervolgens van de ver
warring gebruik te maken om te vluchten en het geroofde 
in veiligheid te brengen. Dat voornemen is gelukkig bijtijds 
verijdeld. Aan zulk een gevaar echter heeft het museum, dat 
geïsoleerd staat van Cairo en onsolide opgetrokken is van 
alles behalve brandvrije materialen, ten allen tijde blootgestaan. 

De laatste weken evenwel is het gevaar nog aanmerkelijk 
toegenomen. 

De jongste uitgravingen onder leiding van den directeur 
de Morgan in de pyramide van Dashour hebben tot resul
taat gehad de ontdekking van eeu belangrijke collectie 
oude kunst, waarbij een schat van gouden voorwerpen en 
kostbare steenen. Dit is bekend bij iederen inwoner vau 
Cairo en zal daarom dc hebzucht worden opgewekt bij de 
roofzuchtige inboorlingen. 

Nu zou het in hooge mate onvoorzichtig zijn zulk een 
collectie onder dergelijke omstaudigheden te laten bestaan. 
De afdeeling kostbaarheden ten minste, moest in volkomen 
zekerheid gebracht worden, want hoewel geen Egyptologist 
zal beweren, dat deze wel is waar kostbare collectie, het meest 
belangrijke deel der geheele verzameling is, toch kan 
het, om de ligging te Ghizeh, oorzaak wezen van de 
verwoesting van het geheel. Zonder twijfel is in Caïro de 
citadel de plaats waar de collectie in alle opzichten veilig 
zou wezen, en daar zouden dan de gouden voorwerpen en 
edelgesteenten gedeponeerd worden, tijdeus den bouw van 
een duurzaam en brandvrij gebouw voor het museum te 
Caïro. Ook moet er op gewezen worden, dat in een land 
als Egypte een bron bestaat van voortdurend gevaar, waaraan 
de daar bestaande verzamelingen bloot staan, en dat de 
laatste jaren nog sterker is toegenomen, namelijk het gevaar 
van het uitbarsten van Godsdienst-fanatisme, aangemoedigd 
nog door politieke intrige. Niemand, die op de hoogte is 
met de hedendaagsche toestanden iu Egypte en ook bekend 
inet zijn verleden, kan aan die mogelijkheid twijfelen. 

Te hopen is het, dat de daaruit voortvloeiende troebelen 
dadelijk onderdrukt worden; maar wat kan niet gebeuren 
in dien tusschentijd met den onbetaalbaren inhoud van het 
uit hout en pleister opgetrokken museum, gelegen op eenige 
uren afstand van de hoofdstad ? Zooals de toestand nu is, 
kan ieder oogenblik Europa verrast worden met het bericht 
dat de vroegste documenten der inenscliheid voor altijd ver
nietigd zijn. 

T W E E D E J A A R G A N G N°. 26. ZATERDAG 30 J U N I 1894. 

R E D A C T I E V A N A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A : 

H . G . J A N S E N , W. K R O M H O U T C Z N . , JOS. T i l . J . CUIJPERS, 
P A U L J . D E J O N G H cn J . L . M . LAUWERIKS. 

Bijdragen tc adresseeren ami den Heer P A U L . J . D E JoNOH, Vijzelstraat 
40 te Amsterdam, cn alles, wal de Administratie van het Genootschap 
betreft, aan den Heer J . C. D. D I G A Z A R , le Secretaris, American-
Hotel, tc Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P . 

Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege
zonden, aan alle leden van het Genootschap. De jaariqksche contributie 
voor bet lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . f 12.— 
n kunstlievende leden « 10.—• 
„ buitenleden w 7-50 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

De jaarlijksche excursie zal woiden gehouden op Zondag 
15 Juli a.s. en tot doel hebben het kasteel „de Haer" te 
Vleuten. De tocht zal plaats hebben per boot, welke te 8 
uur vertrekt. Het middagmaal zal gebruikt worden te 
Breukelen. 

H.H. leden die aan deu tocht wenschen deel te nemen, 
wordt nogmaals dringend verzocht daarvan schriftelijk op
gave te doen aan den lsteu Secretaris, American Hotel. 

Namens het Bestuur, 
De Isle Secretaris, 

J . C. D. DI GAZAR. 

WJBE_L D E . 
„Bouwkunst en Impressionisme." 

Iu den spannenden tijd van het heden is er voor den zoe
kenden geest geeu anderen weg te vinden dan de groote 
strijd onzer dagen mede te strijden, haar als artist vooruit 
te loopen, wetend dat de kunstenaar den weg zal wijzen 
aan de menigte en den ontwikkelingsgang leiden zal. Het I 
algemeene ideaal van zelfopbloei en zelfontwikkeling voor 
oogen houdend, zal hij zich zelveu leeren ontdekken, en 
eenmaal de schitterende pracht van zijn hooger ik wetende, 
zal hij die uiten in zijn kunst. 

En die kunst zal schoon ziju als de geur van de heide
bloem na een drukkenden dag, weelderig als dc roos, zich 
ontbottende in de eerste zomerdagen, machtig als een zomer-
woud en fijn als de vlinder die den rupsvorm heeft afgelegd, 
tintelend van leven als de jubelende zang van den vrijen 
vogel. 

Die kunst zal rijk zijn, „want wij zijn rijk, veel, veel 
rijker dan wij denken ! Rijk door hetgeen wij reeds bezit
ten; nog rijker door hetgeen tot stand kan worden gebracht j 
met de hedendaagsche werktuigen. — Ontzaggelijk veel 
rijker door hetgeen zou kunnen worden verkregen van onzen ! 

bodein, uit onze fabrieken, met onze wetenschap en tech
nische keunis, indien die werden dienstbaar gemaakt aan het 
welzijn van allen." (*) 

Dat welzijn van allen moet worden bereikt. 
Dan zullen zij paleizen bouwen om de omgeving te laten 

deelen in het geluk van het leven, die armen, die zooveel 
eeuwen het leven niet keuden en eindelijk de schoonheid er 
van zien 

Dan zullen zij hunne hallen stichten, ernstig en schoon, 
ontstaan door dezelfde hooge zielsuiting als de muziek die 
er in zal weerklinken. Dan zullen teruggevonden hebben het 
geheim van de goddelijkheid der vroegere kathedralen, als 
de plechtige tonen van een Te Deuin ruischen door hare 
bogen 

Dan zullen zij met devote handen mausoleums oprichten, 
monumenten tot vereering van hen die hun leven hebben 
geolferd, en zij zullen er hunne kinderen op wijzen en 
leeren hoe zij het levensgeluk aan die grooten hebben te 
danken 

Dan zullen tempels worden opgericht om in stille, afzon
dering het groote Mysterie te kunnen overdenken, de her-
iuneringsdagen te vieren of te feesten tot verheerlijking der 
Natuur. 

En al deze gebouwen zullen schoon zijn en edel. 
En die kunst zal rijk zijn, machtig rijk. 
I>at is de kunst die komen zal. 
Architect ! maakt dat gij gereed zijt ! 

W. C. B. 
(*) Krnpothine. wDe verovering van hef broods" 

D E O N T W I K K E L I N G V A N DEN ARCHITECT MET 
B E T R E K K I N G TOT DE A M B A C H T E N . 

( G E S M E E D I J Z E R . ) 

Tusschen de jaren 1860 en '70 werden de eerste geheel 
gesmeedde ijzeren hekken weer ingevoerd in Amsterdam. 
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De hoofdstad had toen nog geen smeden, die in ' l eigen
aardig behandelen van 't ijzer voor bouwkundige doeleinden 
uitmuntten. Zooals meer is geschiedt, ging de ontwikkeling 
van dat ambacht in 't Zuiden voor, aan die in het noorden. 
Heden zien we nog dat de provincie Friesland en Groningen 
ten achter zijn bij het midden van ons land. 

In dertig jaren tijd is het smeedvak over't algemeen veel 
vooruitgegaan, en talrijk zijn nu de smeden in steden eu 
dorpen verspreid, die iu staat zijn te voldoen aan de eischen 
die de architecten kunnen stellen. 

Maar zijn de bouwkundigen in 't algemeen nog aan de 
spits van die ontwikkeling blijven optreden ? Eeu bezoek 
aan menige goede smederij, zal ons overtuigen van het tegen
deel : de teekeningen van de bouwmeesters brengen dikwerf 
de smeden van streek. 

De ambachtsman beklaagt er zich over, dat hij werk moet 
uitvoeren dat onnatuurlijk van samenstelling is. 

Hoe is die achterlijkheid onzer vakgenooten, te ver
klaren ? 

Hij de opleiding van bouwkundigen, wordt er vooral zorg 
gedragen, dat de leerling een juist begrip van metselwerk 
en timmerwerk krijgt; en nu is 't gebleken, dat daarbij 
eenige persoonlijke oefening aan de schaafbank dikwerf zeer 
nuttig is. 

De behandeling van het smeedijzer is nog van jongeren 
datum; de handboeken moeten vooral hunne aandacht wijden 
aan de constructieve — ingenieurs verbindingen. En zoo zien 
we dat vele overigens ontwikkelde bouwkundigen, eigenlijk 
onzinnige teekeningen voor ijzerwerk maken, zoodra dat 
ijzer als sierlijke constructie moet optreden, en schoone 
vormen moet hebben. 

In de allerlaatste jaren wordt aau eenige bouwkundige 
scholen reeds meer aandacht gewijd aan deze zeer belangrijke 
tak van onze kunstindustrie. Maar voordien meende men 
het al zeer ver gebracht te hebben, wanneer de teekening 
op ] / 1 0 der ware grootte van een ijzeren poort b.v., in aan
zicht behoorlijk zwart gemaakt, een regelmatig figuur ver
toonde. Weinig werd er op gelet of al die kruisende lijnen 
eigenlijk zouden uitgevoerd moeten worden in elkander 
doordringende ijzeren staven en banden. En of de smid dan 
moet wellen - lasschen - opstuiken - inkeepen enz., aan 
dat alles werd hoegenaamd niet gedacht. 

z/VVant onze smeden zijn immers thans weer even ontwik
keld als in het buitenland, en dus kunnen ze elke teekening 
en in eiken stijl uitvoeren P" Zoo werd geoordeeld, zonder 
aan eigen vorming te deuken, — zonder den geest van 
alle historische stijlen, of ook maar een enkelen doorgrond 
te hebben, zonder te weten waarin nu de bekwaamheid van 
den ambachtsman bestaat, — hoe hij zijne kennis en bedre
venheid moet aanwenden om op de eenvoudigste — dege-
lijkste wijze het leste werk tc maken. 

Men is zich niet bewust geweest, dat de smid op de 
proef werd gesteld, niet om meesterstukken te leveren, maar 
om de onhandigheden van 't ontwerp te boven le komen 

Hoewel het voor de hand ligt, om dc goede smeedwerken 
van de Middeleeuwen en de Renaissance tot voorbeelden van 
studie tc nemen, zoo is bet toch noodig, dat wij ons vooraf 
een juist begrip maken van de eischen der techniek. 

Het is een betreurenswaardig feit, dat onder hen, die als 
bouwkundige, of verbonden aan een of andere kunst-industrieel 
bedrijf, dagelijks ontwerpen maken, er zeer weinigen ge
vonden worden, die ook maar nu of dau een schetsje naar 
uitgevoerde voorwerpen, oude of nieuwe, maken. Dergelijke 
oefening in 't teekeueu naar de natuur is de eenige die den 
smaak ontwikkelt cn het voorstellingsvermogen uitbreidt. 
Voor die studie worden wij nooit te oud, want dat kunnen 
we leeren van de groote meesters van de XlI Ie eu van de 
XVIe eeuw, die steeds met het schetsboek overal rond ver
gaarden, wat hunne keunis in wetenschap of vorm kou 
uitbreiden. Aan die voortdurende oefening alleen danken 

hunne werken die fijne volmaaktheid, in die beschaving van 
alle vormen. 

De Eugelschen hebben in hunne kunstscholen het mid
del weten te vinden om alle leerlingen tot het schetsen te 
brengen; en verscheiden vereenigingen loven jaarlijks 
inedaljes uit voor de beste opmetiugen naar oude werken. 
In alle hunne technische tijdschriften kunnen we telkens 
zien, dat uit hunne reisnotities vooral spreekt een goed 
begrip van het wezen der vorm, van de samenstelling, dus 
vau de ziel van het kunstwerk, niet alleen nu afbeelding 
van 't licht eu den schaduw der verschijning. Onze Holland
sche natuur met zooveel aanleg voor de ^/««/'««harmonie, 
laat zich, naar 't schijnt, bij hen die dan niet kunstenaars 
van den //liereersten raug zijn, niet zoo goed leiden in die 
richting van onderzoek en studie. In het gild waartoe wij 
behooren, zijn er nog maar al te weinig personen, we 
moeten het erkeuueu, die eene dragelijke schets naar de 
natuur maken ; en dat moesten we reeds kennen op 't tijdstip 
dat wij eerst als gezel werkzaam zijn. Wat minder boekeu-
wetenschap voor de meeste examina, die tot de technische 
vakken leiden, zouden we best kunnen vergoeden door wat 
meer oefening in het teekenen. 

Maar ons doel is hier, om ons rekenschap te vragen van 
de wijze waarop we sierlijke ijzerconstructies ontwerpen. 

Vooral moeten we beginnen zonder vooringenomenheid 
voor dezen of geueu vorm, die wij toevallig ontmoet hebben 
en nu met de haren er gaan bijslepen. De eerste vraag die 
wij te stellen hebben is: wat moeten wij maken ? 

Een hek, een deur, eeu versierde toreuspits, eene leuning, 
een traliewerk tot afsluiting enz. 

(Wordt vervolgd.) 

DE LES I N DE STEBEOTOMIE. 
De beschouwing van een schilderij met bovenstaanden 

titel, dit jaar in de Parijsche „Salon" ingezonden door mej. 
Bapin (eene artiste zouder armen) geeft de Londeusche 
architect L . Harvey, oud-élève van de „Ecole des Beaux-
Arts" te Parijs aanleiding een artikel te schrijven iu „la 
Construction moderne" over de architectuur der toekomst. 

Hij zegt daarin het volgende: 
De hedendaagsche architect wordt bijna uitsluitend ge

vormd door de studie eu de oefening in het teekenen; hij 
leert al tcekenend gebouwen samenstellen ; hij studeert de 
leer der constructie al teekenend; hij teekent of ziet tee
kenen om zijne kennis van geometrie te verkrijgen, zelfs 
wanneer het vaste lichamen eu niet vlakke figuren betreft; 
hij houwt steenen met de teekenpen ; kortom, men mag 
zeggen dat van ochtend tot avond de jonge architect voor 
elke studie slechts pnpicrvelleu ziet. Is dat de ware weg 
om den architect te vormen ? 

Als ge eens het genot wilt smaken van een rustig tèle-
a-tète in Londen of in Parijs, dan is er iu de „Salons" dier 
beide hoofdsteden een bescheiden plekje, waar ge zeker zijt 
niet gestoord te wordeu : dat is in de zalen, welke op die 
tentoonstellingen bestemd zijn voor de architectonische tee
keningen. De architecten klagen dan ook over de onver
schilligheid van het publiek voor hunne geëxposeerde werkeu. 

Onze tijdgenooten zien graag schilderijen, dwepen met mu
ziek, ziju nog inschikkelijk voor beeldhouwkunst maar be
kommeren zich al heel weinig over de kunst, welke wij als 
de eerste ouder de kunsten noemen. 

Gaan we eens na of die beschuldiging van het pu'diek 
gerechtvaardigd is: Zouden b.v. de Parijzenaars heel rustig 
blijven toezien, wanneer men hun stadhuis, huu Cathedraal 
en de andere oude of moderne monumenten, welke hunne 
stad versieren, zoude beschadigen of verwoesten ? Waardoor 
wordeu de duizende vreemdelingen aangetrokken, die jaarlijks 
een oogst van geld hunne stad binnenbrengen ? Om welke 
redenen offeren ze daar hun geld ? Wat beweegt de groote 
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menigte, die sedert eeuwen hare pelgrimstocht onderneemt 
naar de verschillende steden van Italië ? Waarom heeft elke 
plaats of streek, onverschillig in welk land, van het oosten 
naar het westen, van noord tot zuid, of ze gelegen is in 
de eentoouige vlakte of in eene heuvelachtige omgeving, 
te midden van een weelderigen plantengroei of in eene dorre 
vlakte, waarom heeft ze zekerheid talrijke bezoekers te 
trekken, wanneer zulk eene plaats in het bezit is van een 
stuk architectuur ? En toch durven de architecten nog zeg
gen 'dat de bouwkunst niet door het publiek gewaardeerd 
wordt! 

We zijn het vrijwel eens, dat de muziek de meest popu
laire van alle kunsten is ; zij vindt weerklank bij arm eu 
rijk, bij onwetenden en geleerden, bij zwakken en sterken. 
Een draaiorgel op straat roept zijn groep bewonderaars in 
in lompen gehuld, en de concertzaal is gevuld met lief
hebbers in rok. Voor eeu groot deel is de muziek eene 
onverzaadbare passie, waaraan alles wordt opgeofferd. Wat 
zou het nu wezen, als eens de musici in de „Salon" de 
manuscripten hunner partituren exposeerden ? Zou dan het 
publiek toestroomen om ze te komen bewonderen ? 

Voorzeker niet! De gewone teekens waarmede de musicus 
zijne ideeën uitdrukt beteekenen hoegenaamd niets voor het 
publiek en zijn ook niet in staat zelfs de musici van beroep 
te treilen. Om muziek te kunnen genieten moet men ze 
hooren. 

Uwe teekeningen, M . H . Architecten, zijn voor de archi
tectuur precies hetzelfde, als de geschreven partituren voor 
de muziek. Niet alleen dat het publiek niets daarvan be
grijpt, maar gij zelf krijgt door uwe teekeningen slechts 
eeu flauw begrip van de werkelijkheid. Oin van het schoone 
iu de bouwkunst te genieten, moet men ze zien. Zelfs de 
architect, de ontwerper van het project op papier, als hij 
een werkelijk origineel werk heeft ontworpen, dus geheel 
los van bestaande gegevens, zal het effect daarvan niet eerder 
kunnen beoordeeleu dan als het voor hem zal staau in zijne 
onloochenbare werkelijkheid van steen. (Wordt vervolgd.) 

TENTOONSTELLING V A N HET H O T E L W E Z E N . 

i n g"f7zïï¥d E N . 
Aan de redactie van Architectura et Amicitia. 

Tegen den inhoud van uw stukje getiteld : „Tentoonstelling 
van het Hotelwezen", acht ik mij verplicht op te komen. 

Het kwam voor in uw nummer van 23 Juni 1.1. 
Allereerst de opmerking, dat door u wordt bericht, dat 

aan het comité nadere inlichtingen zijn gevraagd, en vóór 
hel antwoord is ontvangen wordt door u reeds op schampere 
wijze gesproken van „een ondernemend tweetal", „eene 
historie als met het beursplau Cordonnier" eu „pogingen 
in het werk gesteld door niet al te scrupuleuze concurrenten." 

Eu nu wat de zaak zelf betreft: Toen het plan rijpte 
om eene tentoonstelling te doen plaats hebbeu, vormde zich 
met medewerking van den architect, den heer Evert Breman, 
een voorloopig comité, (naderhand overgegaan in een Ko
ninklijk goedgekeurde vereeniging). De heer Breman maakte 
met de hem eigen bekwaamheid in betrekkelijk korten tijd 
een plan, met volledig stel teekeningen. Toch werd, ofschoon 
zijn plan het comité bizonder aantrok, en vooral op zijn 
aandringen, besloten een prijsvraag uit te schrijven. 

Niettegenstaande het comité gaarne had gezien dat de 
heer B. zou mededingen, werd dit zeer loyaal door hem 
geweigerd. De prijsvraag werd uitgeschreven en er werden 
drie ontwerpen bekroond. 

Het is na de ontvangst der ontwerpen aan de vereeniging 
gebleken : 

1°. dat niet voldaan was aan de bepaling, dat ieder ont
werp moest vergezeld gaan van eene toelichtende memorie 
waarin de wijze van constructie en decoratie moest zijn be
schreven en waarin eene opgave moest voorkomen van het 

bebouwde oppervlak benevens een staat van den kubieken 
iuhoud der verschillende gebouwen ; 

2°. dat ieder der bekroonde ontwerpen bij uitvoering een 
bedrag aan kosten zou noodzakelijk maken verre boven de 
raming en boven de in het gunstigste geval te bereiken 
financieele krachten; 

3". dat, hoewel niet eene „gedetailleerde" begrooting was 
geëischt, er in het geheel geene begrooting was bijgevoegd 
en eindelijk, 

4°. dat de plannen, zooals zij er uitzien, architectoni
sche waarde bezitten maar in geen opzicht blijken gemaakt 
te zijn specifiek voor het beoogde doel: tentoonstelling vnn 
hotelwezen en al wat op den reizenden mensch betrekking heeft. 

Geen enkele Inzonderheid speciaal op het reiswezen 
doelende. 

Geen enkel gebouw dat de bestemming van een hotel 
verried. 

Geene enkele decoratie die zich door eene buitengewone 
opvatting onderscheidde of het doel dezer tentoonstelling 
aandu dde. 

In de laatste vergadering der Vereeniging, onder mijn 
voorzitterschap gehouden, werd dus besloten gebruik te 
maken van het oorspronkelijk plan des heeren Breman, op 
4 Juni 1893 (dus zeer geruimen tijd voor hel uitschrijven 
vnn de prijsvraag) ingediend en berustende in het archief. 
In dit plan kon dus in geen enkel opzicht gebruik gemaakt 
zijn van de bekroonde ontwerpen — wel heeft het gediend 
als basis voor de bepalingen, van de inder/ijd ui/geschreven 
prijsvraag. 

Hoewel de vereeniging het voornemen had te kennen 
gegeven, wanneer tot de uitvoering van een der bekroonde 
ontwerpen werd overgegaan, met den bekroonde daar om
trent te onderhandelen; ofschoon zelfs dit. voornemen geene 
verplichting schiep en de Vereeniging dus thans feitelijk 
volkomen vrij is, werd toch in de laatste bestuursvergade
ring besloten indien de tentoonstelling tot stand komt, den 
eerst bekroonde aau de uitvoering van het geheel zoo 
mogelijk te doen medewerken. 

(Ik schrijf : „zoo de tentoonstelling tot stand komt", omdat 
de verwezenlijking van ons plan geheel afhangt van het 
welslagen der pogingen om het benoodigde kapitaal te vinden). 

Uit het bovenstaaude zal u blijkeu, dat de verdachtmaking 
van twee eerlijke mannen, te vinden in uw nummer van 23 
Juni 1.1. even ongegrond is als onwaardig. 

Achtend, 
M R . N . A . CALISCH. 

Amsterdam, 27 Juni 1894. 

De begrippen omtrent eerlijkheid kunnen nogal uiteen-
loopen. 

Uit bovenstaand schrijven van Mr. Calisch blijkt, dat het 
Comité tot het inschrijven eener prijsvraag besloot, nadat 
het reeds in het bezit was van ecu plan van een zijner 
leden, welk plan het Comité bizonder aantrok. 

Men zou kunnen vragen : waartoe dan nog een wedstrijd 
uitgeschreven, en waarom dit aantrekkelijke plau niet ter 
beoordeeliug aan de deskundige jury overgelegd? Het is 
zeker veiliger dit na te laten, de lovauteit van zoo'n han
delwijze is ons echter minder duidelijk. 

Mr. C. zal ons ten goede houden, wanneer wij aan het 
oordeel van de in ons vorig stukje genoemde juryleden, 
eenige meerdere waarde hechten dan aan de beschouwin
gen die ZEd., namens het Comité, ook over de bekroonde 
plannen ten beste geeft. Zeker heeft geen der inzenders 
vermoed dat het tentoonstellings-coinité na de jurv-uit-
spraak, ook nog eens aan 't beoordeeleu zou gaau. De 
medewerking zou in dat geval beduidend minder zijn geweest 
en ons Bestuur had zeker voor de eer bedankt om over 
zoo'n concours het patronaat te aanvaarden. 

Wat nu de opgesomde bezwaren betreft, diene : 
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ad 1". dat de toelichtende memorie met opgaaf van het 
behouwde oppervlak en staat van den kubiekeu inhoud der 
verschillende gebouwen bij de drie bekroonde ontwerpen 
niet ontbreekt; de vermoedelijke aanleiding, dat de heer C. 
het tegendeel beweert, kan hierin gelegen zijn, dat de secre
taris die memories niet voegde bij de teekeningen, welke 
het comité heeft opgevraagd om te exposeeren. 

ad 2". en 3°. Beschouwingen over de eventueele kosten 
der projecten mogen overbodig genoemd worden, wanneer 
het comité, zelfs nu nog niet in staat is bij benadering te 
bepalen, over welk bedrag zal kunnen worden beschikt. 

Over het sub 4". behandelde spraken wij reeds boven. 
Ten slotte merken wij op, dat in het programma gevraagd 

werden xchetsplannen, waarnaar dus later, wanneer het Comité 
in staat was zijn eischen nader te formuleeren en het beschik
bare bedrag voor den bouw was vastgesteld, een definitief 
plan kon worden ontworpen. Daarop sloeg de zin in het 
programma, waarbij het Comité het voornemen te kennen 
gaf, met deu ontwerper van het bekroonde project te on
derhandelen over de uitvoering. 

Tot heden werd echter noch door een der bekroonde, 
noch door de jury, noch door ons Bestuur iets van het 
Comité vernomen, waaruit het voornemen tot zoodanig overleg 
duidelijk werd. Wel bleek ons uit de dagbladen — en het 
schrijven van Mr. Calisch bevestigt zulks — dat het Comité 
op eigen gezag de ingekomen plannen aau een tweede 
beoordeeling onderwierp en de voorkeur meende te moeten 
geven aau een ontwerp door twee zijner leden, op wat wijze 
dan ook, in gereedheid gebracht. 

Tegen zoodanige handelwijze, die met onze beginselen van 
lovauteit in strijd is, protesteeren wij met klem. 

D E R E D A C T I E . 

B O U W K U N D I G ONDERWIJS. 
In het Bouwkundig Weekblad vinden wij een uitvoerig 

verslag van de Commissie, belast met het afnemen van de 
examens voor Bouwkundig Opzichter, welke examens zijn 
ingesteld door de „Maatschappij tot bevordering der Bouw
kunst" en in Januari 11. voor de derde maal werden afgenomen. 

De commissie wijst in haar verslag met nadruk op 
leemten in het hier te lande gegeven bouwkundig onderwijs, 
nl. dat de praktijk bij vele leeraren ontbreekt. De conclusie 
van het rapport laten wij in haar geheel hier volgen : 

„De indruk die de Commissie heeft ontvangen van de ontwikkeling cn 
kennis der kandidaten, zoowel bij het mondeling examen als door de op het 
examen gemaakte teekeningen of uit dc overgelegde gewaarmerkte teekeningen, 
kan in het volgende worden saamgevnt: 

Uit een cn ander bleek maar al te zeer het gemis van een geregelde op
leiding tot bouwkundig opzichter. Keu cursus, uitsluitend voor bouwkundige 
opzichters, schy'nt niet tc bestaan, ofschoon ons pogingen bekend zijn van 
besturen van inrichtingen van onderwijs die met niet genoeg te waardeeren 
ernst en ijver er op bedacht zijn daarin te voorzien. 

Dc kennis in de practische vakken moet worden verkregen of aan de 
ambachtsscholen of teekenscholen, of onder dc leiding van bouwkundigen 
buiten de school. 

l i t de overgelegde teekeningen blijkt duidelijk dc weinige eenheid in dat 
onderwjjs. liet bleek der Commissie op nieuw, dat verschillende scholen met 
dat onderwijs op den verkeerden weg zijn; eenheid in degewenschterichting 
bij het ambachteondenvyt ontbreekt geheel. 

Verschillende kandidaten legden een voldoend getal teekeningen over, die 
echter naar een gegeven voorbeeld bleken le rijn nageteekend; hetzelfstandig 
teckenen naar eigen vinding of gegeven schets wordt zoo goed als niet be
oefend, iiij dat werk wordt blijkbaar Ie veel waarde gehecht aan mooie tee
keningen in kleuren gewastenen of met trekpen gearceerd ; dc kostbare ty'd 
moet daaraan opgeofferd en dc kennis van datgene wat voor den opzichter 
van het meeste belang geacht moet worden, de vaardigheid in het teckenen 
en dc kennis van eenvoudige onderdeelen van gebouwen, cn het maken van 
uitslagen, bleek bij sommigen tc gering of onvoldoende tc zijn. 

Hij h l mondeling examen was dil evenzeer waar te nemen. (*) 
Duidelijk is het, dat dc praclijk bij vele leeraren ontbreekt; irut uit de 

boek, li te leeren is, zooals b. v. dc mctsclvcrbanden, — dat zat er wel in. 
Dc indruk die men by het examinee ren van dc verschillende kandidaten 
[*j Bene behoorlijke definitie b. v. van ccn gedeelte zinküedekking kon in 

den regel niet gegeven worden; de constructie cn bevestiging van een zinken 
dakbedekking niet en zonder roeven, het aanbrengen vun haken en klangen 
waren nagenoeg allen onbekend. 

Kolken cn sfanksehennen b. v. waren slecht begrepen of niet geleerd. 
Hoe boven elkander ontworpen schoorsteenpijpen naast alkander moeten 

worden geleid, en dc biullugcu gcravrcld, was voor velen een raadsel. 

krijgt, is alsof het ambacht onderwezen wordt, niet door hen die daarmede 
goed vertrouwd zijn, maar door leeraren in het rechtlijnig teckenen die 
slechts bij uitzondering werk van het ambacht gemaakt hebben. 

Wy' meenden deze opmerking by het rapport niet achterwege te mogen 
laten, vooral nu de Kegeering door het verstrekken van ruime subsidies aan 
ambachtsscholen aan deze zoo lang verwaarloosde maar zoo gewichtige tak van 
volksonderwijs hare zorgen gaat wijden. 

De Commissie: 
C. M l ' Y S K K N . Voorzitter. 
H . VAM D A M . 
J . 11. U K KRl V I T . 
F . H . V A N MALS EX. 
D. A. N . M A R G A D A N T . 
T H . G. SCHILL. 
P. V A N D E R W E I D E N . 

In een volgend nummer zal het onderwerp „Bouwkundig 
Onderwijs" nader worden behandeld. 

B E R I C H T E N . 
— Uit Bolsward schrijft men aau het Handehb'ad : 
Toen verleden jaar tot de restauratie van het beroemde 

stadhuis alhier werd besloten, werd het algemeen betreurd,, 
dat de moderne ramen niet in den oorspronkelijken toestand 
zouden worden teruggebracht, doch de kosten maakten dit 
ondoenlijk. Thans evenwel bestaat er alleszins hoop dat het 
autieke gebouw, als het eerlang geheel gerestaureerd zal zijn, 
niet langer door de moderne ramen zal worden ontsierd. De 
bouwcommissie die destijds het plan en de begrooting van 
kosten heeft opgemaakt, heeft thans voorgesteld, hierin te 
voorzien als de gemeenteraad hiertoe f2500 zal bijdragen. 
De raad zal spoedig eene beslissing nemen. 

PRIJSVRAAG VOOR E E N DIPLOMA. 
Op de prijsvraag voor een diploma, uitgeschreven door 

het comité der dit jaar te houden internationale Bakkerij-
Tentoonstelling zijn 51 antwoorden (schetsen) ingekomen. 

De Jurv adviseert: ƒ 7 5 toe te kennen aan de inzending 
onder het" motto A. B. C. en de overige f 150 te verdeelen 
onder de inzenders van By, Koek, Korenbloem en Kriek. 

— Voor den prijskamp in de (schoone) bouwkunst, de 
z.g. Prix-de-Rome, in de Rijksacademie alhier te houden, 
heeft zich naar we vernemen, slechts één candidaat doen 
inschrijven. 

— Ten behoeve van het Rijksmuseum van Oudheden te 
Leiden zijn door mevr. de wed. Leemans de Virien, mej. 
M . H . Leemans en den heer W . F. Leemans, inspecteur 
van den waterstaat, ten geschenke gegeven de iu vier deeleu 
verzamelde aantcekeuingeu, uittreksels enz. van wijlen dr. 
C. Leemans, betrekkelijk Grieksche, Romeinsche, Indische 
en Assvrische oudheden, benevens Excerpta Aegyptiaca. 

— Naar de Telegraaf verneemt is het bestuur van „Pulchri 
Studio" te 's Gravenhage voornemens in het begin van Juli 
een kleine tentoonstelling op architectonisch eu decoratief 
gebied te geven. Het bestuur is daartoe in staat gesteld', 
door enkele zijner leden welke zich de medewerking en deu. 
steun van vele onzer beste artisten verzekerd hebben. 

Tot de inzenders behooren o. m. de heeren Brom, Bour-
gonjon, Cuijpers, Eckhardt, Hezeniaus van Hoven, Kerling, 
van Lockhorst, Lijbaert, Molenaer, Mutters, Pander eu 
Sturm, terwijl van verschillende zijden kunstvoorwerpen 
ziju toegezegd. 

— Bij Ministerieele beschikking zijn benoemd tot buiten
gewoon opzichter bij 's-Rijks Waterstaat de hh. : J . H . Vos 
te Weert voor den tijd vau 3 maanden bij de werken der 
Zuid-Willemsvaart te Nedcrweert; J . Olthuis te Hoorn voor 
deu tijd van 2 maanden bij de onderhoudswerken van de 
Oosterbuitenhavcii te Medemblik ; A. van Schaik voor deu tijd 
van 9 maanden bij de bagger- en kribwerken in de Boven 
Merwede ; G. Gerritsen te Arnhem tot 1 Jan. 1S95 bij den 
bouw voor de sluiswachterswoning van de Koninginnesluis 
te Vreeswijk ; en A. C. J . Ooineu te 's-Gravenhage voor 
den tijd van 3 maanden bij den aanbouw van eeaige lokalen 
aan het departement van financiën. 

— Tot opzichter-teekenaar bij de landsgebouwen is be
noemd de heer K. M. Kuijk te 's Gravenhage. 

T W E E D E J A A R G A N G N°. 27. ZATERDAG 7 J U L I 1894. 

R E D A C T I E V A N A B C H I T E C T U B A E T A M I C I T I A : 

H . G . J A N S E N , W. K R O M H O U T C Z N . , JOS. T H . J . CUIJPERS, 
P A U L J . D E J O N G H en J . L . M . L A U W E R I K S . 

Bijdragen te adresseeren aan den lieer P A I L . J . D E JoNiiii.f 'ijzelstraat 
4 0 te Amsterdam, en alles, wat do Administratie van het Genootschap 
betreft, aan den Heer J . C. D. 01 G A Z A R , le Secretaris, American-
hotel, te Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P . 

Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege
zonden, aan alle leden van het Genootschap. Dejaarlyksche contributie 
voor hel lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig!. . . . ƒ 12. 
„ kunstlievende leden „ 10. 
„ buitenleden „ 7 50 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

De jaarlijksche excursie zal worden gehouden op Zondag 
15 Juli a.s., en tot doel hebben het kasteel „de Haer" te 
Vleuten. De tocht zal plaats hebben per boot, welke te 8 
uur preciex vertrekt van de Binnen-Amstel b/d. Blauwbrug, 
ligplaats voor het Diaconie-Weeshuis. Het middagmaal zal 
gebruikt worden te Breukelen. 

H . H . leden die aan den tocht wenschen deel te nemen, 
worden nogmaals dringend verzocht daarvan schriftelijk op
gave te doen aan den lsten Secretaris, American Hotel. 

Nament het Bestuur, 
De Itle Secretarie, 

J . C. D. DI GAZAR. 

gevoelen ; wordt echter vakkennis vereischt, dan schieten zijne krachten ge
meenlijk te kort en maakt hij zich er van af met het doen vervnardigen van 
kopieën naar plaat ofwel met het ontwijken der mociclijkhedeu door terug 1 
keeren tot theoretische opgaven. 

B O U W K U N D I G ONDERWIJS. 

„Duidelijk is het, dat de praktijk bij vele leeraren ont-
„breekt; wat uit de boeken te leeren is, zooals bijv. de 
„metselverbanden, — dat zat er wel in ." 

Aldus een zinsnede uit het rapport der examen-commissie, 
hetwelk wij de vorige week publiceerden, eene zinsnede, die 
gevolgd wordt door deze : 

//De indruk, dien men bij het examineeren van de ver
schillende candidaten krijgt, is, alsof het ambacht onder-
„ wezen wordt, niet door beu die daarmede goed vertrouwd 
„zijn, maar door leeraren in het rechtlijnig teckenen, die 
„slechts bij uitzondering werk van het ambacht gemaakt 
//hebben." 

Dit geeft ons aanleiding om nog eens te herinneren aan 
hetgeen wij vroeger schreven over : het diploma Lijnteekenen 
M. O. 

Deze acte M . O. met haar bescheiden omschrijving „lijnteekenen cn per
spectief" geeft recht tot het geven van onderricht aan dc meest uitccnloopendc 
inrichtingen- van teekenonderwijs, t. w. Hoogere Burgerscholen, Burgeravond
scholen, Ambachtsscholen cn Nijverheidsscholen. Daar, waar hel onderwijs 
bijna uitsluitend de oppervlakte raakt cn niet behoeft in te dringen tot de 
vheimen van een of ander vak, zal de beziltcr dezer acte zich in zijn kracht 

Ontegenzeglijk zal het steeds zeer moeilijk blijken dc examens zoodanig 
in te richten, dat ieder vak (de incest vooropgestelde haudwerkvakktn allhaus) 
er voldoende door vertegenwoordigd wordt; wanneer wij dus eene voorwaarde 
zouden wenschen in acht genomen tc zien bij de uitreiking van genoemde 

I acte, zou het deze zijn dat ieder leeraar M. O. eerst dau onderricht 
geven mag, wanneer hij aantoonen kan een /mar jaren in de practük vau een 
of meer rakken werkzaam le zijn geweest. 

Deze bepaling zou het den nieuwbakken acte bezitter lastig maken, edoch, 
indien daarmede het vakonderwijs gebaat werd. is het dan niet in hét belang' 

i van onze ambacktsjeugd, dat de onderwijsinrichtingen bezet zijn door personen 
hun vak machtig cn die niet behoeven tc vreczen door een naïeve vraa«' van 
een vijftienjarigen snuiter in het nauw' gebracht te zullen worden? 

E l zijn wel gevallen waarbij de persoon, die zich voor genoemd examen 
aanmeldt, reeds jaren in dc practijk werkzaam geweest is. Deze zullen uit 
deni aa'd der zaak aan bovengenoemde eischen voldoen. Het is echter opmer
kelijk, dat hun aantal van jaar tot jaar slinkt, om binnen niet le groot tijds
verloop waarschijnlijk geheel plaats te maken voor jonge candidaten, die hunne 
kennis geheel opdeden aan de Rijks-normaalschool voor Teckenondcrw ijzers te, 
Amsterdam, aan de Academie te 'iHage of bij diverse inrichtingen en par
ticuliere leeraars, die hun wel teckenen ha-ren. doch niet vervaardigen. 

Gewoonlyk wordt dadelijk na bet balen der acte (somtijds ook reeds te
voren) gesolliciteerd en nog eens gesolliciteerd. Gelukt het niet eene 
betrekking tc krijgen nan eene inrichting van middelbaar onderwijs, zoi 
wordt een kansje gewaagd op dc lagere scholen, waar natuurlijk een 
teckcninccster met middelbare acte ccn achtenswaardig persoon is. 

Dit duurt echter niet lang, want zoodra komt er geen betrekking M . O. 
open, of de sollioiteerlnttige aote-beiitter zendt opnieuw zijne stukken in om 
zoo mogelijk zijne lagere school-positie als ezelsbrug achter zich Ie laten, 
Aan bet beoefenen van een vak wordt niet dan hoogst telden gedacht; het 
is een koortsachtig s|x>rcn naar ccn betrekking en in dc meeste gevallen 
wordt dan ook door een persoon aan verschillende inrichtingen les gegeven 
zoodanig, dat de dagelijkschc taak niet meer is dan een aaneenschakeling 
van „uren geven" aan de meest uitccnloopendc inrichtingen. 

Hel leeraarsohap, op deze wijze opgevat, kan niet raden dan nadeel ig op 
hel onderwijs werken. Iemand, die zich opwerpt tot vakonderwijzer, kan 
niet vergeleken worden met den gewonen onderwijzer. Deze kan aldus'han
delen, gekneld als hij gewoonlijk is tusschen handleidingen voor alles en nog 
wat. Buitendien zijn het abstracte zaken welke hij ouderwijst, die altijd dc" 
zelfde zijn en zullen blijven. De vakonderwijzer evenwel moet in de eersic 
plaats zijn vak dagelijks beoefenen en bij het geven van ziju onderwijs put
ten uit ziju ondervinding, die hij uit den aard der zaak dan ook beknopt 
cn duidelijk geven zal, in tegenstelling van den vakonderwijzer — speciaal 
acte bezitter — die mededeelt uit dc tweede hand. niet wat hij gezien beeft, 
doch datgene wat zijn ouderwijzer hem indertijd leeraarde. 
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Zeer zeker gcoft de note een waarborg voor liet aanwezig zijn der noodige 
algemeenheden, bij elk onderwijs noodzakelijk. Een doorkneed practicus zonder 
:i(;tu — iedereen weet dat — zal in vele gevallen een schip zonder zeilen 
zijn. Deze algemeenheden zijn hier: goed teekenen, benevens dc verschillende 
wijzen van voorstellen, bij het teekenen in gebruik. Voeg hierbij eenige stjjl-
kennis en dito ornament- en vormenkennis en ge hebt de gegevens, waarmee 
de geslaagde eandidnut geprepareerd is, niet om het pas verorberde, nauwe
lijks verwerkte, reeds op zijn beurt op jongeren over te planten, doeh om de 
praetijk in .te gaan teneinde zijne kennis te complcteeren. 

Onzes inziens zal de enndidaat — hoe deugdelijk en algemeen dc inrich
ting waar hij studeerde ook zij — steeds den nenseh iu zich voelen opkomen, 
het geleerde aan de werkelijkheid te toetsen, zelf voor de uitvoering werken, 
zelf details en uitslagen maken en hiermee dc noodige routine opdoen 
alvorens zich tc presenteeren als leeraar. Dat hieraan geen gevolg wordt 
gegeven, is niet de schuld van den candidaat, doeh van de maatschappij, die 
hem dadelijk met eeu betrekking tegemoet komt cn hem zijn goede voorne
mens doet vergeten. 

Hoewel reeds ongeveer vijf jaren geleden, dat dit ge
schreven werd, bleek dit euvel aan het diploma M . O. ver
bonden, nog steeds te bestaan en zoude bet wenschelijk zijn 
indien, terwille der ambachtsjeugd, eene afscheiding gemankt 
werd tusschen leeraren die voor een H . B. S. klasse kunnen 
optreden en zij die vakonderwijs le geven hebben. 

Waar zoo duidelijk blijkt dat deze opvatting voorzit niet alleen, doch zelfs 
verdedigd wordt ter wille van eene klasse scholen, waarvan de leerlingen 
liet teekenen beschouwen als een noodzakelijk kwaad (eene beschouwing, die 
in vele gevallen door de directeuren cn andere leeraren geduld wordt), cn 
waar het blijkt dat feitelijk de acte-examens gemaakt worden voor de leeraren 
cn niet voor de leerlingen, daar kan bet onderwijs niet anders dan onvoldoende 
zijn voor de ambachtsjeugd. 

Het onderwijs van met-deskundigen nan ambachtslieden moet leiden tot 
eene vervreemding tusschen leeraar en leerling; de intimiteit, die ontstaan 
mott tusschen hem en zijn sterkeren collega blijft weg en tegelijkertijd zal 
hel vertrouwen in den leeraar ris practisch voorlichter geschokt zijn. 

Het zou daarom nuttig zijn, aan die inrichtingen van 
onderwijs, welke bestemd zijn jongens praktisch en theore
tisch voor eeu ambacht te bekwamen, mannen te verbinden, 
die naast een algemeene theoretische kennis — gewaarborgd 
door de acte M. O. — tevens door hun werkkring of ver
leden de zekerheid geven ook als praktisch voorlichter te 
kunnen optreden. Hierdoor toch zou aan de genoemde grief 
der commissie tegemoet gekomen worden, een grief die toe
vallig in dat rapport is uitgesproken, doch reeds sinds lang 
gevoeld is door hen, die o.a. Leeraren M . O. aan het werk 
gezien hebben voor een provinciaal burgeravondschool, waar 
doorgaans jongens uit den ainbachtsstaud komen, om prak
tisch geleid te worden. 

Wat een krachtige factor van opleiding — praktisch en 
artistiek tevens — wordt door bestendiging van dit euvel 
niet uit de hand gegeven ! Waar een bekwaam man, die 
deze twee elementen beheerscht een geslacht van degelijke 
practici kan opkweeken, onmerkbaar ingewijd in het intieme 
geheim van vorm en materiaal, van praktischen eisch cn 
artistieke (rationeel-artistick) belichaming, waarmee onwille
keurig liefde voor het vak zal gepaard gaan, zal een zuiver 
theoretisch ontwikkeld man, alleenlijk steunend op de acte 
M . O., dit doel voorbijstreven cn slechts misnoegen en halve 
kennis kweeken. En wat genoemd examen betreft, zien we 
volstrekt niet den voornaamsten eisch dien men den candidaat 
kan stellen over het hoofd. Deze is, dat hij, na eenigen tijd 
een inrichting van onderwijs gevolgd te hebben, zich eenige 
jaren in de praktijk begeven moet, alvorens zich aan het 
examen te wagen. Hieromtrent rept de commissie geen 
woord en o. i . ten onrechte. Niet alles kan door den can
didaat op de school opgedaan worden. De praktijk moet 
als het ware bevestigen wat hij op school geleerd heeft. 
De praktijk alleen doet hem goed zien en het geleerde 
naar waarde schatten. Ook dan eerst kan er sprake zijn van 
-/zelfstandig teekenen naar eigen vinding of gegeven schets". 
Ook dan eerst zal de gediplomeerde bouwkundige opzichter, 
voldoende vertrouwen inboezemen om het opzicht over 
eetiig bouwwerk uitteoefenen. 

E E N T O C H T J E . 

Het was op Woensdag deu 27en Juni j.1., dat men des 
morgens tegen acht uur in de ruime vestibule van het sta

tion van den Staatsspoor te 's Gravenhage een groepje Ha
genaars bijeen kon vinden, dat blijkbaar van plan scheen 
dien dag een uitstapje te gaan maken. 

Wie zij waren ? Het was moeielijk, om zoo op het uiter
lijk af, dat groepje direct tot eene bepaalde categorie te bren
gen ; studenten waren het evenwel niet, daartoe waren zij 
te kalm en te zeer van gemiddelden leeftijd, doctoren of 
rechtsgeleerden evenmin, want de cilinder ontbrak ten eene-
male, alsook de aan deze heeren eigeu ernstige cu door
dringende oogopslag, voor Cecilianen waren zij niet stemmig 
eu niet zangerig genoeg en eerst toen een nieuwsgierig 
reiziger aau het loket vroeg: „wie zijn die Heeren ?" bleek 
het, dat zij leden waren van de afdeeling 's Gravenhage van 
de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. 

Inderdaad het was een groepje leden dier afdeeling, in al 
de verscheidenheid van persoonlijkheden die Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst eigen, eeu groepje daar bijeen
gekomen, om ingevolge het program, dien dag een kasteel, eene 
kerk en eene universiteit te gaan zien. 

Het was een veelbelovend en toch een hoogst eenvoudig 
en op weinig kosten berekend program, zoodat er waren, 
die vreesden, dat geheel de afdeeling dien dag zou uittrek
ken, doch de pretmakers, blijkbaar een rijtoer eu eene feest
tafel met champagne missend, zij waren weggebleven, en 
alleen een twintig sérieusen waren daar bijeen, in qualiteit 
de quantiteit vergoedend. 

Wat zeg ik sérieusen, wel neen, 't was een gezellig 
groepje, tlat nauwelijks in deu trein had plaats genomen, of 
't amuseerde zich ten deele reeds dol om de wederwaardig
heden van een hunner, die als zandruiter veel ervaring had 
opgedaan, en daarom de rijtuigen en de koetsiers en ook 
de rijwielen wilde afschaffen, eu elk afdeeliugslid altijd te 
paard wenschte. 

En weder anderen, zij hadden pleizier over deu 's Gra-
venhaagscheu arbeidsraad, die, volgens sommigen, niet tevreden 
met haar meer bescheiden taak, nu ook de verhouding tus
schen architect en aannemer onder zijn vaderlijk toezicht 
wilde stellen, om straks, onder datzelfde toezicht te bren
gen de verhouding vau architect en opzichter en dien van 
architect en patroon, teneinde eenmaal, dat alles geregeld zijnde, 
nog eene kleinigheid af te doen, namenlijk deze, dat ieder 
die voor een zeker tantième iu de vermogens-belasting is 
aangeslagen, verplicht worde zich een eigen huis door 
eeu architect, lid der Haagsche afdeeling te doen bouwen, 
eeu idee zóó kostelijk, dat daarop zonder glazen en zonder 
wijn, toch een hartgrondig ad fundum plaats vond. 

Reeds spoedig was men te Harineleu en stapte uit, alwaar 
een wielrijder in een keurig rij-costuuin 't gezelschap, na aan 
enkele hem daarvan onbekenden te zijn voorgesteld, en na 
met allen een handdruk gewisseld te hebben, verzocht, 't zij 
en corps op ziju rijwiel plaats te nemen, 't zij onder zijn 
geleide te willen opwandelen. 

En zoo wandelde men op over den smullen, hoogen dijk 
of landweg, tusschen sloten en knotwilgen en peppels besloten, 
een weg, die zich slingert tusschen wei- en bouw-landen eu 
enkele boerderijen, vau af het station Harmeleu naar het 
gehucht of de buurt Haar-zuilen. 

Het was prachtig weder, een onzer eerste zomerdagen, 
volop zonneschijn, doch getemperd door een noord-ooste-
wind en de veldbloemen, zij waren allen in vollen feestdosch, 
't gezelschap haar sierlijkste, haar elegantste en haar kleur
volste typen toonend, weinig vermoedend, dat menige hand 
daardoor uitgelokt of menig artist door dat ongezochte, 
vrije, weelderige bloemenleven verrast, van cn uit hen een 
bouquet voor zijn studietafel zou gaan meenemen. 

En zoo in pratende en in bloemen-plukkende groepjes 
verdeeld, wandelde men voort, reeds spoedig tusschen het 
groen door, een enkele maal, de torens en daken van het 
kasteel „de Haer" voor zich ziende, die echter een oogenblik 
later weder geheel verdwenen schenen, tot men bij het begin 

7 Juli 1894. A R C H I T E C T U R A . 119 

der Haar-laan gekomen, zijnde de oprij-laan naar het kasteel, 
dit in vollen omvang voor zich zag. 

Tot in het voorjaar van 1892 slechts eene schilderach
tige ruïne, werd toen een begin van uitvoering gegeven 
aan het plan van Baron E . van Zuijlen van Nijevelt, den te 
Parijs woonachtigen eigenaar der oud-adellijke ridder-hofstad, 
namenlijk om deze in haar vorigen luister te herstellen. 

Van het kasteel echter was weinig meer overgebleven dan 
een puinhoop, en van de heerlijkheid niets dan de sedert 
bouw- en weiland geworden grond, voor een deel aan kleine 
boertjes verhuurd of verkocht, en met enkele boerderijtjes 
bezet, grond die nu weder herkocht moest worden en boer
derijtjes die nu verplaatst moeten worden, terwijl alleen uit 
oude prenten, door ontgraving en door voortdurende hoogst-
zorgvolle opname der ruïne kon blijken, hoe het kas
teel kan geweest zijn, toen ten jare 1451 de Heer Dirk 
vau Zuilen, als echtgenoot van Josina van der Haer, met dit 
huis en met de heerlijkheid van de Haer werd beleend, en 
zich sedert „van Zuilen van de Haer" liet noemen. 

Inderdaad er is eene beurs, als die van dezen Baron, noo
dig om die 150 hectaren laag gelegen landerijen tot een 
park te herscheppen en om het kasteel zóó te herbouwen 
en zóó te meubileeren, en zóó inet eigen linnengoed de 
met eigen glas- èu met eigen aarde-werk te voorzien, als en 
architect wien hij die taak opdroeg, en wien hij tevens de 
zorg voor de algeheele inrichting en meubileering overlaat, 
dit wenschelijk, gepast of noodig oordeelt. 

Die architect, het is Dr. P. J . H . Cuijpers van Amster
dam en het is zijn zoon de Architect-Ingenieur, die het 
werk in hoofdzaak leidt en zich volgaarne bereid had ver
klaard, de afdeeling dien dag te ontvangen, eu zelf reeds 
van af het station Harmeien het geleide op zich nam. 

Wandelend en pratend en bloetnen-plukkend was het ge
zelschap nu aangekomen aan de Haer-laan, alwaar in de eerste 
plaats een bezoek werd gebracht aan den dubbelen steen
weg, in welken de bij de grachten-ontgraving gevonden en 
geschikt gebleken klei, na door een kleimolen gemalen en 
door een machine met behulp van een locomobiel gevormd te 
zijn, grootendeels tot kleurige reuzen-moppen werd gebakken. 

Een trein uit een drietal steenwagens bestaande scheen 
bestemd om de bezoekers van daar naar het kasteel op te 
rijden, doch die typische rid werd gemist, doordien men 
reeds opgewandeld was naar den kom vau het gehucht, den 
brink, een alleraardigst belommerde plek, met drie linde-
boomen, die te zanten een plafond vormen van wijd uit
gespreide horizontale takken, welke tot voet- eu steun-punt 
dienden voor een chaos van bladdragcnde verticale takken. 

Iu de eenvoudige herberg werd nu een glas bier of melk 
gedronken, eu een oogeublik verpoosd eu de langs de ge
kalkte wanden hangende prenten der vroegere kasteel-ruïne 
bezien en daarna de wandeling voortgezet, eerst rond bet 
kasteel en vervolgeus over den „Voor-burg", wieus vroeger 
bestaan uit eene oude afbeelding en uit de sedert gevonden 
poort-fundeeringen was gebleken. 

Op dien Voorburg was men in vollen bouw met eene 45 
M . lange tunnel, welke onder de gracht door, het kasteel 
met de Voorburg moest verbinden, en zulks niet ter wille 
van verdedigings-doeleinden, maar wijl de Baron de ver-
warmings- eu de verlichtings-toestellen niet binnen, maar builen 
zijn kasteel in de gebouwen op het Voorplein geplaatst 
wenschte. 

Met behulp van de werkplannen werd alles op 't nauw
keurigst toegelicht, eu aangetoond hoe het kasteel na zijn 
stichting in de XHe eeuw, hoezeer bij herhaling belegerd 
en vernield, was herbouwd, en aanvankelijk slechts uit één 
vleugel met twee zijtorens bestaande, later met een' tweeden 
vleugel met toren was vergroot, weder later in de XVe 
eeuw met een derden vleugel met toren, en nu een vierden 
vleugel met hoofdingang verkrijgt, welke vier vleugels eene 
trapeziutn-vormige binnenplaats omsluiten met omgaande 

overwelfde galerijen, eene binnenplaats, die bij wijze eener 
midden-Hal zal worden overdekt. 

In détail werden al de restes en al de indices aangewe
zen, waar door de ruïne zelve haar herbouw, haar raam-
en deur-vormen en dezer afmetingen, en afdekkingen, alsook 
de uitgekraagde schutters-gangen, enz. had bepaald en onze 
geleider, die gaarue en veel wist te vertellen, gaf op elke 
vraag, om'teven, of zij van technischeu of van historischen aard 
was, steeds het meest volledige cn het meest zakelijke bescheid. 

Van kelder tot zolder, langs trappen, steigers of ladders 
werd alles beklommen en bezien, het heerlijk vergezicht ge
noten over het uitgestrekte landschap, begrensd door de 
torens van Utrecht, en door de torens van tal van dorpen 
uit den omtrek, en een oogenblik verwijld in de bovenver
trekken, die reeds voor de korte bezoeken van den eigenaar 
op 't smaakvolst waren gemeubeld en gedrapeerd. 

Iu de nog onvoltooide Ridder-zaal, met hare eiken zolde
ring met zware mocrbalken, stond op eene daartoe geïm
proviseerde tafel met banken, een ontbijt gereed, dat met 
een woord van welkom ons op 't gulhartigst werd aange
boden. Na al dat klimmen en na al dat klauteren, na al dat 
op en af, was dit inderdaad eene aangename, rustige verpoozing 
en het smaakvolle landbrood, en de uitstekende kaas, en de ham 
en al hetgeen er verder was, het vond grage gebruikers, 
evenals de keurige glazen, met het familie-wapen versierd, 
en de sierlijke bordjes met het randschrift „Josina van de 
Haar" cn de elegante schaaltjes door Gebr. 'Tichelaar te 
Makkum gebakken, aller ouverdeelde lof genoten. 

En na onze namen in 't bezoeks-register te hebben ver
eeuwigd en nog een kort bezoek aan de vrijstaande, thans 
mede in herbouw zijnde, kapel van het kasteel, werd langs 
kronkelende veldpaadjes met kleine bruggetjes, de wandeling 
naar Vleuten ondernomen, en na een twintig minuten volop 
zon, stonden wij voor de wijdgeopende deuren der in 1885 
gebouwde R. K . kerk, een eenvoudig, bescheiden en 
vriendelijk dorpskerkje, door den architect N . Molenaar 
ontworpen en uitgevoerd, en nauwelijks waren wij binnen 
de kerk of een nieuwe gastheer stond voor ons, en de pastoor 
vau Vleuten ontving ons met een prettig gezicht en met 
een : „komt binnen Mijnheereu, mijn pastorie eu mijn kel
der staan tot uwe dienst." 

Daar ligt in eene cordiale, in eene gulle, welgemeende 
ontvangst iets bijzonder veel aantrekkelijks, en zooals wij daar 
bijeenzaten in die vriendelijke, luchtige tuin-kamer, met 
wijd geopende deuren, en met dat aardig tuin- en landzicht, 
met dien gastheer, die ons 't beste wat hij had voorzette, 
en diens jachthond, die zoo graag wou apporteeren, en ieder 
onzer daartoe vragend aankeek, of bijna omver apporteerde, of 
zooals wij later daar wandelden door den heerlijk belommerden 
pastorietuin met zijn rozen, die voor de plukgragen, en er waren 
er onder ons, ter beschikking werden gesteld, was dat een 
intermezzo, zóó eigenaardig, zóó ongezocht, zóó geheel an
ders en zóó weldoend, dat ietier werkelijk genoot. 

Begeleid door onzen vriendelijken gastheer tot aan de halte 
Vleuten, namen wij daar van Zijn Zeer Eerwaarde afscheid, 
ondergingen een kleine braad-kuur in den trein naar Utrecht, 
en stapten daar uit eu naar het nieuwe Universiteits-gebouw, 
alwaar wij de eer genoten door den „Pedel" ontvangen te 
worden, die ons iu eigen persoon roudgeleidde en al 't be
zienswaardige, of 't geen volgens hem onze aandacht ver
diende, ontsloot cn toelichtte. Het was een dankbare en 
welwillende Heer, deze Otus Totus dier academie, die aan 
een onzer verklaarde, dat dit nu eens een gebouw was dat 
in allen deele onberispelijk kon heeten cn waaraan hoege
naamd niets mankeerde en aan een ander onzer, die wat 
in de war was, en vroeg : „is het ontwerp van V en is dit 
alles onder uwe leiding gedetailleerd ?" was het bescheiden 
antwoord : „pardon Mijnheer !" 

Den hoofdingang binnengekomen, werden eerst de nieuwe 
beneden-lokalen bezocht, toen de aula, vervolgens de im-

I 
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posnnte kloostergangen, nu alle gerestaureerd en beglaasd, 
en daarna het grasplein door die gangen omsloten, vanwaar 
men nog enkele hoogst schilderachtige hoekjes van den 
ouden Dom kan genieten, en zoo bij den hoofdingaug 
terugkomend, werd alle aandacht gewijd aan de vestibule 
met hare groite bordes-trap, van Zweedsch graniet, die op 
het ter halve verdiepingshoogte gelegen, wel wat smalle bordes, 
in twee slagen naar boven klimt; dubbele graniet-kolom
men, met goed gebeitelde kapiteelen, dragen op de boven
verdieping de Amerikaansch grenen plafoudbekoepeling, 
met het daartusschen besloten prachtig belichtte en door 
Professor Sturm geschilderde plafond, dat, vergeleken met 
het geschilderd glasraam op het bordes, door Der Kinderen 
ontworpen, het verschil in opvatting, richting en conceptie 
dier twee artisten zeer eigenaardig doet uitkomen. 

Dit gedeelte is inderdaad het voornaamste en iu zekeren 
zin het rijkst behandelde vau het nieuwe gebouw en ik 
hoorde een niet-architectonisch lid, dezelfde van de domme 
vraag, zuchten : „was Jurrie nu maar hier, om op zijn ty
pische manier ons te vertellen, hoe we 't vinden moesten". — 
Wie hij daarmede bedoelde was evenwel niet duidelijk ; op 
de bovenverdieping waren de examen-lokalen en in enkele 
dezer had men inderdaad patiënten onder handen, althans 
voor een der deuren stond een groepje studiosi in gespannen 
verwachting, tot een zwart gerokt heer er uit kwam stor
men met een haastig: „ik ben er door!" waarna allen, na 
eeu : „Kerel, ik feliciteer je", de trap afstormden. 

Na alles bezien te hebben, nain het gezelschap op een 
paar achterblijvers na, afscheid van den Pedel en toog naar 
het Haagsche Koffiehuis op het Vreeburg, alwaar op algemeen 
verlangen een maaltijd besteld werd, die hoe goed ook, 
toch het eigenaardige miste van onze ontvangst in de Rid' 
der-zaal op het kasteel de Haer en in de pastorie te Vleuten, 
trouwens ook de kelder, hij kon in de verste verte niet met 
den pastoralen kelder vergeleken worden. 

Veel te spoedig natuurlijk was de tijd om, en wees de 
klok de allerlaatste minuut, die men nog mocht toeven, wilde 
men tijdig aan deu trein kunnen zijn, nog een oogenblik 
werd besteed om Utrechtsche jongens en meisjes, of hoe 
dat goedje moge heeten, meê te nemen, en wij waren in-
getreind. 

Niettegenstaande de hooge coupé-temperatuur, gevoelden 
toch een paar leden zich gedrongen om een prolèssoraal 
betoog over monumentale kunst te gaan houden, eu wel 
een betoog zóó pittig en zóó amusant, dat het driewerf 
jammer is voor de kunst, dat daarvan geen stenographisch 
verslag is opgemaakt. 

In Gouda werden nog eenige doozcn met spritsen inge
nomen en een halfuur later zat het gezelschap in druk discours 
bijeen in de restauratie-zaal van het station te 's Graven
hage, de penningmeester van den dag deed een aanval op 
de beurzen, dc beide professoren hcrvatteden met klem van 
taal hun geleerd betoog, de meegebrachte arme bouijuetjes 
werden even in water gezet, en nadat door enkelen nog 
den wensch besproken was, om aan te dringen bij het 
Hoofdbestuur der Maatschappij tot het uitschrijven eener 
prijsvraag voor een afdeeliugslied, ging men, na nog een 
handdruk gewisseld te hebben, uiteen en ieder al wandelend 
of al trammend huiswaarts. 

J . C L K B G K X . Scriptor Juratissimut. 
In H A O A M , 4 Juli A". D'. MDCCCXCIV. 

I N G E Z O N D E N . 

Aan de Reductie van „Architectura". 
In uw nummer van 30 Juni 11. neemt gij mijn stuk op 

met een lang bijschrift van u zelf. 
Ik had de pen opgenomen, omdat gij het had doen voor

komen alsof de heeren Breman en Legrand op deloyale 
wijze hadden gebruik gemaakt van de bekroonde ontwerpen, 

om daarna zelf een ontwerp te leveren, — ik toonde on-
wederlegbaar san, dat die verdachtmaking geheel ongegrond 
was, omdat het bewuste ontwerp Breman reeds lang vóór 
de uitschrijving der prijsvraag in ons archief herustte. 

In plaats van eene verontschuldiging, die den man van 
karakter teekent, wanneer hij blijkt gedwaald te hebben, 
geeft gij in een bijschrift eene bestrijding van de bijzoken, 
maar omtrent de hoofdzaak: uwe even ongegronde als on
waardige verdachtmaking zwijgt gij ! 

M R . N . A . C A I J S C I I . 

De hoofdzaak in deze quaestie i«, dat door leden van het 
Comité dat de prijsvraag uitschreef, plannen zijn gereed 
gemaakt die iu eigen boezem worden beoordeeld en aange
nomen, zonder dat de deskundige jury, noch de bekroonde 
inzenders hiervan eenige kennis droegen. 

Op die wijze wordt met een prijsvraag, waaraan tal van 
inzenders hunne beste krachten hebben gewijd, in 't ver-
trouweu op de loyauteit van de uitschrijvers, een onwaardig 
spel gespeeld en het stelsel in miscrediet gebracht. 

Dat rechtgeleerden als Mr. C. hieraan medewerken, ver
baast ons, doch de houding van den architect, die in het 
Comité zitting heeft en zelf wel eens aan prijsvragen mede
werkte, is o. i . in 't geheel niet te verontschuldigen. Wilde 
hij zijn krachten beproeven aan de opgaaf, dan had hij als 
commissie-lid ontslag behooren te nemen en zich, evenals 
ieder ander concurrent aan alle bepalingen van het programma 
en aan de beoordeeling van de deskundige jury moeten 
onderwerpen. Voor 't geval hij in de commissie bleef zitten, 
was voor hem maar één honding mogelijk: nl. die van 
algeheele oxlhouding. 

En of nu zijn plan vóór of na den wedstrijd ontstond, 
en of een ander commissie-lid dau wel de bekroonde inzen
dingen aan dit geheimzinnige project deel hebben, dit blijft 
voor ons bijzaak. Wordt te eeniger tijd nog eens tot de 
publieke tentoonstelling der ontwerpen overgegaan, en krijgen 
we daar ook het hier besproken ontwerp te zien, dan willen 
we niettemin gaarne hieromtrent onze meening zeggen. 

Oratreut de hoofdzaak echter, dat hier een deloyale han
deling is of wordt gepleegd, kan, na hetgeen ons nu reeds 
van de zaak bekend is, onze opinie niet gewijzigd worden. 

Jie Redactie. 

B E R I C H T E N . 

— De commissie voor het oprichten van een gedenktee-
ken ter eere van Thomas i\ Kempis heeft het programma 
van den wedstrijd voor dat monument gepubliceerd; dit 
programma zal de volgende week in zijn geheel worden 
opgenomen. 

— Dezer dagen zal, zooals gemeld werd, de inschrijving 
worden opengesteld voor den verkoop van gemeenteterreinen 
achter het Rijksmuseum. Men zal beginnen met de straat, 
die evenwijdig loopt met de P. C. Hooftstraat, ter rechter
zijde dus vau de geprojecteerde straat van het Rijksmuseum 
tot de Van Baerlestraat. Men wenscht voorloopig nog niet 
te beslissen op eeu mogelijken aauleg van het terrein met 
een plein volgens het voorstel van dr. Cuypers. 

— In zake de onlangs veel besproken roode kunstzaud-
steen bij den bouw van het Museum-Suasso, verneemt het 
N. v. d. JJ. dat Maandag — na gehouden onderzoek aau 
het proefstation voor bouwmaterialen — deze steen door 
B. eu W . is goedgekeurd, en dat aan den aannemer ver
gund is dien te gebruiken. 

— Er heeft zich een commissie gevormd voor de op
richting van een standbeeld voor Frans Hals, waarvoor de 
medewerking is verkregen van „Arti et Amicitiae" en 
„Pulchri Studio." 

T W E E D E J A A R G A N G N°. 28. ZATERDAG 14 J U L I 1894. 

R E D A C T I E V A N A R C H I T E C T ! R A E T A M I C I T I A : 

H . G . J A N S E N , W. K R O M H O U T C Z N . , JOS. T H . J . CUIJPERS, 
P A U L J . UB JONGH cn J . L . M . LAUWERIKS. 

Bijdrngcu te adresseeren aan den Heer P A U L . J . D I JoNOH.Ptpjs&fcwaf 
40 te Amsterdam, cn alles, wat dc Administratie van het Genootschap 
betreft, aan den Heer J . C . D. D I G A Z A R , le Secretaris, American-
hotel, tc Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P . 

Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege
zonden, aan nlle leden van het Genootschap, De jaarlijksche contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
„ kunstlievende leden > 10 .— 
i, buitenleden » 7.50 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

Aan H . H . deelnemers aan de excursie uaar het kasteel 
„de Haer" wordt herinnerd, dat de boot vertrekt morgen 
ochtend (Zondag) ten 8 uur precies, van de Binnen-Amstel 
b/d Blauwbrug, ligplaats voor het Diaconie-Weeshuis. 

Namens hel Bestuur, 
De Isle Secretaris, 

J . C. D. DI GAZAR. 

D E LES I N DE STEREOTOMIE. 
(Vervolg van bh. 115.) 

Om verkeerd begrip te vermijden, moet ik vooral drukken 
op de woorden een werkelijk origineel werk, dus geheel los 
van bestaande gegevens, want, de talrijke navolgingen en 
variaties op hetzelfde thema welke men gewoonlijk ontmoet 
in de bouwkundige ontwerpen kan de vakman beoordeelen 
naar de daarop gelijkende gebouwen welke hij gezien heeft. 
Zijn beoordeeling der waarde hangt niet af van de teekening 
maar van de herinnering der geziene werkelijkheid. 

Zouden, vragen we, om juist rekenschap er van te geven, 
de groote scheppers van het parthenon Ictinus en Phidias, 
de schoonheden der cathedraal van Parijs bij het zien van 
een plan, een doorsnede of gevelteckening gevoeld hebben ? 

Dat schijnt wel onmogelijk. Daarentegen is het zeer goed 
mogelijk dat, als die mannen snel overgebracht waren naar 
de groote hoofdkerk aan de boorden van de Seine, zij even 
als wij getroffen zouden wezen door de schoonheid van dat 
gebouw. 

Dat verschijnsel overigens, doet zich in onze dagen altijd 
voor; de reizigers die voor de eerste maal de vreemde mo
numenten van Indië aanschouwen, zijn er geheel enthousiast 
over. De collega's zullen tegen mij opwerpen, dat, als de 
geometrische teekening een zuiver conventioneel symbool is, 
de perspectieven daarentegen, welke, zij hunnen principalen 

voorleggen, wel degelijk een idee van de werkelijkheid geven. 
Het antwoord op die objectie is de afdeeling bouwkunst 
verlaten op de tentoonstelling van Londen, zoowel als vau 
Parijs. Het staat vast dat de teekeningen niet dien indruk 
maken, welke de monumenten in werkelijkheid geven kun
nen. Het tcekenen is eeu kunst a part, waarvan het aantrek
kelijke slechts afhangt van hare eigen verdienste en niet 
van die der voorwerpen, welke wortleiL voorgesteld. Een 
handig teekenaar zal met de teekening vin een klein land
huis of stalgebouwtje even goed zijn publiek innemen, als 
met de teekening van een paleis of 0 t i groot circus. Dat 
is eene quaestie van harmonie in toon, tegenstelling van 
krachtige of lichte trekken, van licht of van schaduw. De 
Engelschen denken het gevaar van bedrog iu teekeningen te 

! ontïoopeii door het gebruik maken van kleur bij de ont-
j werpen der prijsvragen voor bouwkunst te verbieden. Hoe 

naïef ! Men moet. niet vergeten, dat, hoe eenvoudiger of liever 
I droger eene teekening is, hoe onbegrijpelijker ze wordt en hoe 
I gemakkelijker bijgevolg voor den artist, om het publiek 
j aangaande de waarde van een ontwerp te misleiden. Wat 
[ men voor de oogen ziet is vóór alles een lijnenspel van 
zwart en wit, waarachter zich de werkelijkheid verbergt, 
waaruit eenmaal een gebouw (misschien zeer leelijk) zal te 
voorschijn komen. Ook leveren de wedstrijden zeer dikwijls 
weinig bevredigende resultaten op, en in Londen b.v. houdt 

! het corps architecten zich aangenaam bezig de bekroonde 
' ontwerpen van een concours toe te juichen en de gebouwen, 
i naar die ontwerpen opgetrokken, met kracht af te breken. 

Naar ik heb hooren beweren, schijnt het overal zoo te 
i wezen. 

Van de Xe tot de XVIe eeuw vertoont de bouwkunst 
: zich als een beeld der kunst die voortdurend vooruitgaat, 
i De veranderingen welke men elkander ziet opvolgen zijn 
' niet ontstaan door een gril, maar het is eene ontwikkeling 
der dingen, even natuurlijk als het opgroeien van een kind 

I tot een volwassen man. Elke nieuwe uiting heeft hare practische 
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reden, een reden als die van een werkman, die zijn hand
werk gemakkelijker wil maken of eene moeilijkheid in de 
uitvoering wil overwinnen of zich wil bedienen van de voor
deden en ontwijken de nadeden van de grondstoffen welke 
hij verwerken moet; hij zal bij het maken van constructies 
in hout of gebakken aarde deze uit meer samengestelde 
deelen doen bestaan, hij zal de profilen van het marmer 
scherper maken, hij zal de ruwe steen forscher behandelen. 

In de monumenten der middeleeuwen ziet men, dat daaraan 
gewerkt is door kunstenaars, wier leven geheel was ver
bonden aan het werk wat zij voortbrachten; van hunne 
prille jeugd hebben zij gespeeld of gewerkt in de werk
plaatsen, hebben zij steenen gehakt, het hout bewerkt, 
muurwerk opgetrokken. Zij hebben voortdurend met de 
werkelijkheid geleefd, op de bouwwerken zelf hebben zij 
stuk voor stuk het effect van elk detail kunnen bestudecren ; 
voor hen was de bouwkunst eene meesteres in vleesch en 
been die ze van nabij hebben kunneu omvatten en niet 
slechts een Dulcinea waarvan zij alleen de trekken bestu
deerd hebben naar afbeeldingen of die ze snel voorbijgaand 
gezien hebben iu de straten. Hoe levend en waar is dan 
hunne kunst ook ! 

Vanaf de XVIe eeuw stond de ontwikkeling der bouw
kunst stil. Ik wil hiermede niet zeggen, dat men in dien 
tusschentijd niets geproduceerd heeft, maar dat zijn slechts bt 
getrouwe navolgingen of samenstellingen op motieven van 
oude monumenten. Men kan, toegevende aan een gril, een 
stijl veranderen, zooals de dames dat doen in de mode; 
maar voor eene organische ontwikkeling is veel meer noodig. 
Kan men zeggen dat zulk een kunst levende is ? 

Om dit verschijnsel te verklaren, is het noodig zich 
rekenschap te geven wat gebeurd is in het tijdvak der 
renaissance. Er was toen eene ernstige omwenteling, die 
geheele verandering bracht in de Europeesche samenleving. 
De Kerk had te strijden gehad, gedurende de eeuwen 
van haar bestaan, om hare onbeperkte macht te vestigen, 
zij had alle pogingen der gedachten aau onafhankelijk die 
hare macht zouden kunneu verminderen, met kracht onder
drukt, zij had de veiligheidsklep der wereldmachine zoo 
vast toegedrukt, dat eene ontploffing ontstond cn de ge
heele inrichting vernield werd. L i t die lange strijd werd 
felle haat geboren, een haat die over iedereen kwam, die 
zich het gevallen regime kon herinneren. 

In het Noorden, waar de opstand een religieus karakter 
had aangenomen, vernielden de protestanten alles wat de 
godshuizen tot versiering was, beeldhouwwerken en schil
derwerken ; zij gingen zelfs zoover, dat ze de kunsten zelf 
haat toedroegen, als medeplichtigen van de kerk te Rome. 
In Italië was men minder hevig, omdat men daar de ker
kelijke inrichting van te nabij kende; men stelde zich 
tevreden met over dat alles zich vroolijk te maken en god
deloos te worden. Het kerkelijk regime, cn de kunst onder 
zijne bescherming geboren, schenen eensklaps producten van 
barbaarschheid tc zijn geworden, terwijl men de beschaving 
der oudheid, waarvan men de slechte zijden vergeten had, 
als hoogste ideaal stelde. 

Het waren niet de kleine burgers, de kunstenaars en de 
handwerkslieden, die dezen strijd begonnen ; zij waren liet 
zeker niet die op het denkbeeld kwamen de kunst der an
tieken te doen herleven, inaar het wareu de groote heeren 
en de geleerde mannen. De rijke dwepers met de oudheid 
wilden alle monumenten en gebouwen opgericht hebben naar 
de voorbedden van dat tijdperk, cn de geleerde archeologen 
namen de taak op zich, ze daarin tevreden te stellen. Vanaf 
dit oogenblik zijn de practische mannen van het vak van 
hunne eigen kunst onttroond door amateurs, of, zoo ge wilt, 
door den architect-archeoloog en den tcekenaar. Van toen 
af heeft uien min of meer eeue conventie-architectuur ge
maakt, die het publiek even koud laat als de muziek ge
componeerd volgens vastgestelde, vooruit geleerde regels. 

Goed beschouwd is hij, die alleen en altijd gebogen zit 
over zijne vellen teekenpapier, de vernietiger van de 
architectuur. 

Wat verder onbegrijpelijk is, is dat wanneer de archeoloog 
eenmaal die plaats heeft ingenomen, hij er blijft en besloten 
is er vooreerst niet af te gaan. Dat komt waarschijnlijk van diep
zinnige sociale oorzaken welke een onoverkomelijke scheiding 
hebben gebracht tusschen den werkman en den bezitter, door-
wien de eerste gebruikt wordt, terwijl de theoreticus-teekenaar 
overeenstemmend werken kan met hen die doen bouwen en 
hun vertrouwen verwerven. Ook is het waar dat de schep
pende geest bij den werkman niet meer bestaat, eu hij meer 
en meer machine is geworden. Gelukkig zijn daarop gunstige 
uitzonderingen. In Engeland zijn er, dank zij de minder 
werkuren en hooger loon, veel werklieden die zich nog 
oefenen in wetenschap cn kunst en daardoor mag men hopen 
op een terugkeer van de instellingen van vroeger, welke 
zoo gunstig waren voor den bloei der kunsten. In afwachting 
van den dag waarop de werkman architect zal worden (of 
omgekeerd ?) wat belet onze zonen van goeden huize, bij 
zijn intrede in de bouwkunst, als debut een practischeu 
proeftijd door te maken als werkman ? De jonge ingenieurs, 
die van de scholen komen, hebben er niets tegen om in 
het begin dienst tc doen op een locomotief of maanden 
lang in werkplaatsen het staal te vijlen. Die bezigheden zijn 
zeer zeker niet miuder aantrekkelijk dan steenhouwen of 
timmerwerken. 

(Wordt vervolgd.) 

D E O N T W I K K E L I N G V A N D E N ARCHITECT MET 
B E T R E K K I N G TOT DE A M B A C H T E N . 

( G E S M E E D I J Z E R . ) 

(Vervolg van Bh. 114.^ 

Nu moet niet 1°. alleen de hoofdsom, maar ook 2°. de 
zwaarten en afmetingen van alle ijzerdeelen dienoverkomstig 
gekozen worden. En dan 3"., moet de versiering zich ont
wikkelen uit deze samenstelling. 

Houden wij deze drie punten in 't oog, en voeren ze 
consequent door, dau zullen we een heel eind opweg komen, 
als het ons gelukt om de moeielijkheden te overwinnen. 

Wat is nu bv. de hoofdvorm van eene deur voor een 
kleinen ingang van 0.90 x 2.10 M . Daar moet een raam
werk gemaakt worden, dat licht beweegbaar is, maar toch 
weerstand kan bieden tegen den ongewenschten indringer, 
en ook in staat is zijn eigen gewicht te dragen en tegen 
doorbuiging (schranking) tc beveiligen. Eene samenstelling 
van enkele, bv. 4 horizontale gordingen met vertikale stijlen, 
die op geringen afstand geplaatst ook honden en katten 
den toegang wellicht moeten weeren, regelmatig doorstoken, 
dat vormt reeds het raamwerk, afgehangen aan twee schar
nieren. Maar zulk een parallelogram is aan verbuiging 
blootgesteld, dus is er een schuin dwarsverband noodig. 
Dat kunnen we vinden door een vierkant over de geheele 
breedte met eene aangeklonken plaat te sluiten, of langs 
anderen weg door een of meer schoren. 

De behandeling dier schoren bederft menig hek. De ver
binding der staande stijlen, in horizontale gordingen ge
schiedt eenvoudig, door op gelijke afstanden hanksche ope
ningen tc boren iu dc platte gordingen en de stijltjes 
daardoor te steken. Is de schoor in de richting eener 
diagonaal recht door de stijlen gebracht, dan zijn de openingen 
die in de schoor moeten geboord worden ook op gelijken 
afstand nog van elkander en evenwijdig, hoewel schuin 
daardoor gericht. Maar handiger kunnen wij werken door 
het schoorijzer dubbel te nemen en langs de stijlen beider
zijds te doen oploopen. 

Maar wij laten den smid een onzinnig werk maken, als 
niet alleen dc schoor in spiraalkrullen wordt ontwikkeld, 

maar als wij het hek nog mooier (?) willen maken, door op 
de bovenste gording nog eens groote krullen te leggen, 
welke dan, evenals die kronkelende schoren, herhaald boven 
elkander de stijlen ontmoeten, en allerhande scheef gerichte 
doorboringen eischen. Zoolang als die gekrulde ijzeren banden 
nog plat zijn, is 't niet mogelijk de plaats eu richting der 
te boren gaten zuiver te bepalen, en als de krullen gemaakt 
zijn, is 't boren niet meer mogelijk. Het is ook smakeloos 
om duidelijk geteekende spiralen met een stelsel zeer spre
kende evenwijdige rechte lijnen te doorsnijden. 

De versierende lijnen moeten worden geteekend in aan
sluiting met de vertikale stijlen; daardoor worden deze vau 
prozaïsche tralies verheven tot een deel van de ornamentale 
compositie. 

(Wordt vervolgd.) 

N I E U W E BRUG OVER DE THEEMS TE L O N D E N . 

Op Zaterdag 30 Juni 1.1., werd door den Prins en de 
Prinses van Wales de brug over de Theems geopend, die 
thans op de hoogte van den Tower de beide oevers nog 
eens, meer stroomafwaarts dan London-Bridge, met elkander 
in gemeenschap brengt. 

De eischen, waaraan deze bouw van het standpunt der 
praktijk beschouwd, moet voldoen, zijn zeer bezwarend: 
vooral het verkeer van koopwaren per as vervoerd, moet 
bevorderd worden, zonder te schaden aan de doorvaart der 
zeeschepen op de rivier. Nadat allerhande ingewikkelde 
plannen van verschillende zijden waren opgeworpen, heeft 
men het navolgende stelsel uitgevoerd. 

De afstand der landhoofden (080 voet) wordt in 3 over
spanningen verdeeld, eene middelste van 200 voet tusschen 
de pijlers, die elk 70 voet in doorsnede hebben. Voor de 
zijdelingsche spanningen blijft dan telkens 270 voet over. 
Het zijvlak meet 35 voet, behalve 2 voetpaden van 12 
voet ruim elk. 

Ten einde het wagenverkeer te bevorderen ligt het brug
dek gemiddeld slechts 30 voet boven hoog water; de 
hellingen zijn dan ook zeer gering (1 op 67i). Door middel 
van eene dubbele basculebeweging voor de middelste over
spanning, wordt aan de groote schepen eene voldoende 
doorvaart ruimte gegeven. Maar ook bij den geopenden stand 
van deze basculeerende gedeelten, die door looden tegen
wichten in evenwicht gebracht, snel kunnen bewegen, wordt 
het verkeer der voetgangers niet onderbroken. De zijdeling
sche spanningen zijn als hangbrug samengesteld; fat zijvlak 
wordt gedragen door eene stalen geconstrueerde ketting, 
waarvan de verhoogde steunpunten aan de landhoofden weinig 
verheven ijzeren stoelen hebben, en op de pijlers door 
140 voet hooge ijzeren of stalen torens worden opgehouden 
en op die hoogte door eeu volkomen rechten koker worden 
verbonden. Deze koker dient als doorgang voor de voet
gangers op die oogenblikken dat de basculebrug opgeheven 
is. Langs trappen en liften kan deze voetgangersbrug, ruim 
100 voet boven 't gewone zijvlak gelegen, worden bereikt. 

De stroompijlers hebben groote holle kamers waarin de 
korte armen der bascules neerdalen tot onder laag water. 
De fundeeringswerken bestaan uit beton van 1 deel cement 
in 5 grof grint. Het metselwerk is geheel bekleed met 
Engelsch graniet. 

De bouwkosten, die meer dau 12 millioen gulden bedroe
gen, werden gedekt door een fonds uit de X H e eeuw, 
bestemd voor 't onderhoud van de bekende „London-Bridge". 

De lijnen der staalconstructie zijn lomp en gaan niet zoo 
vloeiend in elkander over, als we dat zien bij eene kabel-
brug ; en nu heeft men gemeend dit esthaetisch op te lossen 
door het ijzeren geraamte weg te bergen in, en te bekleeden 
met een steenen torenbouw, die zeifs niet massief uit de 
fundeering is opgehaald, maar op de ijzeren balken rust. 

Zulke theatrale oplapperij had men beter geheel weggelaten. 
Zoo verdienstelijk als dit groote werk is voor de ingenieurs

techniek, zoo gebrekkig is het in die deelen, welke nog 
schatten gelds verslonden hebben om de constructie in zoo
genaamd schoone vormen weg te bergen. Deze vormen zijn 
zelfs voor 't oog niet in staat om de zichtbare ijzer-con
structie te dragen, en weerstand te bieden aau de spanningen 
der trekstangen. Deze fantasie op middeleeuwsche vesting
torens moet hier als onlogisch en smakeloos gebrandmerkt 
worden. 

Het is zeer te betreuren dat er onder de bouwkundigen 
van het stadbestuur der Engelsche Metropolis, die zooveel 
verdienstelijke ingenieurs-werkeu hebben uitgevoerd, geen 
enkel man » gevonden, die een plan heeft kunnen voor
dragen, waarvan de constructie schoone lijne had, eu tevens 
de architectonische vormen de goed gevoelde uiting waren 
van dit echt negentiende-eeuwsch reuzenwerk. 

P R IJ S V R A G E N . 

G E D E N K T E E K E N TER EERE V A N THOMAS 
a KEMPIS . 

Programma voor den wedstrijd. 

A R T I K E L 1. 

Het ligt in de bedoeling der commissie dot dit gedcnktcek.cn, ter eere vnn 
Thomas a Kempis, zal zijn in den vorm van een grafmonument. In het 
benedengedeelte van dit monument moet gelegenheid zijn om, achter getra
liede deuren, het te Zwolle berustend gebeente van Thomas a Kempis te 
kunnen plaatsen, indien daartoe vergunning zal worden verleend. 

Het bovengedeelte moet een plustische voorstelling bevatten — in relief of 
ronde bosse — van Thomas u Kempis, geknield voor den kruisdragcuden 
Christus. 

Dc leidende gedachte is deze : de Christus spreekt tot den schrijver der 
Navolging de woorden: «Die Mij volgt, wandelt niet in de duisternis." 
(Evangelie van den H . Joannes VIII, 12). Met deze woorden begint het 
eerste hoofdstuk van het eerste boek der Imitatie. In de oude kronyken, 
die van dit werk gewagen, wordt het steeds genoemd : het hoek, dat begint: 
„die Mij volgt." Dit volgen van Christus bestaat volgens Thomas a Kempis 
in het dragen van het krnis. Het verheven hoofdstuk XII van het tweede 
hoek, dat deze idee op onvergelijkelijke wijze vertolkt, heet dan ook: Van 
den Koninklijken Weg naar het II. Kruis. 

A R T I K E L 2. 

Het geheele gedenkteeken moet in den nederlandschcn stijl van dc XVe 
eeuw ontworpen cn in fraaie cn duurzame bergsteen — zij het dan ook, dat 
van verschillende steensoorten gebruik worde gemaakt — wordeu uitgevoerd. 

A B T I K K X 3. 

Het gedenkteeken zal worden geplaatst tc Zwolle in de R. K. kerk van 
den 11. Micbaël in het zuiderschip tegen den binnenmuur van den toren. 

Op franco aanvrage aan den secretaris der jury, zal aan belanghebbenden 
gratis worden toegezonden een afdruk van de architectonische teekening, 
waarop zijn afgebeeld plattegrond cn opstand van het hier bedoelde gedeelte 
der St. Michaelskcrk. 

A R T I K E L 4. 

Zij, die aan dezen wedstrijd wenschen deel te nemen, hebben daartoe iu te 
zenden : 

10. Dc architectonische teekeningen van het geheelc monument, t. w. : 
a. plattegrond; 
//. opstand ; 
e. doorsnede, met aanduiding der constructie ; 
tl. de noodige détails ; 
e. cnsemble-teckcning, omvattende het geheele muurvlak niet het daartegen 

geplaatste gedenkteeken en de eventueel aan tc brengen polychrome ver
siering van het overblijvend gedeelte van dat muurvlak. 

a, e en e te teekenen op 1,20, b op 1,10 cn tl op de helft der ware 
grootte 

2o. Plastisch uitgevoerde schetsen : 
a. van de groep of het relief, warrin de figuren — als zij staande zouden 

zijn gemeten — minstens dc hoogte van 70 cM. hebben; 
b. de kop van Thomas a Kempis op ware grootte gemodelleerd. 

A R T I K E L 5. 

Uit elk ontwerp en uit elke schels moet duidelijk de bedoeling van den 
kunstenaar blijken, en zij moeten de jury in staat stellen te beoordeelcn of 
van den vervaardiger dier schetsen ccn goede uitvoering in het groot kan 
worden verwacht. 

A R T I K E L 6. 

Bij de ontwerpen moet worden gevoegd een raming der kosten (met dui
delijke opgaaf van de te bezigen materialen): 

A. van dc groep of het relief. 
11. van het architectonisch gedeelte van het monument. 
Beide met inbegrip der kosten van opstelling, welke door en voor rekening 

van den vervaardiger geschiedt. 
Van deze berekening z\jn de fundeeringen en bestcigeringon uitgesloten 

evenzoo de eventueele polychrome versiering van het overblijvend gedeelte 
van het muurvlak. 

http://gedcnktcek.cn
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Dc kosten vnn A en li tc zamen mogen de som van f 10,000 [tienduizend 
gulden) niet te boven gaan. 

De prijsopgave sluit in zich, dat dc inzender zich bereid verklaart om bij 
eventueele opdracht het werk voor de door hem begrootc som uit tc voeren. 

A R T I K E L 7. 

Dc ontwerpen moeten zijn geteekend met ccn motto of spreuk, die herhaald 
moet ziju op ecu verzegelden briefomslag, welke deu naam cn het adres van 
den vervaardiger bevat. Op dien briefomslag moet tevens geplaatst zijn ecu 
geheim tceken, dat na atloop van den wedstrijd bij opvordering van het 
ingezonden ontwerp tot herkenning van den eigenaar kan dienen. 

A R T I K E L 8. 

Het plaatsen van eenigen naam op het ontwerp of den bijgevoegden brief 
of opheffing van de anonymiteit, op welke wijte dan ook, heelt tengevolge, 
dat die inzending builen mededinging wordt gesteld. 

A R T I K E L 9. 

De ontwerpen worden ingewacht tc Amsterdam uiterlijk tot 15 Januari 
1895. Zij moeten vrachtvrij aan dc commissie worden toegezonden. Dc jdaats, 
waar zij zullen worden ingewacht, kan evenwel eerst later juist worden op
gegeven. 

Na 1 December 1894 zal dc secretaris der jury (Amsterdam, Vossiusstraat 
50) desgevraagd den belanghebbenden daaromtrent volledige inlichtingen toe
zenden. Opdat de anonymiteit bewaard blijvc, moet die aanvraag door tus-
schenpersonen geschieden. 

A R T I K E L 10. 

De beöordeeling zal plaats hebben te Amsterdam. 
A R T I K E L 11. 

Aan het best gekeurde ontwerp zal worden toegekend: 
een prijs van DUIZEND G U L D E N , 

en aan het in kunstwaarde hierop volgend ontwerp: 
een prijs van VIJF H O N D E R D G U L D E N . 

A R T I K E L 12. 

In elk geval zullen aan de twee relatief beste inzendingen dc uitgeloofde 
prijzen worden toegekend. 

A R T I K E L 13. 

Dc uitspraak der jurie zal plaats hebben uiterlijk twee maanden na het 
sluiten van den termiju van inzending, dus vóór 15 Maart 1895. 

De bekroonde inzenders ontvangen onmiddellijk na de beslissing daarvan 
bericht. 

A R T I K E L 14. 

Door het uitbetalen der prijzen wordt de commissie eigenares van de be
kroonde ontwerpen. Zij behoudt zich hel recht voor om verder naar welge
vallen te handelen. Zij verbindt zich echter om geen in dezen wedstrijd 
bekroond werk door anderen te doen uitvoeren. 

A R T I K E L 15. 

De uitspraak der jury wordt dadelijk in de voornaamste nieuwsbladen van 
Nederland cn van het buitenland bekend gemaakt. 

A R T I K E L 16. 

De commissie behoudt zich het recht voor, de ingekomen ontwerpen open
baar ten loon te stellen. 

lie Jurie: 
D R . II. J . A. M . ScHAEPMAN, te Driebergen, voorzitter. 
D R . P. J . 11. C I Ï P E R S , 

A D . D E L V T G N E , 

G . \ V . V A N H E I K E L V M , 

N i ' . M O L E N A A R , 

J I I R . M R . V I C T O R D E S T C E R S , 

W. 15. G . M O L K E N H O E K , 

A M S T E R D A M , 1 Juli 1891. 

Amsterdam. 
Brussel. 
Jutfaas. 

's Gravenhage. 

Amsterdam, secretaris. 

B E R I C H T E N 

— Door den gemeenteraad te Sluis is besloten tot het 
restaureeren van het stadhuis cn den toren. Het werk zal 
uitgevoerd worden onder toezicht van den heer J . A. Erede-
riks, architect van de rijksgebouwen te Middelburg. 

— Met ingang van 1 Sept. a.s. benoemd tot leeraar aan 
de Polytechnische School, A. F. Gips, thans leeraar aan de 
Rijks hoogere burgerschool te Bergenop Zoom, uit welke 
laatstgemelde betrekking hem tevens eervol ontslag is verleend. 

— Blijkens een mededeeling van den minister van Marine 
in de Si.cl. no 150 wordt er eene plaats als aspirant-inge
nieur der marine op eene jaarwedde van f 1200 opengesteld. 

Candidaten die op 1 September e. k. hun 27ste jaar 
nog niet zijn ingetreden, en in het bezit zijn van de diplo
ma's van scheepsbouwkundig en van werktuigkundig inge. 
nicur, ingevolge de wet van den 21 Mei 1803 (Staatsblad 
no. öU), worden opgeroepen om vóór of op den lsten Au
gustus a. s. een verzoekschrift op gezegeld papier aan hem 

Minister in te dienen, om, zoo noodig, tot het aan zijn 
Departement te houden vergelijkend examen le worden toe
gelaten. Welke stukken bij het verzoekschrift moeten worden 
overgelegd geeft de St.cl. no. 156 aan. 

— Hij beschikking van den minister van Waterstaat, Handel cn Nijver
heid zijn ondergenoemdc kweekclingcn der Polytechnische school tc Helft, 
gedurende het tijdvak 1 Juli tot cn met 31 Aug. a. s. als buitengewoon 
opzichter in dienst gesteld : J . W. Mcutcr, bij dc verbetering van de Maas 
bij Maastricht j J . P. van Vlissingen en M. B. N. Bildermnn bij den bouw 
van eene nieuwe schutsluis met eenige daarbij hchoorende werken tc Ilmuidcn; 
J . A. Ravenek bij het maken van de gebouwen van een stoomgemaal bij dc 
Oranjesluizen te Schellingwonde; W. J . Burgcrsdijk bij het leggen van een 
dam voor het vormen eener bergplaats voor baggerspecie in het open Y ; 
H . van 't Hoogcrhuis, bij het bezinken en bcsto-lcn van den Bcnedenkop van 
den grooten paralclband te Hellcvoctsluis, alsmede bij het maken en inhnngen 
van ccn paar sluisdeuren aldaar; 11. T . Guichard, bij het doen van opmetin
gen cn peilingen enz. aan het kanaal door Z.-Beveland; C. M. A . vnn Oort 
bij de uitvoering van normaliseeringswerken op dc Neder Rijn en Lek; J . 
11. Heilshotr hij de uitvoering van normaliseeringswerken op den Ysel; 11. 
Biezevcld bij dc uitvoering van bagger- en kribwerken op de Boven-Merwcde; 
G. dc Graait', bij den onderbouw der brug over dc nieuwe rivier bij Heus-
den; A. J . Dijkstra, bij deu bouw van paviljoens voor magnetische waarne
mingen te Utrecht. 

Tevens zijn de volgende kwcekelingcn aangewezen om bij d? spoorwerken 
in dienst tc worden gesteld : P. H . G. Montenberg. bij den bouw van het 
hoofdgebouw van het station te 's-Hertogenbosch; E . A. J . Modderman bij 
den bouw van het hoofdgebouw voor het station te Groningen ; I. Wouters 
bij de uitbreiding van het stations emplacement te Vlissingen; B. J . W. 
Swntcrs bij de overkapping van het station tc Utrecht; W. P. C. Schaap Jr., 
bij den bouw van de bnrcclcn der Staatsspoorwegen te Utrecht; A. C. M . 
Marti en E . J . C. van Zuijtcn bij den aanleg vau den locaalspoorweg Sit-
tard-'s-Hertogcnrath. 

— Bij beschikking van den minister is bepaald : dat de commissie belast 
met het exnmincercn van hen die een akte van bekwaamheid wenschen te 
verkrijgen tot het geven van middelbaar onderwijs in hand- cn rechtlijnig 
teekenen cn boctseeren, voor 1894 zitting zal houden te Amsterdam; is aan 
deze commissie tevens op tc dragen het examinceren van hen die in 1894 
de akte van bekwaamheid verlangen voor het handteekenen, bedoeld in art. 
Göaie der wet tot regeling van het lager onderwijs, en zijn benoemd: tot 
lid cn voorzitter dier commissie, W. B. G. Molkenboer, directeur der Rijks
normaalschool voor teckenonderwijzers tc Amsterdam, tot leden: S. P. Bakker, 
directeur de gemeentelijke teekenschool cn leeraar aan de burgeravondschool 
le Kampen, L . Beirer, leeraar tc Amsterdam, F. Lz. Berghuis, directeur der 
ambachtsschool enz, te Arnhem, H . L . Boersma, directeur der ambachtsschool 
te 's Gravenhage, J . Rubberman, leeraar te Leeuwarden, J . Cardinaal, hoog
leeraar te Delft, A. R. Cohcn, leeraar tc Amsterdam, H . A. C. Dekker, 
onderwijzer te Haarlem, wonende tc Amsterdam, A . van Dcldcn, directeur 
der Academic van beeldende kunsten te 's Gravenhage, Bart van Hore, direc
teur der kunstnijverheidsschool „(Juellinus" tc Amsterdam, J . D. Huibcrs, 
leeraar te Amsterdam, Jar. de Jong Czn., directeur der avondtcckenschool en 
leeraar te Brielle, J . C. U. Lcgner, leeraar te Utrecht, AI. J . Lens, leeraar 
te Utrecht, G. J . Masset, onderwijzer tc Maastricht, J . H . A . Mialarat, 
hoofdleeraar aan de Academie van beeldende kunsten te 's Gravenhage, 11. J . 
de Vries, leeraar te Haarlem, B. W. Wicrink, directeur der industrieschool 
van dc Maatschappij voor den Werkenden Stand enz. te Amsterdam, W. 
Zwier Gzn., leeraar te Amsterdam. 

— Dc admissie-, overgangs- en eindexamens der Rijks normaalschool voor 
teckenonderwijzers zijn aangevangen 4 Juni j l . cn zijn thans gecindigd. 

Voor de eerste klasse zijn van dc 29 candidaten toegelaten : 
Afdeeling A . De Dames II. Boelen, van Utrecht, G. Dirks, van Arnhem, 

M . A. Fnddegon, van Amsterdam, M . W. v. Gulpen, van id., E . A. W. v. 
Heel, van Roermond, C. Huizinga, van Leeuwarden, O. S. Mohr, van Haar
lem, C. Peters, van Amsterdam, M. C. Ricnstra, van id., A. C. It. T. Smith, 
van id., A. Sypkema, van Edam. E . C. v. Voorcn, van Amsterdam, en de 
hecren J . H . Boot, van Arnhem, D. C. Buitenweg, van id., J . Dooijcwaard, 
van Amsterdam, II. C Elsinga, van Leeuwarden, W. Penaat, van Deventer, 
W. Postema, van den Andcl, (Gron.), C. Rol, van Edam, II. J . F. A. Syben, 
van Roermond, J . P. v. d. Tak, van Amsterdam, H . Tuin, van id., j . de 
Vries van id 

Afdeeling B. Dc heer T . van Houwclingen, van Amsterdam. 
Van de 22 candidaten voor de tweede klasse zijn 19 bevorderd. 
Afdeeling A. De dames A. E . L . v. Asscndclft, A . C l'ol, J . F. Drug-

horn, van Amsterdam, (nieuwe leerling!, G. E . A. dc Lang, M . Schut, en 
dc hecren C. W. G. Bakker, F. J . Bcsseling, H . M. J Bosse, A. vnn Daalcn 
Buissant des Amorie, J . W. Eiscnlocffel, J . W. dc Graaf, R. A A. J . 
Graafland, J . A. Ilestermun, A. M . lc Jeune, W. Koch, Al. Liogmont, X. A. 
F. Munninghoff, H . Ramoer, E . C. G. v. d. Vcn, 19 leerlingen vroegen 
bevorderd tc worden tot 3c (hoogste) klasse. 

Geslaagd zijn : 
Afdeeling A. Dc dames A . Bruin, D. G. W. Hcintz, W. J . v. d. Maarsel, 

M . C. G. Tjcbbcs, M . J . v. d. Wcijde, K. Wijntjes, en de heeren H . J . 
Bosch, J . C. Kcrkmcijer, P. Neidlinger, R. W. P. de Vries. 

Het eind-examen begon 26 Juni en duurde 13'/, dag. 
Het eind diploma met de daaraan verbonden grutilieatic van f 100 is toe

gekend aan de dames A. M. Kno lm rus, geboren te Riouw (Necrl.-Indic), 
Al. E . Mohrmann, gcb. te Ams'erdam, J . Siumpfl', geb. te id., eu de heeren 
J . J . Bauer, gcb. te Winschoten, II. Hnna, geb. te Amsterdam, H . v. Roggen, 
gcb. te Hendrik Ido Ambacht, W. C'. G. Roster, gcb. te Haarlem, G. 
M . Tumson, geb. tc Middelburg, F. A. Te|>e, geb. te Amsterdam, II. L . 
Ziek, gcb. te Offenbach liij Mainz. 

Dc lessen van den cursus 1891—-9.» vangen aan den Icu September c.k 

T W E E D E JAARGANG-N°. 29. ZAT KB DAG 21 J U L I 1894. 

« R K X S f f l i SMÜ9BKS8SÏ* « * ? f ^ « g - ' l 

R E D A C T I E V A N A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A : 

II. G . J A N S E N , W . K R O M H O U T C Z N . , J O S . T I L J . CUIJPERS, 
P A U L J . D E JONGI1 cn J . L . M . L A U W E R I K S . 

Bijdragen te adresseeren aan den Heer P A U L . J . D S JONOH,Vijtelttraat 
40 te Amsterdam, en alles, wat dc Administratie van het Genootschap 
betreft, aan den Heer J . C. D . Dl G A Z A R , le Secretaris, American-
hutel, te Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P . 

Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege
zonden, nan alle leden van het Genootschap. Dc jaarlijkschc contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
„ kunstlievende leden w 10.— 
• buitenleden » 7.50 

M E D E D E E L 1 N G E N "VAN HET GENOOTSCHAP. 

De Bibliothecaris-Archivaris, de heer J . Koffieberg, brengt 
ter kennis van heeren leden, dat de portefeuilles der lees-
cirkel, ingevolge Art. 13 van het huishoudelijk reglement 
der Genootschapswet, op Maandag 23 en Dinsdag 24 Juli 
a.s. zullen worden opgehaald, en dat de circulatie gedu
rende een werk zal zijn gestaakt. 

De 3e aflevering van den 3en jaargang van het plaatwerk 
„de Architect" welke binnenkort aan h.h. Inteekenaren zal 
worden toegezonden, is samengesteld als volgt : 

Plaat 157-158-159. 
Sociëteitsgebouw voor de R. K . leesvereeniging te Rot

terdam. 
Bekroond ontwerp van den heer Ant. van de Sandt. 
Plaat 160. 
Idem — idem. 
Bekroond ontwerp van den heer Jac. van Gils. 
Plaat 161. Noord-Gevel van het Raadhuis te 1'raneker. 
Plaat 162. Plattegrond met aanwijzing der gedane res

tauratie. 
Namens het Bestuur, 
De Is/e Secretaris, 

J . C. D. DI GAZAR. 

ONZE EXCURSIE N A A R „DE H A E R " . 
M O T T O : iltoe gingA 't a op den toglit ?" 

Niet erg hoopvol kwamen 1.1. Zaterdagavond de laatste 
stamgasten van onze sociëteit uit rook en licht uaar buiten 
en plasten met klapperende zooistappen door een stortregen, 
worstelend tegen de diagonaal-regenstralen, die den laatsten 
glimp van prettige voldaanheid, overblijfsel van den soos-
avond in schuine richting wegspoelden. 

//Dat belooft veel voor morgen" was het algemeen gevoelen 
en eeu wazig visioen van regenschermen, storinjassen en 

dompige kajuit schemerden door de regendraden hun voor 
de oogen. In die stemming verdeelden ze zich op het 
Leidsche plein in verschillende richtingen met een afscheids
groet „tot morgen ochtend"' en het vaste voornemen om 
het zich, ondanks voorspelde regen en storm en andere 
weernarigheid, den volgenden dag zoo pleizierig mogelijk 
te maken. 

Jaren achtereen (de oude leden spreken er nog van) heeft 
A. et A . op hare excursies geboft met het weer en ze bofte 
ook nu. Zondagmorgen achtte de regen haar taak (ten minste 
voorloopig) volbracht en sloot om 5 uur (volgens de geruch
ten) hare stroomen af eu toen tegen 8 uur de leden van 
het Genootschap met eenige introducés, te zamen dertig man, 
elkaar bij de Blauwbrug ontmoetten, stond de zon heerlijk 
schoon, vriendelijk lonkend aan den hemel en beloofde ons 
hare welwillendheid in den vorm van een mooien dag. 

Klokslag acht uur werden de touwen losgemaakt en 
stoomde ons „rank" vaartuig me' zijn kostbaren last onder 
den ijzeren boog der brug, welke blauw genoemd wordt. 

Even voor de Hoogesluis bij de „Volharding" moest nog 
worden vastgemeerd om eeu tweetal tc late leden in te 
schepen, die zich bij den barbier verlaat hadden en die ons 
een fraaie „.race" te zien gaven langs de A instel van brug tot 
brug, bijgestaan door een „pacemaker" (zooals dc sportman 
zegt) in den vorm van een slagersjongen. 

En nu nam de tocht in allen ernst een aanvang. 
Kennismaking aan boord met de introducés, gesprekken 

over algemeene zaken en profetische redevoeringen en wed
denschappen over het al of niet veranderen van het weer 

I cn weldra doorkliefde onze boot de Veehtsche wateren. 
Heerlijk was die tocht langs aardige, wegen, afgepaald 

I door knotwilgen, grillig gevormd tot elkaar o verbuigend ; 
langs achterzijden van tuinen met gezellige theekoepeltjes 
a la llildebrand, die deden denken aan de vervlogen tijden 
van lange pijpen, gebloemde vesten, jabots en ritselende 
zijde; steeds verder langs kasteelachtige landhuizen, door 
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hun schel wit, mooi scherp afstekend tegen de boomomge-
ving; langs tuinen met aardige zitjes iu het groen in eeue 
verscheidenheid van geheimzinnig licht eu donker; langs 
die oevers varend als door een dubbele rij van lieve, verras
sende gezichten en aangename plekjes ; en de gevallen regen 
had daar duizend frissche geuren ontwikkeld eu alles was 
ééu schoon geheel van leven en groei en warmte. 

Te Nieuwersluis, waar de heer Jos. Cuypers ons reeds 
aan den steiger wachtte om deu tocht naar het kasteel 
verder mede te maken, moest gewacht worden op eenige 
buitenleden die zich daar bij ons zouden aansluiten. Een 
achttal leden wandelde naar het station om ze te ontvangen, 
waar ze zeer tegen bun zin ooggetuigen waren van een 
jammerlijk verongelukken van een spoorwegbeambte ; eenigen 
van ons maakten zich daarbij verdienstelijk met het verlee-
neu vau flinke hulp. Sterk onder den indruk van het ge
beurde en zonder de verwachte reisgenoten (die zich later 
evenwel bij het kasteel aansloten) kwam het achttal weer 
op de boot die terstond van wal stak en opstoomde in de 
richting naar Breukeleu. Een goede atleiding was nu op de 
boot de explicatie van een paar teekeningen, waarop den 
geheelen aanleg van het kasteel „de Haer" op duidelijke 
wijze was aangegeven en waarbij sterk rekening was gehou
den met nardige uitkijkjes van en op het kasteel. 

Breukeleu was nu spoedig bereikt en voorbijgestoomd om 
ongeveer tien minuten verder aan te leggen eu de tocht-
genooten tc debarkeeren. Hier nam de excursie den vorm aan 
van een voetreis ; door een aardig laantje en over een smal één
persoons dijkje werd het Merwede-kanaal bereikt en moest wor
den overgestoken. In afwachting vau een flinke pont (die, zooals 
gemompeld werd, in bewerking is) waren daar twee lichte 
(een beetje al té) sloepjes die voor ons het eenig middel 
waren om de tegenover liggende zijde te bereiken ; telkens 
zou een ploeg van zes man overvaren. 

Ploeg één had veilig de overzijde bereikt en ploeg twee 
volgde onmiddellijk. Edoch, er scheen met inschepen geen 
rekening gehouden te zijn met proportioneele verdeeling der 
leden ten opzichte hunner corpulentie, zoodat de rand dier 
tweede boot vrijwel met de waterlijn gelijk was; de 
oever was bijna bereikt, twee der opvarenden namen een 
sierlijken sprong en voelden gras onder hun voeten, echter tot 
groot ongerief der overgebleven bemanning, die in haar boot 
weer werd teruggestuwd naar het midden en waardoor, 
tot overmaat van ramp, eene gezonde, zilte golf water de 
boot binnen stroomde 
HNH was het elck voor .sigh: een ieder bergh sijn leven". 

T)e overgeblevenen die hierin het begin zagen van een 
verder nat worden, legden zeer radicaal hunne innige sym
pathie voor het waterig element aan deu dag, door met eeu 
flauwe bocht overboord te springen, waarbij het bewijs 
geleverd werd dat A. et A . onder hare leden zeer verdien
stelijke zwemmers telt. Na dit blij-eindeud treurspel kwamen 
de overige leden, nu voorzichtiger gewordeu, in kleinere 
groepen over het kanaal en werd de wandeltocht naar het 
kasteel door allen (de natte leden incluis) voortgezet. 

Reeds van verre teekende links van den weg het kasteel 
zich af in forsche massale lijnen, grootsch, rustig tegen de 
blauwe lucht en na eene wandeling van bijna een uur waren 
we aan het doel der tocht genaderd eu begon voor den heer 
Cuypers de taak, die hij zoo welwillend op zich genomen had. 

Eerst werden door hem eenige bijzonderheden genoemd over 
de geschiedenis van het kasteel eu zijne omgeving; onze 
lezers kunnen die terugvinden in de onlangs in ous blad 
verschenen beschrijving van het kasteel; eene 'nalezing van 
dat artikel is vooral aan de tochtgenooten zeer aan te be
velen, daar nu een eu ander meer duidelijk zal zijn na 
een bezoek ter plaatse. 

Nadat de heer Cuypers vervolgens de plannen aangetoond 
had voor de verdediging van het kasteel tegen strijdlustige 
roofridders en boogschutters, tegen stormrammen, strijdkol

ven en verder middeleeuwsch oorlogsmatcrieel, begon de 
toch door het gebouw, dat reeds voor een klein gedeelte 
gereed en bewoonbaar is gemaakt. 

Bij het binnentreden eerst komt het uitgebreide van deze 
moderne restauratie voor den dag; ik zeg moderne, omdat 
het onvermijdelijk was het historische in sommige opzich
ten op te offeren aan de eischen van het hedendaagsch 
begrip van wonen, vooral ook omdat de eigenaar het voor
nemen heeft eenige maanden in het jaar het kasteel te 
betrekken. Dat evenwel het harmonieus vereenigen van antiek 
en moderu zeer wel mogelijk is, kan men zien in de reeds 
tijdelijk voor bewoning ingerichte vertrekken, iu de biblio
theek eu slaapkamer, gezellig gemaakt door meubelen en 
aan deu wand opgehangen tapijten, waarvan de warme kleu
ren mooi uitkwamen op de matgrijze fond van hel pleisterwerk. 

Vervolgens werd eene wandeling gemaakt door de kelders, 
over steigers van het nog in aanbouw zijnde gedeelte naar 
de z g. duiventoren, vanwaar men een prachtig gezicht had 
op de omgeving, en verder door den schuttersgang langs een 
torentrap weer naar den vasten grond ; hier werd nog even 
den wederopbouw bezichtigd van de in de nabijheid liggende 
kapel, waarna de tochtgenooten, allen ten zeerste voldaan over 
het bezichtigen van zulk een, in onze eeuw eenig bouwwerk, 
de terugwandeling aanvaardden, welke zonder eenig incident 
(ook het weer oversteken van het kanaal) afliep. De tien 
minuten boottocht, die ons van Brenkelen scheidde waren 
weldra verstreken en het hotel „Het State Wapen" bereikt, 
waar ons de gedekte tafel onder de klassieke veranda aan
genaam toelachte, daar na zulk eene gezonde wandeling de 
natuur hare rechten opeischte. 

Eerst evenwel moest de tocht door middel van leus en 
plaat vereeuwigd worden en maakte de heer di Qazar hier
toe eene opname van een buitengewoon elegante (!) groep, 
waarna de tafel stormerhand iugenomen werd en het tradi-
tioueele bordje schildpad in een minimum van tijd ver
dween ; vervolgens een algemeen geratel van messen en 
vorken op schalen en borden, geaccompagneerd door geluiden 
van op - en bemerkingen van Breukelen's jeugd, die in groot 
getal het afscheidend hek omklemde en nieuwsgierig toekeek. 

Bij het dessert stond de voorzitter op eu bracht in har
telijke bewoordingen namens allen dank aan den heer Jos. 
Cuypers voor al het schoons en merkwaardigs, dat hij ons 
dien dag te genieten heeft gegeven, waarop de heer Cuypers 
antwoordde met een dronk op den voortdurenden bloei van 
het Genootschap. Verder werd getoast op den leidenden op
zichter vau deu bouw, die mede aanzat en op de commissie 
(de heereu Jansen, di Gazar en van Dijk), die zoo kranig 
de organisatie van den tocht bewerkt hadden. 

Het was reeds half negen toen wij de tafel en het „State 
Wapen" verlieten om onze boot weer op te zoeken, behoorlijk 
uitgeleide gedaan door Breukelen's jong en oud. De terug
tocht was, hoewel van anderen aard, niet minder aangenaam 
dau de heenreis; overal langs beide oevers mannen en 
vrouwen, kinderen die al konden loopen en kinderen die nog 
moesten gedragen worden kwamen uit om ons hun afscheid 
toe te juichen met handen en zakdoeken, hoeden eu petten, 
krachtig beantwoord uit de kelen der tochtgenooten door 
formidabele kreten van sympathie met de Vechtsche bevol
king. Eeue ovatie aan de pupillenschool tc Nieuwersluis in 
den vorm van het Wilhelmus, opgeluisterd door bengaalsche 
verlichting kwam verbazend goed tot haar recht, vooral omdat 
niet één pupil thuis was en secundo omdat niet vooruit was 
overeengekomen of het Wilhelmus naar ouden of nieuwen 
trant zou worden afgevuurd. 

Na al dit schoons werden de bekers gevuld en toasten in
gesteld op onze ijverige bestuursleden, op leden van zooveel
jarigen dienst, nog steeds tot de getrouwen behoorend, die 
zich met toewijding voor het Genootschap beschikbaar stellen 
wanneer dat noodig i s ; toasten op introducés, kortom op 
zoowat iedereen die maar betoastbaar was, waarbij echter de 

gunstige bepaling gemaakt was (op straffe van woordberoo-
ving) dat elke speech niet langer dan negentig seconden 
duren mocht, eene bepaling die voor vele sprekers moeilijk 
was na te komen . . . . , zoo overvol was het gemoed ! 

En steeds verder varend onder een fraaien sterrenhemel 
met een bleeke, starende maan eu heerlijke zomeravondtem-
peratuur, ontlastte zich die bui van welsprekendheid verder 
in den vorm van toespraken, voordrachten en liederen en gaf 
lucht aan de overkropte gemoederen, die al dat stemschoon 
zoolang in zich hadden opgesloten; de lucht weergalmde 
van hartverheffende gezangen met refreinen die door hunne 
uitgerektheid aan de voordracht eene verbazende afmeting 
gaven. 

Audere leden weer gaven niet onverdienstelijk eenige 
plastische standeu te aauschouwen op den ketel en in de 
kajuit. Dit alles was wel in staat den tocht op prettige 
wijze te bekorten eu weldra kregen we de stad met hare 
tallooze lichten in het gezicht; de samenstellers der plas
tische standen op ketel en in kajuit, die als het ware iu 
hunne laatste groep versteend waren, ontdooiden en werden 
weder mensch. 

We stapteu even na middernacht aan de de Ruyterkade 
af en gingen in groepjes huiswaarts met het prettige gevoel 
een aangeuamen dag te hebben doorgebracht met veel leer
rijks en veel amicaliteit tevens en allen waren het daarover 
eens, dat de tocht van 15 Juli zonder twijfel goed ge
slaagd mag genoemd worden. 

De zin van ons devies „ Architectura et Amicitia" is dien 
dag in alle opzichten ad rem geweest. 

P. J . DB J . 

D E LES I N D E STEREOTOMIE. 
(Vervolg en slot van bh. 122.) 

Zulk een leertijd is onmisbaar om de eigenschappen te 
kennen der materialen welke bij het bouwen gebruikt 
worden, waaruit volgt, dat bij het ontwerpen niet alleen het 
uitwendig beeld van een bouwwerk op den voorgrond 
treedt, maar dit in nauw verband gebracht wordt met de 
constructie. Voor een waar architect (zooals zij die monu
menten hebben nagelateu, welke de trotsch van een volk 
uitmaken) bestaat het ontwerpen niet uit het trekken van lijnen 
op een vel papier uaar een op school onderwezen methode, 
inaar in den geest de geheele samenstelling van een gebouw 
opnemen, in gedachten er door wandelen, het van alle kanten 
bezien, het zich voorstellende bij regeu, bij zonneschijn en 
vooral rekening houdend met de toekomstige omgeving. Die 
opvatting zal de architect verder duidelijk maken doorcou-
ventioueele lijnen, zooals de musicus op het papier eenige 
teekenen neerschrijft om de klanken die zijn geest vormde, 
vast te stellen. Een dokter heeft eens verteld van een 
krankzinnig schilder, die onder zijne behandeling was, dat hij 
hem bezig vond een kop te schilderen en op de vraag van 
den dokter wat hij daar maakte, len antwoord kreeg : „Ik 
schilder het portret van den heiligen Petrus, ziet ge hem 
niet op dien stoel daar zitten ?" Eu hij wees hem een ledige 
stoel aan. Om een waar architect te zijn moest men bij het 
ontwerpen, evenals die schilder, „iu neveleu" gehuld zijn. 

Om tot dit goede doorzicht van de soliditeit te komen, 
zal ons niets beter helpen dan de stereotomie. Maar hiertoe 
is niet voldoende de stereotomie alleeu van theoretische zijde 
te onderwijzen als een tak van geometrie. Zulk een onder
wijs leidt beslist tot niets. Het is noodig, dat bij het 
aanschouwelijk ouderwijs de theorie en praktijk innig saam-
verbonden blijven. De professor moet zijne uiteenzetting 
baseeren op het door hem zelf uitgevoerde voorbeeld, waar
van hij elke steen aau zijne leerlingeu doet kennen en 
behandelen, waarna hij zou kunnen overgaan tot de gewone 

' voorstelliug van een werkteekening, waarop hij aantoont, hoe 
men elk stuk steen kan uitvoeren volgens op algemeene 

beginselen berustende lijnen, die bij ieder geval kunnen 
worden toegepast. Maar dit is nog niet alles. Wanneer de 
leerling zijn werkteekening nauwkeurig gemaakt en de uit
legging van den professor met zorg zou gevolgd hebben, 
zal hij niet het essentieele voordeel hebben van de studie 
der stereotomie, wanneer hij zelf de steenen niet houwt of 
vormt en het model optrekt naar de door hem gemaakte 
werkteekening. Daarmee zal hij de juiste overeenstemming 
gevoelen, die bestaat tusschen een teekening en de werkelijk
heid en zal hij vooral ook zien in de geometrische teekening 
geen gewone lijnen op papier, maar constructies welke zijn 
geest meet, omvat en beschouwt van uit alle oogpunten. 

De tegenwerping, die zich wellicht zou kunneu opdoeu, 
kan ziju dat een lang tijdsverloop noodig zal wezen voor 
de practische studie der stereotomie, want de uitvoering van 
een model voor een koepel bijvoorbeeld zou zeker één leer
ling eeu geheele week kunnen bezighouden. Iu de klas van 
de stereotomie, welke onder mijne (Harvey's) leiding stond 
in het college te Londen, nam de uitvoering van zulk eeu 
model twee uur in beslag. Onze klas was hiertoe als werk
plaats ingericht, waarin ieder der leerlingen een der steenen 
van het gebouw uitvoerde, naar de uitslagen en mallen welke 
hem door den meesterknecht (in dit geval ik-zelf) geleverd 
werden. De professor zou het werk van dertig leerlingen 
niet geheel ouder zijn toezicht kunnen hebben, hij werd 
hierin bijgestaan door de oudste leerlingen, die als secon
danten fungeerden. Achter elke groep van twee of drie 
staat zoo een secondant, die hun aanwijst hoe ze de ver
schillende vlakkeu der steenen behakken moeten en die van 
nabij toeziet om te voorkomen dat hun werk door verkeerde 
bewerking wordt bedorven. Een en ander nagaande, komt 
de schrijver tot de volgende bepalingen, welke hij wenscht 
opgenomen te zien in het reglement van de „Ecole des 
Beaux Arts" : 

1". Gedurende den geheelen duur der studies van de tweede 
klas, zullen de architect-leerlingen drie maal per week van 
8 tot 10 uur 's avonds, een practische cursus volgen van 
de stereotomie, niet alleen toegepast op het steenhouwen, 
maar ook op het timmerwerk, loodgieters- en audere werken 
welke bij een gebouw voorkomen. Gedurende deze lessen 
"uilen de leerlingen de werkteekeningen maken en de model
len uitvoeren onder leiding van den professor. 

2°. Alvorens te kunnen dingen naar het diploma van 
architect, zal verlangd worden, dat elke candidaat minstens 
twee jaar zal hebben doorgebracht op de werken als steen
houwer, metselaar en timmerman, dat wil zeggen, dat hij 
al deze vakken practisch heeft meegemaakt. Om dit moge
lijk te maken, zal het gouveruement in al zijne contracten 
met de aannemers, aan wie de uitvoering van openbare 
gebouwen wordt opgedragen, eene clausule opnemen die hen 
verbindt eeu zeker aantal leerlingen van de „Ecole des 
Beaux Arts" als leerling-werkman op hun werk tc plaatsen. 
Om zeker te zijn dat die leerlingen met versland voordeel 
trekken uit zulke gelegenheden om de practische zijde van 
hunne kunst te leeren, zullen de hoofden van de „Ecole" 
hun agenda's geven, waarin zij elkeen dag aanteekeningen 
moeten maken over de werken die zij hebben uitgevoerd, met 
bijvoeging van daarop betrekking hebbende beschouwingen. 

Bovendien zullen inspecteurs worden aangewezen die van 
tijd tot tijd de werkplaatsen, waar zich de leerlingen bevin
den, zullen bezoeken om de agenda's te controleeren en om 
zich te verzekeren, door het ondervragen ter plaatse, dat 
de leerlingen van hunne studies protiteeren. 

Dit inspectie-systeem is reeds ingesteld door het Engelsch 
gouvernement om ingenieurs te vormen die voor lndië 
bestemd zijn. 

Als ik het hierboven omschreven stelsel dringend aanbe
veel dau is dat vooral om eene leemte, waarmede het pu
bliek volkomen bekend is, aan te vullen. In Frankrijk en 
ook in Engeland beheerscht voor het gansche deel de geld-
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quaestie en de practische quaestie in vele opzichten de artis
tieke (juaestie. In beide landen heb ik ernstige klachten tegen 
de architecten gehoord over hunne onbekendheid met de 
prak tijk. Veel meuschen beschouwen de architecten als dure 
personages, meer gevaarlijk dan nuttig, en wenden zich 
daarom bij voorkeur direct tot de bouwondernemers, zoowel 
voor de ontwerpen, als voor dc uitvoering van het werk. 
Zonder twijfel hebben ze ongelijk, maar wat zult ge er aan 
doen, men stelt geen vertrouwen iu u. Als ge dit alles 
wilt veranderd zien en het vertrouwen van het publiek win
nen, wordt dan practisch. Ge zult er niet minder artist om 
zijn. Integendeel, dan eerst zult ge werkelijk architect zijn, 
in staat om vooruitgang in onze kunst te bewerkstelligen, 
zooals dat in hunne werken de oude meesters deden aan 
wie Frankrijk zijn schoonste monumenten te danken heeft. 

QUELLINUS-SCHOOL. 

Vrijdag 11. is de jaarlijksehe tentoonstelling vau boven
genoemde school geopend, waarvan wij in het volgend nummer 
een overzicht zullen geven. 

Hieronder volgt de opgaaf der verschillende bekroningen 
van den cursus 1893-94. 

E E R S T E S T U D I E J A A R . 

Decoratie-Schilders. le P R I J S , J . P. Mahlstede en M . Sitter. 
2e n D. Aalberts. 
3e n A. M . A. Peeters. 

Lithografen. le iy J . Zwanenburg. 
2e ii P. M . Schor. 

Beeldhouwers. le M . Sluizinga. 
2e t J . Teiterse en J . G. Kuyt. 

Bouwkundigen. le l> F. R. Luvken. Bouwkundigen. 
2e II J . E . Róód. 
T W E E D E S T U D I E J A A R . 

Decoratie-Schilders. le P R I J S , J . W. den Duyn en J . J . C. 
Lebea-u. 

2e « J . Zwolsman. 
3e u J . Willenburg. 

Lithografen. le n G. H . Schmidt. Lithografen. 
2e n H . J . van Loveren eu H. D. 

Stellemaker. 
Beeldhouwer». le ii L . Dom. 
Bouwkundigen. le ii J . P. Wormser. Bouwkundigen. 

2e u J . H . Dapper. 
D E R D E S T U D I E J A A R . 

Decoratie-Schil den. le P R I J S , Z Medailje, S. H . F. van der 
Noordaa. 

2e // P. Nieuwkamp en L . C. E . 
Richter. 

D I P L O M A ' S , J . Drogewaard en J . J . Kuyt. 
Lithografen. le P R I J S , Z. Medailje, W. E. N . Enninga. 

D I P L O M A ' S , J . G. van Ingen, G. C. Spaan 
en F. B. van den Bergh. 

Beeldhouwers. le P R I J S , Z. Medailje, M. Citroen. 
Bouwkundigen. le „ Z. Medailje, J . L . Pot. 

2e // J . G. van Essen, 
D I P L O M A ' S , H. Sjoerds eu D . G. Degen-

hardt. 

ARTI ET INDUSTRIAE. 
In de Zaterdag-avond, onder voorzitterschap vau den heer 

J . J . van Nieuwkcrken, in Den Haag gehouden vergadering 
door de Verecniging „Arti et industriae", maakte de voor
zitter in eenige waardeerende woorden melding van het 
uitvoerig rapport van het Departement den Haag der Maatij. 
tot bevordering van Nijverheid, inhoudende de resultaten 
van bet ingesteld onderzoek over de vakopleiding, en hij 

raadde den leden sterk aan met dit hoogst nuttige en leer
rijke verslag kennis te maken. 

Ingekomen waren drie vragen. Een met betrekking tot 
hef vorenstaande, kwam in 't kort hierop neder: „Hoe is 
de houding van „Arti" inzake de ongunstige resultaten 
van vakopleiding gebleken uit het door de Mij. tot bevor
dering van Nijverheid dienaangaande uitgebracht rapport 
en moet „Arti" zich doen vertegenwoordigen op het con
gres dier Mij.P" 

Voorts was o. a. nog gevraagd of 't niet wenschelijk zijn 
zou, van het zeer vele schoons dat de residentie aan kunst
voortbrengselen bezit, reprodructiën of afgietsels te maken. 

Wellicht zullen deze vragen in de a. s. wintervergade
ringen een onderwerp van bespreking uitmaken. De zomer-
excursie van de leden zal zich dit jaar bepalen tot een 
onderling uitstapje naar Leiden met haar musea. De heer 
dr. Dompierre de Chaufepié had zich reeds vroeger bereid 
verklaard leider te zijn bij de bezichtiging der musea. 

De tocht zal gemaakt worden op Donderdag 9 Augustus. 
Een der aanwezigen maakte vervolgens nog melding van 

de ongunstige resultaten welke de prijsvraag voor een diplo
ma, uitgeschreven door de Mij . tot bevordering van Nij
verheid had opgeleverd. 

Dezelfde prijsvraag was thans opnieuw uitgeschreven en dit 
lid vroeg of „Arti" niet eens met antwoorden uit den hoek 
zou komen. 

B E R I C H T E N . 

— Naar wij vernemen is de candidaat, die zich had 
aangemeld voor het toelatings-exameu voor den wedstrijd in 
de schoone bouwkunst (Prix de Rome) tot den definitieven 
prijskamp toegelaten. 

— Aan 's Rijks-school voor kunstnijverheid (geves
tigd in het Rijks-museum te Amsterdam) zijn met gunstig 
gevolg afgelegd het eind-examen van den vierjarigen cursus 
door de heeren : S. Goslinski, dec.-schilder, van Groningen; 
J . L . Heeroma, dec.-schilder, van Amsterdam en F. J . 
Th. W. van Rossum, meubelmaker, van Hilversum. 

Het theoretisch-eind-examen tot overgang van de eerste 
naar de tweede helft van den vierjarigen cursus door de 
heeren : F . Bobeldijk dec.-schilder, van Koog aau de Zaan 
en A . F. H . Falise, modelleur, van Wageningen. 

— De minister van binnenl. zaken heeft voor het tijdvak 
van 1 Sept. 1894 tot en met 31 Aug. 1895 benoemd tot 
adsistenten aan de Polytechnische School te Delft: H . 
Baucke, voor de scheikunde; G. A. J . Steen, voor de werk
tuigbouwkunde, en A. A. van Anrooy, voor de schoone 
bouwkunde. 

U I T D E N V R E E M D E . 

— 1 October a.s. zal C. W. Hase, de bekende leeraar 
in de Gothische bouwkunst aan de technische Hoogeschool te 
Hannover, wegens hooge leeftijd zijn ambt neerleggen. 

Hase is sinds lang het erkende hoofd der Hannoversche 
architecten-school, welke zich de studie der middeneeuwsche 
bouwkunst en der Noord-Duitsche bakst een bouw ten doel 
stelt. Hij heeft een groot aantal Rojnaansche en Gothische 
bouwwerken gerestaureerd, o. a. de Godehardt en de M i -
chaelis kerken te Hildesheim, de Nicolaïkerk te Luneberg 
en het oude raadhuis te Hannover. Hase werd geboren in 
1818 en was sinds 1849 leeraar te Hannover. 

— Uit Zevenbergen wordt bericht, dat in de gemeente 
Bucova, in het Hatszeg-dal, groeven van sneeuwwit marmer 
zijn ontdekt, hetwelk voor dat van Carrara niet onderdoet. 

Wegens plaatsgebrek moet het verslag van het jubileum van het St. Ber
nulphusgilde tot het volgend nummer blijven liggen. R E D . 

T W E E D E J A A R G A N G N ° . 30. ZATERDAG 28 J U L I 189L 

R E D A C T I E V A N AarHiTKin H A R A M I C I T I A : 

H . G . J A N S E N , W. K R O M H O U T C Z N . , JOS. T H . J . CUIJPERS, 
P A U L J . D E J O N G H en J . L. M . L A U W E R I K S . 

Bijdragen tc adressceren aan den Heer P A U L . J . D E JoNQU,Vijzelstraat 
40 te Amsterdam, en alles, wat de Administratie van het Genootschap 
betreft, aan den lieer J . C . D. D I G A Z A U , le Secretaris, American-
hotel, tc Amsterdam. 

VuollWAAKDKN VAN tl KT LIDMAATSCHAP. 
Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege

zonden, aau alle leden van het Genootschap. Dojnarhjksche contributie 
voor bet lidmaatschap bedraagt : 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
„ kunstlievende leden „ 10.— 
• buitenleden „ 7.50 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

De afdrukken van de fotografiische groep, opgenomen 
met de excursie op Zondag 15 Juli j.1., bewerkt door deu 
fotograaf P. Oosterhuis, zijn ad ƒ 0.50 per stuk verkrijgbaar 
bij deu ondergeteekende, American-Hótel. 

Namens het Bestuur, 
De lste Secretaris, 

3. C. D. DI GAZAR. 

H E T Z I L V E R E N J U B I L E U M V A N H E T 

S T . B E R N U L P H U S G I L D E . 

Op Maandag den lGden Juli vierde het St. Bernulphus
gilde, te Utrecht gevestigd, ter bevordering der studie van 
de Christelijke kunst, zijn 25-jarig bestaan en tevens het 
zilveren jubilé vau zijn deken, de hoogeerwaarden heer G. 
W. van Heukelum. 

Als gedachtenis aan dezen merkwaardigeu dag werd den 
eersten Deken aaugebodeu eene verguld zilveren gildeketen 
door Jan Brom gedreven en geëmailleerd in den aard der 
werken van de XVe eeuw. Het groote midden medaillon ver
toont een gedreven beeld van tien H . Bernulphus, Bisschop 
van Utrecht, bouwmeester en kunstbeschermer; de schakels 
met loofwerk worden afwisselend door 't wapen van't gilde 
en dat van 't aartsbisdom Utrecht gescheiden. Dit werk is 
zeker een waardig monument van 't geen het streven van 
't gild na 25 jaar vermag voort te brengen. 

Onder de 70 feestvierenden bevonden zich twee afgevaar
digden van de gilden onzer naburen : de onder-Deken van 
het Belgische St. Thomas en Lucasgilde, (wegens hel over
lijden van deu stichter en Deken Baron Bcthune) de zeer-
eerwaarde heer Delvigne, en de Deken van het St. Grego-
riusgilde, Sir Stuart Knil l , oud-Lord Mayor der stad London. 

Gedurende de namiddag-vergadering hield Dr. Schaepinan 
eene gloedvolle rede, waaruit we hier eenige gedeelten 

opnemen. De gansche rede is afgedrukt in hel Centrum van 
Maandag 17 Juli 1.1. 

Na de inleiding : 
Waarom vieren wij juist het vijl' en-twintig lal van jaren ': Ligt er wel

licht iets in de taal dier cijfers ? 
Oude wijzen hebben daarover gepeinsd eu zelfs dc man van Sinaï en Horeb, 

Mozes, heeft in den bouw en de versiering van ziju hondstent ons dc mys
tiek doen gevoelen van getal cn maat. 

Hier treedt spreker in een wijsgecrige verklaring van het getal vijf en 
vijfentwintig. De 5, samengesteld uit de tweeheid en dc drieheid, het gelijke 
cn het ongelijke, voert onmiddellijk henen lot dc 10, volgens de Ouden een 
volmaakt getal —• spreker doelt hier op de gclallcnleer vun Pythagoras, die 
zegt dut de dccas, de tienheid, de volmaaktste vnn ulle verbindingen is — . 
Indien dit nu geldt voor de 5 en dc 10, hoeveel metr dan voor de 25 ! 
Wij vieren alzoo een rustdag in het streven naar de volmaking, al is die 
rustdag nog niet dc rust van den grootcn Sabbath. Zij herinnert er ons aan. 
dat het brood gegeten moet worden in het zweet d c aansehijns, maar belooft 
ons tevens door dat glorieuze zweet de zegepraal over den dood. 

Niet weinigen onder u verbazen zich allerminst over dc symboliek, die 
ik daar in twee woorden ten beste gat'. Zij kennen baar evengoed als ik, 
zij weten waar ik haar voud, zij herinneren zich onze jonge dazen, toen 
de groote en geweldige meester ons lot dc kennis voerde van: .Die Sym-
bolik des Mosaischeu Cultus" van dr. Karl Christ. Willi. I'd. Hiilir. Welk 
een tijd, mijne vrienden, welk een tijd! Toen hoogte cn breedte van de 
boudstent ous hooge en heilige dingen openbaarde, loen de kleurrijke voor
hangen golfden vol mysteriën, toen het ruischen en rinkelen van de gewaden 
des hoogepriesters ons voor dc komende wonderen trillen deed. Toen de 
heilige stad Gods, het nieuwe Sion zich iu de Apocalypse voor ons opbouwde 
en ieder kcurgestceule zijn waarheid sprak, zijn geheim uitstraalde in licht. 
Welk een lijd ! Eu nog leeft dat alles iu ous, als ccn kuningslclic tusschen 
doornen, want onsterfelijk zijn de bloiuicu der heilige schoonheid gezaaid 
en geplant in de jonge ziel! 

Maar geen uwer verbaast zich wel over het gebruik van wat symboliek 
op dezen dag. Het geldt hier toch een feest der christelijke kunst. Eu 
van de christelijke kunst is de symboliek de kracht, de schoonheid en het 
wezen 

Overal is het symbool. De natuur biedt het aan in ieder hurer werken. 
Openbaring als ook /ij op hare wijze is, kan zij niet anders. Dc mensch 
boots haar na in zijue verzinnebeeldingen. Hij zoekt bij haar cu wal hij wint 
en verovert, openbaart bij op zijue wijze. Maar hij heeft meer tc doen dan 
nu te bootsen. Dc natuur is de stomme openbaring, de mensch moet haar 
doen spreken. Hij moet haar doen spreken, zooals zij gesproken zou hebben 
zonder zijn schuld, zonder zijn zonde. Hij moet huur taal reinigen, veredelen, 
van licht doordringen, van licht doen stralen; ulle middelen staan hem ten 
dienste: zijn geest, ziju gemoed, zijn vernuft, zijn phantnsie als de innerlijke 
scheppingskracht; uls dc bezielde werktuigen van deze: zijn woord en zijn hand. 

Vooral het woord. Het woord is de meest geheimvolle verzinnebeelding 
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der gedachte. Niet altijd de waarachtige, niet altijd dc ware, — de logen it 
in de wereld gekomen. Maar waar dc logen wordt uitgebannen, waar het 
woord wordt gedoopt tot waarheid cn bezield door den heiligen geest, daar 
wordt dat woord bet symbool, dat ons op dc lippen wordt gelegd, als 
wij neerdalen in dit tijdperk des levens, — dat wij op dc lippen nemen, 
nis wij opstijgen tot den eeuwigen Hechter: het symbool der Apostelen, het 
symbool des gelooft. 

Dc aanwijzing is voldoende; langs dien weg cn in die richting zoek ik de 
symboliek der christelijke kunst. 

In alle waarachtige kunst is godsdienst en in lederen godsdienst is symbo
liek. Het zou ook waarlijk wonder mogen hcetcn, indien de mensch voor 
zijn hoogste en beste gedachten geen hooge cn heilige beelden bezat. Ken 
verzinnebeelding, die niet alleen op wetenschap en phantasic, maar ook op 
historie berust, die niet alleen de openbaring is van de natuur der zaak, maar 
ook dc vrucht van ccn zekere overeenkomst. Niet altijd oorspronkelijk, som
tijds in haar gebrekkige vormen gewild. Die overal echter zichtbaur is, bij 
alle geslachten en in alle tijden, die overal eu al ijd in hare verhevene ver-
verschijningen van schoonheid cn grootheid spreekt. 

Dc bewijzen daarvoor zijn talrijk. Spreker kan daartoe ofwel een tocht 
ondernemen door dc eeuwen, ofwel voor zijne hoorders een parlement der 
godsdiensten doen dagen waarop iedere godsdienst zijn symboliek zou ver-
tulken, maar indien hij dit laatste wilde beproeven, er zouden weldra stem
men gehoord worden die zeiden: Dan liever eeu tocht door de ecuwen, al 
voert die ook somtijds door de woestijn. 

Waartoe ook Parlement of tocht:- Gij weet evenals ik van wat krachtige 
symboliek dc tempel der Egyptenaren met zijn beeldschrift cn zijn lotusbloe
men getuigt. In de aan Muzenbergen herinnerende monumenten der Hindoes 
ziet gij al dc wisselingen van bet leven tot de laatste cn hoogste lerensbe-
vrijding verbeeld. Dc Caryatidcn van het Ereehtheion, de koninklijke en 
maagdelijke zuilen van het Parthenon slaan en dragen; de kroonlijst sluit 
al' en drukt. Is het mogelijk fraaier cn roerender den geest te belichamen, 
die op de wieken der schoonheid boven het zinnelijke uit wil streven, iu het 
zinnelijke gevangen blijft P 

Waartoe dit alles ? Waartoe gewagen van dc symboliek in Salome's tempel 
schitterend; van die andere symboliek in dc Catacomben, als in een stalleken 
geboren, van dc koepels der Byziinlyiu, van de ouder hel geweld der ijzeren 
eeuwen altijd hooger rijzende Romaantche kunst? Ik haaal mij lot den 
kunstvorm, dien wij allen als de christelijke kunst lielhadden, vereeren en 
dienen, den kunstvorm der Gothiek met haar geheel de wereld omvamende, 
geheel dc wereld doorstralende, geheel de wereld omhoog beurende symboliek. 

Een oogenblik houdt men mij staaude. Men vraagt mij naar bet recht, 
dat op den naam van de christelijke kunst de Gothiek kau doen gelden. Ik 
antwoord, natuurlijk met ecu bceid. De Kerk spreekt alle talen. In alle 
tuien kau men het geloof belijden cn het Onze Vader bidden. Zelfs in haar 
liturgie bezigt zij meer dan ééuc taal. Maar zij heeft toch hare taal, dj 
taal der Kerk. 

Het is geen gelijkstelling, het is een vergelijking. Zoo zij niet nlles be
wijst, zij verklaart genoeg 

.Maar nu, weg met de woorden, ziet om u en luistert! Daar rijst een wereld 
voor n op, waarin al het zichtbare door het onzienlijke wordt verklaard cn 
verlicht. Een wereld ook vau de wonderbaarste cn rijkste en stoutste en 
veelvormigite cn betooverendtte en veredelendtte vormen, vormen aan geen 
enkel van welke de geest, die levend maakt, ontbreekt. Luistert, daar gaan 
geluiden en woorden cn sagen en zangen door de lucht, die als de schors zijn 
der natuur, dc stemmen van een nieuw haar ingestort leven. Ziet om u, daar 
rijst de hooge dom, die in zijn reusachtige afmetingen al de verbindingen 
eu spelingen van vierkant en driehoek, van ruit en cirkel belichaamt en in 
al die verwikkelingen hooge mysteriën van eindig en oneindig leven vertolkt. 
De doin, van wiens hooge kruisbloem, tot wiens diepsten grondsteen, langs 
dak cn m uurbekroning, langs wimberg en Haal, langs steunb og en beer, langs 
draagsteen cn watersnuit een hymne loopt vnn zingende slecu —• een hymne 
nis van de drie jongelingen in den vuuroven, even zwellend van geestdrift, 
van rijkdom eu majesteit. De dom, die iu zijn binnenste cn alle geledingen 
het Surtutn Cordu — Habcmus ad Dominum zingt cn een nieuwe wereld 
ons openbaart, nieuw van schoonheid eu nieuw van zin 

Zoo was het overal. Historie en phantasic vervulden te zamen de wereld 
met nieuwe beeld'n in het licht van geloof cn liefde ontdekt. Was het 
wonder? Als dc koning van deze wereld heerscht cr ccn, die zelf God en 
inenten in een persoon vereenigend, dc hoogttc werkelijkheid was en tevens 
het hoogste zinnebeeld. Aan Hem, dc straling van des Vaders glorie, van 
Zijn wezen de gedaante, dankte de symboliek der christelijke kunst haar 
beslaan, haar kracht, haar grootheid. Aan H e m . . . den verborgen, den altijd 
nabijzijiiden God. Dat is het wecrgalooze iu deze symboliek, in deze kunst, 
dat is dc grondtoon van haar wezen, die zij langs geheel de reusachtige 
toonladder van hare uitingen jubelend hcrjubelde : 

„Adoro tc devote, latcns Deltas." 
I loe stoud het hier tc lande met dc symboliek geschapen vóór 25 jaren ? 
De arme, zij was de heilige armoede in dc dagen van St. Ernncisciis 

van Assisic, in al hare schoonheid had zij geen vrienden meer. Eeuwen cn 
eeuwen lang was zij vergeten, geslagen of — erger nog — bepleisterd. Men 
bad haar gemaakt tot de dienaresse van den wansmaak, den smaad van 
den dag. Zeker, daar waren mannen opgestaan, mannen van kracht en we
tenschap, van vernuft cn genie, die haar weder lielhadden cn dienden, 
die haar hoog beurden door woord cn werk. Ook op onzen vaderlandschen 
bodem. Ik behoef het verzwagerd paar niet te noemen, dat aun dien ar
beid zijn naam onsterfelijk verbonden heeft. De een, een echte ridder, reeds 
rustend met de handen gekruist over het goede zwaard, de ander nog onder 
ons levend cn zijn jeugd verjongeud als die der adelaren ; beiden arbeiders 
der eerste ure, in de kilte van den morgen, in de hitte van den dag . . . . 

Toen riep de thans jubileercndc deken van het Sint Bcrnulphusgilde man
nen op, die met hem zouden trachten de christelijke kunst op onzen vader
landschen bodem een nieuw leven in te storten, want hg begreep dat 
vereeniging noodzakelijk was. En die medestanders, hij vond ze — twee 

van hen zal spreker gedenken. Dc een — een man vnn kinderlijken eenvoud 
cn koninklijk karakter, wiens drukkende zorgen als kerkvoogd hem niet 
beletten met brandenden ijver te werken voor de bevordering vau kunst 
cn schoonheid — bij rust reeds met de handen gekruist over het goede zwaard. 

En dan een ander, ginds te Keulen aau deu Rijn. Een veteraan niet alleen 
op het gebied der kunst. Ecu wijze in 's lands raadzaal, een rechtvaardige 
op den stoel der mugislrnten, een denker in het boekvertrek, een dichter 
tusschen de overblijfselen der groote eeuwen, een strijder cn een held op 
ieder gebied. Een man van (iermaanschc diepzinnigheid cn Franschen 
geest, ccn echte zoon van dien geheimvollen Rijnstroom, die van de scheme
rige dagen der Nibelungcn tot het druk gewoel van onzen dag dc volken 
lokt en trekt cn loch — vergeeft het klassieke beeld — als ecu andere 
Penelope trouw blijft aan haar Odysseus. Met zijne T'mgcrzeige en zijn 
Jpkorumeu, met zijne ontelbare geschriften van allerlei vorm heeft A u g u s t 
R e i c h e n s p e r g e r den geestelijken dom voor het Duitschc volk herbouwd, 
vóur nog de keizersklok in de zes eeuwen voltooide torens werd geluid. 
Voor het Duilsche volk, want deze is de man, die de kunst heeft 
vrijgemaakt van dc dcfiigheid en het groote woord in de wereld 
heeft geworpen : „Die Kunst is Jedermann's Sachc." Grijsaard als hg gewor
den is, is hij jong gebleven, in ziju doorgroefd en doorploegd gehint gelijkend 
op ccn dier i uitschc eiken, die het Runenschrift der stormen in hun schors 
dragen, maar het onaantastbare leven in hun hart. 

Alet eenige herinneringen aan 't leven van den Deken 
wordt dan de keten aangeboden. 

Een maaltijd vereenigde de feestvierenden, waarvan velen 
met den avondtrein de jaarlijksche kunstreis ondernamen, 
welke thans Antwerpen niet zijn oudheden op de Tentoon
stelling en in de stad ten doel had. ('I'H0 

B E S C H O U W I N G E N 
N A A R A A N L E I D I N G V A N D E T E N T O O N S T E L L I N G D E R QuEL-

L I N U S - S C H O O L E N O I E V A N D E N W E R K E N D E N S T A N D , 

D E L A A T S T E I N D E M l J . T E R B E V . D E R B O U W K U N S T . 

Iedereen «eet dat het teekenonderwijs, of liever het hin.it-
onderwijs in het algemeen, niet die resultaten afwerpt die 
men er met billijkheid van zou kunnen verwachten. Ligt 
de schuld hiervan bij de leeraren, bij de leerlingen of 
schuilt ze in de gevolgde methode ? Mijns inziens zit de 
fout in de methode, en als gevolg diiurvan, bij de leeraren, 
die nog te veel aan verouderde principen gehecht zijn. Er 
is dunkt mij een leergang mogelijk die langs den weg van 
geleidelijke denkkrachtontwikkeling, heel wat meer kon doen 
verwachten, dau de totale mislukking die tot nog toe, bijna 
zonder uitzondering, het gevolg is van alle kunstonderwijs 
experimenten. 

Vroeger liet men bij het teekenonderwijs de leerlingen 
bij voorkeur platen namaken, de voordeelen aan die geest-
doovende reproductie voor slechte of sentimenteele modellen 
verbonden waren onschatbaar, noch leeraar noch leerling 
behoefden hnune hersenen met denken te vermoeien, de 
vorming van vet tusschen de hersenwiudingen moet enorm 
geweest zijn. 

In die gelukkige dagen arceerde en schaduwde men dat 
het een lust was. De portefeuilles der leerlingen bezweken 
onder den last van sentimenteele juffrouwen met oogen als 
duiveneieren. Landschappen ontstonden bij tienduizendtallen. 

Onmogelijke dierenkoppeu fotografeerden hunne vuile, 
groezelige oppervlakte op de achterzijde van nog onmoge
lijker ornamentkrul'en, na eenige jaren van zorgvuldige 
opeenstapeling, ontstond eene zwaddermassa, zoo onooglijk en 
ontoonbaar, dat geen scheikundige zich aau eene analyse 
er van zou durven wagen. Onmetelijke banen onbevlekt 
papier werden in zwarte oppervlakken herschapen en wolken 
zwart stof vulden den dampkring, zoodat zelfs nu nog 
hel uitzicht bezoedeld is, en de sporen ervan ook nu nog 
waar te nemen zijn op deze beide tentoonstellingen. 

Ik geloof dat voor aanstaande kunstindustrieelen, dus geen 
héél grrooote artisten, veel tijd en werk bespaard kon worden 
als men bij het teekenonderwijs wat minder gewicht wilde 
leggen op het precies nabootsen van allerlei toevallige tint
jes, het zou nuttiger zijn, een soberder wijze van uitvoeren 
toe te passen, een enkele lijn toch is dikwijls mevrzeggend 
dan het noodeloos grijs of zwart invullen van zooveel vier
kante meters papier. 

Ik wil hiermede natuurlijk geen aanmerking maken op 
het voortreffelijke teekenwerk der leerlingen van den wer
kenden stand, maar eeu leeraar aldus voor zijn taak berekend, 
die leerlingen heeft met zulk eene vatbaarheid als blijkt 
uit het geleverde werk, kon op een practisch gebied nutti
ger resultaten verkrijgen. Het namaken toch van tinten, 
kleurtjes en tonen, hoe verdienstelijk ook gedaan en har
monisch verkregen, kost een massa tijd die niet altijd te 
verantwoorden is, als men let op den korten studietijd en 
de onverbiddelijke eischen der ijzeren praktijk, die met 
hare economische samenstelling elke overdaad niet onbruik
baarheid straft, en hierin mijns inziens hoogst rechtvaardig 
te werk gaat. 

Een andere vraag is, of het uitsluitend copieeren van 
dingen naar de natuur zooveel meer ontwikkelend werkt dan 
het copieeren van platen ? Misschien wordt die vraag dui
delijker als we ons verplaatsen op het terrein van het 
boetseeren. Vroeger eu tegenwoordig leerde men boetseeren 
naar modellen, het groote ouderscheid tusschen toen en 
thans bestaat alleen duurin dat men nu betere modellen, 
kiest; maar het wezen der zaak is hetzelfde gebleven, al 
rekent men den invloed van goede modellen nog zoo groot; 
zelf-ontwerpen, samenstellen, opbouwen moet ook langs een 
geleidelijken weg aangeleerd worden, en deze weg wordt 
niet gevolgd wanneer strikt copieeren en niets anders als 
copieeren de eenige opgave is. 

Tegen dit alles zou men kunnen aanvoeren dat copieeren 
noodig is om de techniek machtig te worden, en ook om 
vormen te leeren kennen die men niet zoo dagelijks onder 
de oogen krijgt, (antieken, naakt model enz). 

Hoe zwaar nu deze eischen ook mogen wegeu, ze zijn 
niet meer dan middelen om tot het doel: zelf coinposeeren 
te geraken. De groote fout is, dat men juist deze machtige 
hulpmiddelen, die niet gemist kunnen worden, te veel of 
liever uitsluitend voor doel is gaan aanzien. Wat heeft het 
voor nut om de natuur getrouw te copieeten !J Als straks 
de kleur-fotografie wordt uitgevonden hebben alleen daarnaar 
strevende schilders hunne roeping gemist en evenzoo moeten 
beeldhouwers het afleggen tegen natuur-afgietsels, werke
lijke artisten zoeken dan ook naar iets anders, om natuur
getrouwheid in gewonen zin is het hun niet te doen. Zou 
het dan ook bij het kunst-onderwijs niet beter zijn een 
anderen horizon te gaan aannemen, eu veel overbodig werk 
in nuttige kracht om te zetten ? 

Het eerste teekenonderwijs geschiedt gewoonlijk naar 
randplaten, die in gehalte lager staan dan waartoe de meeste 
leerlingen in hunne naïviteit in staat zijn, op de Quellinus-
school kan men zien dat dit eene verrassende waarheid is. 
Zou zulk eeue richting niet op het boetseeren kunnen toe
gepast worden en evenzoo op de andere leervakken, bouw
kunde, decoratief-schilderen enz. Het is voor een leer
ling geen kleine trots als hij de een of andere natuurstudie 
tot iets bruikbaars voor de praktijk mag omwerken. 

Hij levert dan zelf iets, hij schept, en voor elk mensch 
is dat eene behoefte en de voldoening daarvan een genot. 

De schaduwzijde van deze methode zou ziju de groote 
inspanning die er van de zijde der leeraren gevorderd wordt, 
plus de noodige bekwaamheid om ze toe te passen, het 
ontbreken van deze bekwaamheid beschouw ik als de grond
oorzaak van het zoo sporadisch toepassen van zulk een 
leerplan, en dit kan niemand verwonderen als men bedenkt 
dat de meeste leeraren zijn opgefokt in andere beginselen 
dan ze zouden moeten onderwijzen. Nog een bezwaar zijn de 
groote klassen meestal in omgekeerde rede tot de tractementen. 

Bij het doorloopen der Quellinus-school-collectie kwam het 
me voor, dat het decoratief schilderen ook wel naar betere 
voorbeelden kon onderwezen worden, dan de aartsleelijke 
platen uit het boekwerk die Tfianze, natuurlijk een duitsch 
werk, met zeer goedkoope composities opgeluisterd met eene 
cacofonie van schrille kleuren, alles te zamen van een zeer 

verdacht kunstgehalte. Zijn voorbeelden noodig, dan hebben 
toch de klassieken en de middeneeuwen betere dingen ge
leverd, terwijl natuurvormen beter uit de natuur zelve te 
halen zijn. 

Met al deze beschouwingen heb ik eigenlijk nog niets 
van de tentoonstellingen zelve verteld, ik veronderstel echter 
dat de leden van A . et A . te veel belang in het kunst
onderwijs stellen dan dat ze deze tentoonstellingen onbezocht 
zouden laten voorbijgaan. 

L A U W E R I K S . 

I N G E Z O N D E N . 

E E N G O E D V O O R B E E L D . 
Mijnheer de Redacteur ! 

Het beruchte gevleugelde woord „Kunst is geeu Regee-
ringszaak" heeft in den tegenwoordigen tijd veel van zijn 
kracht en beteekenis verloren. De Regeering heeft in de 
laatste jaren veel meer dan voorheen getoond, wel degelijk 
belang in de kunst te stellen, door 't schenken van gelde
lijke bijdragen tot het herstellen van oude monumenten, 
kerken, subsidieeren van teekenscholen, enz. enz. Maar vooral 
bij het maken van nieuwe Rijksgebouwen tracht men thans 
zooveel mogelijk aan de eischen van de kunst te voldoen. 
Gelukken deze pogingen niet altijd even goed, dau . . . de 
critiek is daar om het rechte spoor aan te wijzen. In elk 
geyal het streven is te prijzen en de vroegere onverschillig
heid heeft plaats gemaakt voor ijverige belangstelling, ook 
van het beschaafde publiek. Dit is al veel gewonnen. Wel 
wordt er in België van regeeringswege veel meer dau hier 
voor de kunst gedaan, maar de Belgen hebben ook geen 
Atjehsche vrienden en vijanden, die schatten verslinden. 

't Komt mij voor, dat de van weinige achting getuigende 
uitdrukking, dat kunst geen regeeringszaak is, de beoefenaars 
der kunst - gewoonlijk de stillen in den lande - als een 
zweepslag in de ooren geklonken heeft, en zij zich daarom 
aangegord hebben om met meerder kracht dan vóór dezen 
op te treden voor de rechten der kunst. Tot deze redeneering 
kom ik, mijnheer de Redacteur, althans vergelijkender wijze, 
nu ik de gevolgen naga, die een soortgelijke zweepslag hier 
ter stede heeft teweeg gebracht. 

Het is u bekend hoe iu den afgeloopen winter in een 
groote vergadering van beschaafde lieden een talentvol rede
naar durfde spreken van de bouwkunst als de laagste der 
kunsten. Ook deze onaaugenaine stelling heeft bestrijding 
ondervonden en de bouwkundigen en het publiek alhier tot 
grooter ijver en meerder belangstelling opgewekt, om aan te 
toouen, dat zij het geenszins met dien spreker eens zijn. 

Vandaar dat de eerste poging van het Gemeentebestuur 
om iets in het belang der bouwkunst te doen, door vakman
nen en door leeken met ingenomenheid begroet is geworden. 
De Raad heeft n.1. een soort van prijsvraag uitgeschreven 
voor het bebouwen van een stukje gemeentegrond. De in
zender, wiens plan het fraaiste bevonden wordt, krijgt de 
voorkeur om tegen concurreerenden prijs het terrein te koo-
pen. Deze bepaling is niet gelukkig te noemen, want gesteld, 
dat een der andere inzenders - er zijn vijf plannen op deze 
prijsvraag ingekomen - nu eens een paar gulden per M . 5 

meer biedt, wat zal de Raad dun moeten besluiten ? 
Nog een bezwaar voor meerdere mededinging is er gelegen 

in de omstandigheid, dat nu alleen die architecten konden 
inzenden, welke een opdracht van een principaal daartoe 
ontvingen, terwijl de overige mogen toekijken. Door deze 
beperking zijn er minstens vier ontwerpen minder ingezon
den, hetgeen tegen de bedoeling van deu Raad geweest is, 
want deze wilde in de eerste plaats een bewijs van belang-
stelling in de bouwkunst geven, door de stad met een fraai 
winkelgebouw te verrijken en ten andere aau alle te Breda 
wonende mannen van het vak gelegenheid geven om vnn 
hun talent te doen blijken. 
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Beter ware het daarom geweest, indien men de gewone 
manier van een prijsvraag uitschrijven gevolgd had, door 
n.1. eeu, zij 't ook geringe — de eer der overwinning is 
al een zeer groote — premie voor het bekroonde plan vast 
te stellen en den grond daarna publiek tc verkoopen wel de 
voorwaarde, dat de gevels van hl bekroonde ontwerp moesten 
gevolgd worden, terwijl de indeeling van het plan in overleg 
met de jury — zoo noodig — mocht gewijzigd worden. 

Maar laat mij in plaats van critisecren — wat uien hier 
niet bemint — dankbaar erkennen, dat deze gemeentelijke 
prijsvraag een eerste goede stap is op den weg der kunst, 
en ,/ce n'est que le premier pas qui conté !" 

Wellicht ook dat de. jury in haar rapport op een en 
ander de aandacht vestigt. Van hare beschouwingen en voor
lichting hebben wij de beste verwachtingen, daar zij bestaat 
uit de heeren : Koomans, bouwkundig- en civiel-ingenieur, 
leeraar aan de Koninklijke Militaire Academie, Langelaar 
architect, bekend door zijn kerkenbouw en Van den Erve, 
hoofdopzichter bij het Domeinbestuur, alle mannen welke 
de grootste achting genieten. 

Er bestaan alle redenen om te verwachten, dat het niet 
bij deze eerste prijsvraag zal blijven, want daartoe staat 
onze tegeuwoordige burgemeester te veel als een kunstlie
vend man bekend, waarvan Z E . A . elk jaar de duidelijkste 
bewijzen geeft, o.a. bij de prijsuitdeeling van de groote 
Koninklijke gouden en andere medailles aan leerlingen van 
het Stadsteekeninstituut. Dan moedigt hij onder eeu harte
lijke toespraak de bekroondeu aan, om voorttegaan op bet 
moeielijke pad der kunst, en 't is ons daarom duidelijk, dat 
Z.E.A. thans, door het instellen van prijsvragen, aan die 
jongelieden, inmiddels mannen geworden, gelegenheid wil 
geven, om te bewijzen, dat zij den verstandigen raad van 
den burgervader opgevolgd hebben 

Laat ons hopen, 
door Breda gegeven, door 
gevolgd worden. Aanmoediging leidt tot een ijverig streven 
en een opgewekt leven, en dit is zeer uoodig op het gebied 
der kunst. 

Indien u, mijnheer de Redacteur, en de lezers van Ar
chitectura den uitslag van de beoordeeling der plannen door 
de jury wilt kennen, dau zal ik u die te zijner tijd gaarne 
mededeelen. J . 

BiiKOA, 24 Juli 1894. 

B O E K A A N K O N D I G I N G . 

dat het goede voorbeeld ten deze nu 
meerdere gemeentebesturen zal 

Bij den uitgever E. J . Brill te Leiden heeft het licht 
gezien : „Algemeene voorschriften voor de levering en keu
ring van Bouwstoffen en voor de uitvoering en het onder
houd vau Bouwwerken, opgesteld voor en met medewerking 
van bet Genootschap, „Architectura et Amicitia" door J . 
A . van der Kloes, leeraar iu de kennis der Bouwstoffen 
aan de Polytechnische School te Delft. 

Wij laten hier het voorbericht bij de uitgave volgen en mee-
nen verder te kunnen volstaan met de mededeeling, dat bet 
werkje, in fraaien linnen band, voor leden van het Genoot
schap ad ƒ 1 . 2 5 verkrijgbaar is. 

V O O R B E R I C H T . 

Toen de heer J . A . V A N D E R K L O E S begonnen was met 
zijne critische beschouwingen op de vigeerende Algemeene 
Voorschriften van het Departement van W. H . en N . in 
het Technisch Gedeelte van ons Genootschapsorgaan te 
plaatsen, bleek het al spoedig, dat hij hiermede een werk 
had ondernomen, dat iu technische kringen zeer de aan
dacht trok. 

Van vele zijden werd aan de uitnoodiging van deu heer 
V A N D E R K L O E S gevolg gegeven om, door het meedeeleu 
vau eigen ervaringen, eene zoo nauwkeurig mogelijke redactie 
te helpen samenstellen, zoodat op die wijze een geheel tot 

stand kwam, dat de vrucht mag heeteu van nauwgezette 
studie en erustige samenwerking. 

Wij achtten het daarom een gelukkig denkbeeld om, door 
de afzonderlijke uitgave van deze herziene A. V . aan het 
werk eene meer blijvende waarde te verzekeren en wij ver
trouwen, dat de belangrijke arbeid van deu heer V A N D E U 
K L O E S door onze bouwmeesters en andere belangstellenden 
met ingenomenheid zal worden ontvangen. De in vele op
zichten gebrekkige Rijks A . V. wachten reeds te lang op 
eene hoog noodige herziening en iutusschen worden zij maar 
altijd weer van toepassing verklaard op de meest belangrijke 
werken, die hier te lande, ook onder particuliere leiding, 
tot uitvoering komen. 

Dit kan nu anders worden. 
De hier bedoelde Voorschriften geven, bij een strikte 

onpartijdigheid, alle waarborgeu voor de keuriug van de 
gebruikelijke bouwmaterialen eu voor eene reè'ele wijze van 
uitvoering. Wij durven mitsdien allen, die belast ziju met 
de uitvoering van werken, het iulasschen van deze voor
schriften iu hunne bestekken met vertrouwen aanbevelen ; 
zij zullen daardoor ook indirect medewerken om de herziening 
der Rijks A . V. te helpen bespoedigen. 

Hut Bestuur van het Genootschap: 
«Architectura et Amicitin", 

H . G . J A N S E N , Voorzitter. 
J . C. D. D I G A Z A R , \ste Secretaris. 

A m s t e r d a m , Juni 1894. 

B E R I C H T E N . 

— Bij de in den laatsten tijd plaats gehad hebbende 
uitgravingen in de voormalige Romeinsche stad Camergadis 
in Algerië, bet tegenwoordige Timgad, werden talrijke frag
menten van een standbeeld gevonden, dat niet minder 
dan 9 M . hoog moet ziju geweest. 

Bij Tigzirt is eeu groote, 40 M . lange, christelijke basi-
lika voor den dag gekomen. De leider der werkzaamheden, 
de architect Gavault, is van oordeel dat het bouwwerk in 
de Ve of Vie eeuw ontstaan is. Het is rijk inet rosetten 
en andere ornamenten versierd, ook vindt men symbolische 
diereu afgebeeld. Merkwaardig zijn eenige bijbelsche voor
stellingen in vlakrelief, o. a. Daniël in den kuil der leeuwen;, 
het karakter toch dezer reliefs stemt geheel overeen met de 
versieringen, welke de Kabylen nog heden ten dage toepas
sen. Eveuzoo vertoonen deze reliefs een sterke verwantschap
met degenen, die in den laatsten tijd in oude Syrische ker
ken zijn ontdekt en door de Vogné zijn onderzocht en-
gephotografeerd. 

— Het raadhuis te Leuven zal op gezamenlijke kosten van 
Staat, provincie Brabant en stad Leuven, gerestaureerd' 
wordeu; de restauratie zal 25 a 30 jaren duren. 

— De minister van Binnenlandsche Zaken brengt ter 
kennis dat met 1 September 18G4 te vervullen is de be
trekking van leeraar in hand- en rechtlijnigteekenen aan 
de Rijks H . B. S. met 3-jarigen cursus te Bergen op Zoom. 
Jaarwedde f1200. 

Zij die voor deze betrekking in aanmerking wenschen te 
komen, gelieven zich vóór 0 Augustus e. k. aan te melden 
bij deu inspecteur van het middelbaar ouderwijs dr. W. B.. 
J . van Eyk, te 's-Gravenhage. 

— De minister van Binnenlandsche Zaken brengt ter keunis 
van hen, die het examen van geëxamineerd en beëedigd 
landmeter wenschen af te leggen, dat zij zich daartoe vóór 
25 Augustus e.k. schriftelijk bij het Departement van Bin
nenlandsche Zaken moeten aanmelden. 

Zij die in het bezit zijn van de getuigschriften of diplo
ma's, bedoeld iu art. 4 van het Koninklijk besluit van 28 
Juli 1865 (Staatsblad n°. 87), zooals het is gewijzigd bij 
dat vau 30 Juni 1882 (Staatsblad n" 78), behooren die 
stukkeu bij hun verzoekschrift om toelating over te leggen. 

T W E E D E J A A R G A N G ZATERDAG 4 AUGUSTUS 1894. 

Uitgevers: J . VAN DER ENDT & ZOON te MAASSLUIS. HJJl.Vtfa.rNKAMP.CZ 

R E D A C T I E V A N A H C H I T E C T I . U A E T A M I C I T I A : 
H . G . J A N S E N , W. K R O M H O U T C Z N . , JOS. T H . J . CUIJPERS, 

P A U L J . D E J O N G H cn J . L . M . L A U W E R I K S . 
Bijdragen te adresseeren aan den Heer P A C E . J . \yE.ioxnw,Vijzelstraat 

4 0 te Amsterdam, cn alles, wat de Administratie van het Genootschap 
betreft, aan den Heer J . C. D. D I G A Z A K , Ie Secretaris, American-
hotel, te Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P . 
Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege

zonden, aan alle leden van het Genootschap. Dc jaarlijksehe contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
„ kunstlievende leden » 10.— 
• buitenleden „ 7.50 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 
De afdrukken vau de fotografische groep, opgenomen bij 

de excursie op Zondag 15 Juli j l . , bewerkt door deu foto
graaf P. Oosterhuis, zijn ad / 0 50 per stuk verkrijgbaar 
bij deu ondergeteekende, American-Hötel. 

Namens het Bestuur, 
De \ste Secretaris, 

J . C. D. DI GAZAR. 

PRIJSVRAAG VOOR E E N M U S E U M V A N EGYPTISCHE 
O U D H E D E N TE CAÏRO. 

Wij ontvangen vau het Egyptische Ministerie van open
bare werken te Cairo het programma voor bovengenoemde 
prijsvraag, waarvan wij hieronder de vertaling laten volgen. 
Het origineel iu Franschen tekst ligt ter inzage in het 
Genootschapslokaal. 

P R O G R A M M A V O O R D E P R I J S V R A A G , U I T 

G E S C H R E V E N D O O R H E T E G Y P T I S C H E G O U V E R 

N E M E N T V O O R D E N B O U W V A N E E N M U S E U M 

V A N E G Y P T I S C I I E O U D I I E O E N T E C A Ï R O . 

Onderwerp der prijsvraag. 
Het Egyptische Gouvernement, weuschende een gebouw 

te stichten' in nlle opzichten geschikt voor het doel eu alle 
mogelijke waarborgeu van veiligheid aanbiedende, besluit 
tot het uitschrijven vau eeu prijsvraag voor het ontwerp 
van een Museum vau Egyptische oudheden te Cairo, om er 
de collecties in op te nemen die thans iu het Museum te 
Guizeh zijn geplaatst. 

Algemeene bepalingen. 
De architecten van alle natiën worden tot den wedstrijd 

toegelaten. 
De outwerpen moeten zijn ingekomen aan het Ministerie 

van openbare werken te Cairo, vóór den middag van den 
Isten Maart 1895. Alle ontwerpen, welke na dit tijdstip 

mochten ontvangen worden zullen onherroepelijk vau de 
mededinging worden buitengesloten. 

Een publieke tentoonstelling van alle tot deu wedstrijd 
toegelaten ontwerpen zal te Cairo wordeu gehouden en min
stens tien dagen geopend blijven. 

Na de sluiting dezer tentoonstelling zullen prijzen worden 
toegewezen aau de auteurs van de beste ontwerpen op voor
dracht van eeu Jury door het Gouvernement te benoemen 

Eeu prijs van 600 Egyptische ponden (') zal worden toe
gekend aan den inzender van het beste ontwerp ; bovendien 
zullen prijzen tot een gezamenlijk bedrag van 400 Eg. 
ponden verdeeld worden tusschen de inzenders van de vier 
daaropvolgende projecten, terwijl de Jury de bevoegdheid 
heeft aan verdere verdienstelijke ontwerpen eervolle vermel
dingen toe te kennen. 

Uitvoering. 
Alle ontwerpen, waaraan prijzen zijn toegewezen, wordeu 

het eigendom van het Egyptische gouvernement. 
Het Gouvernement verplicht zich niet tot uitvoering van 

een der bekroonde onderwerpen. 
Voor 't geval de auteur van bel eerstbekroonde ontwerp 

uitstekende referentiën kan aanwijzen bestaat de inogelijk-
! beid dat met hem zal onderhandeld worden over de direc
tie van de uitvoering; in dit geval wordt de toegekende 

; prijs verrekend met. het bedrag dat voor de uitvoering zal 
worden overeengekomen. Deze bepalingen gelden slechts als 
aanwijzing, waardoor noch het Gouvernement, noch de Ar
chitecten die aan het Concours deelnemen, tot iets gebon
den worden. 

Verzending en ontvangst der onderwerpen. 
De ontwerpen zullen behoorlijk verpakt en verzegeld ver

zonden worden aan het adres: S. E. le Ministre des Travaui 
publics, au ('aire, Egypte. 

Op den omslag moet vermeld staan: „Projet d'un musée 
des Antiquitét egyptieunes." 

(') Keu Egyptisch pond is ongeveer f 12. 

http://HJJl.Vtfa.rNKAMP.CZ
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Alle stukken bij een ontwerp behoorende moeten getee
kend zijn, hetzij met den naam van den inzender met bij
voeging van zijn adres in een brief van verzending, hetzij 
met een spreuk of motto, hetwelk ook moet voorkomen 
buiten op een verzegelden brief bevattende den naam en het 
adres van den ontwerper. 

Iu dit laatste geval moeten de projecten en naambrieven, 
ter voorkoming van abuizen, niet door middel van de post 
worden verzonden, doch worden overgemaakt door een ver
tegenwoordiger van den inzender. Bij ontvangst zullen alle 
ontwerpen worden voorzien van 
den stempel van het Ministerie 
van Openbare AVerken en van 
een volgnommer, terwijl voor 
ieder project een ontvang-be-
wijs zal worden afgegeven. Na 
de uitspraak van de Jury zul
len de naambrieven van alle 
niet bekroonde ontwerpen wor
den verbrand zonder vooraf te 
zijn geopend. 

De inet bekroonde ontwerpen 
zullen op aanvraag worden 
teruggezonden aan de vervaar
digers of aan hunne verlegen
woord gers. 

Verlangde stukken. 
Ieder ontwerp moet bevatten: 
1°. Een toelichtende me

morie ; 
2". Een situatie, schaal 1 a 

500 ; 
3°. Plannen, doorsneden en 

opstanden in genoegzaam aantal 
om het ontwerp in al zijn 
onderdeelen te kunnen beoor-
deelen, alle op schaal van 1 
u 100; 

4". Profielen of andere de
tails, schaal 1 a 20 (niet ver
plichtend) ; 

5°. Een omschrijving der 
uit te voeren werken (bestek); 

0". Een gedetailleerde be
grooting. 

Den inzenders wordt vrijheid 
gelaten aan hunne projecten 
meerdere stukken of teekenin
gen toe te voegen, welke zij 
ter verduidelijking zullen noo
dig achten. 
Algemeene inrichting van hef 

ontwerp. 
Het gebouw zal worden 

opgetrokken op het terrein op 
nevensstaande situatie aangege
ven, het zal geheel vrijstaand 
gebouwd en aan alle zijdeu 
omgeven worden door een tuin. 

De tuin wordt bestemd tot 
opstelling van eenige omvang
rijke voorwerpen, die aan den invloed van het weer kunnen 
worden blootgesteld. Ook zullen iu den tuin eenige bijge
bouwen worden geplaatst, als : een woning voor den directeur-
geueraal, ateliers en annexes, bergplaatsen van materiaal en 
van materieel dienstig voor het transport van de te exposeeren 
voorwerpen en voor de opgravingen. 

Deze nevengebouwen ziju niet begrepen bij het hier be
doelde ontwerp; op de situatie moet echter hunne plaatsing 

worden aangegeven, waarbij rekening moet gehouden met de 
mogelijkheid van latere uitbreiding van het hoofdgebouw. 

De hoofdgevel van het gebouw moet ontworpen worden 
aan de zijde van de 20 M . breede avenue, welke aan de 
Oostzijde het terrein begrenst. Deze gevel moet ongeveer 10 
M . binueu de rooilijn van de avenue terugblijven. Langs 
de avenue zal een hekwerk geplaatst moeten worden, hetwelk 
in het ontwerp moet worden opgenomen. In verband hier
mede een of meer kleine portiers-loges te ontwerpen elk 
bevattende een of twee kamers. 

Bouwterrein. 
fa 
c 
O) 

180 M.. 

<20m. 

Langs de overige zijden van den tuin zullen muren op
getrokken worden die echter bij het hier verlangde ontwerp 
niet in rekening behoeven gebracht te worden. 

Verlangde lokaliteit. 
Behalve de noodige vestibules, trappen, gangen en 

verdere gemakken die noodig geacht worden voor den 
dienst van verschillende deelen van het gebouw, moet 
het museumgebouw bevatten de navolgende lokalen, ver

deeld over een rez-de chaussée en een eerste verdieping. 
1°. Rez-de-chaussée: 
a. Expositiezalen voor zware voorwerpen en bouwfrag-

menten voor groote afmetingen; 
b. Magazijnen tot berging van de onder a. bedoelde voor

werpen iu afwachting dat zij worden ingedeeld en geplaatst. 
c. Een zaal voor deu publiekeu verkoop vau oudheden, 

welke voor het museum niet bruikbaar zijn; 
2°. 1ste verdieping : 
d. Expositiezalen voor minder zware voorwerpen eu voor 

dezulke, welke in zeer droge lucht moeten bewaard worden ; 
e. Magazijnen tér berging van de onder d. genoemde 

voorwerpen, iu afwachting dat zij worden ingedeeld en ge
plaatst ; 

f een zaal voor munten en penningen met een particu
lier depót magazijn ; 

g. Laboratoria verdeeld in drie of vier zalen voor de 
bewerking en bereiding der oudheden. 

3°. Op de rez-de-chaussée of op de eerste verdieping 
naar keuze; 

h. een bibliotheekzaal; 
i. bureaux voor de administratie van het museum, bevat

tende eeu cabinet voor de Directeur-generaal en een voor 
den bewaarder; twee zalen voor deu adjunct-bewaarder, 
benevens 5 of 6 kamers voor het personeel. 
Minima oppervlak-afmetingen voor de verschillende lokalen. 

Expositiezaal op de r e z - d e - c h a u s s é e . . . . 0000 M - . 
if ,i i, a lsto verdieping . . . 3500 

Magazijnen op de rez-de-chaussée . . . . 1200 u 

„ „ ,i 1ste verdieping . . . . 600 „ 
Penningen- en munten-zaal met magazijn . . 950 * 
Laboratorium 300 v 

Bibliotheek 1 5 0 , 
Verkoopzaal 150 „ 
Bureaux 500 tt 

Algemeene voorschriften. 
• Het gebouw zal zoodauig moeten wordeu ontworpen dat 
eventueele noodige uitbreiding der expositieruimte gemak
kelijk kan plaats hebben; groote binnenplaatsen worden 
niet gewenseht geacht. 

Er wordt op gewezen dat de meeste Egyptische oudheden, 
de monumenten van steen daaronder begrepen, hun uitste
kende conservatie gedurende meerdere duizend jaren vooral 
te danken hebben aan de droge atmosfeer van de plaatsen 
waar zij aan het licht gebracht zijn. Het vocht is hun groot
ste vijand. Aangezien de zeer poreuse boden van Caïro iets 
boven het niveau van den jaarlijkschen Nijlwas gelegen is, 
zal het noodig zijn speciale maatregelen te nemen tot wering 
van de vochtigheid uit den bodem. De vloer van de rez-
de-chaussée zal minstens 2 M . boven het omliggende terrein 
moeten gelegen zijn. 

Daarenboven moet gezorgd worden voor een uitstekende 
ventilatie onder den vloer van de rez-de-chaussée, hetzij door 
sous-terrain, hetzij op andere wijze. Op de rez-de-chaussée 
moeten de vloereu der expositie.zaleu, die van de corridors 
cn van de magazijnen op ieder punt een gewicht kunnen 
dragen van 6000 K . G . per M s ; op de eerste verdieping 
moeten de vloeren zijn berekend op een belasting van minstens 
750 K . G . 

De metalen bij den bouw te bezigen moeten, per mM 3 , 
de volgende weerstandscoëfficienten bezitten. 

Uzer, bij uitrekking 7 K . 
Staal, „ „ 11 „ 
Lood, n samendrukkiug 5 K . 
De expositiezalen moeten alle met bovenlicht voorzien 

zijn. Daar het daglicht te Caïro zeer hel is, behoort men 
zorg te dragen voor te intense verlichting der zalen ; ook 
sterke schaduwen die hel effect der te exposeeren voorwerpen 
zouden benadeclen, behooren vermeden te worden. 

Ongeveer drie vijfde deel der expositiezalen van de rez-

de-chaussée moeten ingericht zijn als ruime galerijen, een 
hoogte van 10 M . en minstens 12 Meter breedte hebbende; 
zij dienen tot plaatsing van de belangrijkste en omvang
rijkste monumenten. 

De overige twee vijfden kunnen uit miuder ruime galerijen 
bestaan van 6 u 7 M . hoogte en minder direct of goed 
verlicht, zij zullen plaats aanbieden, hetzij voor voorwerpen 
van mindere artistieke waarde, hetzij voor geheel gesloten 
graven, waarvan het intérieur kunstmatig verlicht wordt. 

De magazijnen op de rez-de-chaussée of op de lste ver
dieping moeten zoo ingericht zijn dat zij later, zonder in
grijpende veranderingen, tot expositiezalen kunnen ingericht 
worden. 

De ingangsdeuren van de magazijnen op de rez-de chaussée 
moeten een breedte hebben van 4 a 5 Meter, opdat groote 
voorwerpen zonder bezwaar kunnen binnengebracht wordeu. 

Alle constructies moeten absoluut brandvrij worden uit
gevoerd. Houten vloereu mogen nergeus toegepast worden. 
Die van de rez-de-chausée kunnen eenvoudig in cement 
worden uitgevoerd en die van de lste verdieping in mozaïek 
of dergelijk materiaal. Alleen de bureaux en de laboratori
ums mogen houten deuren hebben. De muutenzaal, bene
vens een zaal op de lste verdieping gereserveerd voor juwee-
leu en andere kostbare voorwerpen zullen met hekken 
afgesloten worden. 

In het droge klimaat van Caïro is de atmosfeer dikwijls 
bezwangerd met fijn stof, hetwelk men het binnendringen in 
de expositiezalen moet beletten. De ventilatie der zalen moet 
zoodanig worden ingericht dat de vensters en lantaarns niet 
anders behoeven geopend te worden dan wanneer ze gerei
nigd worden. 

De hoogte der verdiepingen zal minsten* 6 M . moeten 
bedragen. 

De keuze van den stijl der te stichten gebouwen, wordt 
geheel vrijgelaten; de inwendige versiering moet zeer een
voudig worden opgevat. 

De grootst mogelijke bruikbare oppervlakte ter expositie 
van de verzamelingen te projecteeren moet het hoofddoel 
ziju van de oplossing, zonder echter uit hel oog te ver
liezen het imposante karakter dat een gebouw, dienende tot 
bewaarplaats der schatten van het oude Egypte behoort te 
hebben. 

Aard van den bodem. 
De grond van de avenue aan de Oostzijde van het terrein 

ligt op een peil van 21 M . 
Dat peil van het grondwater wisselt af, naar gelang van 

het seizoen van 14,— tot 19,50 M . 
De ondergrond bestaat uit : aan de oppervlakte een laag 

aarde van 5 M . dikte waarouder uitgestrekte lageu van 
zand vermengd met leem, welke op geen enkel punt een 
grootere belasting dan van 2 K . G . op de c M 3 . kan dragen. 

De Minister van Openbare werken stelt op aanvraag ter 
beschikking van ieder de gedetailleerde staten der grond
boringen die op het bouwterrein zijn geschied. 

De vastgestelde bouwsom is 120.000 Egyptische ponden. 
In geen geval mag de begrooting dit cijfer overschrijden. 

Eenheidsprijzen voor bouwwerken te Caïro. 
De prijzen van de voornaamste bouwmaterialen eu vau 

werkloonen te Caïro ziju als volgt: 
Eg. ponden. 

Daghuur voor een grondwerker 0.045 
,z ,/ handlanger 0.020 

„ „ Europeesch werkman, (steenhou
wer, metselaar, timmeaman, schil
der, ïnarbrier, enz.) 0.350 

„ v , sjouwer 0.150 
„ /, „ kar van 0.750 M 3 . inhoud met 

paard en voerman . . . • . 0.890 
Gebakken Steen (Inlandsche) de duizend 0.800 a 1.250 

/, a (Europeesche) * ,/ . . . 2.500 
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Kg. ponden. 
Hardsteen (halfhard) M 3 . 1.000 

(hard) „ 1.500 
Gewone bloksteen „ 1.170 
Harde „ „ 0.250 
Inlandsche ongeblusehte kalk „ 0.700 

;/ grijze pleister 0.950 
Zand 0.150 
Tras 0.400 
Dennen- of vurenhout M*. 2.500 
Eikenhout „ 4.000 
Turksch pijnboomenhout 8.500 
Asphalt iu poeder, de 100 K G 0.250 

,z „ blokken 0.390 
Verschillende materialen welke uit Europa komen, 

(sluitwerk, glaswerk, enz ) moeten verhoogd wor
den met 3()°/ 0 voor kosten van vervoer, douane, enz. 

Grondwerken voor fundeeringen MA 0.020 
Betonstortiug „ 0.600 
Metselwerk van harden bloksteen voor de fun-

deeriugen * 0.G00 
// w bloksteen voor den opbouw . v 0.500 
; / v gebakken steeu 

ii u gehouwen y 

Werken in Italiaansch marmer voor kolommen, 
lijsten, balcons, enz tt 25.000 

Verschillende aanwijzigingen. 
Het ministerie vau openbare werken stelt op aanvraag 

beschikbaar exemplaren van : 
1°. de serie gedetailleerde prijzen van de bouwwerken in 

Cairo, voor 0,200 E. P. per exemplaar. 
2°. de catalogus vau het museum van oudheden voor 

0,050 E . P. per exemplaar. 
Cairo, 10 Juli 1894. 

J)e minister van openbare verhen, 
H . T A K H R Y . 

Beide bovengenoemde exemplaren, benevens een staat der 
grondboringen ter plaatse zullen door het Genootschap 
worden aangevraagd, om na ontvangst iu het Genootschaps
lokaal ter inzage te worden gegeveu. 

voor gewelven 
„ 1.200 
„ 2.000 
ii 4.000 

K U N S T N I J V E R H E I D . 

In haar verslag over het vorige jaar zegt de commissie 
van het Museum vau Kunstnijverheid te Haarlem o. m. 
het volgende : 

Alreeds bij den aanhef van dit verslag moet de commissie 
er op wijzen, dat ofschoon met de beschikbare krachten 
werd gewoekerd, om zooveel mogelijk uitbreiding aan den 
werkkring van het Museum te geven, zij overtuigd is, dat 
in vele opzichten nog meer kan worden gedaan en dat zij 
van de wenschelijkheid om hare krachten uit te breiden, 
volkomen bewust is. 

Over het algemeen heerscht er omtrent dien werkkring 
eene onjuiste opvatting. 

Ofschoon het museum tot de algemeene ontwikkeling van 
den artistiekeu geest van ons volk zeer veel kan bijdragen 
en voordurend ccnen beschavenden invloed op de bezoekers 
uitoefent, blijft echter het streven om de verschillende in 
ons land beoefende kunstambachten te verheffen en te steunen, 
hoofddoel. 

Een land als het onze, waar de kunstambachten zich door 
verschillende omstandigheden slechts zeer geleidelijk ontwik
kelen, wordt als vanzelf door vreemde artikelen overstroomd. 

Den invoer daarvan zooveel mogelijk tegen te gaan, door 
de productie van kunstindustrieele voorwerpen ten onzent 
door alle beschikbare middelen te bevorderen, is de voor
naamste roeping, die het Museum voor het oogenblik te 
vervullen heeft. 

Oppervlakkig beschouwd kon men meenen deze taak aan 
het particulier initiatief vau hen, die als fabrikant, patroou 
of gezel werkzaam zijn, te moeten overlaten en het is zeker, 
dat door eeu goed inzicht in deu ondernemenden geest van 
genoemde werkkrachten eene industrie levensvatbaarheid 
verkrijgt. Doch het valt niet te ontkennen, dat bij de in
dustrieën, die in direct verband staau met de versierende 
kunsten, eene bijzondere kennis van zaken en eeue artis
tieke opvatting hoofdvereischteu zijn. 

Daar echter de traditiën van het kunstambacht niet zooals 
in vroeger tijden, in voortdurende ontwikkeling van den 
een op den ander overgaan, doch door eeu jarenlangen 
stilstand en achteruitgang, te loor zijn gegaan, moet vau 
onder af weder worden opgebouwd. Voorzeker eene zware 
taak, waai ui de ondernemende werkkrachten moeten wordeu 
ondersteund. 

Het kunstambacht houdt duizenden handen bezig en staat 
veel minder ouder deu invloed der machine dan eenige 
andere industrie. Daarom moet zijne ontwikkeling als eeu 
machtige factor tot het tegengaan der werkloosheid en het 
verspreiden van algemeene welvaart beschouwd worden. 

U I T D E N V R E E M D E . 
— De vorige week overleed te Parijs Edmond Guillaume, 

oud-pensionnair van de Fransche Academie te Rome, architect 
van, de Louvre-paleizen eu Tuilerieëu, professor in de theo
rie der bouwkunst aan de //Ecole nationale des Beaux-Arts, 
lid van den raad der openbare gebouwen, oud-presideDt van 
de //Societé des Antiquaires de France", ridder van het 
legioen van Eer, enz. enz. 

Guillaume werd den 24 Juni 1825 te Valeuciennes geboren. 
— De academie voor schoone kunsten te Parijs heeft 

den eersten Grand Prix de Rome toegekend aan den schilder 
Leroux, en den tweeden aau Déchenaud. 

— De internationale tentoonstelling der boek- en papier
industrie, iu het nijverheidspaleis te Parijs, is den 28sten 
Juli officieel geopend door deu iniuister van onderwijs en 
schoone kunsten. 

B E R I C H T E N . 
— Op de aanbeveling voor de betrekking van directeur 

der gemeente-werken te Schiedam ziju geplaatst de heeren : 
J . H . A . Zoetmulder, J . W. van Marie eu J . C. van der 
Meulen, civielingenieurs, respectievelijk te Maastricht, 's Gra
venhage en 's Hertoi;enbosch. 

— Op de prijsvraag voor een nieuw sociëteitsgebouw te 
Almelo, waarvan laatstleden Woensdag de inleveriugs-ter-
mijn gesloten is, zijn 49 antwoorden ingekomen. 

— Afleveringen 2 en 3 van de nieuwe Gijsbreoht van 
Aetnslel-mlgave zijn aan de inteekenaren rondgezonden. Zij 
bevatten het tweede gedeelte van de belangrijke inleiding 
van den heer Simons die nu wel bijna volledig zal zijn, 
en uitstekend in stijl gehouden is. De letterversieringen zijn 
van Derkinderen ; naar wij meenen, hadden de bewonderaars 
van diens werk wel op wat meer van diens hand gehoopt. Twee 
tooneel-ontwerpen van Berlage, maken ons droevig over het 
feit dat in een land waar enkele personen zoo goed weten 
hoe een tooneel moest ingericht zijn, de werkelijke decoratie-
toestanden zoo barbaarsch zijn. (Amst.) 

— 11. Donderdag vierde de kunstschilder Ch. Rochussen 
ziju taebtigsten verjaardag. 

V E R B E T E R I N G . 
In het vorige nummer is in het stukje, handelende over de uitgave der 

Algemeene Voorschriften van den heer J . A . van der Kloes, de prijs van 
dit boekje vermeld als te bedragen voor leden van het Genootschap f 1.25. 
Dit moet ziju ƒ 1.10. 

T W E E D E J A A R G A N G N° ZATERDAG 11 AUGUSTUS 1894. 

R X D A C T I I V A N A B C H I T C C T U R A K T A M I C I T I A : 

II G JANSEN. W. K R O M H O U T C Z N . , JOS. T i l . .1. CUIJPERS, 
PAUL. J . D E J O N G H en J . L. M. LAUWERIKS. 

Bijdragen te adresseeren aan den Heer P A U L . J . Dl J O N G H , Vijzelstraat 
40 tc Amsterdam, cn alles, «rat de Administratie van het Genootschap 
betreft, aan den Heer J . C. I). D I G A Z A B , le Secretaris, American-
hotel, te Amsterdam. 

VoORWAARDKX VAN MKT LIDMAATSCHAP. 
Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege

zonden, aan alle leden van het Genootschap. De jaarlijksehe contributie 
voor hel lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . f 12.— 
n kunstlievende leden » 10.— 
„ buitenleden » T.50 

E E N H E U G L I J K FEIT. 

Nederig haar gewoon, 
worden lo<-

en bescheiden wachtte ook zij in 
eenvoudig gewaad op het oogenblik dat zij zou 
gelaten om plichtvervullend haar tocht te mogen beginnen, 
evenals hare andere zusters dat met hetzelfde verlangen vóór 
haar gedaan hadden. 

En verleden week vloog ze uit en wipte op den eersten 
tak, uitgalmend haar hoogste lied van voldaanheid en zich ten 
volle bewust vrij te ziju om den mensch vreugde en leering 
te verschaffen. 

Dat hadden tot heden zij allen gedaan en een ieder was 
tevreden en dankbaar als zij weer vertrekken moesten 
om bij een volgende opnieuw hare roeping te vervullen. 

Wel waren er ondankbare menschen die baar, uit over
dreven gerechtheid of om er (wie weet, de meuschen zijn 
zoo boos) later zelf mee te prijken, vóór haar vertrek eenige, 
gewoonlijk de schoonste veeren ontrukten als een blijvende 
gedachtenis aan haar kortstondig bezoek, zeer tot spijt van 
hen die haar nog als gast. moesten ontvangen en haar nu 
zien moesten, beroofd van haar mooisten tooi. 

Toch deden ze, ondanks die wreedheden, haar plicht en 
zouden dien blijven doen, al moest het beur hare laatste 
veeren kosten. 

Negentienhonderd-negen-en negentig vóór haar hadden 
dien plicht trouw vervuld en nu vloog ook zij uit om overal 
bij haar komst wel te doen en genot te brengen. 

Moge ze nog door een groot aantal gevolgd worden die 
2000ste portefeuille vau den leescirkel. D . J . 

DE O N T W I K K E L I N G V A N D E N ARCHITECT MET 
B E T R E K K I N G TOT DE A M B A C H T E N . 

( G E S M E E D I J / . ISR.) 

(Vervolg van blz. 123.) * 

Bij weinig samenstellingen treedt de rechte lijn zoo zeer 

op den voorgrond als dit het geval is bij vele ijzercon
structies. Nu zijn we voor 't maken van die deur volstrekt 
niet gebonden aan de evenwijdige verticale stijlen. In plaats 
van met al die verticale lijnen, kunnen we het vlak ook 
verdeden door schuine, zich kruisende lijnen, die van de 
eene zijde van 't raamwerk naar 't andere gaan. 

Constructief moeten we hier verband zoeken tusschen die 
kruisende lijnen, en ook zorgen, dat alle die einden in den 
rand degelijk kunnen worden bevestigd. De tralies zelf zul
len bv. vierkant in doorsnede zijn, dan zouden ze door 
pint smeden op de kruispunten, daar gelegenheid geven tot 
liet doorsteken van een bout, waarvan het volgplaatje als 
rosetje uitgeschulpt, en de kop als hart der bloem, eene 
zeer eenvoudige versiering maken. Wordl telkens om die 
tralies door opstuiken verdikt eu daarna opengespalkt, om 
de andere door te laten, dan zal de smid heel wat kunstiger 
werk te maken hebben, waaraan door ' i afbreken der rechte 
lijnen toch eene groote aantrekkelijkheid is gegeven. Ook 
zien we aanstonds boe goed en stevig zulk werk in elkan
der grijpt, en dat vragen we van ijzer. 

Decoratief moeten al die schuin wegloopende lijnen tot 
rust worden gebracht; dit geschiedde reeds door de herhaalde 
onderbreking bij de verbindingen, en wordt gansch opgelost 
door den rand breed en krachtig te maken, en aan al de 
bevestigingspunten van het traliewerk rijker ontwikkelde 
roscttcu rondom de houtkoppen te smeden. Zoo blijft onze 
versiering geheel aan het noodzakelijke gebonden, en zijn 

' we niet aan dwaling blootgesteld. 
We moeten wel in het oog houden, dat de vormen, die 

we van ijzer maken, niet worden verkregen door eeue be
handeling, zooals die vau hout en steen, wair liet overtollige 
van een groot stuk wordt weggekapt om de juiste afmetingen 
over te houden, maar het ijzer is in 't algemeen vooraf 
massief vierkant en wordt door den slag van den hamer in 
gloeienden toestand, door opstuiken, ui/smeden, of splitsen 
en op elkander wellen gemaakt tot wat het wezen moet. 
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Aangezien het doorboren steeds verzwakten is, zoo dient 
dat zooveel mogelijk vermeden te worden. 

In 't laatste voorbeeld hebben we de verbindingen met 
pen en gnt niet willen toepassen, evenals de bij timmerlieden 
zeer geliefde kruising door beide stukken half en half over 
elkander uit te keepen. Het smeedbare ijzer biedt ons veel, 
krachtiger verbindingswijzen, dan die waarbij de halve kracht 
van de te verbinden deelen verloren gaat. Goede verbin
dingen voor smeedwerk zijn de navolgende : 

Geheele doordringing, vooral toepasselijk op zware vier
kante stukken, die elkander haaks ontmoeten. Het eene 
stuk wordt door opstuiken verzwaard en daarna gesplitst, 
totdat de opening ruimte biedt om de andere stang daardoor 
te laten. In oude werken zien we dikwerf hoe deze opening 
telkens afwisselend bij herhaalde doordringing in eene of 
andere richting is geplaatst; dit meer kunstige werk maakt 
ook meer afwisseling voor 't oog. 

Verbuiging tot eene evenwijdige richting en daarna samen-
wellen, sameoilinken inet bouten, of vastbinden door omge
legde binden ; deze verbindingen zijn zoowel toepasselijk 
op gelijkvormige stukken, als op die, bij welke kleinere 
stukken aan eene hoofdstang verbonden worden. Door dit 
samenbuigen, verkrijgen we op de aanhechtingsplaats nu 
grootere massa materiaal, die nu ook voor 'toog de verbin
ding duidelijk maakt, cn ons omtrent den samenhang gerust 
stelt. Op deze wijze herinnert de ontwikkeling eener gording 
uit de hoofdstang aan den groei van takken met krachtige 
aanzetten tegen den boomstam. 

Aangezien het samenbinden geheel koud kan geschieden, 
is dit de eenvoudigste weg voor langere stukken ijzer, die 
reeds voor een deel bewerkt of aan elkander verbonden 
zijn. Het verschuiven moet hiér voorkomen worden door 
nokjes op de verschillende staven of kleine pennen daarin. 

Het klinken zullen we meest toepassen op stukken die 
plat op elkander rusten zooals plaat op plaat, band- of 
hoekijzer op eene plaat, of meerdere stukken bandijzer 
tegen elkander. Daar het toch geen schande voor 't werk 
is, dat de stukken verbonden zijn, zoo is een zware, bolle 
buutkop te verkiezen boven 't glad, verzonken werk. Juist 
deze boutkoppen moeten punten in onze versiering worden. 

De innigste en sterkste verbinding wordt wel verkregen 
door het samenwellen; daardoor worden waarlijk de ver
schillende stukken een geheel en gaan als de takken van 
een boom uit elkander. Vooral in werk dat een decoratief 
karakter moet dragen is dit verband zeer toepasselijk. 

Behalve deze hoofdmomenten der verbindingen, die de 
constructieve behandeling beheerschen, dienen we de juistheid 
der uitdrukking van de decoratieve vormen met betrekking 
tot de functie der onderdeelen ook wel te overwegen. 

Wanneer verscheidene spijlen nevens elkander boven 
door een hek heen opgaan, dan moeten die lijnen daar 
afgeteekend worden. Het eenvoudig aanduiden van 't eind 
kan dooreen punt of ook door plaatselijke verzwaring bereikt 
worden. Ook praktisch is de afwering met de punten ge
schikt. Maar nog meer kunnen we die gedachte uitwerken 
door de keuze der symbolische ornameutale vormen, zooals 
piek- lans- of planlendeelen, als takken, bloemen of knoppen. 

Aan een uitgevoerd hek waren alle spijlen aan hun 
boveneinde in vijf scherpe punten gesplitst, die weinig 
gebogen alle duidelijk gericht zijn tegen den moedwilligen 
aanrander van het daarachter gelegen eigendom. Men ging 
niet ver van daar een afsluitingshek uitvoeren ; de vormen 
van 't eerste hadden blijkbasr veel indruk op den ontwerper 
gemaakt. In hoofdzaak volgde hij het voorbeeld daar gegeven 
na, men zou eene kleine afwisseling in den vorm der 

Eunten brengen ; dat zou zeker niet schaden, en tevens redde 
ij zijne originaliteit. Van de vijf punten werden nu de twee 

onderste omgebogen tot sierlijke spiraallijnen ; en hoe grim
mig de hoekige bovenpunten ook blikken, deze zacht-
vloeiende nevenstanders toonen zooveel vreedzaam geduld 

met den vijandigeu beklimmer, dat het totaal effect van 
het hek hierdoor geheel verloren is gegaan. 

(Wordt vervolgd.) 

R E C L A M E I N STATIONS. 

In het nummer van 15 Juni j l . van de in Londen ver
schijnende Daily Neios kwam een krachtig betoog voor over 
het reclame-misbruik in Engeland in het algemeen en in 
de Engelsche stations in het bijzonder; er werd in dat ar
tikel beperking geëischt voor het aanplakken van smakelooze 
en duizelig makende affiches. 

De Deutsche Bauzeitung schrijft naar aanleiding daarvan 
het volgende : 

Inderdaad is het niet te beschrijven wat in Engeland op 
het gebied van marktschreeuwerige plakkaten geleverd wordt. 
Reeds in Dover begint het. Op het traject Dover-Londen 
is voor den reiziger het gezicht op liefelijke weiden en bos-
schen bedorven ; want juist de meest aantrekkelijke punten 
worden ontsierd door groote borden, waarop te lezen is dat 
„P's soap the best of the world" is of, daar sedert kort pillen 
vooral modern zijn geworden, „S's pills are the best". 
Zijn we nu na een onstuiinigen rit, waardoor men eerder 
dan op een boot door zeeziekte kau overvallen worden, in 
Louden aangekomen, dan staat het aan ons, welke van de 
zes verschillende ons als „best pills" aangeprezen soorten 
men voor het allerbeste wil houden ! Huitengewoon nood
lottig voor den vreemdeling echter, worden de onzalige aan
kondigingen, plakkaten, enz. op de stations der //District 
Railway" (underground). Met den besten wil van de wereld 
kan men den naam van het station tijdens het oponthoud 
onder de mengelmoes van affiches niet vinden. Eindelijk, 
eindelijk ziet men dat deu stationsnaam zeer klein op de 
lantaarns geschilderd is. Houdt nu onze coupé juist bij een 
lantaarn stil, dan kan men steeds (de lantaarns zijn acht
hoekig) eenige letters van den naam, b.v. „ ington" 
lezen. Dit kan nu evengoed Islington, Kenuington, Kensing
ton, Newington, als Paddington, enz. zijn. Wat geeft de ver
heven Brit hierom ! Hij roept wel is waar nog den stations
naam af, maar welk buitenlander - zelfs welk Engelschman 
zou in staat zijn die gorgelklanken te verstaan ? Nu zou 
men het zich nog altijd kunnen laten welgevallen als slechts 
op de plakkaten staat : „M. boots" of „B. cacao". Maar men 
leest, grooter geschilderd dan al het andere, //Partington" 
of ,/Margate College" of //Bovril". Wie kan nu weten dat 
met dit reusachtige //Bovril" niet het station maar een 
vleeschachtige hartversterking bedoeld wordt ? 

Zulke toestanden zullen we binnenkort ook op de stations 
van Duitschland hebben. Het was voorbehouden aan de 
Pruisische spoorweg-administratie hare deuren te openen voor 
dit reclame- en plakkaatmisbruik, terwijl de muurvlakken 
en gangen van vestibule en wachtkamers in het stations
gebouw verpacht zijn aan eene maatschappij tot aanplakken 
van reclames. A l zijn daarbij ook bepalingen gemaakt om 
het hinderlijke te voorkomen, zoo is het toch bedroevend 
dat men over het algemeen tot zulke middelen zijn toe
vlucht neemt om de achteruitgaande beweging der spoor
wegontvangsten te verbeteren. Wanneer zoo iets aan de 
weinig fraaie stationsgebouwen der naar dividend rijkhalzende 
Engelsche spoorwegen geschiedt, kan men zich in ieder 
geval nog daarmee troosten dat die reclame-biljetten ten 
minste het erbarmelijk vuile uiterlijk nog bedekken. In 
Duitschland echter worden millioenen uitgegeven om van 
de stations monumentale gebouwen te maken, die niet slechts 
als directe behoefte worden opgericht, maar ook voor een 
groot deel eene voorname plaats innemen onder de bouw
werken van. den tegenwoordigen tijd en zoo zeer juist de 
eeuw van het verkeer kenmerken. Ook de wanden van die 
gebouwen moeten voortaan met reclamebiljetten beplakt 
worden. 

Mag men aannemen dat dit spoorwegbestuur bij deze 
•nieuwigheid het beste op het oog heelt en alleen het be
lang van de schatkist wil voorstaan, te wenschen is het 
evenwel dat de gezonde geest van het volk spoedig en 
krachtig verzet aanteekent tegen deze „fin de siècle" ge
varen. De Deutsche Bauzeitung heeft hiermede zeer waar
schijnlijk op het oog een protest tegen het onesthetische 
en onoordeelkundige volplakken van elk plekje der perron-
en andere gevels, dat slechts beplakbaar is. 

Goed passend en sober aangebracht, kunnen (artistieke) 
reclame-biljetten zeer wel bijdragen tot decoratie van het 
•geheel. 

HET NIJL-RESËRVOIR. 
Korten tijd geleden is een verzoekschrift verzonden door 

de //Society for the Preservation of the Monuments of 
Ancient Egypt" aan Nubar Pasha, waarin de onderteekenaars, 
waaronder een groot aantal mannen der wetenschap, kun
stenaars en andere openbare personen van naam, zeggen dat, 
daar de monumenten van Egypte belangrijk zijn voor de 
geheele wereld, zij wenschen onder de aandacht van Zijne 
Excellentie te brengen de feiten welke het onderwerp //Peren
nial Irrigation" (voortdurende watervoorziening) door den 
onder-secretaris van openbare werken, eene verhandeling 
welke een schoon uitzicht heeft geopend voor toenemende 
welvaart in Egypte, waarin het zich sterk mag verheugen. 
WTij bemerken, zoo luidt verder het verzoekschrift, dat de 
technische commissie den bouw heeft aanbevolen van een 
reservoir-dam te Assouan, waardoor de grootste en belang
rijkste deelen van Nubië onder water gezet zullen worden 
en de tempels verwoesten van Daboud, Gertasseh, Tafeh, 
Kalabsheh, Dakkeh en Aff-ed-Donich, zoowel sis de steden, 
begraafplaatsen en andere overblijfselen van deze landstreek, 
bovendien nog leidende tot de verplaatsing of geheele ver
woesting van de verschillende tempels van Philae, waaronder 
de schoonste monumenten welke Egypte bezit. Daarom be
tuigen wij Uwe Excellentie ons diep leedwezen met den voor
genomen bouw van een reservoir te Assouan welke zulke 
treurige resultaten voor wetenschap en kunst zal opleveren; 
en wij vertrouwen dat eenig ander project in behandeling 
zal genomen worden, zoodanig dat de belangen van den 
landbouw met die van de kunst, wetenschap en archeologie 
hand aau hand zullen gaan en te zamen behartigd zullen 
worden. 

Wij hopen dat voor het opkomend bouwseizoen een uit
gewerkt schema mag zijn aangenomen, waardoor zooveel 
mogelijk de verwoesting van kostbare monumenten zal wor
den vermeden. Wij wenschen niet onze meening te zeggen 
omtrent de beste wijze van afdoende watervoorziening in 
Egypte te bewerkstelligen, daar dit in behandeling moet 
zijn bij het Egyptische gouvernement; maar wij zouden 
eene poging willen aanwenden om te onderzoeken of het niet 
mogelijk is een plek te vinden, die even goed is, iu de streek 
ten Zuiden van den tweeden waterval, waar binnen eenige 
jaren verwacht kan worden, dat de beschaving onder Egyp
tische regeeriug zal doordringen. 

Behalve dit verzoekschrift aan Nubar Pasha, verzonden 
door Engeland, Schotland en Ierland, ziju nog andere reques-
ten van dezelfde strekking opgesteld in Erankrijk, o. a. een 
van de „Académie des Inscriptions", en nog een voorzien 
van de handteekeningen van bijna 250 der voornaamste 
leden van het „Institut de France". 

In Duitschland is door ongeveer 600 voorname mannen, 
waaronder Egyptologisten, professors, kunstenaars, oudheid
kundigen, archeologen en letterkundigen, een sterk protest 
geuit tegen deze overstrooming van Philae. 

A R T I ET AMICI1TAÊ7~ 

Dezer dagen ontvingen wij van de maatschappij «Arti et 
Amicitiae" het jaarsverslag over 1898. 

Uit het algemeen overzicht ontleenen wij het volgende : 
Het Bestuur dat iu December 1892 door de Vergadering 

van Stemhebbende Gewone Leden met de leiding der Maat
schappij werd belast, stond, toen die leiding werd aanvaard, 
voor eene hoogst moeielijke taak. Het werd geroepen om 
tal van hervormingen tot stand te brengen en waar het 
wellicht met eenig succes is werkzaam geweest, wil het in 
de eerste plaats zijn oprechten dank brengen voor den 
grooten steun dien het bij voortduring in den boezem der 
genoemde Vergadering mocht ondervinden. 

Naar veler meening toch beantwoordde de Maatschappij 
in weinig opzichten meer aan de eischen welke aan eene 
groote Kunst-Instelling redelijkerwijze konden worden ge
steld. Dientengevolge was dan ook van belangstelling in 
het doen en laten der Maatschappij weinig sprake en in 
stede van aaneensluiting kwam helaas gaandeweg een groote, 
onwillekeurige verwijdering tusschen hen, voor wie dat doen 
en laten allereerst van werkelijk belang kan worden geacht. 

A l zeer spoedig vestigde zich bij Bestuurderen de over
tuiging dat, wilde het met vrucht werkzaam zijn, wilde het 
„Arti" wederom maken het artistiek centrum hier ter stede, 
een ingrijpende verandering van het gebouw gebiedend nood
zakelijk was. Het diende op de Vergadering van 28 Maart 
eeu plan tot verbouwing in, dat in zijn geheel werd aan
genomen. Dit verbouwingsplan ging gepaard met eene rege
ling der bestaande leeningen ten laste der Maatschappij. 
Deze tot een bedrag van f 104.500 op 1 Januari 1893 
werden alleu aflosbaar gesteld, terwijl eeue nieuwe 3J n/„ 
leening groot f 160.000 werd aangegaan, die in zijn geheel 
genomen werd door het Weduwen- en Weezenfonds. Aan 
gemeld Fonds werd voor derving van rente eene rente
restitutie verzekerd waardoor zijn inkomsten geen wijziging 
ondergingen. 

Vooraf waren pogingen iu het werk gesteld om het 
Societeits-leven op te beuren, en deze pogingen, die in het 
organiseeren van „Zaterdagavonden" bestonden, werden met 
goeden uitslag bekroond. Aan allen, die door het geven 
van Kunstbeschouwingen etc. daartoe hebben medegewerkt, 
een woord van welgemeenden dank. 

De aandacht bleef echter hoofdzakelijk gericht op de 
artistieke belangen der Maatschappij en waar dit kon, heb
ben Bestuurderen getracht deze voor te staan. Een welkome 
gelegenheid bood zich bij de organisatie der Hollandsche 
afdeeling der Münchener Tentoonstelling, en deze gelegen
heid was aanleiding tot eene overeenkomst tusschen „ Pulchri 
Studio" en 'deze Maatschappij om voortaan gezamenlijk de 
inrichting der Nederlandsche afdeelingen op buitenlandsche 
tentoonstellingen ter hand te nemen ; eene overeenkomst, 
die later bij de Wereldtentoonstelling te Autwerpen de sanc
tie der Hooge Regeering mocht verwerven. 

Tevens werden in begin 1893 eenige wijzigingen gebracht 
in de reglementen voor de Kuustzalen en de Kunstbe
schouwingen, waardoor het mogelijk werd om meer dan 
vroeger in het belang eener goede inzending werkzaam te 
kunnen zijn. 

Bij de mededeelingen van algemeenen aard aan het einde 
van dit verslag opgenomen, vindt men verder de meest 
belangrijke gebeurtenissen aangeteekend. 

De administratie der Maatschappij vorderde tevens eene 
algeheele reorganisatie en deze kwam in den loop van het 
verslagjaar tot stand. 

De groote uitgebreidheid der Maatschappij zelve, hare 
vele onderdeelen en de onder haar zorg staande Instellingen 
maken een accuraat beheer meer dan noodig, en het behoeft 
wel niet gezegd dat eene dusdanige administratie, telkens 
ingewikkelder door nieuw begonnen zaken, moeilijk aan enkele 
ondergeschikte ambtenaren kon worden overgelaten. 

Bij de verbouwing was dan ook een goede inrichting der 
bureaux eene hoofdvereischte, en door deze nieuwe inrich
ting werd een eenmaal geregeld beheer veel gemakkelijker. 
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In December 1893 werden als Bestuurderen gekozen de 
heeren C. C. Dake, A. C. Bleijs, H . W. Jansen, Gerard 
Muller eu F. G. W. Oldewelt, resp. als voorzitter, 2de 
voorzitter, penningmeester, secretaris en 2de secretaris. 

Tentoonstellingen werden gehouden van Wisselingh, van 
de Nederlandsche Etsclub, van teekeningen door leden der 
maatschappij en een van Perzische tapijten. De rekening 
en verantwoording sluit met een bedrag van f 113,141.02. 

Onder de ontvangsten is o. a. opgenomen een bedrag van 
f 81,000 aan contanten der nieuwe leening 

De maatschappij telde op 1 Januari 1891 : 75 Eereleden ; 
42 stemhebbende gewone leden; 8 gewone ledeu; 83 
buitenleden en 490 kunstlievende leden. 

I N G E Z O N D E N . 
DE UITSLAG V A N E E N PRIJSVRAAG. 
Mijnheer de Redacteur ! 

Vergun mij bij dezen aan mijn belofte te mogen voldoen, 
door den uitslag van de Bredaschc prijsvraag in Architec
tura te mogen mededeelen. 

Wij kunnen niet beter doen, dan het daarover verhan
delde in de jongste gemeenteraadszitting hieronder te laten 
volgen : 

De voorzitter: „Bouwplan anti den boek Tolbrugstraut en Nieuwe weg. 
Met opzet heb ik bet rapport der benoemde commissie, bestaande uit de 
heeren Langelaar, Koomans en Van de Erve, ongeopend gelaten en verzoek 
nu den secretaris het couvert te openen en het rapport voor te lezen." 

De secretaris leest daarop het verslag, waaruit blijkt dat de voorkeur 
gegeven wordt aan de teekening met motto Patser-Driehoek* 

Ofschoon het de commissie niet te doen is om critick te willen uitoefenen 
zoo veroorlooft zij zich t«ch, hoewel geene aanmerkingen, toch enkele op
merkingen te maken. 

Zoo merkt de commissie op, dat aard en kleur van de te bezigen ma
terialen het effect zullen bepalen cn dat, naar het haar voorkomt, wel een 
weinig te veel witte steen is gebezigd. 

De voorzitter : .Alzoo is de teekening Driehoek-Patter verklaard te zijn 
de beste. Thans kunnen we niet beter doen dnn de inschrijving te openen." 

De heer Van Hal: •Dient de Haad niet eerst eene beslissing te nemen?" 
Dc voorzitter: «Dan stel ik voor dat het perceel grond verkocht zal 

worden aan den inzender der goedgekeurde teekening en tegen den door 
hem geboden prijs." 

De heer Tcychinc : „Maar onder bepaling dat li ij heeft in acht te nemen 
de gemaakte opmerkingen." 

De voorzitter: „Er is niets volmaakt in dc wereld. Wij kunnen die 
wenken der commissie geven als opmerkingen, doch geen bindende bepalin
gen toevoegen nan de voorwaarden waarop is ingeschreven. Kan dc Hand 
besluiten P Dan wordt het iusehrjjviiigsbiljet opengemaakt." 

Dc secretaris opent het biljet. De inzender heet J . II. Cousijn, woont te 
Amsterdam cn koopt den grond tenen f300,—. 

De voorzitter: „Alzoo wordt die grond verkocht voor f300,— nan den 
heer Cousijn. Verlangt niemand het woord er over? Dan is alzoo besloten." 

Uit 't bovenstaande blijkt hoe royaal de heeren van den 
Bredaschen gemeenteraad zich jegens de bouwkunst gediagen 
hebben, waardoor deze weldra alhier algemeen als een der 
hoogste kunsten zal geëerd worden. 

AA ij zeggen „royaal". Ja, want had men den grond — 
zonder de uitgeschreven, beperkte prijsvraag — publiek ver
kocht, dan was stellig wel van een tot tweeduizend gulden 
daarvoor geboden, terwijl men zich nu niet drie honderd 
gulden heeft tevreden gesteld. Hieruit blijkt dus, dat men 
voordeeliger gedaan had, indien men het denkbeeld in mijn 
vorig artikeltje in Architectura ontwikkeld, gevolgd had, n.1. 
door aan het bekroonde plan een premie van een a twee 
honderd gulden toe te kennen, en daarna den grond volgens 
die teekening publiek verknopen. Dan ware er een voordeel 
voor de gemeentekas van minsten* duizend gulden geweest, 
waarvan wij de moreele verzekering kunnen geven. 

Waar zoowel door het bestuur van Breda, als door par
ticuliere bouwkundigen de rechten onzer kunst hoog ge
houden worden, daar mogen wij ten slotte een woord van 
lof en dank niet terughouden, terwijl wij tien wensch uiten, 
dal deze belangstelling in en liefde voor de bouwkunst — 
als zuivere kenteekenen van ware beschaving — steeds on
verflauwd zullen blijven voortduren. 

Zoo zij het.! 
B R E D A , 7 Augustus 1894. 

U I T D E N V R E E M D E . 
— Het industriepaleis in de Charaps-Elysées te Parijs, 

de, men mag wel zeggen, eerwaardige ijzeren hal der Parijsche 
wereldtentoonstelling van het jaar 1855, bevindt zich in een 
toestand van verval, die dringend voorziening eischt. 

De heer Quentin Beauchard, lid van den Parijschen ge
meenteraad, heeft omtrent het gebouw in dat college een 
rapport uitgebracht. Volgens dit rapport maakt het gebouw, 
uit een artistiek oogpunt, mede ecu ongunstigeu indruk en 
wordt dus voorgeslagen om tot de algeheele verbouwing over 
te gaan, waarbij echter de bestaande verhoudingen en af
metingen zooveel mogelijk behouden moeten blijven. Om 
hiertoe te geraken, beveelt de heer Beauchard een publieke 
wedstrijd aan onder de Fransche architecten, ingenieurs en 
beeldhouwers. 

Zooals men weet, doet de ruime halle van tijd tot tijd 
dienst voor groote feesten en tentoonstellingen ; de restauratie 
van het gebouw is ook om die reden gewenscht en van 
practisch belang, daar de Fransche hoofdstad geen andere 
geschikte gelegenheid voor dergelijke bijeenkomsten heeft 
aan te wijzen. 

— Met 1 October van dit jaar zal te Lauban in Duitsch-
land een inrichting geopend worden, waar aan jongelieden 
practisch eu theoretisch onderricht zal worden gegeven in 
alles wat de fabrikatie van tegels, terra cotta en verdere 
steenproducten raakt; zoodat zij, na het bijwonen van den 
cursus, als opzichter of werkmeester in steen- en tegel
fabrieken kunnen optreden. 

De leerlingen moeten minstens 17 jaar oud zijn en vol
doend lager ouderwijs genoten hebben. Eenige bekendheid met 
het bedrijf is geweuscht doch niet noodzakelijk. Het schoolgeld 
bedraagt 200 Mark en de cursus is voorloopig op écu jaar 
vastgesteld. De Deutsche Verein für Fabrikation von Zie-
geln, Thonwaaren, Kalk und Zetnent steunt de onderneming 
terwijl de bekende tegelfabrikant Augustin als directeur zal 
optreden. fjj. B. Ztngj 

— Bij de in den laatsten tijd plaats gehad hebbende 
uitgravingen in de voormalige Romeinscbe stad Camergadis 
iu Algerië, het tegenwoordige Timgad, werden talrijke 
fragmenten van een standbeeld gevonden, dat niet minder 
dan 9 M . hoog moet zijn geweest. 

Bij Tigzirt is een groote, 40 M . lange, Christelijke basi-
lika voor den dag gekomen. De leider der werkzaamheden,, 
de architect Gavault, is van oordeel dat het bouwwerk in 
de Ve of Vie eeuw ontstaan is. Het is rijk met rosetten 
en andere ornamenten versierd, ook vindt men symbolische 
dieren algebeeld. 

Merkwaardig zijn eenige bijbelsche voorstellingen in vlak-
relief, o. a. Daniël in den kuil der leeuwen ; het karakter 
toch dezer reliefs stemt geheel overeen met de versieringen, 
welke de kabylen nog heden ten dage toepassen. Evenzoo 
vertoonen deze reliefs een sterke verwantschap met die, 
welke in den laatsten tijd in oude Syrische kerken zijn 
ontdekt en door De Vogné zijn onderzocht en gephotogra-
f e e r d - (Ami.) 

— Charles Yriarte en de hier te lande bekende Henri 
Havard zijn door den Franschen minister vau schoone kun
sten benoemd tot generaal-inspecteurs in dat departement. 

B E R I C H T E N . 
— Te Utrecht is overleden de bekende oud hoofd-ingeni-

eur van den waterstaat, de heer P. J . de Quartel. 

— In de jongste zitting van den gemeenteraad van Nij
megen is het aan de commissie voor de bewaring van 
gedenkstukken van geschiedenis en kunst voor 189 I verleend 
crediet met f150 verhoogd, in verband met voorgenomen 
werkzaamheden aan de kapel op het Valkhof. 

T W E E D E J A A R G A N G N°. 33. ZATERDAG IS AUGUSTUS 1891. 

R E U A C T I E V A N A R C H T O C T U B A E T A M I C I T I A : 

H . G . J A N S E N , W. K R O M H O U T C Z N . , JOS. T H . J . CUIJPERS, 
P A U L J . D E J O N G H cn J . L . M . LAUWEUIKS. 

Bijdragen te ndressccren aan den Heer P A C L . J . D B JoNQH, Vijzelstraat 
4 0 te Amsterdam, en alles, wat dc Administratie van het Genootschap 
betreft, nan den Heer J . C . D. D I G A Z A B , le Secretaris, American-
hotel, te Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P . 

Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege
zonden, aan alle leden van het Genootschap. De jaarlijksehe contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . f 12.— 
„ kunstlievende leden „ 10.—• 
„ buitenleden „ 7.50 

AMSTERDAM V O O R H E E N E N THANS. 

De tentoonstelling welke in de vorige week in de kunst
zaal van het Panorama geopend werd, is in meer dan een 
opzicht merkwaardig. Niet alleen dat de oudheidminnaar 
hier een groot aantal afbeeldingen aantreft vau reeds ver
dwenen of nog bestaande pittoresque stadsgedeelten, ook uit 
een zuiver artistiek oogpunt zal de hier geëxposeerde col
lectie zeker niet nalaten de belangstelling van het Amster-
damsche publick te wekken. 

Men vindt hier toch de meest uiteenloopcnde richtingen 
in de wijze van voorstelling vertegenwoordigd: van de vage 
impressionistische schilderwijze genre-Maris, tot de nuchtere 
lithografie van omstreeks het jaar '50 toe. Het meest trok
ken ons aan de weinig pretentieuse teekeningen van oude 
meesters in O. I. inkt of sepia gewasschen, o.a. een gezicht 
op de terreinen aau den Dam in 1013 waar later het stad
huis werd gebouwd van II. Berkheijden (nn. 199), een tee
kening van P. Saenredam van hetzelfde terrein, doch 
van eeu andere zijde gezien, met het oude stadhuis in 1011 
(nn. 29), verder een kranige teekening van Jan Beerstraten 
in potlood en O.-I. inkt, voorstellende een gezicht op de 
Oude Kerk en plein in 1600 (n°. 51.) 

Eveneens met eenvoudige middelen gedaan zijn de teeke
ningen van R. Vinkeles; hoewel blijkbaar zeer correct tee-
kenend, wist deze meester typische elfmeten op ongezochte 
wijze te voorschijn te roepen. 

Even correct doeh minder eigenaardig zijn de teekeningen 
van H . P. Schouten, van wien een groot aantal stadsge
zichten, meest in kleur uitgevoerd, geëxposeerd is. 

De nos. 45 en 46, voorstellende het oude en het nieuwe 

Huis onder 't zeil, zijn vooral merkwaardig om de uitvoerige 
behandeling van de architectuur. 

Eeu kijkje op het Prinsenhof (tegenwoordig Stadhuis) 
omstreeks 1625 van P. S. Witkamp, geeft een zeer schil
derachtig hoekje van oud-Amsterdam te zien. In hoeverre 
dergelijke reconstructies van lang verdwenen of verbouwde 
stadsgedeelten op historische getrouwheid kunnen bogeu, 
zal wel moeielijk zijn uit te maken. 

Meer vertrouwen verdienen de afbeeldingen door tijdge-
nooten, zoo bijv. het fraaie schilderij van Beerstraten (no. 13) 
waarop de Nieuwe Brug met het hoekhuis van het Damrak, 
thans Victoria hotel, voorkomen. Dit hoekhuis dat tot de 
vroegste renaissance scheppingen van ons land behoorde, 
prijkt op dit schilderij nog in vollen luister, met een sier
lijke torenspits en topgevel ; een aangrenzend gebouwtje dat 
gothische, vormen vertoont, benevens de pittoresque stoflage 
van de Nieuwe Brug met het Paalhuijs, doen ons onwille
keurig vergelijkingen maken met de tegenwoordige halfslach
tige toestand van dit vroeger zoo eigenaardig schoone 
kwartier. 

Als architectonisch curiosum verdient ook vermelding no. 
33 een gezicht op den Dam voorstellende met het Stadhuis, 
de Waag en de Nieuwe Kerk door J . van der IJlft, 1635. 
De Nieuwe Kerk prijkt daar namelijk met een zeer hooge 
toren, waarvan echter de vormen niet door fraaiheid of 
elegantie uitmunten. 

De koninklijke hoofdgrachten van Amsterdam hebben 
natuurlijk ook aan menig schilder en teekenair dankbare 
onderwerpen bezorgd. Wij zien de Heerengracht in wording 
op een teekening van G. Berckheijden ; sommige erveu zijn 
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nog onbebouwd en vau beplanting is nog niets te bespeuren. 
Minutieus, wel wat peuterig, ziju de gezichten op de bekende 
Bocht van de Heerengracht b/d. Spiegelstraat (nos. 243 en 
244) van Paul van Liender en J . de Beijer. 

C. Springer geeft eeu geheel andere opvatting te zien. Hij 
stotl'eert zijn grachten met 17de eeuwsche karossen en met 
figuren in de kleederdracht van dit tijdperk ; belangrijk voor 
den bouwkunslbeoefenaar vooral, zijn de werken van Springer 
om ziju artistieke wedergaven vau het architectonische détail. 
In zijn „Huis met de Hoofden" (n°. 260) en iu het fraaie 
tableau voorstellende een gezicht op de bocht vau de Heeren
gracht bij de Leliegracht (no. 256) komen deze eigenschap
pen bijzonder aan het licht. Minder voldoet no. 236 „de 
Munttoren en de Munt". Enkele waterverfstudies ziju daar
entegen bijzonder aantrekkelijk om de losse behandeling, 
bijv. no. 51 „Hoekhuis O. Z. Achterburgwal en Vredeu-
burgersteeg". 

Het werk van enkele tijdgenooten van Springer als H . 
G. ten Cate, W. Koekoek, Waldorp, H . Karssen, J . C. 
Grcive Jr. e. a. boezemt het tegenwoordige geslacht slechts 
matige belangstelling in. Liever verwijlt men bij de fraaie 
waterverfteekeningen van Wijsmuller (nos. 253 en 255) of 
beziet men de karakteristieke studies van Hobbe Smith 
(nos. 00, 107 en 222) al bezitten deze t fereelen grooter 
waarde als schilderwerk dan als historische documenten, 
waaruit latere geslachten zich een voorstelling van den 
tegenwooidigen toestand der afgebeelde stadsgedeelten zou
den kunnen maken. 

Het schilderij van C. Dankmeijer, hetwelk een gezicht 
op de ronde Luthersche kerk en Stroomarkt moet voor
stellen (no. 223«) geeft van deze buurt een beeld zóó vaag 
en van de afgebeelde kerk een silhouet dat zóó weinig met 
de werkelijkheid overeenstemt, dat we het stuk in het 
kader van deze tentoonstelling geheel misplaatst achten. 

Om nu weer tot de teekenaars terug te keeren vestigen 
wij de aandacht van onze lezers op het werk van G. Lam
berts, dat bijna eeu veertigtal nummers van deu catalogus 
beslaat. Zijn teekeningen ziju vast en karakteristiek gecon-
toureerd en gewoonlijk met enkele kleuren aangezet. Som
migen doen denken aan de Engelsche prenten die we in den 
laatsten tijd hier en daar te zien kregen. Bijzonder fraai zijn 
eenige kijkjes in de Jordaan (nn. 285—87), het wijnkoopers-
gildehuis in de Koestraat in 1S17 (n". 57), de oude Schans 
en St. Anthoniessluis (n11. 142), een gezicht op den Bin-
nen-Amstel, ter plaatse van den tegenwoordigen circus Carré 
(n". 151) e.a. Minder geslaagd is een afbeelding van de 
Schreijershoek, naar een schilderij van A. Beerstraten. 

Als correct teekenaar doet zich ook kennen J . de Beijer. 
Enkele van ziju stadsgezichten mogen wat overdreven uit
voerig lijken, anderen, bijv. n n. 353 „de Utrechtsche poort", 
n". 75. „Het O. Z. Heeren-logement en Gritnburgwal" en 
n". 198 „Gezicht langs de Pijpenmarkt" zijn zeer fraai eu 
karaktciistiek. 

Vaardig en artistiek gedaan zijn ook een tweetal teeke
ningeu van C. L . Hansen, gezichten op de gebouwen van 
het Begijnhof aan de buitenzijde voorstellende. 

Van het binnenplein van dit typische hofje zijn, wonder 
genoeg, behalve een gezicht op de Engelsche kerk aldaar 
van Viukeles, geen verdere afbeeldingen geëxposeerd. 

Een zeer fraaie teekening in sepia en O. I. inkt is n°. 
234 „Gezicht op het Leidsche veer op 't Singel in 1790 
van J . Cats ; n°. 136 van denzelfden vertoont eveneens uit
stekende kwaliteiten. 

Geestig behandeld is de Brouwersgracht van A. Evertsen 
(n°. 295) eveneens de Haarlemmerpoort vau W. Writz (u°. 
305). 

Eraaie in O. I. gewasschen teekeningen zijn de beide 
gezichten op de Leidsche poort in de 18e en de 19e eeuw, 
n°s. 336 en 37) de laatste van D. Verrijk. 

N°. 335 geeft het Leidsche plein in 1890 te zien met 
een gezicht op den Schouwburg, die eenigen tijd later een 
prooi der vlammen werd ; de heer Tijinou Meyer is dc ver
vaardiger van de verdienstelijke aquarel. 

Een flinke potloodteeketiing van P. Telar van Elven 
(u°. 340) vertoond het Roode Dorp, de buurt aan de We
teringschans die later plaats moest maken voor de cellulaire 
gevangenis. 

Een fraai aquarel van L . Hardeuberg, n°. 273, heeft tot 
onderwerp eeu gezicht op een vroegere steenhouwerij aan 
de Weteringschans. 

De heer A. N . Godefroi, wiens interessante schetsen naar 
oude bouwwerken den meesteu onzer lezers wel bekend ziju, 
stond eeu gedeelte van zijn verzameling, op Amsterdam be
trekking hebbende, ter expositie af. 

Een teekenaar die zich ook aan enkele moderne bouw
producten (juist niet de fraaiste) gewaagd heeft, is J . M . 
A. Bieke; ziju teekeuingen ziju over 't algemeen wat fo-
tografieachtig en waar hij boveubedoelde onderwerpen koos, 
bijv. n°. 313 „Bebouwing van de Nassaukade", kunnen zijn 
afbeeldingen al op zeer weinig artisticiteit hopen, iets beter 
ziju nos. 26 en 27 „Het Damrak vóór en na de laatste 
vcibreeding." 

Vermelden wij nog een aardig kijkje op de Weesper-
(of N . Z.) Kolk (n°. 208) van W. Steelink, benevens een 
typisch huizengroepje aan het Rokin, waar thans het 
Leesmuseum staat (n°. 170) van J . Dijkholf, dan zijn wij 
zeker van een aantal meer of minder belangrijke inzendingen 
te ziju voorbijgegaan. Het opgenoemde zij echter genoeg om 
onzen lezers het belangrijke van de hier bijeengebrachte 
collectie aan te toonen en hen tot een druk bezoek aan 
te sporen. J . 

STIJL E N M A T E R I A A L . 

„ . . . . en wanneer ouit in de toekomst een werkelijk 
«levende stijl zal norden geboren, waartoe geen enkele 
•reden bestaat om aan de mogelijkheid daarvan tc twijfelen, 
„doch waarmee, terloops gezegd, mi . , alle ijxerconstriictics 
„niets hebben te maken, daar een stijl niet afhankelijk 
„is ran een materiaal, dau 

Het gecursiveerde tusschenzinnetje, hierboven aangehaald, 
vond ik verdwaald in de geserreerde zangen van een ant
woord op een nfdeclingsvraag der Maatsch. v. B., met welker 
beantwoording zich de heer Berlage belast had. 

In gesloten kolonne rukken de woorden op om aan het 
eind de conclusie te formuleeren op een gewichtige afdee-
lingsvraag, in het midden even stilstaand om „terloops" 
duidelijk te maken, dat stijl en materiaal niets met elkander 
uittestaan hebben. En nu maar weer voort en verder. 

Ik beu zoo vrij te gelooven, dat de heer B. zich hier zoo 
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terloops zeer onjuist uitgedrukt heeft. Hoe, alle stijlen, 
zichtbaar en tastbaar in hunne uiterlijke vormen, d. i . in 
de middelen van uitdrukking aan den grooten vormdrang 
van geheel een menschheid, d. i . het aanvankelijk stamelen 
van gansch een volk, daartoe gedrongen door de beroerin
gen en verlaugens zonder naam die het bezielt, later duidelijk 
zich openbarend wanneer de vormenvloed zijn loop gevonden 
heeft, d. z., telkens terugkomend met elke nieuwe of andere 
beschaving, de historische stijlen, die wij kennen ; hoe ! zouden 
deze stijlen, na als bewuste volkswil een volksuiting te 
ziju geworden, na zich tot vaste vormen te hebben gekris-
taliseerd, zouden deze stijlen dau niets inet het materiaal, 
van vonnzegging uitstaande hebben ? Ligt er geen alphabet 
verscholen in het stamelen reeds van een kind ? Is het 
spreken niet afhankelijk van tong eu keel ? Vormen woor
den zich alleen door het gevoel en moet de klank niet 
daarbij om het gevoel verstaanbaar te maken ? Is zelfs de 
klank niet dikwijls hoofdzaak ? Behoeft men in spaunendeii 
gemoedstoestand, iets meer dan eeu klank om zich mee te 
deelen ? 

Hoe, slijt' zou niet afhankelijk zijn van materiaal ? Maar 
materiaal is er juist de alpha en de omega van. 

Toen stijl gekomen was, zocht het naar materiaal om 
zich uittedrukken. Stijl vond daar riet, leem, stuc, hout, 
steen, brons en ook ijzer. Maar niet elk materiaal paste 
stijl. Doch eenmaal het materiaal gevonden, dat hem paste, 
dat geschapen was om hem tot uitdrukking te brengen, 
vereenden zij zich zoo innig, dat men later, van materiaal 
sprekend, aan stijl moest deuken, en omgekeerd stijl ontmoe
tende, materiaal daarneven zag staan, en sedert zijn zij 
onafscheidelijk verbonden gebleven. 

Tusscheubeiden beweert materiaal dat hij zelfs vóór stijf 
ter wereld was, ja, dat hij door nienschenviugeren handig 
voor eenig doel bewerkt, zelfs de middellijke oorzaak werd 
van het ontstaan van stijl! 

Maar dau moet materiaal steeds bekennen, dat hij eerst 
door stijl zich zijner voortreffelijkheid en noodzakelijkheid 
bewust werd. 

Egyptisch = Stijl en graniet. 
Gothisch = Stijl en steen. 
Arabisch == Stijl en stuc. 
Textiele kunsten r= Materiaal en stijl, enz. 

Ik wilde maar zeggen, dat het vreemd klinkt, dat een 
stijl niet afhankelijk is van een materiaal. Q. 

M U S E U M T E R R E I N . 

B. en W. stellen den Gemeenteraad voor hen te mach
tigen bij openbare inschrijving of na die inschrijving onder
hands te verkoopen, vier blokken bouwterrein gelegen ten 
Zuiden van de P . C. Hooftstraat, liggende aan de nieuwe 
Jan Luijkenstraat, d. i . de weg welke naast het Rijksmuseum 
aanvangt, ter plaatse waar vroeger een brug lag, en eindigt 
aau de Van Baerlestraat, tegenover den toegang tot de Van 
Eeghenstraat. Deze blokken zijn verdeeld iu 56 bouwterrei
nen, waarvan er 53 werden aangeboden. Drie er van wordeu 
niet verkocht, vermoedelijk omdat de gemeente rekening 
houdt niet de behoefte, welke in die buurt zal ontstaan aau 
een openbare school. 

Behalve de gewone voorwaarde van bebouwing binnen 
twee jaar enz., worden de volgende eischen gesteld : 

1°. dat de te bouwen huizen zullen worden ontworpen 
hetzij als „vrije woonhuizen", hetzij als benedenwoning en 
met niet meer dan één bovenhuis; 

2°. dat het aantal verdiepingen boven den rez-de-chaussée 
niet meer dan drie zal bedragen; 

3°. dat de hoogte van de perceelen gerekend tot den goot-
bodein, niet meer dan 16 M . boven het straat vlak zal be
dragen; 

4°. dat ook het uiterlijk der gevels voldoende zij, ter 
beöordeeling van Burgemeester en Wethouders. 

Punt 4 is niet onbelangrijk te noemen ; het blijkt immers 
daaruit dat B . en W. een einde willen maken aan het 
wanstaltig volbouwen van de terreinen voor woonhuizen be
stemd; als men nagaat wat in deu laatsten tijd op dat gebied 
geproduceerd is, (men zie slechts het revolutie-maaksel op 
de terreinen van de voormalige gasfabriek, van de Roemer-
Visscherstraat, e. a., heerenhuizen nota bene) dan mogen wij 
zeer zeker de bovengenoemde bepaling toejuichen. 

Maar er komt een maar bij. 
Punt 4 eischtr dat ook het uiterlijk der gevels voldoende 

zij, ter beoordeling van Burgemeester en Wethouders. Wij 
veroorloven ons met het oog hierop de volgende 
vragen : 

Wat is in dit geval voldoende te noemen ? 
Aan wie zal, behalve B. en W., de beoordeeling wordeu 

opgedragen ? 
Zou het niet wenschelijk zijn dezen eersten stap niet aarze

lend maar krachtig te doen, door b. v. een wedstrijd te 
openen, waarbij voor het meest artistiek uitgevoerd gevel
ontwerp van gemeentewege een prijs beschikbaar wordt 
gesteld ? 

Dan zou o. i . het artikel 4 werkelijk een flinke stap in 
de goede richting zijn, waarvan de gunstige gevolgen zeer 
waarschijnlijk niet zullen uitblijven. 

DE PARIJSCHE TENTOONSTELLING I N 1900. 

Door de Eransche regeering is een prijsvraag uitgeschreven 
voor de oprichting der gebouwen en den algemeeuen aanleg 
van de terreinen voor de in 1900 te houden Parijsche 
wereldtentoonstelling; Fransche architecten alleen mogen 
daartoe mededingen. 

Voor deze tentoonstelling is aangewezen : het Chanip-dc-
Mars, het Trocadéro met de omgeving, de Quaï d'Orsav, 
de Esplanade des Invalides, de Quai de la conférense, de 
Cours la Reine en het Palais de 1'Industrie met omliggende 
tuinen. 

Aan de mededingers is volkomen vrijheid gelaten voor 
het al of niet laten bestaan van de overgeblevene gebouwen 
der tentoonstelling van 1S89, waaronder ook begrepen is de 
Eilfeltoreu ; het Trocadéro echter moet in ieder geval be
houden blijven. 

De ontwerpen moeten wordeu ingeleverd uiterlijk 12 
December van dit jaar. De beöordeeling geschiedt door een 
jury van 31 (!) ledeu. Een bedrag van 50000 francs is voor 
de prijzen beschikbaar gesteld. 
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ROTTERDAMSCHE ACADEMIE. 

— Uit het in druk verschenen jaarverslag der Academie 
van beeldende kunsten en technische wetenschappen te 
Rotterdam blijkt, dat het aantal leden klom vau 211 tot 
215 benevens een eerelid, 14 leden van verdienste in de 
stad en CO daarbuiten. 

Het bestuur leed belangrijke verliezen door het vertrek 
van den heer J . de Kuyper en het overlijden van de heeren 
W . Thijsen en Hk. Veder. 

De rekening der Academie sloot over 1893 op f 58,050 
waaronder begrepen de f 1500 verhooging van subsidie 
voor den in Sept. des vorigen jaars geopenden cursus tot 
opleiding van machinisten aan boord van stoomschepen der 
koopvaardij. 

De ontvangsten overtroll'en eenigermate de raming, zoodat 
van bet subsidie der gemeente op f 40,950 geraamd, slechts 
ƒ 44,827.25^ behoefde gebruikt te worden. 

Het fonds tot aankoop van schilderijen steeg tot f 5251.82. 
Dit fonds wordt in den steun van alle kunstvrienden aan
bevolen. 

Uit het verslag der commissie van onderwijs blijkt dat 
de avondcursus werd gevolgd door 10GS leerlingen, terwijl 
14 leden sommige lessen volgden ; de middagcursus in hand
en ornament-teekenen telde 84, de dagcursus voor bouw
kundig teekenen 22, eu de zomer-ochtendcursus voor hand-
teekenen en decoratieve kunst 53 ; aan het tuinbouwkundig 
teekenen namen 18 leerlingen deel. 

Instemmende met het verslag der commissie, wijdt ook 
het bestuur een warm woord van nagedachtenis aan den 
overleden directeur, den heer G. Scholten, in wiens plaats 
later werd benoemd de heer A. Nolen, architect te Schiedam. 

Verder wordt herinnerd aan de uitgeschreven prijsvragen, 
de driejaarlijksche tentoonstelling, waar 40 schilderijen wer
den aangekocht, en de kunstbeschouwingen, waar veel be
langrijks werd geëxposeerd. 

U I T D E N V R E E M D E . 

— Reizigers die verlangend zijn „Malinaison" te bezich
tigen waar Napoleon I eenige jaren van geluk doorleefde, 
moeten geen tijd verliezen met daarheen te gaan. Het is 
nl. gebleken dat het geheele landgoed verkocht is en nu 
verdeeld zal worden in bouwterreinen; het kasteel zelf 
echter blijft bestaan met een gedeelte park en de oude 
tuinen. Malmaison vertoont tegenwoordig een jammerlijk 
uiterlijk, de vloeren, daken en verder houtwerk verkeeren 
in een toestand van verval, waardoor de restauratie van het 
geheel groote kosten na zich zou slepen, gesteld dat iemand 
zou gevonden worden die genegen is een kasteel te betrek
ken dat als het ware door woonhuizen is ingebouwd. De 
verschillende zalen en kamers, hoewel van alle versiering 
beroofd, vertooueu evenwel nog sporen van haar vroeger 
gebruik en zijn gemakkelijk te onderscheiden. De bibliotheek, 
eetzaal, salon en slaapkamer der Keizei in waarin zij stierf, 
kunnen als zoodanig genoemd worden. 

Voor bezoekers deze inlichting: „Malmaison" ligt bij 
Rueil, dat met den trein in twintig minuten van Parijs te 
bereiken is. 

— Een model van Ealguière's groep, de republiek het 
koningschap overwinnend, is opgesteld in het panthéon te 
Parijs op de plaats waar vroeger het hoofdaltaar stond, toen 
het pantheon nog niet voor het huldebrengen aau groote 
mannen was in beslag genomen. 

— Kort geleden had te Philadelphia de inwijding plaats 
van het nieuwe uurwerk vau het stadhuis. Dit is waar
schijnlijk het grootste uurwerk van de wereld. De wijzer
plaat meet 10 M . in middellijn en wordt gedurende den 
geheelen nacht electrisch verlicht. De minuutwijzer heeft 
een lengte van 4 Meter, de uurwijzer is 2 ' / 2 Meter lang. 
De klok die het uur aangeeft weegt 25.000 K . G . Het werk 
wordt door middel vau een stoommachine opgewonden. 

— De architecten van alle landen zullen worden uitge-
noodigd om hunne meening te zeggen over de herstellings
werken van het Parthenon te Athene, die door de jongste 
aardbevingen dringend noodig zijn geworden. (W.B.Z.) 

— Aan den architect van het Rijksdag-gebouw te Berlijn, 
Prof. Brth. Wallot is den 24sten Juli 1.1. door de univer
siteit Giessen den titel verleend van Dr. phil. honoris causa. 
Het diploma van het doctoraat zal hem worden uitgereikt 
op den dag der iuwijding van het Rijksdag-gebouw. 

— Tot hoogleeraar in de bouwkunst aan de Oostenrijksche 
kunstacademie is benoemd de architect Otto Wagner, waarbij 
hem tegelijkertijd den titel van Ober-Baurath verleend werd. 

Dit ambt, vroeger vervuld door Hausen en von Hasenauer, 
staat in Oostenrijk zeer hoog aangeschreven; men ziet in 
deu professor aan de kunstacademie te Weenen deu aanvoer
der van het Oostenrijksche architectencorps. Velen onzer 
lezers zullen ougetwijfeld wel hebben kennis gemaakt met 
de monumentale ontwerpen van Wagner, men herinnere zich 
bijv. zijn grootsch beursplan voor Amsterdan, dat indertijd 
als antwoord op de internationale prijsvraag hier tentoonge
steld was. 

— In de plaats van prof. C. W . Hase, wiens aftreden
wij onlangs mededeelden, is tot hoogleeraar in de gothische 
bouwkunst aan de Technische Hochschule te Hannover 
benoemd, Prof. Mohrinan, tot dusver leeraar in de bouw
constructie-leer aau die inrichting. De nieuwbenoemde is 
een leerling van Hase, maakte naam door het omwerkeu 
van Ungewitters „leerboek voor gothische constructiën", 

— Te Baden-Baden overleed de vorige week de architect 
Franz Schmitz, Dombaumeister te Straatsburg. Hij had dit 
ambt, waarin hij Aug. dartel opvolgde, nauwelijks vier 
jaren bekleed. Zijn naam blijft bovendien verbonden met de 
voltooiing van den Keulschen dom, waarbij hij zijn oplei
ding genoten had en waar hij sinds het aftreden van Erie-
drich Schmidt van 1859-08 als leidend werkmeester 
werkzaam was. Wegens oneenigheid ' met den toen-
ïnaligen Dombaumeister, nam hij zijn afscheid, doch 
bleef' zich nog verscheidene jaren wijden aan de uitgave 
van het bekende werk : „Der Dom zu Köln, seine Kon-
struction und Ausstattung". 

Behalve vele nieuwe kerken en andere bouwwerken, die 
onder zijn leiding tot stand kwamen, werd hij ook dikwijls 
met belangrijke restauraties belast, bijv. die van de St. Severin, 
de Gereons en Ursula kerken te Keulen, de Munsterkerk 
te Bona, enz. Te Straatsburg maakte hij zich vooral ver
dienstelijk door een nieuwe opname van het hem opgedragen 
bouwwerk j zijn plannen voor de herstelling van de lucht
bogen cn steiinbeeren aan' de Zuidzijde van het langschip 
en voor de glasschilderwerken hebben echter veel tegen
stand ondervonden. Schmitz bereikte den leeftijd van 62 
jaren. (1). B. Z.) 

R E D A C T I E V A N A R C H I T E C T U R A K T A M I C I T I A 1 

H . G . J A N S E N , W. K R O M H O U T C Z N . , JOS. T H . J . CUIJPERS, 
P A U L J . D E J O N G H en J . L . M . LAUWERIKS. 

Bijdragen te adresseeren ann den Heer P A U L . J . D S J O N G H , Vijzelstraat 
40 tc Amsterdam, cn alles, wat de Administratie van het Genootschap 
betreft, aan den Heer J. C . D. U I G A Z A R , le Secretaris, American-
hotel, te Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P . 

Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege
zonden, aan alle leden van het Genootschap. De jaarlijksehe contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
. kunstlievende leden * 10.—• 
• buitenleden » 7.50 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

le. De Penningmeester, de heer J . A. van der Sluijs Veer 
deelt mede, dat hij deze week zal overgaan tot het innen 
der abonnementsgelden van atl. 1—3, 5e jaargang van het 
plaatwerk, „de Architect". 

2e. Van het Comité der Internationale Tentoonstelling 
voor het Hotelwezen ziju terug ontvangen de ontwerpen, 
ingezonden op de prijsvraag, uitgeschreven door het Genoot
schap, namens het Comité. 

Ondergeteekende zal Zaterdagavond 1 September a. s., 
van 8 tot 10 uur zitting houden in het Geuootschapslokaal 
American-Hölel, tot het afgeven der ontwerpen. De ont
werpen van inzenders buiten Amsterdam, zullen aau de 
correspondentie-adresseu gezonden worden. 

3e. Als buitenlid van het Genootschap is toegetreden de 
heer R. Kasteliju, opzichter der gemeente-werken te Helder. 

Namens het Bestuur, 
De \ste Secretaris, 

J . C. D. DI GAZAR. 

E E N K O M K O M M E R . 

N A A R A A N L E I D I N G V A N D E E G Y P T I S C H E P R I J S V R A A G . 

Het is in Egypte ook al treurig gesteld met de nationale 
bouwkunst! 

Voor 'n Museum van 's lands oudheden, wordt een inter
nationale prijsvraag uitgeschreven, waaraan, naar ik verneem, 
ook Chineezeu en Japanners zullen meedoeu, zoodra de 
laatsten Wei-hei-wei ingenomen hebben eu de Koning van 
Korea zijn pensioen gekregen heeft. 

Ook uit Amerika komen berichten, dat men zich daar 
met de prijsvraag gaat bezighouden. 

In Egypte zelf zit men er mee in en wordt eeu afwach
tende houding aangenomen over hetgeeu komen zal, om daarna 
inet den Eogelschmau samen te gaan beraadslagen. Laten 

ze maar aan Gibraltar denken en niet te veel op dikke 
John vertrouwen! En attendant gaat de Khedive op reis, 
vermoedelijk om zich op de hoogte te houden of men in het 
buitenland wel bezig is met het maken vau projecten. 

Er is sprake, dat Zijue Excellentie ook Amsterdam bezoe
ken zal. Voor alle zekerheid heeft zich reeds een commissie 
gevormd van architecten, die van den komkommertijd gebruik 
willen maken, om Zijue Excellentie benevens een echte Hol
landsche komkommer, een verzoekschrift aan te bieden, om 
inlichtingen, betreffende zekere duisterheden nog in het 
programma der prijsvraag aanwezig. 

Eenige weken later. 
De commissie heeft een druk bezochte vergadering gehou

den. Z. E . zal de volgende week komen. Reeds is een 
Egyptisch architect aan het werk om eenige zalen vau het 
Koninklijk paleis op den Dam naar den smaak des lands 
interichten. Deze merkwaaidige man, Houksi-Pacha geheeten, 
heelt zijn intrek genomen in een hotel iu de Egyptische 
wijk, vermoedelijk omdat hij daar het omgekeerde van Egyp
tische duisternis opgemerkt heeft en om zich schadeloos te 
stellen over het gebod zijn's meesters, dat hem verplichtte 
zijn harem tehuis te laten. 

Houksi-Pacha begrijpt met Egyptische gelatenheid, dat 
allerminst hij dat verbod onbillijk mag vinden, nu zijn 
meester voor zich eeu vijftigtal zijner vrouwen heeft mede
genomen, want dit geeft hem hier de handen vol werk. 
Alle ramen vau het paleis moeten van bow-windows: worden 
voorzien, met kunstig uitgesneden traliewerk, zóó dat de 
nieuwsgierige Amsterdammers niet naar binnen kunnen glu
ren ; de groote zalen moeten alle verdeeld worden in kleine, 
gezellige, overvloedig gestotl'eerde kamertjes, met divans en 
mystieke olielampjes, met de noodige ventilatie voor sigaret-
tendainp, kortom, Houksi-Pacha zal het, komende van de 
Egyptische wijk, zeer volhandig hebben. 

Dit is ook de reden geweest, dat nog geen Amsterdamsen 
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architect hem heeft kunnen interviewen, hoewel reeds ver
schillende pogingen daartoe aangewend zijn. Vooral moet 
hij veel last hebben vau teekenaars, die hein in Victoria 
aanklampen. Een dezer heeft hij, op de vraag iu welken 
stijl het museum gebouwd moest worden, geantwoord : „in 
Hollandsche Renaissance, mijnheer", en mijnheer vroeg niets 
meer! 

De commissie-vergadering is zeer indrukwekkend geweest, 
ook belangwekkend. Van verschillende zijden is het Egyp
tische vraagstuk bekeken. 

Door den Voorzitter werd voorgesteld om van de aanwe
zigheid in den lande van den Egy ptischen architect Houksi-
Pacha, gebruik te maken, om dezen te polsen. 

Architect van Yperen was daar niet voor, omdat, zooals hij 
zeide. zooveel drukte niet noodig was ; men neemt een paar 
Egyptische teekenaartjes uit Kaïro en men is klaar. Wat 
de begrooting betrof, die kon men altijd wel kloppend maken 
met de opgaaf. 

Deze meening vondt hier en daar bijval. Anderen helden 
over naar Engelsche teekenaars, aangezien Engelschen de geld
middelen beheeren en dus óók een stem in het kapittel hebben. 

Architect Beerla verwierp dit alles. Deze éminente man 
beschouwde de zaak uit een architectonisch- symbolisch-
impressionistisch oogpunt, en stelde voor iemand naar Kaïro 
af te vaardigen, om ter plaatse photographische opnemingen 
te maken van het terrein, de omgeving, van eenige inte
ressante wijken, van de Sahara, van het avondrood (zoo dit 
er was), de ochtendstond (die er moest zijn); voorts photo's 
of zoo mogelijk levende en doode exemplaren van alle 
mogelijke dieren en insecten, die bij de thans levende Egyp-
tenaren een symbolische beteekenis hebben. Deze afgevaar
digde had zich voorts te informeeren of de krokodil en de 
kat nog heden ten dage geëerde dieren waren, of ook de 
sprinkhaan nog steeds een factor was, waarmee de boereu-
stand rekening te houden had en eindelijk — en dit had 
hij wel het eerst willen noemen — of de Egyptenaren 
tegenwoordig in de vette of in de magere jaren waren. 

Ten slotte protesteerde deze architect, tegen de hooge 
bouwsom, die het ondoenlijk maakte met fatsoen iets sobers 
te ontwerpen. 

Deze consequentie van 's meesters opvattingen vonden 
velen te gewaagd. Toch vond het voorstel tot het zenden 
van een afgevaardigde een willig oor. Op het symbolische 
stramien voortbordurende, wenschten eenige jongeren nadere 
gegevens ook omtrent de politieke verhouding tusschen 
Egypte, Engeland, Turkije en Frankrijk, teneinde een der 
gevelvlakken te bestemmen voor een grootsch tafereel, 
waaruit de innige band, die deze landen zoo vriendschappelijk 
vereent, zou moeten blijken. 

Nog eenige architecten, wier namen me ontschoten zijn, 
wilden een combinatie op groote schaal beginnen, waarbij 
architect Houksi-pacha betrokken zou worden ; het denkbeeld 
van de Egyptische teekenaartjes daarbij ondersteunend. 

Architect Ehlers hield hierop een uitgewerkt betoog over 
het orientalisme in de bouwkunst, dat door deze prijsvraag 
met vaste omtrekken naar voren zou treden. 

Nog een kwart eeuw, en we zouden allen Egyptologen 
zijn, zelfs zonder afgevaardigde naar de oevers der Delta 
te sturen ! Waren, — zoo vroeg deze spreker — waren 
de gewijde gebouwen in klein-Azie niet de photo-typen van 
den Romaanschen kerkbouw ? de Moskeeën van Spanje en 
Sicilië niet de voorloopers van het gothische constructie stelsel? 
Is dat orientalisme niet reeds de oorzaak geweest dat onze 
moderne justitie-paleizen onmiddellijk aan de werken der 
Pharno's doen denken? Wat spreken wij toch van een Egyp
tische prijsvraag, mijne heeren ! Wij ademen immers geregeld 
atomen in, die vijftig eeuwen geleden door de oude Egyp
tenaren werden uitgeblazen! Wij zelf zijn reeds Egyp
tisch ! 

Deze Egyptische -bewering, die verscheidene der aanwezigen 
naar hun tulband deden grijpen, werd met pyramidale stilte 
en ontzag aangehoord. 

De heer Ehlers bestreed verder het voorstel van den heer 
Beerla om iemand met een camera naar Kirtro te zenden, 
aangezien we reeds Egyptisch genoeg waren bij intuïtie. 

Een onzer achtenswaardigste architecten vroeg toen de 
aandacht voor zijn denkbeeld om een der groote pyramiden 
te restaureeren. 

Het was dezen architect opgevallen, dat men in de prijs
vraag op soliditeit van constructie aandrong. Men wilde de 
schatten van kunst uit het oude Egypte in vettigheid 
brengen. Men vertrouwde blijkbaar de Bedoeïneu niet, en 
de Kroumiers en de Fellahs niet, en wellicht ook de Engel
schen niet, die den Atheenscheu Acropolis reeds zoo 
geplunderd hadden. Spreker herinnerde aan het oude Mem
phis en Thebe, toen gelijksoortige volksstammen met der
gelijke ruime begrippen van het mijn en dijn, het den 
Pharao's voorschreven die geweldige steenmassa's te maken, 
waarin later hunne mummiën in veiligheid gebracht moesten 
worden. 

Op grond dezer analoge eischen en gegevens, wenschte 
spreker analoge constructies te maken, en wat lag nu meer 
voor de hand dan met die armzalige twee inillioen eeu 
pyramide te restaureeren ! De ruimte in de kern zou dau 
steeds verwijd kunnen worden, naarmate meerdere voorwerpen 
van kunst moesten worden opgeborgen. 

Hoe rationeel dit voorstel ook luidde, het vond geen steun 
dau bij enkelen, die daarbij een verschiet zagen van onnoe
melijk veel vlakversieringen. 

Eenige Delftsche architecten gaven daarna deu Voorzitter 
te kennen, dat nog eenige elasticiteits-coëffleienten ontbraken 
in het programma en wilden, alvorens tot de prijsvraag 
over te gaan, eenige meest gebruikelijke materialen in 
Egypte ter keuring naar een proefstation sturen. Dit 
werd genotuleerd. 

Eindelijk stond architect Paulus op en zeide ongeveer 
woordelijk : Mijne heeren, de Egyptenaren, zij zijn een volk 
met kunstzin bedeeld; hunne kunst, zij is monumentaal en 
sober; die soberheid, zij is het ge olg van een van geslacht 
op geslacht overgeërfde primaire zieletoestand; die ziele-
toestand, hij was reeds bij de Pharao's aanwezig. Mijne 
heeren, ik ondersteun het voorstel van den heer Beerla, 
maar stel voor, dat de te zenden afgevaardigde een kwart 
eeuw er verblijven zal, om eenigszins op de hoogte te komen 
van de intieme trekken van het Egyptische bestaan. In af
wachting echter geef ik in beraad een audiëntie bij den Khedive 
aan te vragen eu eveneens om architect Houksi-pacha om 
een interview te verzoeken. 

Aldus werd besloten. 

M'u komkommer zou wat lang worden, indien ik alle 
incidenten bespreken wilde, die zich gedurende de eerstvol
gende dagen voordeden. 

Genoeg zij het, dat toen Z. Excellentie de Khedive 
Amstel's veste binnentrok, en de pracht aanschouwde der 
vertrekken voor zijne vrouwen bestemd, hij Houksi-pacha 
met de orde van den Zwijgenden Sphinx omhing en hem iu 
zijn plaats stelde om der commissie van architecten eene 
audiëntie te verleenen. Z. E . zelve moest eerstdaags de 
waterwerken van Katwijk bezoeken. 

Het vertrek van den Khedive deed evenwel de commissie 
afzien van een audiëntie. Men besloot derhalve Houksi-pacha 
tc interviewen. 

Dit was makkelijker gezegd dan gedaan, aangezien Z.Ed. 
zijn tijd uitsluitend verdeelde tusschen de Egyptische wijk 
en het Paleis, waar nog steeds drukke bezigheden hem 
wachtten. Men verlieze niet uit het oog, dat Z. Ex. alleen 
was vertrokken. 

Opnieuw brak een tijd aan, waarin Victoria het voorrecht 

smaakte architecten binnen hare muren te zien. De orde 
van den Zwijgenden Sphinx deed echter Houksi-pacha nog 
raadselachtiger zijn dan een sphinx. Deze althans doet 
nog allerlei gissingen ontstaan, die de phantasie wakker 
schudt, maar Houksi-pacha zeide niets, en deed niets gissen. 
Slechts één raad gaf hij allen, deze was „Egyptisch" te zijn. 

Velen kwamen met meesterlijke schetsen aandragen, of deze 
wellicht Houksi's tong konden ontdooieu. Houksi echter 
knikte noch ja, noch neen, maar rookte sigaretten. 

Het symbolisme en impressionisme van Beerla, het orien
talisme van Ehlers, het rationalisme van anderen, het mer
cantilisme van de overigen, zij leden allen schipbreuk op 
de zwijgende orde van Houksi-pacha. 

Een jaar later bracht de telegraaf de tijding dat eenige 
architecten bekroond waren. Daar alle ontwerpen echter een 
Egyptisch karakter hadden en dit in Egypte zeer vervelend 
werd gevonden, aangezien men ook diiiir „wel eeus wat anders 
wilde hebben" en architect Houksi-pacha in dien tusschentijd 
een ontwerp had ingediend, dat niet Egyptisch was, maar 
waarin de uitblinkende kwaliteiten van de Europeesche 
ontwerpen werden teruggevonden, besloot de Khedive Houksi-
Pacha den bouw van het Museum op te dragen, daarbij 
hen met een proces dreigende, die de vermetelheid mochten 
hebben aan Houksi's onkreukbare eerlijkheid iets ten laste 
te leggen. P T H A . 

ARTISTIEK E I G E N D O M . 

In de ochtendvergadering van het Congres voor letter
kundig eigendom, gehouden deu 20sten dezer te Antwerpen, 
kwam o.a. ter sprake het artistiek eigendom van den architect. 

Uit het verslag van den correspondent van het Handels
blad ontleeneu wij daaromtrent het volgende : 

„De heer Bartomonieux, afgevaardigde der Société'centrale 
tides architectes de France verzoekt het Congres het te 

' „Milaan uitgebrachte desidiratum te willen bekrachtigen, 
„strekkende om de voordeelen van het Bemer congres tot de 
„werken der bouwmeesters uit te breiden. 

„Dit voorstel was zeker wel aanvaard geworden, ook 
„zonder de wel wat overijverige tusschenkomst van den heer 
„Hamand, zich beroepende op den O. L . Vrouwen toren 
„van Antwerpen, om te bewijzen, dat ook de architectuur 
„een kunst is, al hebben de meetkunde en physica nog 
„zooveel met haar te maken. 

„Is dat niet, wat men iu het land van deu heer Hamand 
„heet enfoneer une porie ouverte f" 

Daar er in dit verslag sprake is van „het voorstel ware 
zeker wel aanvaard geworden" schijnt het dat dit voorstel 
niet is aangenomen, misschien wel omdat het eigendoms
recht van den architect somwijlen moeilijk te bewijzen is. 

Het was gelukkig voor den heer Hamand dat de 
O. L . Vrouwen toren zoo dichtbij was, we zouden anders 
durven veronderstellen, dat het aantoonen van het verband 
tusschen architectuur en kunst aan de congresleden, hem 
een zwaar oogeublik zou bezorgd hebben. 

PRIJSVRAAG VOOR E E N SOCIËTEITSGEBOUW 
T E A L M E L O . 

Wij ontvingen onderstaande opgaaf van de motto's der 
47 ingekomen antwoorden op bovengeuoemde prijsvraag : 

1 Corry. 9 Letter P in C. 
2 Een ketting. 10 Wapen der Bouwkunst. 
3 L . L . 11 Tot nut. 
4 Rapid. 12 Letter N in een cirkel. 
5 Simplex. 13 Old Highland. 
* Postzegel van 1 cent. 14 Beproeven. 
7 H . B. III. 15 Nut en Vermaak. 
* D. B. D. N . 16 ?. 

17 Societas. 33 Soos. 
18 Letters A. Z. in een cirkel. 34 Snoek. 
19 Eenvoud. 35 Je maintiendrai. 
20 Peut être. 36 Clubhouse. 
21 „P. E . Ter". 37 Juin. 
22 Wimpie. 38 Eenvoudig. 
23 Tot Nut eu Vermaak. 39 Letter A in een cirkel. 
24 Wapen van Almelo. 40 Bloempje op zwarten grond. 
25 Prosit. 41 Plan A. 
26 Vereeniging. 42 Een passer in een ring. 
27 Vier lijnen in een cirkel. 43 Die spint wint. 
28 Gliick auf 1894. 44 Drie cirkels. 
29 Een cirkel. 45 31.7.94. 
30 Eenvoud Z. 46 Tubal Kaiu. 
31 Oog iu A l . 47 Tweemaal twee blijft vier. 
32 Ubi bene ibi patria. 

Wegens late toezending kou deze opgaaf in ons vorig 
nummer niet wordeu opgenomen. * * * 

Betreffende den uitslag maakt de Directie van bovenge
noemde Sociëteit bekend, dat — conform het voorstel der 
Jury — aan gei'ii der ingekomen plannen eeue volledige 
bekroning is uitgereikt. 

De voor prijs en premie uitgeloofde geldeu zijn als volgt 
onder de ontwerpers der vier meest verdienstelijk geachte 
plannen verdeeld : 

a. Plan motto „HBII I" : Ontwerpers : V A N D E R GOOT 
en K R U I S W E G , architecten te Hengelo (O.) en Bussum ƒ 2 2 5 . 

*. Plan motto „Simplex": Ontwerper A . MAURISSE, 
bouwkundige te Rotterdam ƒ 125. 

c. Plan motto „Eenvoud": Ontwerper A . V A N DRIES-
S L ' M S Z N \ , architect te Apeldoorn ƒ 7 5 . 

d. Plan motto „Clubhouse" : Ontwerper N . V A N D E N 
A R E N D , architect te 's-Gravenhage ƒ 7 5 . 

De ontwerpen zijn tot en met Zondag 26 Augustus op 
de bovenzaal der sociëteit te bezichtigen van 12 tot 4 uur. 

Het jury-rapport zal in zijn geheel aan elk der inzenders 
worden toegezonden bij de terugzending hunner ontwerpen. 

De ontwerpers der vier meest verdienstelijk geachte plan
nen hebben hun ontwerp aau de directie der sociëteit afge
staan voor het hierboven achter hunne namen genoemde 
bedrag. 

PRIJSVRAAG VOOR E E N D I P L O M A 
D E R I N T . B A K K E R I J - T E N T O O N S T E L L I N G . 

Het volgende rapport is in zake deze prijsvraag aan het 
comité der tentoonstelling toegezonden. 

„De commissie van beoordeeling, bijeengekomen om advies 
uit te brengen over de tweede prijsvraag, bestaande uit de 
ontwerpen, ingezonden onder de motto's : lo . ABC, 2o. Bij, 
3o. Koek, 4o. Korenbloem en 5o. Kriek, heeft de eer U de 
volgende conclusie mede te deelen : 

Voorop stelt de commissie, dat zij deze prijsvraag niet 
als geslaagd kan beschouwen. 

Was het bij de eerste beoordeeliug slechts na herhaalde 
vergelijking dat de vijf genoemde ontwerpen tot een tweede 
prijsvraag werden toegelaten, thans verklaart zij het zeer 
moeilijk om volgens programma het beste ontwerp aau te 
wijzen, terwijl een ter bekroning waardig te keuren ontwerp 
zeker niet aanwezig is. 

De meeste kwaliteiten ziju naar hare mcening nog in de 
ontwerpen ABC en Bij te vinden. Echter heeft de ontwerper 
van ABC niet aan art. 1 van het programma voldaan, 
waarin eene teekening in het xwart gevraagd werd, weshalve 
zij in overweging geeft aan den inzender van het ontwerp 
onder motto Bij eene tegemoetkoming van f 50 te verstrek
ken, het aan het comité overlatende, desgeweuscht, het 
overblijvende onder de vijf inzenders te verdeeleu." 

Dit rapport was onderteekend door de bh. C. L . Dake, 
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W. Kromhout Cz. en J . R. de Kruijti', (de heer v. Marken 
was uit huidig en de heer Boudewijnse was mede verhinderd 
bij de eind-uitspraak tegenwoordig te zijn). 

Naar wij vernemen zal spoedig eene tentoonstelling der 
teekeningen gehouden worden. 

RIJKS-ACADEMIE V A N B E E L D E N D E KUNSTEN 
TE AMSTERDAM. 

De hoogleeraar-directeur van bovengemelde inrichting 
breugt ter kennis van hen, die voor den cursus 1894—95 
tot de lessen wenschen te worden toegelaten, dat zij daarvan 
schriftelijk aan hem moeten kennis geven vóór den lUden 
September a. s., onder overlegging van : 

lo. een hem of haar betreffend uittreksel uit de geboor
teregisters van den burgerlijken stand, en 

2o. een opgave der cursussen, welke men wenscht te 
volgen. 

Het toelatings-examen zal aanvangen op Maandag 24 
September 1894, des morgens te 9 uren, in het Academie
gebouw (Stadshouderskade 86); terwijl de lessen zullen be
ginnen op Maandag 1 October daaraanvolgende. 

Zij, die bij hunne schriftelijke kennisgeving mede kunnen 
overleggen de akte van bekwaamheid in het handteekenen 
voor middelbaar ouderwijs (M1), zijn van het afleggen van 
bovenbedoeld vrijgesteld. 

Aan leerlingen van den vorigen cursus, die opnieuw wen
schen te worden ingeschreven, wordt verzocht schriftelijk 
van dit verlangen bericht te geven vóór den lOden Sep
tember e.k. 

Het leergeld, waarvan het stortingsbewijs bij den aanvang 
van het leerjaar moet worden ingeleverd, bedraagt voor alle 
lessen f 100, voor lessen van éénmaal 's weeks f 10, voor 
lessen van tweemaal 's weeks f 20 cn voor lessen van vier-
of meermaal 's weeks f 40. 

Programma's zijn a 10 cents verkrijgbaar bij de boek
handelaren P. N . van Kampen en Zoon, Singel 330 te 
Amsterdam. 

D E PARIJSCHE TENTOONSTELLING I N 1900. 

Uit de particuliere Parijsche correspondentie met het Han
delsblad, waarin de tentoonstelling van 1900 behandeld wordt, 
ontlecnen wij het volgende, dat als aanvulling kan dienen 
van het reeds in het vorig nummer door ons medegedeelde 
betreffende het uitgeschreven concours. 

Het beschikbaar terrein heeft eene oppervlakte van 392000 
M 2 . , waarbij alleen voor schoone kunsten 50000 M - . 

Omtrent den wedstrijd leest men, dat elke Franschman kan 
mededingen naar eeu der 18 voor de beste ontwerpen uit
geloofde prijzen. Om te maken dat niet de rijkste architec
ten die uitgebreide bureaux hebben door het indienen van 
vele détailteekeningen en van op groote schaal uitgevoerde 
gekleurde gezichten hun ontwerp eene smakelijkheid zouden 
geven, waardoor dit op even goede maar eenvoudiger voor
gestelde ontwerpen van jongere mededingers een onverdiende 
voorkeur zouden krijgen, heeft men bepaald dat van elk 
ontwerp slechts 8 teekeningen, alle op de vastgestelde schalen 
mochten ingeleverd worden. Er is sprake van een zeer grootsch 
ontwerp waarbij de geheele zijde der Champs Elysées van de 
Place de la Concorde tot het Roudpoint één monumentale 
ingang der tentoonstelling zal zijn. De Seine zal voor wa-
tertcntoonstelling dienen. Deze vrijgevigheid heeft ten gevolge 
gehad dat reeds thans eene week na de opening van het 
concours 247 mededingers zich hebben doen inschrijven. 

Eerst als dit alles is vastgesteld, zal de financieele com
missie de ontwerpen kunnen onderzoeken, die haar reeds 
nu worden voorgelegd. Dan ook zal de commissie van par
ticulier initiatief kunnen nagaan wat van de tallooze bij 
haar ingekomen plannen bruikbaar is. Onder die plannen 

zijn er eenige zeer opmerkenswaardig. Zoo stelt men voor, 
in het Vincenner bosch het oude Olympia te doen herleven 
en eeue tentoonstelling en wedstrijden te houden van alles 
wat betreft sport. Een ander plan is een diepen put te 
graven met elkaar volgende galerijen, elk een geologische 
laag voorstellend, bewoond door de dieren welke die laag 
kenmerken. 

Het mooiste plan echter, waarvan mij tot mijn spijt 
nadere bijzonderheden ontbreken, is ingediend door den heer 
Guano, die een middel zegt te hebben gevonden om de ge
heele tentoonstelling zittende op zijn stoel en dus zonder 
eenige vermoeieuis te zien. 

U I T D E N V R E E M D E . 
— De Turksche minister van openbare werkeu heeft 

plannen doen uitwerken, om de oude waterleiding van 
Jeruzalem, dagteekenende uit de dagen van Salomo, weer 
te doen herstellen. Hierdoor zou het mogelijk worden, da
gelijks tweeduizend vijfhonderd kubieke meter water naar 
de stad te voeren. 

De nieuwe leidingen zullen verbonden worden met die 
van Arob, eu door een tunnel geleid van 3570 meter. 

De kosten zullen ongeveer 2 millioeu francs bedragen. 

B E R I C H T E N . 
— De kunstverslaggever van het Vaderland schrijft in

een zijner artikelen over de schilderkunst op de Antwerpsche 
tentoonstelling het volgende : 

„Het lijdt geeu twijfel, of de uitnemende bronnen voor 
de ontwikkeling van den smaak, die in de meeste landen 
voorhanden zijn, zullen er de kunst tegen ondergang be
hoeden. Ik bedoel nl. de musea van beeldhouwwerken, 
hetzij oorspronkelijke, hetzij goede afgietsels. Nederland is 
waarschijnlijk wel het eenige land, waar geen museum van 
beeldhouwhtnst voor hel groote publiek bestaat. Het weiuige, 
dat er te Leiden is, ligt buiten het bereik der massa. Geen 
wonder, dat onze figuurschilders in vele opzichten zooveel 
te kort komen. In den laatsten tijd wordt er bij ons veler
lei over het stichten van musea geschreven, doch geen tak 
van kunst of wetenschap eischt zóó dringend voorziening 
als die der beeldhouwkunst. Het is broodnoodig voor Neder
lands kunstleven, dat of te Amst rdam, bf te 's Hage een 
waardige verzameling afgietsels naar classieke en schoone 
moderne beelden worde gesticht. Zij, die dit tot stand helpen 
brengen, zullen zich zeer verdienstelijk maken tegenover 
het vaderland. Mooie schilderkunst hebben we iu overvloed. 
Maar waar ziet men bij ons ik parken of musea schoone 
beelden ? Nergens. Voorheen was er op oude buitenplaatsen 
eu lusthoven nog een weinig beeldhouwkunst te zien. Zeer 
enkele goede, doch tal van slechte standbeelden is het eenige, 
dat we in Nederland kunnen zien. Eigenlijk is dat eene 
schande voor onze natie. 

Alleen nog in onze kerken zijn eenige waardige proeven 
in steen eu hout. Doch de opvoedende kracht, die daarvan 
uit kan gaan, is natuurlijk gering. Mocht men eindelijk tot 
zulk een stichting komen, dan neme men het Dresdener 
Albertinum tot model. Mocht er eens een Hollandsche Ja-
cobsen of anders een Maecenas bij ons opstaan, om zijn land 
een weldaad te bewijzen !" 

— De tentoonstelling van oude schilderkunst, georgani
seerd door de //Vereeniging tot bevordering van vreemde
lingenverkeer te Utrecht en omstreken", werd Dinsdag 11. 
in de groote concertzaal van het gebouw voor Kunsten en 
Wetenschappen geopend. 

De tentoongestelde werken, waaronder van Schorel, Mo-
reelse, Rembrandt, Bol, Cuyp, van Hoogstraten, Steen, e. a., 
zijn bijeengebracht uit de verzamelingen van verschillende 
gemeenten, inrichtingen en particulieren. 

De tentoonstelling blijft tot 1 October a. s. geopend. 

T W E E D E J A A R G A N G N°. 35. ZATERDAG 1 SEPTEMBER 1894. 

R E D A C T I E V A N A R C H I T E C T I R A K T A M I C I T I A : 

H . G . J A N S E N . W. K R O M H O U T C Z N . , JOS. T H . J . CUIJPERS, 
P A U L J . D E J O N G H en J . L . M . L A U W E R I K S . 

Bijdragen te adresseeren aan den Heer P A I I . . J . D E J O N O I I , Vijzelstraat 
4 0 te Amsterdam, en alles, wat de Administratie van het Genootschap 
betreft, aan den Heer J . C . D. D I G A / . A R , le Secretaris, American-
hotel, te Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P . 

Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege
zonden, aan alle leden van het Genootschap. De jaarlijksehe contributie 
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 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

De Penningmeester, de heer J . A. van der Sluis Veer 
deelt mede, dat hij deze week zal overgaan tot het innen 
der abonnementsgelden van afl. 1—3, 5e jaargang van het 
plaatwerk, „de Architect". 

Namens het Bestuur, 
Be Iste Secretarie, 

J . C. D. DI GAZAR. 

DE N I E U W E STADSSCHOUWBURG. 

In de laatste jaren werd in Amsterdam van geen gebouw 
de wording met zooveel belangstelling gevolgd, als van deu 
nieuwen schouwburg op het Leidsche plein. 

En geen wonder. Het treurig einde van deu bij oud-Am
sterdammers zoo geliefden stadsschouwburg, waarmede een 
deel van hunne herinneringen in de vlammen opging, was 
wel geschikt om de nieuwsgierigheid gaande te houden 
over hetgeen daarvoor in de plaats komen zou. 

Reeds spoedig was het beslist, dat het zelfde emplacement 
der oude schouwburg voor den nieuwen zou gebruikt wor
den, en tevens, dat de zoon van den architect, die eertijds, 
het architectonisch omhulsel bouwde om den ouden kern 
thans het geheel nieuwe gebouw zou moeten ontwerpen. 

Deze vader was de bekende stadsarchitect W. Springer, 
deze zoon Jan Springer. 

Echter bleef het niet bij dezen eenen architect, ook Ko 
Springer werd hieraan toegevoegd en A. L . van Gendt. 

Laten we dadelijk onomwonden verklaren, dat van deze 
allen, de architect Jan Springer het leeuwenaandeel gehad 
heeft in de architectonische conceptie van het geheel. Het 
is algemeen bekend dat van de aangeboden projecten, dat 
van dezen architect door de commissie aangenomen werd. 
En al ware dit niet algemeen bekend, dan nog zoude zijn 
artistieke persoonlijkheid genoeg daarvoor spreken om eindelijk 

geheel bevestigd te worden, door het thans voltooide gebouw, 
dat der gemeente Amsterdam, bij verschijning dezes, reeds 
plechtig zal overgedragen zijn geworden. 

Want dit gebouw is geheel en al Jan Springer, niet de 
kunstenaar, die het huis van van Nierop bouwde, dat als 
het ware een excursie voor hem was op den vormengrond 
van anderen, met geheel andere opvattingen, maar hij, die 
zijne tradities voortzette, begonnen bij de kweekschool voor 
de Zeevaart aan de Prins Hendrikkade, later voortgezet in de 
Krasnapolsky-Restaurant te Londen. 

Deze schouwburg is de apotheose zijner kunst, het laatste 
woord eener lange zin, waarvan het begin twintig jaar 
geleden gestameld werd, om te eindigen met „habiliteit" en 
,,Vu\\i\vaardigheid". 

Een tier eigenaardige trekken dezer vaardigheid is het 
gemakkelijke in elkander zetten van plannen. Geestige rang
schikking der verschillende lokalen, gezocht en toch ongezocht 
tevens, aanleiding gevend tot het maken van aardige vor-
men-combinaties. 

Een andere trek, hiermede in verband staande, is het 
zoeken iu den opstand naar doorsnijdingen, naar verrassende 
wegblijvertjes en nog verrassender terugkomertjes, eene 
eigenaardigheid die aan Belgische gebouwen herinnert, waar 
men o. a. aan het Paleis van Justitie dezen zelfden trek op 
groote schaal terugvindt. 

Een gevolg dezer eigenaardigheid, tevens een kenschetsend 
merk van al zijne composities, is een bizondere voorliefde 
voor het kleine, het gekunstelde, dat zich o. a. nog meer open
baart in zijn lijstwerken, bekroningen, waarop nog eens 
bekroninkjes komen moeten om het te voltooien, zijne orna
menten of wat daarvoor doorgaat en allerlei overgangsvormpjes. 

liet gevolg van dit alles is, dat bet gebouw, eenmaal 
voltooid, dan ook een opeenstapeling te zien geeft van al 
deze kleinigheden. 

Het is niet de rots, die zijne hoofdvormen dankt aan het 
wegvallen van het overtollige en daar nu als geheet zich 
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tegen de lucht aftcekent, maar de koraal, in zijn grillige 
gedaante, opgegroeid uit kleine elementen, ieder voor zich 
bewonderingswaardig misschien, maar als geheel . . . geen 
geheel. 

Het zou verkeerd zijn, hieruit de gevolgtrekking te maken, 
dat de schouwburg uit gedeelten bestaat, die elkander 
tegenstrijdig zijn. Daarvoor is de architect te veel in de 
klassieke vormeuspraak te huis, om, een ontwerp makende, 
niet zorg te dragen voor rondgaande, alles aaneenbindende 
hoofdlijnen. Dit is juist een der tradities der klassieke ont
werp methode (want eene methode ie het), dat voor eene 
herhaling van zekere domineereude motieven zorg gedragen 
moet worden, en dat het voornamelijk den horizontale lijnen 
ten taak valt alle deelen als het ware aan het hoofdgebouw 
te rijgen. 

Ziedaar dan ook het onvermijdelijke schema: veticale 
wanden op den plattegrond staande, doorsneden met horizon
tale banden, afhankelijk vau de verdiepingshoogten en de 
architectonische verdeeling van eenige hoofdvakken. In dit 
schema kan de vindingrijkheid eens architecten alle combi
naties maken, die zijne fautasie hem ingeeft, maar aan dat 
schema moet gehoorzaamd worden. En uu zal men toegeven, 
dat de eenheid, aldus verkregen, een zeer methodische is, 
geheel onafhankelijk van die andere soort eenheid, die niet 
door het volgen van een traditie verkregen wordt, maar als 
uit de-ziel van deu kunstenaar voortkomt. 

Nog moet hierbij een andere factor aangestipt worden. 
Bij het optreden van Springer als architect, bestond nog 

niets wat op eene kunstgedachte geleek Of beter, deze 
kunstgedachte was toen reeds geboren, maar had onze ar
chitecten nog niet bereikt. Men werkte voort op diverse 
stijl-gegevens, beschouwde een nauwgezette kennis dezer 
vormen, getoetst aan de wetten der klassieke vormenspraak 
als datgeue, wat de architect iu de eersie plaats behoeft, 
om vorm te geven aan zijne gedachten. Vorm was, (en is 
heden teu dage nog dikwijls, helaas), geen uitvloeisel van 
gedachte, gevoel en materiaal, overeenkomstig een wijze 
vau voelen en denkeu aan onzen tijd eigen, maar uitgedrukt 
iu de beeldspraak eu deukwijze van vroeger eeuwen. Eu 
versiering was toen niet meer dau eeu vullen van ledige 
hoekjes en gaatjes, een bedekken van constructieve on-
oogelijkhedeu. 

De kunststrooming, die al dadelijk in ous land een even
eens zeer artistiek en begaafd man tot haren grootsten voor
stander maakte, om al voortgaande en voortgaande te voeren tot 
een van vroeger eeuwen geheel onafhankelijke architectuur, en 
al discipelen telt, die naar hunne krachten in deze richting 
werkzaam zijn, met deze kunststrooming mocht de eveneens 
begaafde en artistieke Springer geen kennis maken, en 
zoo hij er kennis aan kreeg, het was om hem nog meer 
zich te doen verschansen achter de oude vormen, waarin hij 
een groote virtuositeit verkregen had. 

Waar nog een ander architect, het mooiere eener eigen 
uitdrukking begrijpende, vroegere werken en kunstbeginselen 
verzaakte om zich geheel in de armen te werpen der 
nieuwere idee, zien we Springer, artistiek moe, een gebouw 
maken, waarin al het vernuft, al de sprankjes eener uitdoo-
vende richting worden bijeen gegaard om nog aan de rechten 
dezer richting te herinneren en te doen gelooven. 

(Wordt vervolgd.) 
W. K R O M H O U T C Z . 

DE A L M E L O S C H E PRIJSVRAAG. 

Hoewel te voorzien was dat al hetgeen bij deze prijsvraag 
aan localiteit gevraagd werd, onmogelijk voor een bouwsom 
ten bedrage vau f35.000 was daar te stellen, werd toch 
aan de uitnoodiging van het Societeits-bestuur te Almelo 
door circa 50 inzenders gevolg gegeven. 

De uitslag heeft bewezen, dat hier het onmogelijke ge

vraagd werd: geen der vier door de Jury als de beste 
aangewezen plannen, is volgens deze heeren voor de beschik
bare bouwsom uit te voeren; het volle bedrag der uitge
loofde premieën zal echter onder de inzenders van de vier 
bedoelde plannen worden verdeeld, zoodat dus aan enkele 
medewerkers eenige vergoeding voor geleverden arbeid ver
zekerd is. 

Ondanks deze loyale houding van de uitschrijvers der 
prijsvraag is hier weer een enorme hoeveelheid nuttelooze 
arbeid geleverd, waaruit men zieu kan, hoevelen in den 
lande tegenwoordig het twijfelachtigste kansje aangrijpen 
moeten, om te trachten aan werk te komen. De aanhef van 
het Jury-rapport leert ons dat het geen studie-werk van begin
nelingen was, waarover haar oordeel gevraagd werd, doch 
voor het grootste deel ernstige arbeid; wij lezen daar: 

Ontving de Jury reeds bij een eerste algemeen overzicht 
een gunstigeu indruk over het gehalte der ingekomen plan
nen, die in zoo grooten getale uit alle oorden des lands 
wareu toegezonden, zoo werd deze impressie nog versterkt 
bij eene nadere bestudeering. 

De overgroote meerderheid der plannen geeft blijk, dat 
de bewerkers zich met grooten ernst eu bekwaamheid erop 
hebben toegelegd om het moeilijke vraagstuk, dat in de 
prijsvraag werd gesteld, op bevredigende wijze op te lossen. 
Maar met de erkenning der goede eigenschappen, die in 
den aangeboden arbeid op te merken vielen, mogen ook 
uiet verzwegen worden de gebreken. Ook bij de plannen, 
die haar het best toeschenen, stuitte de Jury nu eens op 
dit, dan weer op dat bezwaar. Het kon trouwens niet anders 
of de ontwerpers moesten bij de samenstelling hunner plan
nen, waarbij op zoo vele verschillende behoeften te letten 
viel, telkens te kampen hebben met schier onoverkomelijke 
bezwaren, vooral waar de betrekkelijk geringe bouwsom hen 
dwong tot den meest compacten grondvorm en tot de meest 
sobere vormenspraak. 

Wij zullen hier het geheele Jury-rapport niet afdrukken, 
aangezien alle medewerkers aan tie prijsvraag een afdruk 
er van ontvangen en het stuk natuurlijk voor niet-medewer-
kers van weinig belang kan geacht worden. Wel zal het 
voor menig medewerker een teleurstelling ziju, te bemerken, 
dat over een veertigtal plannen geen woord in het rapport 
gerept wordt, slechts uegen ontwerpen genieten de eer eener 
bespreking. 

Wij betreuren deze manier van doen van de Jury. Een 
korte aanwijzing van de tekortkomingen van zijn ontwerp 
is toch wel het minste, dat eeu niet bekroond medewerker 
als vergoediug van de gedane moeite verwachten mag. 

HET K A S T E E L „DE H A E R " , TE V L E U T E N . 

In de laatste nos. van de Kunstwereld vinden we eene 
bespreking over bg. restauratie van de hand van een der 
tochtgenooten onzer excursie naar genoemd kasteel. 

De heer Kromhout schreef daarover het volgende: 

Wanneer men eenige jaren geleden Nieuwersluis en Breu
keleu voorbijspoorde, was ergens op vrij grooten afstand, 
heel vaag tegen het verwijderde groen afstekende, eeu groote 
onregelmatige muurmassa zichtbaar, waarvan medereizigers 
doorgaans niets meer wisten te vertellen, dan dat daar de 
ruïne stond van eeu oud-kasteel. 

Daar zijn heel weinig kasteelen in ons land. Daarentegen 
vele ruïnes van kasteelen. De nieuwere gebouwen, die men 
den weidschen naam van kasteel geschonken heeft, zijn óf 
in het geheel geen kasteelen óf zijn er slechts parodiën van. 

Bij het woord „Kasteel" denkt men aan eeu eerbied
waardig gebouw, liefst uit deu feodalcn tijd, met verdedi
gingstorens (donjons) en verdedigingsgangen en grachten 
rondom, ontoegankelijk, en den geheelen omtrek beheer-
schende. Men ziet de riddertijden terug met hun prachtigen 

stoet van edellieden op mooi getuigde rossen en wapenknech
ten in de meest uiteenlopende kleedingen ; men denkt aan 
werpgeschut en strijdknotsen, zwaarden en pantsers, snorrende 
pijlen en schobbejakken. 

Men denkt aan de ambachten met hunne gilden, aan de 
meesters en gezellen, aan de hooge vlucht van elk hand-
werkbedrijf. 

Maar het woord „Kasteel" kan ook andere herinneringen 
wakker maken, waarbij het begrip verdediging geheel op 
den achtergrond treedt en plaats maakt voor rijkdom, ge
nieting, weelde, uitspatting en verkwisting. Men deuke aan 
de kasteelen van Versailles, van St. Cloud, vau St. Germain-
en-Laye, Vaux, en andere. 

De uitvinding der vuurwapenen en van het verdragend 
geschut maakte het ondoenlijk eeu kasteel als in de mid
deneeuwen te verdedigen ; de groote macht van het koning
schap in Frankrijk en andere landen en der republiek in 
ons land, met daaruit voortvloeiende centralisatie van het 
bewind maakte elke verdediging ook totaal overbodig en 
nutteloos. 

Reeds onder Frans I was het kasteel een lustoord 
geworden. 

Wie denkt aan verdediging bij het bezieu van „Blois"; 
en hoe vriendelijk en uitnoodigend doet het kasteel vau 
Chambord' zich voor, niettegenstaande zijne geweldige donjons 
en droge grachten, die echter niet op verdediging gemaakt 
zijn, maar hunne hoofdvormen danken aan een traditioneel 
vasthouden van vroegere kasteelvormen, met weglating ech
ter vau schuttersgangen, en machi-coulis, van schietgaten eu 
verdedigde toegangen. J) 

Iu dien tijd zag men ook af van ontoegankelijke situaties; 
geen kasteelen worden meer gemaakt, die „a cheval" een 
rivier beheerschten zooals „Cheuon-ceaux", of boven op een 
heuvelenreeks een stad en stroom tegelijkertijd verdedigden 
zooals „Amboise", of ergens midden op het land, doch 
hoog gelegen, en met een situatie van strategische waarde, 
zooals „Chateaudun" ; doch daar, waar een grootsche, wijd 
uitgestrekte aanleg mogelijk was, zocht men de geschikte 
plaats voor den nieuweren kasteelenbouw. Maar het begrip 
„kasteel" wijzigde zich tevens geheel en maakte plaats voor 
de Italiaansche „Palazzo". Zoo „Versailles", „St. Cloud", 
„Fontainebleau", en andere. 

Kasteel is dus een zeer onjuiste benaming voor dergelijke 
gebouwen. Veel wordt kasteel genoemd, wat eigenlijk paleis 
moest heetcu, nimmer het omgekeerde. 

Paleizen zijn ook van later datum en van geheel audereu 
aard ; open, vrij, gemakkelijk bereikbaar, zonder grachten en 
verdedigingstoren, inaar met dat comfort, waardoor het wo
ning, lustoord en feestgebouw kan zijn, met de noodige 
ruimte tevens voor eene gastvrijheid in den uitgebreidsten ziu. 

Zoo waren de kasteelen niet gebouwd, hoewel deze enorme 
steenmassa's dikwijls garnizoenen van duizend man en meer 
konden bevatten. 

De behoefte aan meerder comfort deed zich in de 14de 
eeuw gelden en voortdurend werden hieraan concessies ge
daan, ten koste der verdedigbaarheid. Waar het oorspronke
lijke niets was dan een versterkt landhoofd, bergrug, of 
rivier-samenvloeiing, met een verdedigbaren ringmuur, 
waarbinnen of waartegen de hoofdversterking tevens de 
laatste toevlucht in geval van nood; zien we deze verster
kingen in de 13de en 14de eeuw zich uitbreiden en verbeteren 
m militairen zin, zóó dat ze dikwijls onneembaar waren, om 
later in de ]5de cn 16e eeuw weder aan defensiekracht te 
verliezen, toen de edellieden door meerdere verfijuing en 
zucht naar comfort zich lieten verleiden, om de eens zoo 
massieve muren met hunne geweldige nissen en kleine 
lichtopeningen te vervangen door uitwendig dezelfde toren-

, ') Deze kostbare fantasie van Frans I diende dan ook uitsluitend voor 
«Rendez-vous de Chasse", zooals de geheelc aanleg met zijne terrassen en 
phantatischen hoofdtrap genoegzaam aanduidt. 

vormige gebouwen, maar met ruime zalen en veel lichtope
ningen, toen ook de artillerie iu gebruik kwam en daarmede 
aan de aanval-middelen buitengewone kracht bijzette. 

Nog later, we zagen het reeds aan het kasteel Chambord, 
wordt het kasteel geheel en al een lustoord, waarbij enkele 
aan deu oorspronkelijkeu kasteelenbouw ontleende vormen 
nog in de verte aan defensie doen denken. 

„Ce n'étnit plus, a Chambord, pour dérouter uu ennemi 
„armé que toutes ces precautions de détail étaient prises, 
„mais pour faciliter les intrigues secretes de cette cour jeuue 
„et toute occupée de galanteries. C'était encore une guerre," 
zegt Violet-le-Duc heel geestig. 

Eerst na al deze overgangen, kwam men tot het geheele 
open paleis. 

Het gebeurde dikwijls dat men in de 16e en 17de eeuw 
de kasteelen verbouwde tot meer volgens de tijdseischen 
ingerichte verblijven, die niettemin den naam van kasteel 
bleven behouden. 

In tegenstelling van Italië, waar ieder voornaam geslacht 
zijn „palazzo" had, hadden de Edellieden in Frankrijk hunne 
kasteelen, evenals men in ons land sloten had. De benaming 
„paleis" is nooit zoo in Frankrijk doorgedrongen ; zelfs ten 
tijde der latere Fransche Renaissance, waren het alleen de 
vorsten, die „paleizen" schiepen. 

De voorname verblijven der eersten van het land bleven 
den naam kasteel behouden, dat bij latere gebouwen iu de 
stad hotel dit of hotel dat (volgens den naam van het ge
slacht) gedoopt werd. Paleis bleef het privilegie van den 
vorst. 

Eerst in onzen tijd maakt zich de democratie er meester 
van, en zien we den naam paleis gegeven aan verschillende 
gebouwen, die niets met een paleis in zijn oorspronkelijkeu 
zin gemeen hebben. 

Volgens de ware beteekenis dezer benamingen zou men 
tegenwoordig van geen kasteel meer kunnen spreken, waar 
het een verblijf betreft volgens ]9de eeuwsche eischen inge
richt. Zoo bijv. het niet lang geleden gebouwde kasteel 
Oud-Wassenaer onder Wassenaar, dat niets met een kasteel 
gemeen heeft (wat ook in onzen tijd geheel overbodig mag 
geacht worden) en daardoor beter als „landgoed" of „bui
tenverblijf" zou besproken kunneu worden. 

Met meer recht zou men tegenwoordig een bomvrij foit 
eeu kasteel kunneu noemen, stel, het ware den kominandant 
van zoo'n fort veroorloofd zich daar gemakkelijk interichten. 
Niet onaardig zou het zijn een fantasie te maken van een 
modern kasteel, dat verdedigbaar in de eerste plaats tegen 
Krupp-kanonneu en mortieren, daarbij bewoonbaar werd 
gemaakt volgens onze hooge eischen van bewoonbaarheid, 
nog zoo geheel anders dnn die der 14de tot 17de eeuw! 
Het zou alles een karakter worden van binnen-architectuur, 
groote zalen en ruimten ouder geweldige aard- en steenmas
sa's, met een kasteelplein in welks midden eeu draaibare 
pantser-koepeltoren, onze donjon. 

De buiten-architectuur zou . . . . een reusachtige mols
hoop zijn, met kleine openingen voor lichtschepping. Dit 
onderwerp zou de fantasie van een Jules Verne waardig 
zijn, om alles behoorlijk te voorzien van verdedigingsmid
delen, te bevolken met moderne slotbewoners en een en 
ander in actie voor te stellen. 

Het kan tot zekere hoogte gewaagd heeten, en strijdig 
met onze begrippen van het moderne leven om een 15de 
eeuwsch kasteel te restaureeren en bewoonbaar te maken. 

Reeds deze twee hoofdeischen : restaureeren en bewoon
baar maken zijn strijdig met elkander, zoo zij elkander uiet 
volkomen ncutraliseeren. 

Een kasteel uit de middeneeuwen, ter verdediging en 
bewoning beiden ingericht, kan volgens onze moderne 
eischen niet bewoonbaar gemaakt worden, zonder den be
woner buiten onze samenleving te plaatsen cn, wat erger 
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is, zonder hem met zijn schuttcrsgangeu eu hoektorens 
kinderachtig te doen zijn. 

Liefde voor de houwkunst der middeneeuwen alleen kan 
zoo'n restauratie doen billijken. Maar dan dient de eerste 
eisch te gelden, dat alles worde teruggebracht iu denzelftlen 
staat waarin het zich vroeger bevond. Waar de bewoonbaar
heid dan blijft, moet in de laatste plaats gevraagd worden. 
Eu nog, bij een zoo nauwkeurig mogelijke restauratie zou 
de eigenaar nog niet kuunen zeggen : zie hier mijn kasteel, 
maar zie hier mijn museum, dat eertijds kasteel was. Reeds 
de omstandigheid, dat het kasteel „de Haer" bewoonbaar 
gemaakt wordt, sluit iu zich dat de restauratie niet in 
allen deele getrouw kan zijn. Trouwens, Monier was in de 
middeneeuwen vier eeuwen te vroeg geboren en zijn „sys
teem Monier" (werken met gekruist ijzerdraad en cement) 
eerst in de laatste jaren toegepast; stoom verwarming en 
electriciteit evenmin, en wat de verschillende inrichtingen 
van modern comfort betreft, als baden en lavatories, behoeft 
niet gezegd te worden, dat deze heden ten dage geheel 
anders zijn dan vroeger. De eenigst denkbare oplossing zou 
dan zijn, dat de eigenaar, met liefde bezield voor zijn his
torisch goed, eeu volledige restauratie deed uitvoeren, geheel 
zooals het vroeger was, en ergens op eenigen afstand een 
modern, maar echt modern buitenverblijf deed bouwen met 
als voornaamste uitzicht het gerestaureerd kasteel, het 
goed zijner vaderen, zijn geslachtswapen, zijn roem. Het 
moderne leven en de moderne kunst konden dan samengaan 
met de liefde voor hetgeen vroeger was. 

Door den Haagschen Arbeidsraad is de volgende circulaire 
verspreid met welker conclusie wij gaarne onze instemming 
betuigen : 

Mijne Heeren ! 

In den laatsten tijd zijn herhaaldelijk den Arbeidsraad 
voor de bouwvakken te 's Gravenhage klachten ter oore 
gekomen, die, naar het hem voorkomt, niet ongegrond kun
nen genoemd worden. 

In de meeste bestekken toch is het de gewoonte voor 
allerhand werk te verwijzen naar detail-teekeningen. Op het 
oogenblik echter der aanbestedingen komt het dikwijls voor, 
dat die detail-teekeningen ontbreken en de aannemer bij 
zijne aannemingssom voor dat onderdeel van het werk alleen 
moet afgaan op de eenheidsprijzen in het tarief genoemd, 
wanneer hij .althans door vroegere ervaring niet met de 
speciale eischen van deu architect bekend is. De beloofde 
details zijn daarenboven dikwijls ook nog niet gereed, wan
neer de aannemer daaraan met het oog op zijne bestellingen 
behoefte heeft. Het is waar, de haast der principalen is dikwijls 
voor eeu niet gering deel daaraan schuld. Dat uit deze omstan
digheid groote nadeelen voor den aannemer voortvloeien, 
behoeft volgens het oordeel van den Raad nauwelijks betoog. 
Zij kan o.a. aanleiding geven tot te late oplevering, waarvan 
de gevolgen veelal door den aannemer worden gedragen. 
Doch nog grooter komen den Raad die bezwaren voor, wan
neer hij bedenkt, dat bij ontsteltenis der detail teekeningen 
bij de aanneming, de aannemer gedwongen wordt in te 
schrijven voor een werk, waarvan hij de kosten niet wel 
kau bepalen. Door het aannemingscontract gebonden, zal de 
aannemer genoodzaakt zijn volgens later geleverde details 
werken uit tc voeren, waarvan hij de kosten bij zijne be
grooting alleen door gebrek aan gegevens heelt onderschat. 

Dit, Mijne Heeren, leidt tot eene ongewenschte verhouding 
tusschen architect en aaniieine-, zoowel als tusscheu den 
architect eu deu principaal. 

Met het oog nu op bovenstaande omstandigheden meent 
de Arbeidsraad voor de bouwvakken te 's Gravenhage ge
rechtigd te zijn om de heeren Architecten op de nadeelige 
gevolgen van ontstentenis van de noodige detail-teekeningen 

bij aanbestedingen te mogen wijzen en hen dringend uit te 
noodigen zooveel mogelijk te helpen bevorderen, dat bij elke 
aanbesteding, die onder hun toezicht plaats heeft, de gega
digden knnuen beschikken of over voldoende details, waaruit 
zij met kans op genoegzame zekerheid alle kosten van het 
werk kunnen begrooten, bf over zoodanige beschrijvingen of 
prijsbepalingen, waardoor de uitvoering van het Werk geen 
grooter onkosten zal vorderen, dan uit het bestek te voren 
was op te maken. 

De Arbeidsraad Ie 's Gravenhage : 
F. H . V A N M A L S K N , Voorzitter. 
W. B . V A N L I E F L A N D , Onder-Voorzitter. 
K . S T O F F E L S , Secretaris. 
E . E . E H N L K , Penningmeester. 
Mu. P H . E A L K E N B Ü K O , Adviseur. 

B E R I C H T E N . 

— Naar ons mededeeld wordt heeft de eenige mededinger 
naar den „Prix de Rome" prijs, zich vrijwillig teruggetrok
ken, na eenigen tijd voor het examen werkzaam te zijn geweest. 

Wat het corps examinatoren elkander aangekeken zal 
hebben 

— Bij Koninklijk besluit is benoemd tot ridder in de orde 
van Oranje-Nassau, de heer J . A . Frederiks, bouwkundige, 
belast met het toezicht op de Gouvernementsgebouwen en 
de Abdij van Middelburg. 

U I T D E N V R E E M D E . 

— De Belgische regeering heeft met toestemming van 
den koning besloten deu Botanische Tuin met beeldhouw
werken te versieren volgens plannen vau de beeldhouwers 
Meunier en Van der Stappen. Vele beeldhouwers krijgen 
daardoor voor jaren werk op staatskosten. 

— De Staatscourant van 22 dezer bevat het verslag der commissie, in-
1894 te Delft belast geweest met het afnemen der examens 1) volgens art. 
60, en C volgens artt. 61—65 der wet van 2 Mei 1863 (SM. 50). 

Tot het uileggen der examens hadden zich aangemeld : 6 cund. voor het 
diploma van technoloog (B art. 60); 22 id. civiel ingenieur (C art. 61); 
2 id. scheepsbouwkundig-ingenieur (C art. 63); 11 idem werktuigkundig-
ingenieur ( C art. 64) en 2 idem mijuen-ingenieur ( C art 65); in het geheel 
dus 43 candidaten voor even zooveel diploma's. Bovendien hadden zich nog 
aangemeld 23 leerlingen der Polytechnische school, die alleen bewijzen van 
bekwaamheid wenschtcn af te leggen in ccn gedeelte der vakken van het 
examen B art. 60. 

Van deze candidaten trokken zich vóór of tijdens dc examens 4 terug. 
liet examen is dus ten einde toe afgelegd door 41 candidaten voor even 

zooveel diploma's, namelijk 21 voor het diploma van civiel ingenieur, 1 voor 
dat van mijnen.ingenieur cn overigens zooals boven is vermeld ; cn verder 
door 12 candidaten voor het eerste en 9 voor bet tweede gedeelte van het 
examen B, volgens art. 60. 

Dc uitslag was, dat toegekend werd het diploma van technoloog aan 6 
cand., civiel-ingenieur 17 cand.; scheepsbouwkundig-ingenieur aan 1 cand.; 
werktuigkundig ingenieur aan 7 cand. en mijnen ingenieur aan 1 cand. 

In het geheel zijn dus 32 diploma's verleend aan eren zooveel candidaten, 
en werden 9 candidaten afgewezen. 

Het teekenen der candidaten voor civiel-ingenieur was ditmaal beter. De 
commissie klaagt ten slotte over het slechte schrijven der Ned. taal door 
sommige candidaten. 

In dezelfde courant komt voor het verslag der commissie, belast met het 
examen li., volgens artt. 61 — 65 der bovengenoemde wet. De uilslag was dat 
van de 142 candidaten, die zich hadden aangemeld, 17 zich terugtrokken en 
24 in geen enkel opzicht aan de gestelde eischen konden voldoen. In het ge
heel zijn uitgereikt: 2 getuigschriften volgens nrtt. 61 cn 62 ; 22 volgens artt. 
61, 62 en 64; 22 volgens art. 64. 

Beide commission vestigen dc aandacht van den Minister op dc nadeelen, 
die voortvloeien uit dc omstandigheid, dat in de wet op het middelbaar 
onderwijs voor het examen B werktuigkundig ingenieur (art. 61) noch dc 
beginselen van het teekencn van werktuigen, noch die van de werktuigbouw
kunde zijn genoemd. 

T W E E D E J A A R G A N G N°. 36. ZATERDAG 8 SEPTEMBER 1894. 

R E D A C T I E V A N A R C H I T E C T ! . K A K T A M K Ï T I A : 
H . G . J A N S E N . W. K K O M U O L ' T C Z N . , JOS. T H . J . CUIJPERS, 

P A U L J . DR J O N G H en J . L . If. L A U W E R I K S . 
Bijdragen te adresseeren aan den lieer P A U L . J . UK 3usc,u,Vijzelstraat 

40 te Amsterdam, en alles, wat dc Administratie van het Genootschap 
betreft» aan den Heer J . C . D. D I G A Z A R , le Secretaris, American-
hotel, te Amsterdam. 

Y o o K W A A R D E N V A N H E T LIDMAATSCHAP. 

Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege
zonden, aan alle leden van het Genootschap. Dejaarlijksehe contributie 
voor bet lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . f 12.— 
„ kunstlievende leden » 10.— 
H buitenleden » 7.50 

M E D E D E E L 1 N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

le. De 1006e gewone vergadering zal gehouden worden 
op Woensdag 12 September a.s., des avonds te 8 uur, in 
het Genootschapslokaal, Ainerican-Hötel. 

Agenda : 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Verkiezing van een Commissie van zes gewone leden, 

tot benoeming der Juryleden voor de beoordeeling der Geuoot-
schaps-prijsvragen 1894/1895. 

c. Leziug van den Heer Jan de Quack, architect te 
's Gravenhage, onderwerp : „de Notre Dame te Parijs." 

d Kunstbeschouwing. 
2e. Ondergeteekende zal Zaterdagavond 15 September 

a.s., van 8 tot 10 uur, zitting houden in het Genootschaps
lokaal, American-Hötel, tot het afgeven der ontwerpen, 
ingezonden op de prijsvraag „Tentoonstelling van het Hotel
wezen." De ontwerpen van inzenders buiten Amsterdam, 
zullen aan de correspondentie-adressen gezonden worden. 

Namens het Bestuur, 
De lste Secretaris, 

J . C. D. DI GAZAR

DE N I E U W E STADSSCHOUWBURG. 

II. 
De architectuur van den Schouwburg kan beschouwd 

worden als het resultaat van veel mathematischen arbeid, ge
rangschikt door bouwkunst-routine. 

Het is opvallend hoe de geheele groei dezer architectuur 
een opeenstapeling is van doode motieven, hoe de eene vorm 
uit den anderen geboren wordt en aldus opgroeiende, onder 
en over de domineerende lijsten heen, langs en uit de ven
steropeningen en nissen, allengs grooter en grooter wordende, 
het geheele vlak vult met een bas-reliefplakkaat, waarin 

aangename verdeeling hoofdfactor is, maar overigens niets 
te zien geeft, dat spreekt of aangrijpt. 

En geen wonder, want aan dat alles ontbreekt de ziel. 
Het zijn alles lijsten en lijstjes, knoppen en krullen, afge
wisseld hier en daar door een traditioneel masker zonder 
krnc.it of door een harp zonder lijn. 

Deze vormen zijn allen gemakkelijk aan te leeren, zoo 
niet ieder handig teekenaar ze reeds uit zijn mouw schudt. 
De artistieke „tic" voor dit genre van bouwkunst en ver
siering noodig, zetelt in de vingers en wanneer deze soort 
kunstinspiratie gesymboliseerd zou moeten worden voorge
steld inet enkele lijnen van oorsprong en uitwerking, dun 
zou men noch hoofd, noch hart daarbij behoeven aan te geven. 

Voor stadsuitbreiders en straatverlengers is hier nog een 
' groote voorraad motieven aanwezig en ik twijfel niet of 
: weldra zullen we in de buitenwijken, - en ook in-de stad 

— consoles en cartouches en pinakels en beëindigingsvormen 
etc. etc. in verzwakten staat — zonder b g. „tic" — terug
vinden, die aan den schouwburg zijn ontleend. 

Het is opmerkelijk hoe zulke motieven spoedig overal 
teruggevonden worden. Onze tijd van reproductie brengt 
dit mee, geholpen door het kunstlooze dezer vormen. Zuiver 
persoonlijke concepties, als bijv. — wat te noemen ? - als 
bijv. de opgaande conlreforten van deu middentraveé van 
het rijksmuseum, of als de ingangen der zijgevels, vinden 
niet zoo spoedig navolging. Het mooi hiervan is niet zoo 
dadelijk te vatten, hetgeen gelijk staat met „leelijk" vinden. 
Voor vulgariseering van dergelijke vormen-combinaties be
hoeft inen dan ook niet te vreezen, de eigen adel dier 
vormen waakt daartegen. 

Wat bij dergelijke voorbeelden iu het oog springt, is de 
mooie samenwerking van constructie en ornament, om ar
chitectuur te leveren. De passieve massa's, tintelend van 
geest en leven door de daaruit groeiende versieringen, waar 
de constructie zelf niet reeds versiering is. 

Hoe echter deze samenhang bij den schouwburg begrepen is? 

http://krnc.it
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Men bezie biervoor het ijzerwerk van stijlen, leuningen, 
hekwerken, etc., men beschouwe aandachtig de massa's 
zinkwerken, ook die, welke overdekt zijn met een laagje 
zandsteenkleur, voorts de houtwerken van dakvensters der 
zijgevels om bij de beschouwing vau dit alles tot het resul
taat te komen, dat nergens rekening gehouden is met de 
vormen voor het materiaal geëigend. Zink en hout en ijzer, 
ze zijn allen iu kleine steenvorinen behandeld, terwijl ook 
de massa's cementwerken van de zijgevels en scéne-gebouw 
op een anachronisme wijzen, dat men waande te boven te 
zijn, althans voor monumentale gebouwen, doch waar we nog 
blijkbaar midden inzitten. 

Door het voortdurend struikelen over de details, waaruit 
het geheel opgebouwd is, is het zeer moeielijk over het 
ensemble een juist oordeel uit te spreken. 

Bij de beschouwing van het front, waarvan het midden
gedeelte ten minste uit één stuk is en wel decoratieve elemen
ten bevat, tuurt men onophoudelijk naar de twee torens 
met hunne spitsen, die te veel de aandacht atleiden, bf wel 
naar de verschrikkelijke harp op het fronton van het sccne-
gebouw, die als een booze geest de beschouwer van alle 
goedmoedige overdenkingen af doet zien, bf naar de twee 
torentjes, die in de twee hoeken gedrongen, op zulke malle 
consoles rusten, dat deze u weder hindereu en beletten aan 
het denkbeeld vasttehouden van slechts bij het geheel te 
blijven. Want indien een gebouw wezenlijk architectuur wil 
te genieten geven, dan kan noch het geheel, noch de details 
elk afzonderlijk spreken, maar moet alles mooi eu goed zijn. 

Alles kan consequent leelijk zijn - wat misschien ook 
goed is, — of alles consequent mooi, doch iets daartusschen, 
waerbij men van dc eene consideratie op de andere moet 
springeu en daardoor het geheel zou moeten analyseeren, 
om dit stukje ouder de afdeeling „mooi" te plaatsen en 
dat stukje ouder „leelijk", ziedaar een soort bouwkunst, die 
we ons nu nog voorstellen kunnen, doch strikt genomen, 
tot de onmogelijkheden zou moeten behooren. 

OUD A N T W E R P E N , E N 
D E T E N T O O N S T E L L I N G V A N N I E U W A N T W E K P E N . 

Als de hoofdindruk van Antwerpen's tentoonstelling tele
grafisch moest worden overgeseind, zou deze kunnen luiden: 
„Oud-Antwerpen, alles ! het overige niets bizouders." Met 
he' oog op hooge seinkosten zou dan andere omschrijving, 
aanvulling, verzachting, enz., moeten achterwege blijven. 

Oud-Antwerpen is mooi, is leerrijk, is aangenaam eu zou 
dat nog in hoogere mate zijn zonder de vervelende tegen
stelling van de hedendaagschc kleeding der bezoekers, eene 
kleeding die in ruwe tegenspraak is met de schilderachtige 
kleedij der bewoners en met de delicate vormen- en kleu
renmengeling van het herrezen Antwerpen van drie eeuwen 
geleden. 

Over het tot stand komen van deze merkwaardige wijk 
op de tentoonstelling lezen we in de bekende aardige uit
gave van Oud-Antwerpen, dat na de in 1892 gehouden 
optocht, voorstellende de intrede van de Rederijkerskamers, 
die kwamen deelnemen aau het landjuweel van 1561, het 
denkbeeld rees om binnen de wereldtentoonstelling van 1894 
de prachtige tooneelen nogmaals te laten genieten. 

De heeren Frans van Kuyck, kunstschilder, Max Rooscs' 
conservator van het museum Plantin-Moretus en Eug. Geefs, 
bouwmeester, zijn de mannen, die, in vereeniging met eenige 
commissieleden, zich met de voorloopige plannen bezig 
hielden. Na de beraadslagingen over het aangeboden ontwerp 
en met de wijzigingen dientengevolge eraan toegebracht, 
kwam men tot het besluit eene wijk van het Antwerpen 
uit de zestiende eeuw af te beelden, in welks huizen het 
leven en de bedrijven van dien tijd zouden vertoond worden 
en op welks markt en straten de feesten dier eeuw zouden 

gevierd worden ; in andere woorden, men wilde het feest
vierende Antwerpen der zestiende eeuw heropwekkeu, verze
kerd dat de eigenaardige luister dier feesteu en het schil
derachtig midden, in hetwelk zij gevierd werden, eene 
machtige aantrekkelijkheid voor de bezoekers der tentoon
stelling zoudeu opleveren. 

En dit doel is bereikt; Oud-Antwerpen is de „clou" 
der tentoonstelling. 

Dat bovengenoemde mannen in hunnen artistiekeu, zoowel 
als in hunnen archeologischen arbeid geslaagd zijn, zal wel 
door niemand ontkend worden. De illusie is volkomen; 
daar hangt over dat gedeelte der tentoonstelling een waas 
van poëzie dat aangenaam stemt en waardoor de omliggende 
kennis-tentoonstelling ons nog harder, nog meer ordinair 
voorkomt. 

Eeu verblijf in die oudheid stemt eenigszius droevig tevens. 
Wat toch is in de hedendaagsche uitingen, iu onze werken 

te vinden van die kunst, die ware volkskunst, die écu was 
met het individu, één met de gebruiken eu de samenleving? 
Die kunst, die geen zaak van liefhebberij was en begrepen 
door slechts enkelen, maar integendeel het eigendom van 
heel een volk, bezielend het geheel innerlijk beslaau. Die 
kunst, welig opgroeiend als eene schitterende bloem, door 
allen geëerbiedigd en bewonderd. En met haar bloeiende 
in die gulden periode bet handwerk, krachtig gesteund door 
den handel die oppermachtig was in de toenmalige Schelde-
stad, een der eerste havenplaatsen der wereld. 

En in die periode vau welvaart ontstonden producten 
van bouw- en schilderkunst, van beeldhouwkunst, druk
kunst en kunstnijverheid welke heden ten dage nog ieders 
bewondering afdwingen. 

En is het nu niet bedroevend en beschamend, dat deze 
tentoonstelling niet de kracht had iets zuiver hedendaagsch 
tot stand te brengen, dat in alle opzichten belangrijk en 
schoon eu uniek zou ziju, maar dat daartoe een reuzenstap 
terug gedaan moest worden naar het verleden, om daaruit 
eene attractie te scheppen voor eene tentoonstelling op het 
einde der 19e eeuw, eeuw van. energie cn vooruitgang. 

Zelfs deze attractie, hoe volkomen geslaagd ook, is niet 
meer oorspronkelijk. 

Immers we zagen reeds op vroegere tentoonstellingen eeu 
oud-Londen, op die van Parijs de oude wijk St. Antoiue 
in 1790 en ook een 16e eeuwsch marktplein op de voe-
dingstentnnnstelliug te Amsterdam; toch overtreft de uit
voering der wijk vau het oude Antwerpen alles wat tot 
dusver op dat gebied is tot stand gekomen. 

Door de Kipdorppoort komt men de wijk binnen. Deze 
poort was in vroeger tijd gelegen aan het einde der Siut-
Jacobsmarkt, op de plaats die nu de Kipdorpbrug genoemd 
wordt. Tijdens de vergrooting van Antwerpen, die in 1415 
teneinde liep en door wier voltrekking de stad met gekan-
teelde muren werd omringd, werd op dezelfde plaats eene 
poort gebouwd, die er met hare vier zware ronde torens 
als eene sterkte uitzag. Toen in i 542 Keizer Karei de oude 
stadsmuren door vestingen liet vervangen, die meer aan den 
eisch der verbeterde krijgskunst voldeden, werd eene nieuwe 
poort vlak nevens de oude opgetrokken. Deze laatste werd 
niet afgebroken, een deel der metselwerken werd benuttigd 
tot den nieuwen bouw. In 1506 schreef Guicciardiui (*) 
dat het werk nog niet voltooid was, eu het eerste plan 
werd eigenlijk nooit voltrokken, zoodat de buitenzijde alleen 
in den grove werd gebeeldhouwd en de binnenzijde volgens 
een heel andere teekening dau de oorspronkelijke werd 
afgewerkt. 

In Januari 1583 beproefde de hertog van Alencon langs 
de nieuwe Kipdorppoort Antwerpen binnen te dringen om 
de stad te overrompelen; de burgerij echter dreef na een 

(*) Ken geboren Italiaan, die langen tijd in de Nederlanden vertoefde en 
hoogst bilungryke bijdragen leverde tot de geschiedenis en de beschrijving 
van ons Vaderland. 
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hardnekkig gevecht de Frausche troepen terug. Deu bouw
meester Luijdinckx werd opgedragen dit feit te vereeuwigen 
en den onafgewerkten binnengevel der poort bouwde hij om 
tot een zegeboog. 

Langs de buitenzijde vertoont de Kipdorppoort een gevel 
van 16 M . breed bij eene hoogte van 14.5 M . , in het 
midden bevindt zich de ingang waarboven het wapen van 
Keizer Karei ; in elk der zijvakken bevindt zich eeue nis, 
bestemd om eeu beeld te bergen, dat er evenwel nooit ge
plaatst is, iets wat iu onze dagen ook nog wel eens voorkomt. 

(Wordt vervolgd.) 
n. J . 

HET K A S T E E L „DE H A E R " TE V L E U T E N 
Vervolg van bl. 152. 

De liefde voor het verleden speelt ons, modernen, toch 
reeds zoo dikwijls parten ! 

Kunst maken langs wetenschappelijken weg, ziedaar wat 
met dergelijke restauratiewerken bereikt wordt. „Kunst" kan 
het dus niet in allen deele zijn, wel iets wat er dicht bij 
komt en er op gelijkt. 

Alle restauratiewerk, hoe nauwkeurig en roet hoeveel toe
wijding ook'gedaan, zal nimmer de kwaliteiten naderen van 
een intuitief, modern kunstwerk. 

Reeds de bedoeling van den architect, die individueel tracht 
te zijn, is schoon, en waar hij met dezen emstigen wil be
zield iets maakt dat wellicht naar veler meening kant noch 
wal raakt, doch bewondering afdwingt om zekere kwaliteiten 
die men er niet aan ontzeggen kan, daar zal dit werk, hoe 
klein ook misschien, als kunstwerk reeds hooger staan dan 
elk consciëntieus gerestaureerd gebouw, waarvan men dik
wijls sommige partijen of details, of het geheel bewonderen 
kan, maar dit steeds zal doen met de bewondering van deu 
archeoloog. 

Dit geldt niet slechts het geheel, maar alle ondcrdeelen 
" tevens van alle restauratie. 

De eisch reeds van getrouw blijven aan het karakter 
eener eeuw, legt de verplichting op geene vrijheid te laten 
aan moderne opvattingen. Op de contradictie in vele zaken, 
de restauratie eenerzijds en de bewoonbaarheid anderzijds 
rakende, is reeds gewezen. 

De restauratie eischt herstelling der oude schouwen, de 
bewoonbaarheid vraagt stooinverwarming. Nu zou bij een 
nieuw gebouw deze zelfde stooinverwarming met hare bui-
zenleiding en hare centrums vau verwarming, — daar waar 
deze buizen in spiraalzuilen overgaan — een schitterende 
gelegenheid geven tot het maken van eeu karakteristiek 
omhulsel, van iets echt moderns, dat geheel nieuw en toch 
mooi kan zijn. 

De restauratie echter vraagt in de eerste plaats herstel
ling der vroegere karakteristieke bouwdeelen. En wat is 
karakteristieker in een zaal uit die tijden dan de schouw ? 
Dus moet de schouw in eere hersteld worden, en de stoom-
verwarraing weggemoffeld. Het comfort door de 19de 
eeuwsche uitvindingen en toepassingen ons geboden, wordt 
niet ter zijde gesteld maar voor de uiterlijke vormen, (die 
overeenkomstig dit comfort zouden gekozen moeten worden,) 
ontzegt ineu der 19de eeuw alle rechten. Deze voorbeelden 
zouden te vermeerdereu zijn, overal ontmoet men de dui
delijkste blijken vau dit conflict tusschen bewoonbaarheid en 
restauratie. 

Betrof het eene kunstperiode, waarvan het hoofdbeginsel 
„leugen" heet, men zou niet erger kunnen zondigen. Toch 
zou men iu de pruikerige 18de eeuw tegen dergelijke incon
sequenties opgezien hebben. Maar het is hier de 14de en 
15de eeuw die aan het woord is, de periode van waarheid 
en kunst bij uitnemendheid, wier beginsel aldus wordt toe
gepast. Het beginsel der gothiek, dat zich zoo uitnemend 
leent voor onzen tijd van evolutie, dat zich zoo plooit naar 

alle nieuwe gegevens, ja, reeds den vorm als het ware mee
brengt, waar 'n nieuw vraagstuk zich voordoet, dat zelfde 
beginsel zien we hier op menig punt verzaakt, niet ter wille 
der bewoonbaarheid, (want dit beginsel blijft altijd nieuw 
tevens) maar om de tegenstrijdigheid der gegevens zelve, 
waarvan hier uitgegaan is : restauratie en bewoonbaarheid. 
Het conflict tusschen deze hoofdeischen weerspiegelt zich 
noodwendig in alle kleinigheden. Waar vader en moeder 
twisteu, plukharen de kinderen. 

Men zou hierop kunnen antwoorden, dat dan niets meer 
mag gerestaureerd worden, dat het dan beter ware het vele 
schoons, uit vorige eeuwen in bouwvalligeu staat aanwezig, 
maar den tijd ten prooi te laten, en met verwijzing naar 
de vele gerestaureerde werken, ook in het buitenland, zou 
men gemakkelijk deze opvatting — die verre van nieuw is 
— voor barbaarsch uit kunnen maken ! 

Men boude echter in het oog dat het heden hooger 
moet staan dan het verleden. 

Daar moet een eigen kunst komen en reeds zijn er symp
tomen eener eigen kuust aanwezig, al ware het om het feit 
alleen, dat er naar gestreefd wordt. Dit streven is ontstaan 
door het besef van kracht, van kunnen en wordt gevoed 
door vele elementen van ons modern bestaan, zoo geheel 
anders dan ooit te voren, die noodzakelijk ook andere uitingen 
op het gebied van bouwkunst verlangen. 

Dit streven wordt echter bemoeilijkt — als alle streven 
— door zeker kuust-coiiservatisme. 

Een der vele middelen vau dit behoudende stelsel is o a. 
het restaureeren eu wat daarmede verband houdt. 

En zeker zou het beter wezen, wanneer niet. zooveel ge
restaureerd werd, althans niet volgens de algemeen gehul
digde opvatting! 

De kwestie van restauratie en bewoonbaarheid, zooals dit 
zich bij het kasteel de Haer voordoet, latende rusten, blijft 
die van restauratie iu den zin vau herstelling over. Deze 
restauraties kunnen noodig zijn, nuttig en goed. Een kerk
gebouw uit den Romaanscheu tijd bijv. dat iu zeer bouw
valligeu toestand verkeert, moet gerestaureerd worden, wil 
men niet den schijn van slordigheid op zich laden. In de 
kerk wordt godsdienstoefening gehouden, en behoudens 
eeuige wijzigingen wellicht, geheel op de zelfde wijze zooals 
dit in deu Romaanscheu tijd geschiedde. De eischen zijn dus 
ongeveer de zelfde gebleven als in deu tijd van stichting, 
(de hoofdeischen althans,) dus kan dat gebouw nog dieneu. 
Hier is dus restauratie uultig en kan de nog steeds bestaande 
liefde voor oudheidkunde samen gaan met het nuttige. Stel 
echter dat de parochie veel geld bezat en met het oog op 
de uitgebreidheid der gemeente noodig oordeelde om de 
bestaande kerk uit te breiden of een nieuwe hiervoor elders 
op te richten? 

In de 14e en 15e eeuw zou men, wanneer de keuze viel 
op uitbreiding, een Gothischen bijbouw gemaakt hebben. 
In de 16e en 17e eeuw een bijbouw in Renaissauce-stijl. 
Bij het maken van een nieuwe kerk, ecu gebouw in den 
stijl van den tijd. 

Wat echter in onzen tijd, einde negentiende eeuw ? Nu 
komt de archeoloog-architect aan het woord. Hij zal begin
nen met ten strengste elke uitbreiding af te keuren, omdat 
de Romaansche kerk, als mooi geheel daar staande, daar
door een uiet tot het geheel behoorend toevoegsel zou 
krijgen. Om een tapage infernal in de bladen te voorkomen, 
zal de geestelijke, die voor de parochie het woord doet, 
in de meeste gevallen deze opvatting huldigen. Deze op
vatting bestrijdende, zou hij van onwetendheid blijk geven, 
(want eeu anti-archeoloog staat gelijk met 'n onwetende of 
'n boer) en dit wil hij niet. Men ziet, de macht der arche
ologie gaat ver. Mocht echter die geestelijke op zijn stuk 
blijven staan, dan zal men tot eene uitbreiding overgaan, 
dus tot een verminking, maar . . . . deze verminking zal 
geschieden in Romaanschen stijl, in den zelfden stijl, waarin 
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de kerk is opgericht. Waarom — nu het toch een ver
minking is — deze uitbreiding niet geheel vrij gelaten aan 
den architect, die, stel alweer dat hij geen oudheidkundige 
is, maar vóór alles modern en zich zelf willende zijn (deze 
mogelijkheid is bijna absurd, want onder de kerkenbouwers 
zijn heel weinig modernen) daarvan een mooie oplossing zal 
maken, dat nieuw is en voor onze kunst van oneindig meer 
nut dan een toevoegsel in „stijl ?" 

Ingeval een nieuwe kerk gebouwd zal worden, bestaat 
er reeds eenige kans, dat noch iets Romaansch, noch iets 
Gothisch zal gemaakt worden. Zoover zijn we reeds gekomen, al 
is het nog een witte raaf onder de architecten, die zich daarvan 
vrij houdt, maar de kans is er. Doch in dit geval zou 
restaureeren van de bestaande kerk zich moeten bepalen 
tot het versterken en herstellen van de gevaarloopende 
gedeelten, of — indien de middelen het toelaten — tot 
volledige weder opbouw van de vervallen gedeelten en ge
heel zooals men dat in den tijd der stichting zou gedaan 
hebben. Dit laatste natuurlijk als concessie aan de oudheid
kundige liefhebberij, d. i . aan wetenschap met schijn van kunst. 

Stadspoorten wordeu niet meer gemaakt. Echter bestaan 
er vele oude stadspoorten, die als afsluiting van straten nog 
ieders sympathie bezitten en waarvoor dus ook veel stemmen 
opgaan voor een grondige reparatie, wanneer zoo'n specimen 
van middeneeuwsche of renaissance bouwwijze dreigt ineen 
te vallen Niemand behoeft er ook in te wonen, niemand 
zal deze poort willen verdedigen, integendeel, het heeft een 
decoratief doel gekregen in den loop der tijden, waar uien 
veel aan hecht, dus restaureeren, beter gezegd herstellen, 
indien zoo'n poort dreigt in te storten. Maar de stad breidt 
zich uit, alle straten moeten verlengd worden, denkt men, 
en dan wederom een nieuwe poort te bouwen aan het eind 
dier nieuwe straten ? moet de stad weder op dezelfde wijze 
bewaakt en afgesloten worden ? Toch deden die oude straat
afsluitingen goed, al waren ze nu juist niet voor dit doel 
gebouwd. Waarom dan niet een nieuwe gebouwd, niet in 
stijl, maar modern, overeenkomstig het unieke gegeven : 
straatafsluiting ? 

Wederom een ouderwetsche poort te maken zou onzinnig 
zijn, maar een nieuwe poort, waarom niet ? 

(Wordt vervolgd.) 

U I T D E N V R E E M D E . 

— Iu de école des Beaux-Arts te Parijs is een monument 
geplaatst ter eere. van Duban, den beroemden architect die 
het kasteel van Blois, de Sainte Chapelle, het kasteel van 
Dampierre en de facade van het Louvre restaureerde; hij 
voltooide ook de gebouwen van de école des Beaux Arts 
en plaatste het fraaie fragment van den gevel van het 
chateau d'Anet op een binnenplaats der school. Het monu
ment, bestaande, uit een bronzen buste van den meester, 
op een manneren voetstuk, is het werk van Guillaumc. 

— Verschillende acauthusbladen van de kapiteelen van 
de Madeleinekerk te Parijs, voornamelijk die op het Westen 
zijn gelegen, zijn zoodanig verweerd dat er groote stukken 
zijn afgevallen. 

Ter voorkoming van ongelukken heeft nu de architect 
van het gebouw een aantal werklieden opgedragen om alle 
stukkeu die niet volkomen gaaf zijn, te verwijderen. 

B E R I C H T E N . 

— Er heeft zich hier ter stede eene commissie gevormd, 
welke van leerlingen en oud-leerlingen der Normaalschool 
en der Rijkschool voor Kunstnijverheid ecu bijdrage vraagt 
voor een huldeblijk, aan te bieden aan dr. P. J . H. Cuy
pers, die ziju ontslag heeft genomen als leeraar aau deze 
beide scholen. 

Dit huldeblijk zal bestaan uit een oorkonde, te teekenen 
door het commissielid, deu heer M . Lauweriks, die teveus 
het ontwerp maakte voor een lederen koker, waarin de 
oorkonde zal geborgen worden en die gesneden wordt door 
den heer Merckelbach te Utrecht. 

— De tentoonstelling, het tooneel in Nederland betref
fend, verzameling van den heer A. Th. Hartkamp, verheugt 
zich in een zeer belangstellend bezoek. De verschillende 
bescheiden over den Stadschouwburg, voorheen en thans, 
trekken vooral de aandacht. Bedoelde tentoonstelling blijft 
kort geopend en sluit ouherroepelijk op Zondag 16 Sep
tember a. s. 

Eenige dagen later wordt de groote kunstzaal in „Arti" 
geopend voor eene expositie van werken van deu heer I . 
Voerman, te Hattem. Deze expositie wordt gegeven door 
de firma Frans Bulla Ss Zonen, alhier en blijft slechts enkele 
weken te bezichtigen. Daarna komt dan de tentoonstelling 
van kunstwerken, vervaardigd door leden der maatschappij, 
de zoogenaamde Najaars-tentoonstelling van schilderijen. 

— Het museum van Oudheden te Leeuwarden is in de 
laatste dageu gereed gekomen met het benedengedeelte van 
het nieuwe gebouw, dat bestemd is de door den heer mr, A . 
Looxina Ypey gelegateerde schatten op te nemen. Reeds zijn 
de 80 met oud-porcelein gevulde kisten uitgepakt en is 
men ijverig met de rangschikking begonnen. Spoedig zal 
de dag naderen dat die voorwerpen voor het publiek ter 
bezichtiging worden gesteld. (Tel.) 

— Tot en met Zoudag 9 September blijft de tentoonstelling 
geopend van 1 tot 4 uur vau de teckenschool „Heudrik 
de Keijzer." 

De nieuwe cursus zal 13 Sept. e.k. om 2 uur beginnen. 

— Voor het examen middelbaar onderwijs in het rechtlij
nig teekenen zijn geslaagd de heeren: C. W. Nijholf, 
Th. van Harderwijk, S. Franco en D. Lam. 

— Bij gelegenheid der opening der stadsschouwburg is de 
heer Jan Springer benoemd tot ridder in de orde van Oranje-
Nassau. 

— Op Dinsdag den 11 September a.s., zal het „Konink
lijk Instituut van Ingenieurs" te 's-Gravenhage, om kwart 
voor elven vergaderen in het lokaal „ Diligentia", aldaar. 
Daarin zal het lid P. L . Grinwis Plaat een voordracht 
houden over irrigatiën in Italië en Spanje en vervolgens 
eene discussie plaats hebben over de voordracht van het 
lid A. Huet, over landaanwinning in de Zuiderzee, gehou
den iu de Instituut-vergadering van 14 Juni 1891. 

— Tot tijdelijk geineeute.-opzichter te Eukhuizeu is be
noemd de heer C. van Foreest, bouwkundige te Beverwijk. 

— Nu en dan wordt de vraag geopperd, wanneer toch 
eindelijk de eerste paal zal wordeu geslagen voor het nieuwe 
postkantoor aan de Raadhuisstraat, ter plaatse, waar de ouder 
water geloopen fundeeringkuil aan de schooljeugd gedurende 
de vacantiedagen eene uitstekende gelegenheid voor het 
beoefenen van allerlei watersport heeft geboden. Den ouge-
duldigen kan de correspondent der N. R. Crt. mededeelen, 
dat de plannen, voor het nieuwe gebouw ontworpen, geen 
genade hebben gevonden in de oogen van den tegeuwoor-
digen directeur-generaal der posterijen, den oud-minister 
Havelaar, en dat de ontwerpen thans weder geheel worden 
omgewerkt. Bij dezen stand der zaak zal waarschijnlijk eerst 
in het volgend jaar eeu aanvang met het leggen der fun
damenten vau het gebouw wordeu gemaakt. 
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R E D A C T I E V A N A R C I I I T K C T I K A E T A M I C I T I A : 

H . G . J A N S E N . W . K R O M H O U T C Z N . , J O S . T H . J . C U I J P E R S , 
P A U L J . D E JONGII cn J . L . M . L A U W E R I K S . 

Bijdragen te adresseeren aan den Heer P A U L . J . D E Joxr.it, Vijzelstraat 
40 it Amsterdam, en alles, wat de Administratie van het Genootschap 
betreft, aan den Heer J . C . D. U I G A / . A U , le Secretaris, American-
hotel, te Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P . 

Het organn met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege
zonden, aan alle leden van het Genootschap. De jaarlijksche contributie 
voor het lidtnnatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
o kunstlievende leden • 10.—• 
„ buitenleden » 7.50 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

In het Genootschapslokaal zijn tentoongesteld de ingekomen 
antwoorden op de prijsvraag: „Gevel van een Winkelhuis", 
uitgeschreven door de „Vereeniging tot bevorderiug der 
Bouwkunst" te Groningeu. 

Namens het Bestuur, 
Be lste Secretaris, 

J . C. D. DI GAZAR. 

„ARCHITECTURA ET AMICITIA" . 
1006e G E W O N E V E R G A D E R I N G 

VAN AVOENSDAG 12 S E P T E M B E R 1894. 

De Voorzitter, de heer H . G. Jansen, opent de vergade
ring en roept de aanwezigen, na de zomervacantie, het 
welkom toe, waarna de notulen der vorige bijeenkomst 
worden gelezen en goedgekeurd. 

Van den heer E . H . Kluwer was een schrijven ingeko
men, met mededeeling, dat hij, wegens vertrek naar het 
buitenland om gezondheidsredenen, ontslag moet nemen als 
locaalcommissaris. 

De Voorzitter wenscht den heer Kluwer algeheel herstel 
van gezondheid, en deelt mede, dat in de volgende vergade
ring door het Bestuur een locaalcommissaris in dc plaats 
van den heer Kluwer benoemd zal worden. 

Alsnu was aan de orde de aangekondigde bijdrage van 
den heer Jan de Quack, buitenlid van het Genootschap. 

Als onderwerp zijner lezing had de heer de Quack ge
kozen, de „Notre Dame" te Parijs. 

Alvorens het architectonische gedeelte dezer heerlijke 
kathedraal te behandelen, gaf Spr. een overzicht van hare 
geschiedenis, doorspekt met eenige anecdotes, met betrek
king tot de uitgebreide macht der geestelijke heeren in de 
Middeleeuwen. 

De bouw der eigenlijke kathedraal ving aan in 1163 cn 

in 1182 werd het altaar gewijd; hare afmetingen waren 
de volgende : lengte 130 M . , breed 48 M . en hoog 35 M . 

Na een beschrijving der schoone binnen- en buiten-ordon
nantiën, schetste Spr. voorts de scheniiendc barbarismen 
waaraau het gebouw in den loop der eeuwen onder de vlag 
van restauratie, was blootgesteld. 

Een lichtpunt in hare geschiedenis is echter de restau
ratie in 1847 onder leiding der eminente architecten Lassus 
en Viollet-le-Duc. Onvermoeid werden door deze kunstenaars 
navorschingen gedaan in de oude archieven, teneinde hunne 
restauratie zoo ernstig mogelijk te doen plaats hebben. 

Spr. eindigde zijne boeiende studie met den wensch, dat 
dit meesterstuk der Middeleeuwsche kunst nog eeuwen mag 
trotseeren als waardige hoofdkerk van Parijs. 

De Voorzitter bracht den heer de Quack den dank der 
Vergadering en vroeg of een der aauwezigen inlichtingen 
wenschte over het gesprokene. 

De heer M . 3e Jongh vroeg of er iets hekend is omtrent 
de voltooiing van de torens der Notre Dame !J 

De heer de Quack zegt, dat door Lassus cn Viollet-le 
Due wel teekeningen van den opbouw zijn geleverd, doch 
dat men den toestand die een paar eenwen had bestaan wilde 
laten zooals zij was. 

Op verzoek van den Voorzitter stond de heer de Quack 
zijne studie af, ter opname in het genootschapsorgaan, met 
belofte daarbij een plaat met belangrijke détails te leveren. 

In verband met de lezing was door de heeren J . L . M . 
Lauweriks en Paul J . de Jongh, eene belangrijke kunst
beschouwing bijeengebracht, bestaande uit fraaie schetsen van 
den heer Lauweriks, photograliën en platen der Notre Dame. 

Hierna had de verkiezing plaats van zes leden, uit tie 
aanwezigen heeren ter vergadering, om in overleg met het 
Bestuur, de Jurv te benoemen, voor de beoordeeling der 
prijsvragen 1894/1895. 

Tot leden dezer Commissie werden gekozen de heeren K . 
de Bazel, J . G. van Gendt A.Lzn., Jonas logenöhl, M . de 
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! 

Jongh, Paul J . de Jongh en H . W. Mol, die deze benoe
ming aanvaardden. De heer J . H . Leliman vroeg hierna het 
woord en herdacht twee evenemeuten van dit jaar : de Wereld
tentoonstelling te Antwerpen en de onlangs geopende Stads
schouwburg te Amsterdam. De heer W. C. Deenik vroeg 
eene inlichting omtrent een artikel in het Genootschapsorgaan, 
waarin in verband inet de aanstaande bebouwing vau het 
Museumterrein, de bebouwing van het zoogenaamde terrein 
„de Bruijn", revolutiewerk wordt genoemd, iets dat door 
den heer Deenik wordt bestreden, wijl het meerendeel der 
daar gebouwde huizen, zeer soliede is. Namens de Redactie 
antwoordt de heer Paul J . de Jongh, dat met die uitdruk
king bedoeld werd het uiterlijk der gebouwen en niet de 
constructie. 

Nadat de heer Mol nog eenige inlichtingen had gevraagd 
omtrent de prijsvraag voor het Egyptische Museum van 
Oudheden, werd de Vergadering, niets meer aan de orde 
zijnde, gesloten. 

OUD A N T W E R P E N , (*) 
E N I)E TENTOONSTELLING VAN N l E U W A N T W E R P E N . 

(Vervolg van Bh. 254,1 

Van de zijde der stad vertoont de Kipdorppoort een rond-
bogigen doorgang tusschen pilasters en afgedekt door een 
kroonlijst, waarboven zich een vierhoekig dak verheft. Op 
den top rijst een klein paviljoen, dat een obelisk draagt. 

Zoo ongeveer zag de Kipdorppoort er uit in 1583; maar 
in den loop der tijden verdween het paviljoen met de spits, 
die den bouw bekroonde. Zoo heeft het tegenwoordig geslacht 
nog de Kipdorppoort gekend, tot zij in I860 met de andere 
poorten en oude vestingen der stad tot slooping werd ver
oordeeld, ondanks de vele protesten, die zich voor het behoud 
der poort deden hooren. 

De bezoeker, die langs de Kipdorppoort binnen treedt en 
recht door gaat, komt in de Cappelle-straet, genoemd naar 
de in die straat in sobere lijnen opgebouwde kapel, ook 
uitkomend op een typisch binnenpleintje (het Godshuys, 
gelijkstaande met wat men in ons land „ Hofje" noemt,) dat 
men door een poortje bereikt. De kapel is gebouwd naar 
de Sint-Nicolaas-kapel in de Lange Nieuwstraat. 

Aan de rechterzijde der straat strekt zich eeu reeks win
kelhuizen uit, gedeeltelijk met houten, gedeeltelijk met 
steenen gevels. Tusschen het tweede en derde huis aan de 
rechterzijde verheft zich een achthoekige toren, de Sint Ja-
cobstoren genaamd, waarvan het overgeinelselde bovengedeelte 
aan elke zijde een venster vertoont en bekroond is met een 
spits toeloopende kap. Dergelijke torens bevonden zich iu 

* overgroot getal in de oude stad, meestal in een hoek der 
binnenplaats; zij dienden hoofdzakelijk tot plaatsing der trap. 

Aan de linkerzijde der Cappelle-straet bevindt zich een 
driehoekige waterput, gevolgd naar dien, welke zich be
vond aan den Drijhoek, het kruispunt der Iluidevetters- en 
der Lange- en Korte Gasthuisstraat, waar ze tot in 1785 
stond, op twee andere punten der wijk Oud-Antwerpeu 
vindt men nog openbare waterputten, zooals er in deXVIe 
eeuw in de straten en op de pleinen der stad vele te vinden 
waren. 

De Cappelle-straet ten einde, komt men in de Hof-strael, 
die haren naam ontleent aan de herberg der Aenghenaemen 
Hof, een naam die zeer ter plaatse is, daar het er werkelijk 
acnghenaem is. De voorzijde dier herberg, welke eeii fraai 
stukje architectuur vertoont, bestaat uit drie verschillende 
deelen : een gebouw met houten puutgerel, een groote in
gangpoort met gesloten balkon er boven en uit een gebouw, 
waarvan de hardsteenen puntgevel bekroond is door een 
figuur van een boogschutter. Verder bevinden zich in die 

(*) Historische bizonderucden ontleend nnn dc uitgave „Oud-Anhverpcn". 

straat nog een viertal typische huizen, door neringdoenden 
betrokken. 

Van de Hof-slraet komt men op de Merekt, een groot 
plein, dat ons het. marktplein der Voedings-tentoonstelliug 
voor den geest roept, maar dat gezelliger is en vol aange
name afwisseling, vooral ook door de aardige inkijkjes der 
op de Merekt uitkomende straten. 

De voornaamste gebouwen van dit plein, die het meest 
de aandacht trekken zijn het Schepenhuijs, (rijk behandeld, 
de vormen vertoonend uit de overgangsperiode van de go
thiek en de renaissance) het Stadhuijs en de Lakenhal, het 
huis van den Marckgraeve, het huis aan de rechterzijde van 
het schepenhuis en verder nog, enfin alle huizen, het is 
onmogelijk om het eene belangrijker te noemen dan het 
andere, alles, tot zelfs bij de kleinste gebouwtjes, is correct 
behandeld, artistiek in alle opzichten, archeologisch juist in 
de groepeering en in de onderdeelen bij alle gebouwen, vanaf 
het schepenhuis tot het eenvoudige huisje van de kant
werksters. 

Hinderlijk alleen is de boven deze schoone omgeving uit
stekende leelijke koppen der buiten het terrein liggende 
woonhuizen eu van Antwerpen's nieuw museum, bizonder 
plomp en zwaar tegenover de fijne architectuur van het 
schepenhuis en van de andere gebouwen die het oude markt
plein versieren. 

Nevens het laatste huis aan de noordzijde der Merekt, 
in den hoek gaat men de Kelder-Steghe in, aldus genoemd 
naar de in die steeg zich bevindende Poesjenellen-kelder, 
waar men door houten tooneelspelers met strakke, barsche 
gezichten ridderdrama's ziet opvoeren als : de Vier Heems
kinderen, Genoveva van Brabant en meer dergelijke hartver
scheurende treurspelen. 

Tusschen de Kelder-Steghe en het Merekt straetken staan 
de Lakenhal en het Stadhuis. Beiden zijn trouw in vorm 
en afmeting gevolgd naar de gebouwen, die zich tot in 1565 
op de Groote Markt van Antwerpen bevonden. De Lakenhal 
en het Stadhuis uamen de gronden in, waarop zich nu het 
blok huizen bevindt tusschen de Paardenstraat, de Suikerrui 
en de Gildenkamerstraat; vóór die gebouwen strekte zich 
oudtijds de Markt uit, waarvan de huizen der tegenwoordige 
Gildenkamerstraat de westzijde vormen. 

Aan de rechterzijde van het Stadhuis komt men in het 
Merkt straetken, dat achter het Stadhuis omgaande in de 
Borsestrael en naar den ingang der Beurs leidt. Dit gebouw 
geeft de oude beurs van Antwerpen weer (1515), welke 
nog bestaat en tegenwoordig de binnenplaats uitmaakt van 
een huis in de Hofstraat. Zij bestaat uit eene vierkante 
binnenplaats, omringd door open gaanderijen, welke gedragen 
worden door kolommen. 

Boven die gaanderijen is eene lage verdieping, bekroond 
door een dak met kleine dakvensters, in een der hoeken is 
een achtkantige toren. 

De Borsestrael is aan beide zijden met winkelhuizen 
bebouwd. De Merekt in Oud-Antwerpen geeft een denkbeeld 
van wat een voornaam plein in de XVIe eeuw was; de 
Borse straet geeft eene straat van neringdoenden te zien. 

De Borsestrael uitkomende zien we aan de rechterzijde 
weer de Kipdorppoort, die ons weer terug leidt naar de 
tentoonstelling van Afoaw-Antwerpen. 

Eu met dit uittreden verlaten we een plekje kunst waar 
het vertoeven eene verrukking is, omdat daar alles die 
goede harmonie vertoont die weldadig aandoet en een genot 
verschaft zooals dit zelden ons wordt aangeboden. 

Meermalen komt men daar terug na eene vermoeiende 
wandeling door tentoonstellingszalen en langs banale kermis
tenten, om weer eens te kunnen uitrusten en genieten in 
die omgeving vol poëzie van het herboren Oud-Antwerpen. 

(Wordt vervolgd.) 
n. J. 

HET K A S T E E L „DE H A E R " TE V L E U T E N . 
Vervolg van bl. 156. 

Er beslaat dus alle aauleiding om daar waar een straat
afsluiting tot verfraaiing van een wijk kan bijdragen, te 
dier plaatse een poort op te richten. Deze poort moet in 
dat geval een modern karakter dragen. Een bestaande mooie 
poort, in vervallen toestand, op een gelukkige plaats en geen 
afbreuk doende aan het nieuwe verkeer, zoude gerestaureerd 
moeten worden. 

Ook is een denkbeeldige Romaansche kerk als voorbeeld 
aangehaald, om te wijzen in welke gevallen deze zou moeten 
gerestaureerd worden en wanneer niet, in het algemeen 
vooropstellende dat dan alleen tot restauratie moet worden 
overgegaan, wanneer deze nuttig kan zijn en niet strijdig 
met de rechten van onzen tijd. De restauratie van het 
kasteel „de Haer" daarentegen komt door den daarmee ge
paard gaanden eisch van bewoonbaarheid met deze rechten 
in strijd. Doch ook al betrof het eene restauratie uit oud
heidkundige liefhebberij, dan zou het volkomen nutteloos 
zijn en daarom evenzeer te veroordeelen. Duizenden trekken 
jaarlijks naar de ruïnen van Brederode; zou deze belang
stelling standhouden, indien het oude slot Brederode in zijn 
vroegeren luister hersteld werd ? 

Het kasteel „de Haer" is niet zoo gemakkelijk te bereiken, 
en toch, hoevelen hebben zich niet bezig gehouden met het 
maken van aquarellen en schetsen naar zijn ruïne ? Het zijn 
deze schetsen en teekeningen, in verschillende verzamelingen 
verspreid, en op verschillende tijdstippen gemaakt, die in 
vele opzichten bij de restauratie hebben kunnen dienen om 
de plaats en functie te herkennen van bouwdeelen, die 
reeds jaren geleden verdwenen wareu. 

Maar in de allereerste plaats: de moderne bouwkunst 
zou oneindig meer gelegenheid bekomen hebben tot ontwik
keling door den bouw van een geheel nieuw grootsch bui
tenverblijf, dan door deze restauratie op groote schaal, waarbij 

• alle werkkrachten zich beijveren moeten om vormen te 
bestudeeren en détails uit te werken die niet van onzen tijd 
zijn, maar van vervlogen eeuweu, die heel veel schoons 
geleverd hebben wel is waar, maar welke vormen niet be
stemd kunnen zijn in hun geheel in onzen tijd als het ware 
overgeplant te worden. 

Men zou de inspanning, voor deze restauratie vereischt, 
verloren krachtsontwikkeling kunnen noemen, een school van 
korten duur, bestemd om te verdwijnen met de voltooiing 
van het ondernomen werk. En dit is jammer van de ettelijke 
tonnen, die hieraan werden verwerkt, zoowel uit een maat
schappelijk als uit een artistiek oogpunt. 

Indien naast de meer practische redenen, ook voldoening 
aan kunstzin den eigenaar tot deze restauratie geleid heeft, 
dan mag geconstateerd worden dat dit doel voorbijgestreefd 
is, op de hierboven ontwikkelde gronden. 

Kunstzin toch sluit kunstbevordering in zich, en kunst
bevordering kan slechts bereikt worden door de kiemen der 
opkomende kunst: licht, lucht en ruimte te verschaffen, 
opdat deze welig kunnen opschieten. 

Restauraties als deze zijn als de groote, lompe bladeren, 
die het plantje overschaduwen eu in zijnen groei belemme
ren. Kunstzin, die zich in deze richting beweegt, is mis
plaatste kunstzin. 

Het zou onze nieuwe Hollandsche schilderschool slecht 
vergaan zijn, indien het publiek maar steeds door was 
gegaan met copieën en gravures te koopen naar oude meesters. 

(Wordt vervolgd.) 

E E N N I E U W TIJDSCHRIFT. 

Onder de rubriek „Kunst en letteren" van het Dagblad 
de Amsterdammer van 13 Sept. kwam het bericht voor, dat 
een nieuw tijdschrift over versieringskuust zal verschijnen, 

onder redactie van Frans Boersma, waaraan reeds eenige 
kunstenaars, waaronder Colebrauder, hunne medewerking 
hebben toegezegd. 

„Wij hopen hier alles goeds van — zegt het blad — 
„maar zien de noodzakelijkheid van zulk een tijdschrift 
„volstrekt niet in, te minder wanneer de voornaamste namen 
„op decoratief gebied ontbreken." 

Wij verschillen hierin van meening, want primo is o. i . 
deze noodzakelijkheid er wèl, en secundo doet het er niets 
aan toe of deze „voornaamste namen" ontbreken. 

Voor zoover ons bekend is, bestaat er in ons land geen 
eigenlijk gezegde uitgave over Kunstnijverheid, wel is er in 
die richting eene poging gedaan door „Arti et Industriae" 
te 's Hage, doch deze poging is niet als gelukt te beschou
wen, aangezien men zich niet streng bepaalde tot kunstnij
verheid, een gebied dat uitgebreid genoeg is, om de noodige 
stof te vinden voor eene uitgave. 

De overige bestaande plaatwerken, die zoo nu en dan 
„Kunstnijverheid" geven, (zooals onlangs nog een der afle
veringen van de Architect, tijdschrift van ons Genootschap) 
doen dit als hijzaak, daar architectuur voor deze plaatwerken 
hoofdzaak is. Maar een tijdschrift dat zich ten taak stelt der 
ontluikende nieuwere kunstindustrie gelegenheid te geven 
zich te doen kennen en waardeereu, dat trachten zal slechts 
voorwerpen en dingen te bespreken en aftebeelden van wer
kelijk kunslindustrieele waarde, dat er op uit zal zijn het 
fabriekwerk openlijk te mépriseeren en alle handwerk, waar 
geest en bedoeling en talent in zit op den voorgrond te 
brengen, dat ons zoowel iets moois te zien zal geven van 
den meubelmaker als van den smid, behanger, decorateur, 
leerwerker, pottebakker, en zoovele anderen, die ouder de 
kunstnijveren behooren, zulk. een tijdschrift is zelfs volstrekt 
noodzakelijk. 

We twijfelen niet of de bedoelingen van dit tijdschrift 
zullen dezelfde ziju, die wij hierboven formuleerden en 
protesteeren daarom tegen het schouder-ophalende oordeel 
in b.g. berichtje, vóór nog iets van het besprokene tijdschrift 
verschenen is. 

En wat die „voornaamste namen" betreft, och, zoolang 
deze slechts als sieraad dienen op het prospectus en niet 
wezenlijk meewerken, hebben zij meer decoratieve dan reëele 
waarde. Is de bedoeling van een tijdschrift goed, dan zullen 
de medewerkers ook niet wegblijven. We zijn zelfs geneigd 
aan te nemen, dat de kwaliteit van een weekblad of tijdschrift 
in omgekeerde verhouding staat tot het aantal zijner redac
teuren en z.g. medewerkers. 

H E R A L D I E K DOOR J A N H . JUNIUS. 

Dit nieuwe Hollandsche werk is eene uitmuntende hand
leiding voor ie,der die met de heraldiek eenigszins nader 
bekend wil worden. Het bock is verdeeld in 8 afdeelingen 
door eene algemeene beschouwing voorafgegaan. 

Afdeeling A. Het wapenschild. 
„ B. De schildbedekking. 

C. Uiterlijke versiering. 
D. Blasoneeren en breuken. 
E . Zegels. 
F . Ridderorden. 
G. Invloed van stijl en landaard 

op het wapen. 
„ H . Woordenlijst. 

Onder afdeeling G komen eenige uitdrukkingen voor die 
minder gelukkig gekozen zijn en den schrijver verraden als 
iemand van weinig artistieke competentie, hetgeen eveneens 
blijkt uit de ongelukkige plaatjes waarmee de tekst hier en 
daar is voorzien. Op bh. 204 wordt gesproken van de strenge 
lijnen der Gothiek, terwijl die der renaissance sierlijk genoemd 
wordeu. Die sierlijkheid der renaissance, vooral bij wapens, 
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zal voor velen nog moeten bewezen worden ; bij vergelijking 
toch met de vroeg-Gothische vormen is mijns inziens de sier
lijkheid volstrekt niet bij de renaissance te ontdekken. Verder 
over Gothiek uit wijdende gebruikt de schrijver op blz. 105 
de volgende uitdrukking: De stuiken zijn venier duidelijk 
kenbaar al" tymholieke teekens, als heraldieke hiëroglyphen. Zij 
zijn dus niet natuurlijk." 

Het is te hopen, (lat het laatste woord anders bedoeld is, 
en we daarvoor moeten lezen : zij zijn dus niet naturalis
tisch, iedereen toch die aan Gothische vormen gewoon is, 
heraldische dan of niet, zal wel allerminst tot de conclusie 
komen dat ze onnatuurlijk zijn. 

Op bladz. 200 lezen wij het volgende : „Gaandeweg toornt 
meer en meer werk vnn die omgeving gemaakt, en toen een
maal de gothiek verdrongen was door de renaissance, door een 
stijl die logheid en bevalligheid toeliet, werd die omgeving ook 
geheel ornamentaal behandeld en ontstonden die pracHige voor
stellingen van wapens, die smaakvolle uitingen van heral-
dieken kunstzin welke nog steeds onze bewondering wekken. 

Deze ontboezeming is bloemrijk, ze zou echter aan juist
heid winnen indien voor losheid en bevalligheid, bandeloosheid 
en wansmaak werd in de plaats gezet, de zin werd daardoor 
ook korter want de daaropvolgende zinnen vervielen dan 
van zelf. /onder deze voorgestelde verandering is heraldieken 
kunstzin een rare uitdrukking. 

Bladz. 209 bevat ook eenige niet te verantwoorden onge
rijmdheden, men leest daar : „In nieuw gothüchen stijl kan 
men evengoed het karakteristieke der gothiek leggen, zonder 
zijn toevlucht tot het gesfiliseerde te nemen. Tot nu toe heb 
ik altijd gedacht dat het karakteristieke der gothiek juist het 
stiliseereu was of liever daaruit voortkwam. Het is te hopen 
dat de heer J . met zijn nieuw gothischen stijl geen aan
hangers vindt. 

Op dezelfde bladzijde, eenige regels verder, wordeu twee 
stijve oud gothische adelaars afgemaakt om een Mteiuo-gothi-
schen adelaar aan het leven te helpen. Hoewel alle plaatjes 
vrij slecht geteekend zijn, zou ik toch de stijve oude 
adelaars meer levenskracht toekennen aan hun nieuwen, slappen 
natuurgenoot. 

Het hoofdstuk over de renaissance, blz. 218, begint met 
den volgenden aanhef: 

ii Wnpenvoorstellingen in dezen stijl zijn zeer fraai, de 
lijnen zijn schoon en sierlijk en er is veel vrijheid bij het 
ontwerpen gelaten." Dit is weer bloemrijk zooals men ziet. 

Bladz. 221 bevat raadgevingen, hoe men op verschillende 
plaatsen, verschillende stijlen moet toepassen. Bij een hoog
geplaatst wapen wordt renaissance voorgeschreven bij een 
grafsteen gothiek. 

Voor sierlijke stempels moet men bij de renaissance te 
biechten gaan, voor eenvoudige bij de gothiek. 

Voor dameshandwerken, bijv. borduren met zijde op 
laken, satijn enz. kiest men renaissance, werkt men echter 
met wol of gaas dan is de gothiek je man. 

Voor mozaïk is weer gothiek noodig, bij gebrand 
glas renaissance, voor kerkramen echter weer gothiek, om 
de piëteit en met het oog op de loodbevestiging. Linnen
wevers moeten zich naar het ameublement regelen. 

Op postpapier moet een gothische voorstelling, op oor
konden enz renaissance. 

De schrijver had beter gedaan deze toepassings-theoriën 
achterwege te laten, daar dc teekenaars of ontwerpers der 
wapens er zich toch niet aan zullen storen. 

Van eeu vrij standpunt bezien is het toepassen van gothiek 
of renaissance als bloote navolging beide af te keuren, ver
gelijken we ze echter met elkaar dan levert de gothiek de 
meeste kans op waarheid, en heeft zij zich meer gehouden 
aan eischen van materiaal en techniek die de eerste voor
waarden zijn om een kunstwerk tot stand te brengen. 

Het is jammer dat de heer J . er niet toe heeft kunnen 
besluiten om ziju werk van betere afbeeldingen tc voorzien, 

juist daaraan is meer gebrek dan aan de theoretische voor
schriften. Kronen, schilden, helmen, leeuwen, adelaars enz. 
enz. worden meestal op eene niet te onderkennen manier 
voorgesteld, alleen omdat geen goede afbeeldingen van die 
dingen algemeen verkrijgbaar ziju. 

De goede duitsche werken, heraldische Kunslblather en 
andere, zijn veel te duur. 

L A U W E R I K S . 

B E R I C H T E N . 

— Onlangs heeft zich op een stuk van aanneming van 
openbare werken een geval voorgedaan, dat de aandacht 
van hen, die bij aannemingen betrokken zijn, wel verdient 
en daarom door de Xw. Crt. wordt medegedeeld ter waar
schuwing. 

Een aannemer stelde op zijn inschrijvingsbiljet voor een 
aanbesteding van een rijkswerk eigenhandig de namen van 
andere personen als onderteekeuing voor borgen bij het 
werk. Het was hem bekend dat die personen niet als borgen 
wilden optreden, zoodat hij kon voorzien dat zij later, zooals 
gebeurd is, zouden weigeren het oannemings-contrnct te 
onderteekenen. 

De aannemer is te dier zake in rechten vervolgd, door 
den rechter schuldig verklaard aan valschheid in geschrifte 
en veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf. Bovendien wordt 
hij voortaan bij aanbestedingen en leveringen vau het Rijk 
niet als aannemer of als borg toegelaten. 

Van bevoegde zijde verzekert men aan genoemd blad, dat 
het ook bij aannemingen in Overijsel meuigmaal voorkomt, 
dat de handteekeningen der borgen op een inschrijvings
biljet voor een aanbesteding sterke vermoedens doen rijzen, 
als zouden zij door den aannemer en uiet door de borgen 
zelven gesteld zijn. 

— De heer W. B. G. Molkenboer, directeur der Rijks
normaalschool voor Teekenouderwijs alhier is benoemd tot 
officier de I'Instruction Publique. Deze onderscheiding staat 
in verband met de bemoeiingen van den heer Molkenboer, 
toen het Fransche ministerie van onderwijs er tijdens de 
vorige Antwerpsche tentoonstelling prijs op bleek te stellen, 
eene verzameling teekeningen van de Normaalschool te 
ontvangen. 

— In het voorportaal van het Museum Boymans is, 
volgens de N. R. C., in een der nissen het beeld van J . 
Keiler, de „Beeldhouwkunst", geplaatst: eene vrouwenfiguur 
houdt in de rechterhand den hamer, in de linker de Venus 
van Milo, geleund tegen haren onderarm. Nog een nis is 
thans open. Als er geld komt, hoopt men daarvoor een 
beeld van graveer- of bouwkunst te bestellen. Naast beeld
houwkunst hebben nu reeds schilderkunst en kunstnijverheid 
hare beelden. 

— Aan Stracké is opgedragen de versiering van den 
mouumentalen gevel van de parochiekerk te Mersch, bij 
Luxemburg. De figuren zullen voorstellen de beelden van 
Petrus en Paul us, aan te brengen in twee nissen, die onder
aan voor de kerk zijn, en boven op de spits de vier meter 
hooge beelden van den Sa-ha tor mundi, geflankeerd door 
twee kruisdragende engelen. (Tel.) 

— Heden avond wordt te 's Gravenhage eene gecombi
neerde vergadering gehouden van de vereeniging „Arti et 
Industriac" en van het Departement der Maatschappij tot 
bevordering van Nijverheid, waarop de uitreiking zal plaats 
hebben van de diploma's aan de candidaten, die na proef
aflegging deu graad van meester of van gezel in het ambacht 
hebben verworven. 

T W E E D E J A A R G A N G N° ZATERDAG 22 SEPTEMBER 1894. 

R E D A C T I E V A N A R C H I T E C T C R A E T A M I C I T I A : 

H . G . J A N S E N , W. K R O M H O U T C Z N . , JOS. T H . J . CUIJPERS, 
P A U L J . D E JONGH en J . L . M . LAUWERIKS. 

Bijdragen te ndressceren aan den lieer P A C I . . J . D E J O N G H , Vijzelstraat 
40 te Amsterdam, en alles, wat dc Administratie van het Genootschap 
betreft, aan den Heer J . C. D. D I G A Z A R , le Secretaris, American-
hotel, te Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P . 

Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege
zonden, aan alle leden van het Genootschap. De jaarlijksehe contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
ƒ, kunstlievende leden „ 10.— 
• buitenleden „ 7.50 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

le. De 1007e vergadering zal gehoudeu worden Woensdag, 
26 September a.s., des avonds te 8 uur in het Genoot
schapslokaal American-Hotel. 

Agenda : 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Benoeming van een Lokaal-commissaris. 
c. Behandeling van het voorstel van het Bestuur tot ver

lenging van het contract met den uitgever van het Genoot-
schaps-orgaau. 

d. Bijdrage van den Heer J . H . Leliman, Eere-Voorzitter 
van het Genootschap. 

Onderwerp : „Hulde aan Portefeuille No. 2000, en nog 
iets." 

e. Kunstbeschouwing. 
2e. In het Genootschapslokaal zijn tentoongesteld, de 

ontwerpen, ingekomen op de prijsvraag van „een winkelhuis", 
geschreven door de Vereeniging tot bevordering der 

Bouwkunst te Groningen. 
3e. Ondergeteekende zal Zaterdagavond 29 September a.s., 

zitting houden in het Genootschapslokaal, tot hel afgeven 
der ingekomen antwoorden op de prijsvraag „Tentoonstelling 
van het Hotelwezen. 

De ontwerpen van inzenders buiten Amsterdam, zullen 
aan de correspondentie-adressen gezonden worden. 

Namens het Bestuur, 
He \ste Secretaris, 

J . C . D. DI GAZAR. 

Het bij deze plaat behoorende bijschrift kon niet deze 
week, maar zal in een volgend nummer worden opgenomen. 

BIJ D E P L A A T . 

^ De hierbij gevoegde plaat geeft eenige voorstellingen van 
Egyptische en Assyrische oudheden, waarvan de origineelen, 
afgietsels of teekeningen zich in het Britschtnuseuin te 
Londen bevinden. 

OUD A N T W E R P E N , 
E N D E T E N T O O N S T E L L I N G V A N N I E U W A N T W E K P E N . 

(Vervolg en slot van Bh. 158.^ 

Zoo aangenaam het is Oud-Antwerpen weer voor den 
geest te halen, zoo onaangenaam is het, alles wat op de 
tentoonstelling daarbuiten gelegen is, in gedachte weer te zien. 

Een ieder die zich de Parijsche tentoonstelling van '89 
zal herinneren (en wie doet dat niet) zal zich het tegen
overgestelde van aangetrokken voelen bij de beschouwing 
van de hoofdgebouwen met den zoogenaamden „dotne central", 
van de verschillende andere gebouwtjes, van de tuinen, enz. 

De Parijsche tentoonstelling geheel en al „chic", ccn 
schitterend geheel vanaf de hoogte van het Trocadéro over 
de Jena-brug den roemrijken Seinestroom overstekend, die 
links en rechts als een zilveren band door het machtig 
Parijs heenkronkelt, staan we onder dat reusachtig monu
ment, de Eifl'eltoren, een negentiendeeeuwsche triomf van 
denken en construeeren ; en verder gaande tusschen de 
rijke monumentale gebouwen der schoone en der vrije kun
sten, langs de waterbassins, volstroomend uit de majes
tueuss fontein (le vaisseau de Paris) eindelijk de „tlóme-
central", fijn opgetrokken iu nobele, eenvoudige lijnen en 
rijk decor; en achter dat hoofdgebouw de grootsche lijn 
der geweldige overkapping van de machinehal, zich aan 
beide zijden uitstrekkende als een waardige, stabiele afslui
ting van zooveel schoons. 

En al die gebouwen kenmerken zich door een schitterende 
rijkdom van lijn en kleur door meesterhanden gewrocht, 
waarvan de herinnering steeds bijblijft. 

Wat geeft ons nu, na die van Parijs, de Antwerpsche 
tentoonstelling ? 

Een hoofdgebouw met een heel gewonen koepel, getlan-
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keert! door twee vrij nuchtere torens, opgeladen met oudbakken 
versieringsmotieven, alles verschrikkelijk bonkerig en zwaar, 
het geheel daar staande als een beeld van volslagen onmacht 
om iets artistieks te voorschijn te brengen. 

Vóór dien „döme central" óók een fontein, óók in den vorm 
van een schip, inaar welk een fontein, welk een schip! 

De //dóme" van binnen hoegenaamd geen zweem vertoo-
nend van het zoeken naar eeue mooie oplossing, b.v. in den 
overgang der wanden naar deu koepel. 

Verder een tuinaanleg met een bende kermistenten, waarin 
Annamieten en Zoeloes en Roodhuiden en Turken hunne kun
sten vertoonen ; óók een rue de Caïre", óók //fontaines lu-
mineuses", maar hoe ! hoe ! 

Eu daarvoor moest vijf jaar te voren de Parijsche ten
toonstelling zijn gehouden ! 

Aan de andere zijde vau het hoofdgebouw geen kermistenten 
maar bierknijpen en restaurants en nog eens bierhuizen, 
waarbij bijua geen enkele attractie ; verderop eeu stel doedel-
joedelende negers voor een lent, waarin een of andere 
geïmporteerde grot van druipsteen (geloof ik) ; dan wéér 
bierhuizen en eindelijk een brug die ons leidt naar het 
hooggeroemde Congo-dorp, waar de inboorlingen worden 
bedorven door de blanke civilisatie, die komt aandragen 
met oude parasols, oude witte handschoenen, oude hooge 
hoeden eu andere bescbavingsversnaperingen. 

En verder nog in de nabijheid van een „ballon dirigable", 
die in de lucht gebleven is, van Amerikaansche gevechten 
eu van een „water-show", staat de afdeeling schoone kunsten, 
volgehangen met schilderijen, verder tamelijk veel beeld
houwwerk, maar bitter weinig bouwkunst, zoodat het nog 
onbegrijpelijk is waarom de Nederlandsche architectuur-
verzameling niet daar (waar ze toch behoorde) eene plaats 
heeft kunnen vinden, maar moest worden weggemolfeld in 
de algemeene Nederlandsche afdeeling, achter etalages van 
turf eu bessensap, iu een hoek gestopt naast de trap der 
machinegalerij, zoodat het iemand, die niet weet dat daar 
bouwkunst geëxposeerd is, hoogst moeilijk is de collectie 
te vinden. 

Het doorwandelen der zalen, waarin de inzendingen vau 
alle lauden zijn tentoongesteld is een ware pelgrimstocht. 
Eene verzameling van de gewone etalages van bussen en 
flesschen, heele etalages van chocolaad (massief, meneer!); 
kasten vol kostbare sloffen, diamanten, glaswerk, kanonnen, 
wijn, steenkolen, voortbrengselen van kunstnijverheid, waarbij 
veel schoons, maar oneindig meer onbeduidendheden ; eeue 
verschrikkelijke verzameling van voortbrengselen van allerlei 
aard, zooals die op elke tentoonstelling te vinden is, alleen 
hier, naar het mij voorkomt, verbazend volgepakt. 

Eu na dit alles te hebben doorwandeld, komt men nog 
eens in een machiueloods vol gecomprimeerd lawaai ; de 
ruimte veel te klein iu verhouding met de in beweging 
zijnde machines, zoodat de lust tot bewonderen van het 
uitvindend genie al heel spoedig vergaat en men tevreden 
is weer frissche lucht te kunnen happen. 

Als een magneet trekt na zulk eene wandeling het plein 
van Oud-Antwerpen, waar men gelegenheid te over heeft om 
op adem te komen na zooveel ergernis en afmatting en 
zoo weinig gelegenheid tot bewonderen, waardoor als het 
ware het weinige mooie en bezienswaardige zelfs ongeniet
baar wordt. 

Maar laten wij dat. alles vergeten en het oog gericht houden 
vol verwachting op de aanstaande Parijsche wereldtentoon
stelling van 1900, waarvan het welslagen zonder twijfel 
verzekerd is, omdat . . . . enfin, omdat het Parijs is, Parijs 
dat zijne gasten een zoo schitterend feest weet te bereiden 
voor geest en oog, zooals dat geeu stad ter wereld kan. 

Op die vredige samenkomst der volkeren van de beide 
halfronden beleven we ongetwijfeld het résumé van onze 
eeuw, in het laatste van het honderdtal jaren ons voorge-
tooverd in de hoofdstad der wereld als eene apotheose van 

kunst en nijverheid, van wetenschap en handel, van 
denken en werken. 

Dat kan Parijs, la vil/e lumïère, in de grootste volmaakt
heid, maar ook Parijs alléén t 

D. J . 

HET K A S T E E L „DE H A E R " TE V L E U T E N . 
(Vervolg van bh. 159.) 

Het waren deze beschouwingen, die zich opdrongen bij 
onze voorgenomen beschrijving van het kasteel „de Haer", 
beschouwingen die zoo onbescheiden waren de eigenlijke 
beschrijving tot het laatst te doen wachten en daardoor 
vrijwel wat hoofdzaak scheen lot bijzaak maakte. Ware 
hierbij eenige bedoeling in het spel, het zou zijn om even-
tueele bezoekers van deze restauratie te behoeden tegen 
artistieken teruggang, gevolg van het uiterlijk hechten aan 
vormen uit vroeger tijden eu ze in te fluisteren, dat naast 
en rondom die twintig bunders middeneeuwsche overlevering 
een geheele nieuwe wereld ligt, waarin zij straks moeteu 
terugkeeren. 

Reeds lang hadden de eigenaars van dit riddergoed het 
slot aau weer en wind prijsgegeven; de daken waren reeds 
verdwenen, verscheidene muurwerken waren ingestort of 
stonden op het puut van instorten en wat niet door den 
tijd was aangetast, dreigde door den weligen groei van aller
hande planten, die hun wortels diep de oude voegen indreven, 
te zullen worden geruineerd. Sedert lang waren de oude 
grachten buiten functie, eenige sloten rondom gaven nog 
door hunne situatie de plaats te kennen, waar voorheen 
deze bij de verdediging behoorende grachten liepen. 

Van de slotkapel stond nog slechts een torenvormig stuk 
muurwerk overeind, het overige was met den grond gelijk. 
Evenzoo de ingangsgebouwen waarvan de plaats eerst bij 
eenig ontgraven werd teruggevonden. ]) 

Het geheel was een schilderachtige ruïne geworden, waar 
een enkele maal schilders en aquarellisten huunen dag gin
gen doorbrengen tot het maken van schetsen en krabbeltjes, 
zooals verschillende thans in het gerestaureerde kasteel aan
wezige studies dat bewijzen. 

Rondom de ruïne boerderijen, die daar gekomen zijn, 
nadat reeds lang door de eigenaars van het kasteel een 
gezellig leven elders verkozen werd boven een schilderachtig 
maar eenzaam verblijf in het oud-vaderlijke slot. 

Sedert de laatste twee jaren is dit alles nu geheel veran
derd. Onder de leiding van Dr. P. J . H . Cuypers en diens 
zoon Joseph Cuypers, werd de hand aan het werk geslagen 
om het geheel in zijn ouden luister te herstellen eu meer. 
Want een geheele uitgestrektheid gronds van verscheidene 
hectaren grootte zal van boerderijen ontruimd worden, om 
daarin grootere en kleine waterwerken aanteleggen, gedeel
telijk volgens Eranschen, gedeeltelijk volgens Engelschen 
aanleg. Tuinen zullen gecreëerd worden ; tenuis-perken, ren
banen en bosschen aangelegd, kortom, de geheele „buurt" 
zooals het thans is, zal bij de voltooiing der werken onken
baar ziju. De werken van aanleg zullen minstens de werken 
van Architectuur in kostbaarheid evenaren. Het groote formaat 
steenen, bij den oorspronkelijken bouw gebruikt, maakte 
een hulp-steenfabriek op het terrein noodzakelijk. De klei-
ontgravingen te dier plaatse vormen reeds het begin der 
toekomstige waterpartijen. 

Hoewel deze restauratie-werkeu nog in lange niet voltooid 
zijn, is er reeds een gedeelte voorloopig bewoonbaar gemaakt. 

1) Uit do mededeeling van den heer Vau der Sehaaff, (zie Kunstwereld 
no. 31) blijkt, dat deze kapel reeds in 1731 in gevaarlijken, zoo niet rui-
neusen toestand verkeerde. Wanneer de verwaarloozing is ingetreden ? Wanneer 
het slot voor het laatst geregeld bewoond werd ? Hoe de ontwikkeling geweest 
is van den bouw in wanneer deze aangevangen is? Ziedaar vragen, die ver
moedelijk door den bouwmeester zelf in een toekomstige uitgave van deze 
restauratie zullen beantwoord worden, indien zij al juist te beantwoorden zrjn. 
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Zoo een bibliotheekzaal en een slaapzaal. Deze munten uit 
door smaakvolle inrichting, gedeeltelijk bereikt met mooie 
oude gobelins, oude tapijten, kasten en beeldwerk, gedeelte
lijk door de nieuwe inrichting, waarvan het hout- en snijwerk 
aan de fabriek van Cuijpers te Roermond gemaakt wordt. 

Enkele dezer houtwerken waren onlangs te Amsterdam 
op de tentoonstelling van A. et A . geëxposeerd. Zonder in 
herhaling te vallen van hetgeen toen over dit snijwerk 
gezegd is, (*) dient ook hier aangestipt, dat al dat beeld-, 
hout- eu snijwerk meer consciëntieus is dan artistiek, het-
<reen zeer te bejammeren is daar de ontwerpen en teekenin
gen van Dr. Cuijpers, door vrije, zelfstandige artisten uitge
voerd, die binneu de perken der hoofdlijnen, vrijheid gelaten 
werd voor de detail-versieringen, wezenlijke producten van 
nieuwere kunstnijverheid hadden kunnen worden. 

Het kunstsmid-vak is daar om te bewijzen, dat verheffing 
van een tak van kunst-handwerk mogelijk is. En Dr. Cuypers 
heeft daartoe wèl het zijne bijgedragen, zoo niet alles. 

Zoo ook de steenbewerking, voor zooverre de vernieuwde 
toepassing van gewelven een school van metselaars iu het 
leven geroepen heeft, die vroeger ver te zoeken was. (De 
kerk in de Haarlemmerstraat, in twee gedeelten gebouwd, 
met een tusscheuruimte van wellicht twintig jaar, doet de 
vooruitgang hierin het beste zien.) 

Zou de meubel-industrie niet eveneens hooger staan en 
de houtsnijkunst algemeener worden, indien de uitvoering 
van massa's werken uiet beperkt ware gebleveu tot enkele 
fabrieken, die daarvan het monopolie hebben, en daardoor 
dingen afleveren goed vau vorm, maar fabriekmatig van uit
voering, wat het kunsthandwerk betreft ? 

Deze en dergelijke vragen dringen zich onophoudelijk op 
bij de beschouwing der werken in hel kasteel „de Haer", 
waarvan de onderneming onzen tijd wel karakteriseert, waar
van de weldadige invloed op onze kunst en kunstnijverheid 
in veler oogeu problematiek is. En kunst kan zoovelen ge
lukkig maken! 

(*) Zie hiervoor No. 6 ven „dc Kunstwereld". 

P R I J S V R A A G 
V O O R E E . V M U S E U M V A N E G Y P T I S C H E O U D H E D E N , T B C A Ï R O . 

In een der laatste nummers van La Construction Moderne, 
komen eenige beschouwingen voor, bovengenoemde prijsvraag 
betreffende, waaraan wij het volgende ontleenen : 

De minister van openbare werken, die in Egypte een wed
strijd in de bouwkunst opende, heeft daarmede gemeend een 
stap voorwaarts te doeu op den weg der westelijke beschaving: 
het is daarom niet meer dan billijk hem met die loffelijke 
bedoeling geluk te wenschen. 

Ongelukkigerwijs heeft die hooge Staatsman zich te ver 
ingedrongen iu de westersche maniereu en heeft zich te 
sterk laten leiden door zekere programma's van de in den 
laatsten tijd in Europa uitgeschreven prijsvragen, zoodat hij, 
met het vele goede, uit die programma's ook de ergste ver
keerdheden heeft overgenomen, zoodat het zeer goed te 
begrijpen is, dat verscheidene mededingers en de commissie 
der openbare prijsvragen van „la Sociélc centrale des archi
tects francais" sterk aandringeu op wijziging en verduidelij
king van verschillende voorwaarden, dit Egyptisch concours 
betreffende. 

Ook Engeland houdt zich met deze quaestie bezig. 
Iu een der laatste nummers van „The Builder" komt 

daarover o. a. het volgende voor : 
De wedstrijd, geopend voor alle architecten, ter verkrijging 

van een nieuw museum van oudheden te Caïro, moet een 
niet onbelangrijk resultaat opleveren. Het is evenwel niet 
bevredigend, te bemerken, dat alle bekroonde ontwerpen (het 
eerste met eene belooning van pl. m. 7500 gld., en de vier 
'olgenden ieder pl. m. 1200 gld.) het eigendom blijven van 
hèt Egyptisch gouvernement, dat het recht zal hebben, 

naar eigen goeddunken er over te beschikken, terwijl alleen 
de mogelijkheid vermeld is, dat aan den eerstbekroonden 
architect de uitvoering kan worden opgedragen. De uit-
schrijvers van prijsvragen schijnen overal hetzelfde te zijn. 

Een plan van het terrein is gegeven, doch daarop staat 
het profiel niet aangegeven. Een ander nogal veelomvattende 
vraag is, dat het gebouw twee étages moet hebben, beide 
moeten worden ingericht tot expositie-galerij : de beneden
verdieping, die bestemd is voor voorwerpen van groote af
meting en zwaar gewicht, en de bovenverdieping voor meer 
kleine voorwerpen ; maar toch eischt het programma, dat 
alle expositie-zalen bovenlicht moeten hebben. (*) Deu archi
tecten is, wat betreft de stijl van het gebouw, volkomen 
vrijheid gelaten ; de grootst mogelijke oppervlakte voor het 
tentoonstellen der collectie te verkrijgen is het voornaamste 
doel, zonder evenwel uit het oog te verliezen het machtig 
karakter dat een gebouw moet hebben, dat bestemd is de 
schatten van het oude Egypte te bewaren. 

Oin dit probleem op voldoende wijze op te lossen, zegt 
de schrijver in „The Builder", is het noodig het bestaande 
museum bezocht te hebben en op de hoogte te zijn van de 
rijkdommen die het bevat. Bovendien moet nog worden op
gemerkt dat, daar de prijzen zullen wordeu-toegewezen door 
een Jury, te benoemen door het Egyptisch gouvernement, de 
mededingers hoogst waarschijnlijk verlangend zullen zijn te 
weten hoe ongeveer die Jury zal zijn samengesteld, alvorens tot 
het bewerken der plannen over te gaan; (**) daarentegen roerat 
hij de clausule in het programma, waarin vermeld wordt, 
dat de publieke tentoonstelling der ontwerpen de beoor
deeling der Jury zal voorafgaan. 

Ook in de laatste nummers van „the journal of the Royal 
Institute of British Architects" komen eenige artikelen voor 
op hetzelfde onderwerp betrekking hebbende en waarin vooral 
sterk wordt aangedrongen op de benoeming eener interna
tionale Jury, terwijl de noodzakelijkheid betoogd wordt om 
zich aan te sluiteu bij de Prausche collega's om de noodige 
wijzigingen en ophelderingen in het programma te verkrijgen. 

(*) Dit zou natuurlijk onmogelijk zijn, wanneer gevraagd werd beide zalen 
koven elkander te ontwerpen; eene andere plaatsing zal toch wel mog lijk zijn. 

(**) Het uiet bekend z(jn van dc Jurv is zeer zeker een groot bezwaar 
waaraan voor alles moet worden tegemoet gekomen. 

Binnenkort hopen wij in staal te z(jn een en ander, daarop betrekking 
hebbende, mede te deelen. RKI». 

V E R E E N I G I N G V A N B U R G E R L I J K E INGENIEURS. 

Zaterdag 8 Sept. vergaderde te 's-Gravenhage de Vereeni
ging vau Burgerlijke Ingenieurs. 

Na andere huishoudelijke werkzaamheden, werden in de 
plaats der aftredende bestuursleden de heeren J . v. d. Vegt 
en D. E . C. Knuttel, gekozen de heeren P. H . Kemper 
eu jhr. O. Repelaer van Driel. 

De financieele toestand der vereeniging bleek zeer gunstig 
te zijn; de commissiën voor de samenstelling en voor de 
herziening van het technisch onderwijs, hoewel nog niet 
geheel met hun arbeid gereed, zijn ijverig werkzaam ; het 
bestuur bleek zich tot den nieuw opgetreden minister van 
koloniën gewend te hebben in zake de benoeming van 
ingenieurs bij den lndisehen Waterstaat enz. 

Van verschillende corporatien uit Amerika waren mede
deelingen of boekgeschenken ontvangen ; ook een uitnoodi
ging om mede te werken tot oprichting van een Interna
tionale Ingenieurs- en Architecteu-vereeniging, in welk 
denkbeeld de heer Huet veel heil zag, doch dan anders 
verwezenlijkt dan werd voorgesteld Op eeue vorige verga
dering had de heer Symons aanhangig gemaakt de onvol
doende behandeling van technische kwesties door de recht
banken, over welke zaak door de A. V . commissie advies 
werd uitgebracht. Hoewel van vele zijden op leemten werd 
gewezen, achtte men toch de zaak nog niet rijp voor stappen 
bij de regeering en wenschte men deze eerst uitvoerig in 
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een vergadering ot iu het weekblad De Ingenieur besproken 
te zien, het bestuur werd gemachtigd om, zoo daaruit 
voldoende gegevens verzameld kondeu worden, handelend 
op te treden. 

De hoofdschotel van den dag werd gevormd door de 
rede van dr. J . Th. Mouton ter inleiding van het debat 
over maximum werktijd en minimum loon. Iu een 14-tal 
stellingen had de spreker aan zijn gedachten uitdrukking 
gegeven. De toelichting was uitvoerig en keurig. Het is 
niet wel mogelijk in enkele regelen verslag te geven van 
een redevoering met zoovele cijfers doorspekt. Trouwens 
de kwestie is reeds te vaak in andere kringen besproken. 
Er zij slechts medegedeeld dat dr. Mouton een zeer aan
dachtig gehoor vond en zooals uit het debat bleek zich 
niet over gebrek aan sympathie voor zijne denkbeelden in 
dezen kring van ingenieurs behoefde te beklagen. 

Vrij wel algemeen stemde men toe dat te lange arbeids
tijd nadcelig is voor het werk ; oppositie tegen het vaststel
len van een maximum werktijd werd dan ook niet vernomen. 

Meer debat was er over de kweste vau het minimum 
loon, waarbij het participatie-stelsel, het werken in eigen 
beheer werden ter sprake gebracht. Al» algemeene indruk 
inag echter worden verklaard, dat uit technisch oogpuut 
het nut van een minimumloon werd erkend, als bevorderlijk 
voor het verkrijgen van goede werkkrachten. 

De voorzitter moest echter aan het eind der vergadering 
constateeren dat het debat nog lang niet was uitgeput, 
doch de tijd drong tot scheiden, waarom hij voorstelde het 
verslag van het gesprokene in handeu te stellen der A. V. 
commissie ten einde na te gaan of aanvulling der vastge
stelde alg. administratieve voorschritten met bepalingen 
over minimum loon of (en) maximum werktijd aanbeveling 
verdient. 

Wegens plaatsgebrek kon dit verslag in het vorig num
mer niet worden opgenomen. 

B E R I C H T E N . 

— De ,/Haagsche Kunstkring" hield Zaterdagavond zijne 
jaarlijksehe algemeene vergadering onder voorzitterschap van 
den heer Th. de Bock. 

Het jaarverslag werd uitgebracht door den secretaris
penningmeester, den heer Jurriaan Kok. 

Wat den werkkring en het streven van den Kring betreft, 
is in het algemeen dit jaar niet ongunstig geweest. Hoogst 
belangrijke tentoonstellingen werden gehouden eu bezocht 
door 0707 betalende bezoekers. 

Het hoofdbestuur is tot zijn leedwezen verplicht te wijzen 
op eene vermindering van de belangstelling der leden iu 
den Kring en op de groote financieele lasten, die het bedrag 
der inkomsten aanmerkelijk óverschrijdeu, waarom ook in 
het afgeloopen jaar het opnemen van gelden noodig is ge
weest. Het ledental is mede achteruitgaande, en was op 8 
Augustus j l . te zamen 331, tegen 313 in het vorige jaar. 

Wegens financieele redenen zal voorloopig niet worden 
overgegaan tot benoeming van een administrateur. 

De tentoonstelling door de afd. //Architectuur" georgani
seerd van de provincie Noord-Holland en welke een zoo 
volledig overzicht te aanschouwen gaf van den geschiedkun
digen toestand van vroegere eeuwen, leidde tot de opmerking 
in het verslag, dat de geschiedenis onzer nationale bouwkunst, 
hoe belangrijk ook, weiuig belangstelling schijnt te wekken, 
daar deze expositie althans matig bezocht werd. 

Door oprichting vau de leesvereeeniging op 1 Jan. j l . 
zal de bibliotheek van den II. K . na verloop van een jaar 
zijn verrijkt met de complete jaargangen van 32 Fransche, 
Duitsche, Eugelsche eu Italiaansche tijdschriften op het 
gebied van kuust, kunstgeschiedenis en kunstnijverheid en 
van 10 tijdschriften in dezelfde talen op het gebied van 

tooneel en muziek, geheel buiten bezwaar van 's Kunst-
kring's schatkist. 

— De minister van W., H . en N . brengt ter kennis van be
langhebbenden, dat in den loop der maand November a. s. 
voor de vervulling der betrekking van adspirant-iugenieur 
van 's Rijks waterstaat een vergelijkend onderzoek zal plaats 
hebben. 

Tot dit onderzoek worden toegelaten Nederlandcs, die 
een voldoend examen als civiel-ingeuieur hebben afgelegd 
aau de Polytechnische School te Delft, mits zij op 1 Januari 
e. k. niet ouder zijn dan 28 jaar. 

Het onderzoek betreft: de theoretische en toegepaste 
mechanica en de kennis van werktuigen; de kennis van 
bovwstoll'en, gebruikelijk zoowel voor bouwkundige als 
waterbouwkundige werken ; de waterbouwkuude; de burger
lijke bouwkunde, voor zooveel betreft de constructie van 
eenvoudige gebouwen ; het landmeten en waterpassen ; het 
admiuistratiefrecht betredende den waterstaat ; het situatie-, 
ornament- en handteekenen, benevens het teekenen van 
voorwerpen tot de waterbouwkunde behoorende, waarvoor 
overlegging van behoorlijk gewaarmerkte teekeningen ge
vorderd wordt. 

Zij die zich aan het vergelijkend onderzoek wenschen te 
onderwerpen, moeten vóór 1 November a.s. daarvan aan het 
departement van W., II. en N . doen blijken bij op zegel 
geschreven adres, bevattende : opgave van naam, voornaam 
en woonplaats. Daarbij moeten worden overgelegd : 1°. het 
bewijs dat de candidaat is Nederlander en dat hij op 1 
Januari 1895 niet ouder is dan 28 jaar; 2°. eene schrif
telijke verklaring van een geneeskundige, wiens handteeke-
ning door den burgemeester zijner woonplaats moet zijn 
gewaarmerkt, dat de candidaat een gezond lichaamsgestel 
en geen voor den ingeuieursdienst hinderlijke gebreken 
heeft; 3°. een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, af
gegeven door of vanwege het gemeentebestuur zijner woon
plaats en 4°. het diploma van civiel-ingenieur. 

Voorts kuuneu de candidaten daaraan toevoegen bewijs
stukken betreffende practische ervaring en geschiktheid. 

— Het comité der Internationale bakkerij-tentoonstelling, 
zich houdende aan de uitspraak der jury tot beoordeeling 
der ingekomen ontwerpen voor een diploma, en welke uit
spraak luidt: dat geen enkel ontwerp ter bekroning is 
waardig gekeurd, heeft thans een anderen weg ingeslagen 
tot het verkrijgen van een diploma. 

De ingezonden ontwerpen zullen a.s. Maandag, Dinsdag 
en Donderdag tusschen 1 en 3 uur van het bureau der 
tentoonstelling in het Paleis voor Volksvlijt teruggehaald 
kunnen worden. 

Dag en uur vau de plechtige uitreiking der bekroningen 
zal spoedig worden bekend gemaakt. (Tef.J 

— De Regeering heeft voor 't herstellen van den alouden 
toren der St. Catharinakerk te Brielle, f 18,000 toegestaan ; 
evenwel op deze voor de gemeente zeer bezwarende voor
waarde, dat zij de ontbrekende f12,000 voor haar rekening 
zal nemen. 

— Rij Koninklijk besluit zijn, met ingang van 1 Novem
ber 1894, bij den Rijks-Waterstaat benoemd: tot hoofd
ingenieur 1ste k l . , R. O. Van Manen, thans hoofdingenieur 
2de kl . , tot hoofdingenieur 2de kl . , A. A . Bekaar, thans 
ingenieur 1ste k).; tot ingenieur 1ste kl . , R. P. J . Tuteiu 
Nolthenius, J . C. Ramaer en C. A . Jolles, thans ingenieurs 
2de k l . en tot ingenieur 3de k l . , W. F. Druyvesteyn, 
thans adspirant-iugenieur. 

— Bij K o n i n k 1 ij k b e s l u i t zij n met ingang van 
1 October bevorderd tot opzichter van den Rijkswaterstaat 
lste k l . B. Koldenhof, thans opzichter 2de kl. ; tot opzichter 
2de kl . L . Kooreman, thans opzichter 3de k l . en tot op
zichter 3de k l . J . Venema, thans opzichter 4de k l . en is 
benoemd tot opzichter 4de k l . A. O. F. Kerkkamp, te 
Brommen. 

T W E E D E J A A R G A N G N°. 39. ZATERDAG 29 SEPTEMBER 189 4. 

R E D A C T I E V A N A R C H I T E C T I R A E T A M I C I T I A : 

H . G . J A N S E N , W . K R O M H O U T C Z N . , JOS. T H . J . CUIJPERS, 
P A U L J . D E J O N G H en J . L . M . L A U W E R I K S . 

Bijdragen te adresseeren aan den Heer P A I I , . J . D E J O N G H , Vijzelstraat 
4 0 ie Amsterdam, cn alles, wat de Administratie van het Genootschap 
betreft, aan den Heer J . C. D. iu G A Z A R , le Secretaris, American-
hotel, tc Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P . 

Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege
zonden, aan alle leden van het Genootschap. De jaarlijksehe contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12. 
t, kunstlievende leden „ 10. 
„ buitenleden „ 7.50 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 
le. De Penningmeester, de heer J . A . vau der Sluijs 

Veer, brengt ter kennis van heeren leden, dat hij deze week 
zal overgaan tot het innen der contributiën 2e halfjaar 
der gewone leden. 

2e. In het Genootschapslokaal zijn tentoongesteld eene 
collectie photografiën van den heer J . H . W . Leliman. 

3e. Als gewoon lid van het Genootschap is voorgesteld 
de heer A . J . J . Geldens, door de heeren J . L . M . Lau
weriks en K . de Bazel. 

4e. De heer Jules Hofmaii, architect te Antwerpen, is 
benoemd tot buitenlid van het Genootschap. 

Namens het Bestuur, 
De lste Secretaris, 

J . C. D. DI GAZAR. 
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V A N W O E N S D A G , 26 S E P T E M B E R 1894. 

De Voorzitter, de heer H . G. Jansen, opent de Vergade
ring, waarna de notulen worden gelezen en goedgekeurd. 

_ De Voorzitter deelt mede, dat door de Commissie, bestaande 
uit het Bestuur en 6 gewone leden, tot Juryleden voor de 
prijsvragen 1894/95 zijn benoemd dc heeren H . P. Berlage 
Nzn., Jonas Ingenöhl en G. B. Salm. Daar de Heer Salm 
voor deze benoeming heeft bedankt, is de heer Jos. Th. 

Cuijpers uitgenoodigd deze functie te willen aanvaarden. 
Alsnu verkrijgt de heer J . H. Leliman, Eere-voorzitter 

van het genootschap, het woord tot het houden zijner aan
gekondigde bijdrage. 

Spr. zegt 3 lezingen bij zich te hebben, n.1. de lezingen 
gehouden bij het verschijnen der 1000ste portefeuille van den 
leescirkel, bij de 1000ste Vergadering en die voor hedenavond, 
ter gelegenheid van de 2000ste portefeuille van den leescirkel. 

Alvorens hiertoe over te gaan, herdenkt Spr. de voor 

eenige dagen overleden kunstschilder Ch. Rochussen, wiens 
portret, een photografie naar de bekende buste vau Bart 
van Hove in het Rijksmuseum, in de zaal geëxposeerd was. 

De heer Leliman behandelde voorts op zijne bekende 
piquante wijze den leescirkel met zijn lste portefeuille, hare 
inhoud en wandeling, de 1000ste portefeuille, om eindelijk 
de 2000ste in alle onderdeden te ontleden, waarbij eeue 
verdiende hulde aan den ijverigen Bibliothecaris-Archivaris, den 
heer J . Koffieberg, werd gevoegd. Ook de bode A. van 
Walen, die sinds vele jaren het vervoer van den leescirkel met 
ijver beheert, werd door den heer Leliman gehuldigd, onder 
aanbieding van een potje bier. 

Gedurende de pauze, die de lezing onderbrak, waren de 
leden in de gelegenheid eene keurige collectie photografiën, 
bijeengebracht door den heer J . H . W. Leliman, te bezich
tigen. Onder deze photo's bevonden zich fraaie exemplaren 
van de Kathedraal te Bourges, eenige gebouwen uit Frank
rijk, Duitschland, België en Nederland, Grieksche vazen 
en verschillende reisphoto's. 

Na de pauze sprak de heer Leliman nog eenige opwek
kende woorden tot de aanwezigen, waarna de Voorzitter den 
heer Leliman den dank bracht voor lezing en kunstbeschou
wing. 

Op verzoek van den Voorzitter stond de heer Leliman 
toe, dat de photografiën gedurende een week in het Genoot-
schapslokaal tent< ongesteld blijven. 

Voorts deelt de Voorzitter mede, dat de benoeming van 
een lokaal-commissaris nog veertien dagen wordt aangehouden. 

Bij de hierop volgende bespreking van het contract met 
den uitgever van het Genootschapsorgaan, werd besloten, 
dit contract op dezelfde wijze, voor 2 jaar te verlengen. 

Hierna wertl de Vergadering gesloten, onder mededeeling, 
dat als gewoon lid vau het Genootschap is voorgesteld de 
heer A. J . J . Geldens, door de heeren J . L . M . Lauweriks 
en K. de Bazel; terwijl de heer Jules Hofman te Antwerpen 
als buitenlid is toegetreden. 
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Zaterdag 22 Sept. II. overleed te Rotterdam de kunstschilder 
Charles Rochussen ; nog zeer kort geleden mocht hij van 
alle zijden zijne groote verdienste gehuldigd zien bij gele
genheid van ziju tachtigsten verjaardag. 

Rochussen werd geboren te Rotterdam op deu lsten 
Augustus 1814. 

De meeste zijner werken waren voorstellingen uit de 
geschiedenis, waarbij de bekende schilderijen : Fiona F op 
den dijk le Vronen in 1272 ; collectie van Eeghen Amster
dam : De slug bij Cuslricum ; museum Boymans, Rotterdam: 
De slag bij Malp'aquct; enz. Talrijke werken, waaronder 
van Lennep en Hofdijk's merkwaardige kasleelen, Hofdijk's 
Voorgeslacht, Witkamp's Geschiedenis der Nederlanden, van 
Lennep's werken, enz., werden door hem geïllustreerd. 

De N. Rolt. Ct. zegt aan het slot van een aan hem 
gewijd artikel : 

Ook in de laatste jaren, hoewel met zilveren hoofdhaar, 
was Rochussen steeds bezig, snuffelend en vaak nog schep
pend, of in beeld brengend naar zijn heel bijzonderen trant 
de gedachten van anderen, die zoodra ze maar echt-Hollandsch 
trachtten te wezen, hem lief waren. 

Geëerd en bemind in heel den lande, heeft hij op zijn 
zeventigsten jaardag mogen ondervinden hoe lief inzonderheid 
Rotterdam hem had. Ook toen hij onlangs den tachtigsten 
jaardag vierde, is hem menig huldeblijk geworden, en de 
tijding van zijn afsterven zal alom met weemoed worden 
vernomen. 

Bij de begrafenis, welke Woensda* 11. plaats had, waren 
talrijke kunstbroeders en belangstellenden op de begraafplaats 
„Crooswijk" bijeen gekomen om den overleden kunstenaar 
de laatste eer te bewijzen. Vele kransen, waarbij een van 
H . M . de Koningin-Regentes, dekten de baar. Namens bijna 
alle kunstgenootschappen werd het woord gevoerd om de 
verdiensten van den overledene te gedenken. 

DE „NOTRE-DAME" TE PARIJS. (*) 
We staan tegenover de Notre-Dame, gebouwd op den 

eeuwenouden Parvis, waarop zich bovendien nog bevonden 
en bevinden 1'Hotel Dieu en de administratie-gebouwen der 
Gods- en armhuizen van Parijs. 

De Parvis (vóórplein) dagteekent uit denzelfden tijd als 
de stichting der kerk. Parvis komt van paradisus, later 
verbasterd in paravitus, parvisus en eindelijk „paruis." 

Hoewel dit plein eertijds lang zoo groot niet was als het 
tegenwoordige, waren langs zijn omtrek toch nog gebouwd 
de openbare scholen, het armenbureau, de kerken Saiut-
Christophe en Saiut-Géneviève-des-Ardents en voorts nog 
de bergplaatsen van galgen, galgladders eu blokken kortom 
alle schavotbenoodigdheden, onmiddellijk palende aan de 
gevangenis van den Bisschop van Parijs. 

Daarheen voerde men de veroordeelden om boete te doen 
en hun doodvonnis te hooren voorlezen. 

Dit afschuwelijke schouwspel werd den volke nog voor 
't laatst vertoond den 19en Februari 1790, toen de markies 
de Favras werd terechtgesteld. Ook hield men in de buurt 
van de Saint-Christophe de broodinarkt voor de armen, waar 
de bakkers uit de omgeving van Parijs in vollen vrijdom 
hun brood mochten verkoopen. 

In 1748 begon men op of langs den Parvis wat oprui
ming te maken door het slopen van de kerk Saint Chris-
tophe en bouwde men het huis voor vondelingen, later weer 
vervangen door de zoogenaamde godshuizen. De andere 
verruimingen zijn aangebracht sedert de Revolutie, hoofd
zakelijk teu koste van het Hotel-Dieu en het klooster 
Notre-Dame. 

(*) Lezing gehouden door den heer Jan de Quack, architect te 's Graven
hage, in dc vergadering van 12 September 1894. 

Het kapittel van Notre-Dame oefende een onbeperkt en 
onafhankelijk gezag uit. Men zag het menigmaal de vorste
lijke macht braveeren en zelfs de Koningen noodzaken van 
hun vurigste wenschen af te zien. 

Lodewijk VI I bij voorbeeld, die zich te laat had opge
houden toen hij van een jachtpartij in de omstreken van 
Parijs terugkwam, bleef met zijn gevolg het avondmaal 
nuttigen, en deu nacht doorbrengen te Créteil, waar hij, 
naar de gebruiken dier dagen, het zijne zich verschafte ten 
koste der inwoners. 

Créteil nu was eeu heerlijkheid van het kapittel //Notre-
Dame" en de kanunniken besloten den koning de les te 
lezen, wijl hij een aanslag had gepleegd op de privilegiën 
hunner kerk. 

Den volgenden morgen toen Lodewijk VII zijne plichten 
wilde gaan vervullen eu aan de Notre-Dame kwam, vond 
hij de kerkdeuren gesloten en naar de reden daarvan vra
gend, kreeg hij het volgend ahtwoord. 

„Quoique tu sois roi, tu n'en es pas moins eet homme 
vqui, coutre les libertés et les coulumes de 1'Eglise, a eu 
,/1'audace de souper a Créteil, nou t\ tes dépens, mais a 
,/Ceux des habitants de ce village. Voila pourquoi 1'Eglise a 
z/suspendu ses offices et t'a ferme ses portes." 

De koning ontstelde geweldig, werd aangedaan tot'schreien* 
toe en verontschuldigde zich zeer ootmoediglijk met het 
volgende : De nacht overviel me en het werd te laat om 
Parijs nog te kunnen bereiken. 

De inwoners van Créteil beijverden zich om me genoegen 
te doen, ik heb hen er niet toe genoodzaakt, maar wilde 
hunne aanbiedingen niet afslaan. 

Dat men den bisschop Thibaut, den deken Clément en 
het geheele kapittel doe hier komen en zelfs de kanunnik 
van het dorp ! — indien ik schuldig ben, zal ik voldoening 
geven. — Ik verlaat me op hun uitspraak. 

De vorst bleef al dieu tijd nederig staan wachten op het 
antwoord van het kapittel, dat eerst nog een smeekbede 
van den bisschop in den wind slaat en niet toegeeft, dan 
nadat de koning twee kostbare kandelaars als restitutie voor 
het door hem verorberde ten geschenke aanbiedt I (Gallia 
Christiana Tome VII). 

Het kapittel handhaafde evenzeer onder de volgende ko
ningen zijne rechten. Zelfs in 1616, dus heel wat later, 
was men druk bezig met den bouw van de //Pont Marie", 
toeu de kanunniken zich verzetten tegen den voortgang 
der werken en hun oppositie niet prijsgaven, dan nadat ze 
een schadeloosstelling ontvingen in den vorm van twaalf 
honderd livres rente uit het stedelijk domein. 

In 1642, nieuwe tegenkanting van de domheeren, en wel 
betreffende den bouw van een houten brug. Men noodzaakte 
den Koning een terrein aan te koopen voor brug-emplacement 
nabij Port-Saint-Landry. 

Het kapittel had reeds vóór de tijden, die we hier aan
stipten de gevolgen van sommige zijner tegenstribbelingen 
wel eens mogen overwegen. Den 22en December 1596 
werd dc „Vont aux meuniers" door de wateren medegesleept. 
150 personen kwamen om en den volgenden dag verklaarden 
de stedelijke autoriteiten aan het Parlement //Qu 'ils ne 
z/savaient, d'ou proveuait eet accident, si ce n'est de ce que, 
„les roys ayant donné le dit pont au chapitre de Notre
-Dame, le dit chapitre n'avait pas voulu souffrir que le dit 
„pont füt visité par les uiiiitres des oeuvres (architectes) du 
„Roi." 

Men zou meer dergelijke feiten kunnen aanhalen — ze 
ziju zeer talrijk en aan de vergetelheid meerendeels ontrukt 
door 1'abbé Leboeuf, geschiedvorscher der Parijsche kerken. 

Het kapittel had bovendien zijne rechtbanken en zijne 
gevangenissen. 

Doch verdiepen we ons niet te zeer in de geschiedenis 
en legenden dier dagen, hoewel de mededeeling van het 
bovenstaande vrucht kan dragen voor de typeering van een 

tijd, waarin de kunst nog hoog stond en een vast en on
kreukbaar geloof het zijne medebracht om de glorie der 
kerk hoog te houden, door andere middelen nog dan het 
vaderlijk gezag der kerkdienaren, n.1.: de „kunstuiting", 
die in alles op de meest treffelijke wijze doorstraalt, ge
schreven in de taal der Gothiek, bloemrijk en toch waar, 
sprekende tot hart en verstand. 

't Is de tijd van den tweeden Kruistocht 1147—1149, 
die weliswaar zonder het verwacht gevolg afliep, maar waarin 
niettemin twee groote Vorsten, Koenraad III van Duitschland 
en Lodewijk VII van Frankiijk, tintelend van geloofsijver 
en godsdienstzin, het zwaard aangordden om Nureddin, den 
Zoon van Emadeddin Zenghi, Emir van Mossoel te tuchtigen 
voor het euvel door hem gepleegd : de verwoesting der stad 
Edessa, in den eersten Kruistocht door Boudewijn, den broeder 
van Gottfried van Bouillon op de ongeloovigen veroverd in 
Juli van 1097. 

Zonder twijfel dat men in die dagen dus veel, zoo niet 
alles voor den Godsdienst over had en dat moeite noch kosten 
werden gespaard om de kerken, laat me zeggen, de stoll'e-
lijke omhulsels van den Godsdienst, een heerlijk gewaad te 
vereereu. 

Van den juisten stichtingstijd der kerk Notre-Dame weet 
men niets met zekerheid. Sommigen willen de stichting toe
schrijven aan Childebert I, zoon van Clovis, den grooten 
Franken-koning, ongeveer in 522. Anderen hebben met méér 
reden gedacht dat de fundeering gelegd is in 1010, onder 
de regeering van Robert, opvolger van Hugo Capet. 

Degenen, die der kerk een hoogeren ouderdom toeschrijven 
steunen hunne meening op 2 geschiedkundige feiten. 

le. Iu 825 legden de Parijzenaars het lichaam van Saint-
Germain bij in een Kerk van de Cité, gedurende haar 
belegering door de Noormannen, en 2e. In 829 werd een 
Concilie bijeengeroepen door Saint-Etienne, gehouden iu de 
kerk van de Cité. Wat er ook van zij, zeker is het, dat 
het gewaad 't welk thans de kathedraal van Parijs draagt 
niet dagteekent van vóór 1150. 

Haar voorgangster, de bovengenoemde kerk van de Cité, 
was omstreeks het midden der 12e eeuw tamelijk wel een 
ruïne gelijk en het was Maurice de Sully, Bisschop van 
Parijs, die de Gallische hoofdstad een grootscher monument, 
een waardiger bedehuis toebedacht. 

De werken vingen aan in 1103. 
Paus Alexander III legde den eersten steen, en reeds in 

1182 werd het hoofdaltaar gewijd door Hendrik, den Legaat 
van den Heiligen Stoel. 

Het bouwgewrocht heeft 130 Meter lengte, bij 48 meter 
breedte en vijf-eu-dertig meter hoogte. 

Voorzeker is een zekere «//«beid van constructie aan het 
bouwwerk niet te ontkennen. De teekening van de dwars
doorsnede over de beuken is geestig te noemen. Er is ge
construeerd met een handigheid, die zelfs den meest geii-
vanceerden hedendaagschen gothieker zou doen watertanden. 
De platte grond heeft een tamelijk eenvoudige indeeling. 
Het transept heeft in het plan weinig importance en komt 
in de opstanden eerst tot zijn recht, doordat de zijbeuken 
zooveel lager blijven liggen en het transept zich tot de volle 
hoogte van het middenschip verheft. 

Men vindt hier voor 't eerst, naar ik meen, zoowel het 
schip als het koor uit 5 beuken saamgesteld. 

De beide zijbeuken zijn als dubbele omgaugen om de 
halfronde koorsluiting doorgevoerd. Van koorkapellen geen 
spoor. Wanneer we. andere kerken met de hier besprokene 
vergelijken, komen we tot de slotsom, dat ze een éénige, 
•ds t ware op zichzelf staande indeeling bezit. De cathe-
dralen van Ainiëns, Reims eu Beauvais hebben allen koor-
kapellen, allen een geheel andere bedaking der zijbeuken 
en een strenger vorm van arc-boutants. 

Hoewel de profiteering dier kathedralen hier en daarcor-
ecter en rijker is, en de frontfacades consciëntieuzer en 

toch weelderiger nog zich voordoen, mag Notre-Dame zich 
beroemen op een lijnenspel op een heerlijke schilderachtig
heid, juist door de groepeering der arc-boutants enz., die 
haar een koninklijk aanzien verlecneii! Vergeten we ook 
niet dat genoemde kathedralen zuiverder 13e eeuwsch 
zijn. Toch neemt het niet weg, dat de eerste uitingen van 
een talent als de abt Suger, de stichter van Saint-Denis, een 
kerk uit deuzelfden tijd en behoorende tot dezelfde stijl-
typeering als Notre-Dame, ons duidelijk, zij het ook in na
ïever vorm, doet gevoelen wat gothiek is. Of is het niet 
mooi deu vorm te zien beheerschen door een elasticiteits-
constructie — die in die dagen nog niet eens theoretisch 
en hooggeleerd zijne verklaring kon vinden in de breinen 
der bouwmeesters — doch oorsprong en aanzijn vond in 
hunne naïeve intuïtie, in dat sentiment, dat zonder ophef 
en walm . . . uit pure kinderlijkheid een ongerepte kunst 
doet geboren worden, edeler eu schooner dan het meest 
bestudeerde! Het onvolmaakte werk van een baanbreker is 
symphatieker toch dan de volmaakste variatie op zijne oor
spronkelijkheid ! ! 

Opmerkingswaardig is het systeem van hoogteverdeeliug 
van hoofd- en zijbeuken; zij verleenen aan het extérieur der 
kerk een soort amphitheatervorm. De uiterstomgaande beuk 
het laagst, de tweede ring het middelst, de hoofdbeuk het 
hoogst, elkander steunend h\ verheffend met luchtbogen, de 
een boven en over den ander, dun en behaaglijk in zachte 
passende bocht, geven een klimming, een majestueuze helling, 
onderbroken beurtelings door wimbergen, pinakels, balustra
den en fioelen, een orachtitr n-iour sreheel, tintelend van den en fioelen, een prachtig a-jour ge 
schilderachtig schoon. Zoo staart ons de 1 
aan. 

huidige Notre-Dame 

In 1150 was haar gewaad vrij wat eenvoudiger, strenger 
van hoofdlijn doch meer prozaisch. Vele lijnen waren dezelf
de als van thans, doch geen wimbergen, geen rijke beladingen 
der contreforts, geen balustraden, geen figuren eu gargouilles 
;\ 1'embarras-de-choix, geen „naarbovenstrcef-systeem" om 
van eiken eindvorm een pinakel, een kruisbloem te maken. 
Eerlijker wijze gesproken een sober, een meer waar kleed! 
Eeu degelijk gewaad, practisch nut beöogend, consciëntieus 
rationeel, meer nog dan de schoonste opsiering van later! 

Doch beschouwen we meer van nabij al het bezienswaardige. 
De hoofdfacade is samengesteld uit 3 groote geledingen 

zoowel in hoogte als in breedte. We krijgen dus een indee
ling van 9 deelen, waarvan het middelste of kerndeel een 
imposant roosvenster bevat in overeenstemming met het 
bouwwerk in rayonnante gothiek, gelijk alle traceeringen 
van vensters en wimbergen een dergelijk karakter dragen. 

De drie naast elkander staande portica daaronder trek keu 
't allereerst de aandacht. Het middelste portiek verheft zich 
meer dan de zijportieken en bezit ook het mooiste tympaan. 
Jezus inet het kruis, zegenend de volkeren, waaronder nog 
voorstellingen van de gerechtigheid en der opstanding. In 
de hoogteasseu der neven-portieken verheffen zich twee 
torens, zoo men wil toren-aanvangen. 

Het portiek van den Noord-toren is versierd met de 
voorstelling van den Dierenriem. Men besiieurt aldra 11 
figuren. Het 12e figuur, het beeld van de Maagd is aan 
den pijler uitgehouwen, welke de 2 deuropeningen scheidt 
eh op veel grooter afmeting dan de overige figuren is gehouden. 

Dit beeld en ziju pedestal ziju rniin 80 jaar geleden 
gerenoveerd. 

De torens bereikeu een hoogte van + 68 m. 
De imposten der portieken zijn rijk versierd met beelden. 

Die van het middenportiek bevatten in 2 maal 6 nissen de 12 
apostelen, bekroond met sierlijke daisstukken, waarboven zich 
eveneens in 12 geledingen meersterlijk gehakte voorstellingen 
van knielende figuurtjes vertoonen, elk figuurtje rustend op 
een cul en het geheel eeu schoone diepe spitsboog omeerend, 
die zich volgens de traditie sluit om de boven omschreven 
tympauvoorstelling. De deuren zelf ziju beladen met prach-



168 A R C H I T E C T U R A . 39 September 1894. 

tige gesmeede geheugen, vervaardigd door den beroemden smid 
Bisconel. Dit werk geleek een wouder; men wilde niet 
gelooven dat menschenhandeu vermochten dat te maken en 
men schreef het toe aan het bovenzinnelijke ! De Zuidtoren 
bevat den grooten brommer, den brombas, die over geheel 
Parijs den diepsten toon doet weerklinken. Deze klok weegt 
8600 pond. Zij werd gegoten in 1680 en hergoten in 1686. 

Zij heeft tot peetvader niemand minder dan le Roi-Soleil! 
De klepel weegt negenhonderd drie en zeventig pond. 
't Is ongeveer iu de 13e eeuw dat men den bouw van 

den Westelijken of den zooeven besproken hoofdfacade moet 
zoeken. 

De stijl is vol eenheid en grootschheid; de gelijkaardigheid 
der profielen, die alle bouwvormen omzoomen en orneeren 
van af den voet tot aan de torentransen, deze heerlijke 
steenmassa, laat ons geen twijfel over of ze is ontworpen 
door één genie, ze is de uiting van ééu verheven idee. 

Beweerden we in den aanvang dat iu 't laatst der 12e 
eeuw de nieuwe bouw onder de Sully aanving, nog 2 
eeuweu ongeveer zouden moeten verloopen voor en aleer 
de kathedraal voltooid genoemd kon worden. 

(Wordt vervolgd.) 
J A N DE Q U A C K . 

Den Haag. Architect. 

H E R A L D I E K E M O D E L L E N . 
J . L I O N , 's G R A V E N H A G E . 

Dit nieuwe Hollandsche plaatwerk bevat een twintigtal 
zwarte en gekleurde prenten in een polychrome omslag. Deze 
omslag geeft reeds een goed beeld van den inhoud. De 
compositie ervan is met eene onbegrijpelijke geestigheid in 
elkander gezet, terwijl de kleuren zoo slecht gekozen ziju, 
dat zelfs de groote hoeveelheid goud niet in staat is het 
effect vau het geheel te redden. 

De titelprent is als kleurcompositie eenigszins beter, maar 
de overvloed van goud, cobalt en vermillioen zoo onlogisch 
mogelijk toegepast, geven het geheel een gedrukt en zwart 
karakter. Waarschijnlijk was het de bedoeling van den heer 
Lion dit plaatwerk als handleiding in de heraldiek, in een 
blindeninstituut te doen gebruiken. Als dit het geval is, 
dan nog zullen de kleuren aan duidelijkheid niets te wen
schen overlaten. 

Het wapen van H . M . de Koningin-weduwe op plaat III 
is van het echt-degelijke kunstgehalte, zooals we dat o. a. 
gewoon ziju aau te treilen bij de wapens boven de deuren 
der hofleveranciers. De roode, vun binnen met hermelijn 
gevoerde Koningsmantel is kwistig met goud gepasseinenteerd. 
Een wapenrok van deze stof vervaardigd, zou zelfs een 
Kurassier onder zijn gewicht doen bezwijken. Bovendien is 
de mantel veel te groot en te zwaar in verhouding tot het 
wapen. De schildhouders staan er zeer ongelukkig bij. Hunne 
weerbaarheid wordt echter verhoogd door intens vlammende 
oogen eu bebloede bekken. Zij staan op een ornament van 
de allerlainlendigste soort, waarmede blijkbaar takken be
doeld ziju. 

Plaat V bevat het Rijks- en verschillende Provinciale 
wapens. De arme leeuwen moeten het hier weer geducht 
ontgelden, terwijl de schildvormen der wapens van Óverijsel 
en Zeeland bepaald leelijk zijn. 

Een heraldikus moest toch weten dat dc eenvoudigste 
schildvorm de verkieslijkste eu mooiste is. 

Plaat VI geeft voor de verandering, weer leelijke leeuwen 
en bovendien eene onmogelijke hertogskroon boven het wapen 
van Gelderland. Van het wapen van Drente is heelemaal 
niets terecht gekomen. 

Plaat VIII bevat de wapens van Amsterdam, Rotterdam 
en Middelburg, leelijke leeuwen en cartouches als voren. 
Plaat I X idem, plaat X idem. Plaat XI I bevat een zeer 
zeer mooi familiewapen van van Poeianl, eene copie van een 

vroeg Gothisch ontwerp. Het wapen voor vau Zulen (thans 
van Zuijlen) is uit eeu latere periode eu dus miuder mooi. 

Plaat XI I I , X I V en X V geven slechte copiëu naar 16e 
eeuwsche wapens enz. 

Dit boek voorziet dus niet in de behoefte die er is, naar 
goede modellen tiet geheele werk zou minder slecht zijn, 
indien niet uit alles eene ploertige kunst-pretentie sprak, die 
door de massa van het publiek voor echte kunst wordt 
gehouden. 

L A U W E R I K S . 

Naar wij vernemen zijn o. a. de volgende bekroningen 
toegekend in de Nederlaudsche afdeeling ingenieurs-weten
schappen eu burgerlijke bouwkunst van de Wereldtentoon-
stelliug te Antwerpen. 

Wal de burgerlijke bouwkunst betreft, werden toegekend : 
diploma's voor gouden medailles, aan de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst te Amsterdam, en aau de heeren 
J . Gosschalk te Amsterdam, Jacob E. Klinkhamer te Am
sterdam, en J . Verheul Dzu., te Rotterdam ; diploma's voor 
zilveren medailles aan de heeren H . P. Berlage Nz. te 
Amsterdam, en H . Evers te Rotterdam ; diploma's voor bron
zen medailles aan de heeren P. du Rieu Fzn. te 's Graven
hage, J . F. L . Frowein te 's Gravenhage, en Paul de Jongh 
te Amsterdam. 

Wat de iugeuieurs-weteuschappen betreft, werd een eere
diploma toegekend aan den heer A. F. Smulders te Utrecht, 
een diploma voor een gouden medaille aan den heer A. 
Huet te Delft (tevens voor zijne inzending op het gebied 
der burgerlijke bouwkunst), en eeu aan den heer J . W. van 
Marle te 's Gravenhage. 

Een diploma voor een zilveren medaille is toegekend aan 
den heer G. J . Morre te Delft, als medewerking van den 
heer A . Huet, eu een aan den heer C. T. J . Louis Rieber, 
als medewerker van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst. 

B E R I C H T E N . 

— Door de heeren D. Franken te Vésinet en F . Obreen 
te Amsterdam wordt een volledige catalogus bewerkt van 
alle werken van Charles Rochussen, door een levensbeschrij
ving van deu overleden kunstschilder voorafgegaan. 

— Iu de 1.1. Woensdag gehouden gemeenteraadszitting 
is de voordracht van B. en W., om hen te machtigen bij 
openbare inschrijving, of na die inschrijving onderhands, te 
verkoopeu de vier bouwblokkeu F, F 1 , G eu L achter het 
Rijks-museum, aangenomen. 

— De heereu J . S. Driesen, architect, en J . F . Roose 
Jr. hebben zich tot B. en W. gewend met verzoek met 
hen in onderhandeling te treden over de oprichting van eeu 
aantal kleine badhuizen op verschillende punten der stad. 

— Bij beschikking van den minister is bepaald, dat de 
benoemde inspecteur van den Rijkswaterstaat A. M . K . W. 
baron van Ittersum, met ingang vau 1 Nov. a. s., zal belast 
zijn inet den dienst iu de le.inspectie. 

— Bij beschikking van den minister is bepaald, dat met 1 
Nov. a. s. zullen dienst doen : 

de hoofdingenieur der lste klasse A. vau Iloofl', thans te 
Middelburg, als hoofdingenieur in het 10e district, ter 
standplaats 's Gravenhage; 

de benoemde hoofdingenieur der 2e klasse A. A. Bekaar, 
thans tc Vlissiugen, als hoofdingenieur in het 11e district, 
ter standplaats Middelburg; 

de ingenieur der 2e k l . J . G. Ermerins, thans te Heus-
den, als arroud.-ingenieur in het arroud. Middelburg, ter 
standplaats Vlissiugen ; 

de ingenieur der 2e k l . M . Caland, op zijn tegenwoordige 
standplaats 's Hertogeubosch, voor den bouw der brug over 
de Maas te Heusden. 

T W E E D E J A A R G A N G N°. 40. ZATERDAG 6 OCTOBER 1894. 

R E D A C T I E V A N A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A : 

H . G . J A N S E N , W. K R O M H O U T C Z N . , JOS. T H . J . CUIJPERS, 
P A U L J . D E J O N G H en J . L . M . L A U W E R I K S . 

Brjdrageu te adresseeren aan den Heer P A U L . J . D C J O N G H , Vijzelstraat 
40 te Amsterdam, en alles, wat de Administratie van het Genootschap 
betreft, aan den Heer J . C . D. D I G A / . A R , le Secretaris, American-
hotel, te Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P . 

Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege
zonden, aan alle leden van het Genootschap. De jaarljjksche contributie 
voor bet lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
kunstlievende leden „ 10. • 

ii buitenleden „ 7,50 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

1°. De 1008ste gewone vergadering zal gehouden worden 
op Woensdag, 10 October a s. des avonds te 8 uur in 
het Genootschapslokaal, American Hotel. 

Agenda. 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
6. Benoeming van een lokaal-commissaris. 
c. Ballotage van den heer A . J . J . Geldens, voorgesteld 

door de heereu J . L . M . Lauweriks en K . de Bazel. 
d. Kunstbeschouwing van den heer J . Kofliebcrg. 
e. Eeu praatje over photografle door N.N., met photo's eu 

negatieven toegelicht. 
2°. De Jury ter beoordeeling der Genootschaps-Prijsvra-

gen 1894/95," zal bestaan uit de heeren: H . P. Berlage 
Nzn., Jos. Th. J . Cuijpers en Jonas Ingenöhl. 

3°. De 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 contributiën, 2c half 
jaar, der gewone leden. 

4°. De tentoonstellingen der photografiën van den heer 
Leliman, en der ontwerpen van de prijsvraag der Vereeniging 
tot bevordering der bouwkunst te Groningen, zijn gesloten. 

Namens het Bestuur, 
De lste Secretaris, 

J . C. D. DI GAZAR. 

DE „NOTRE-DAME" T E PARIJS. 

(Vervolg van blz. 168.) 
De torens van Notre-Dame bleven tot heden toe onvol

tooid en de steenen spitsen die hen moesten beëindigen en 
waarvan men zeer goed de aanzetten in de inwendige con
structies onder de platten kan onderkennen zijn tot dusverre 
wmmer aangebracht. 

Cver de geheele breedte van den voorgevel boven de drie 

portieken loopt een frieze, verdeeld in 27 nissen. Vóór de 
revolutie bevatten ze de koningen van Frankrijk van af 
Childebert tot Philippe Auguste. De 34 colonnetten van 
de bovenste geleding der facade, vormeude met de daarop 
rustende traceerwerken een schoone ïi-jour frieze, zijn zeer 
interessant door huu lengte en hun slankheid, en wijl ze 
elk uit één stuk steen zijn. 

Het inwendige van de kerk is grootsch ! Het schip, het 
priesterkoor (dat op het Oosten ligt) de lage zijbeuken, enz. 
worden ingedeeld door 120 zware pijlers, die de gewelven 
dragen. De hoofdomloop van het schip, het koor en de 
zijbeuken vormen een prachtige gaanderij, evenzeer weer 
versierd met 108 colonnetten, elk uit één stuk steen. De 
kathedraal wordt verlicht door 113 vensters zonder mede 
te rekenen 3 reusachtige roosvensters. 

Die roosvensters hebbeu een diameter van + 11 a 12 
: meter. Vijf eu veertig kapellen vormden voorheen een 

ring vol afwisseling rond het intérieur. Hun aantal is tot 
1 32 teruggebracht. Het priesterkoor is zeer groot van afine-
i ting en neemt + een derde oppervlak in. Het is gevloerd 
; met marmer. Achter het hoofdaltaar staat het monument 
genaamd : le Vocu de Louis XI I I , die het gansche Konink-

' rijk stelde onder de bescherming van de Heilige Maagd. 
! Dit monument werd uitgevoerd door Coustou in 1723. De 
j standbeelden van Lodewijk X I I I en X I V , afgebroken tijdens 
de revolutie, werden weer opgesteld in 1810. Eertijds waren 

j er in de meeste kapellen graftombes aanwezig o.a. die van 
de hertogen d'Harcourt. Men heeft in een in 1818 herstelde 
of liever geheel hernieuwde kapel het grafteeken aangebracht 
van kardinaal de Belloy, Bisschop van Parijs van af bet 
concordaat van 1801. Het schoone beeld der Heilige Maagd, 
te Rome gebeeldhouwd door Raggi, hetwelk voorheen 
steeds in de kerk „des Cannes" prijkte in de Rue Vaugi-
rard werd in 1818 iu een der kapellen van Notre-Dame 
geplaatst. Aan den eersten pijler van het schip werd het 
prachtige beeld aangebracht van Saint-Christophe, opgericht 
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door den broeder van Pierre Desessarts, snr-intendant van 
Financiën. In 1785 werd dit beeld echter vernietigd. Aan 
het einde van het schip, rechts van den koortoegang stond 
het ruiter-slandbeeld van Philippe van Valois, dien vorst 
voorstellende terwijl hij de kerk Notre-Dame nadert, om 
God te danken voor deu behaalden zegen op het Engelsche 
leger bij Cassel. 

De kap van de kerk, bijgenaamd „le fóret" is geconstru
eerd in notenhout. Ze heeft 856 voet lengte, 37 voet breedte 
en 30 voet hoogte. 

Ze is bedekt met 1236 looden platen, waarvan het totaal 
gewicht bedraagt, 420 duizend 240 pond. Twee eeuwen 
liad men noodig om deze koningin der Fransche kathedralen 
af te werken, om de tallooze beeldhouwwerken cn détails 
te volvoeren, die de voorzaat er in tooverde. 

We deuken slechts aan de drie portica en de drievoudige 
bedaking, de zijportalen eu de gevels, de 3 groote roos
vensters, al die arabesken, die kantwerken van steen, die 
colonnetten, de beelden eu figuren, dat alles verheft het 
bouwgewrocht tol een der kostbaarste van de middel
eeuwen ! ! 

Maar vanaf 't einde der zeventiende eeuw, toen men de 
kathedraal wilde gaan restaureeren, heeft men het monument 
tevens gaan bederven en zal Maurice de Sully zich wel 
omgekee d hebben in zijn graf. 

In 169!) breekt Lodewijk X I V , om de gelofte van Lode
wijk XI I I te vervullen, menig schoon basreliëf weg, vernielt 
het oude hoofdaltaar, de prachtige zitbanken in rijk schrijn
en beeldhouwwerk bearbeid uit de veertiende eeuw en voert 
een marmerbekleeding in, zooals men zou moeten opmaken 
uit hetgeen de koorpijlers eertijds te zien gaven. 

In 1725 laat Cardinaal de Noailles het roosvenster aan 
het uitwendige der kerk, een gedeelte van den gevel en deu 
klokketoren repareeren, bijna elk motief, elk profiel en or
nament wijzigend. Hij doet de meeste voorspringende détails 
en spuwers afslaan en vervangt de laatste door looden buizen; 
eindelijk om het spel te volmaken laat hij de kerk berapen. 
In 1741 worden de geschilderde ruiten der vensters meeren
deels verwoest, later in 1753 laat het kapittel van Notre-
Dame de glasvensters uit het Sanctuarium stuk breken, 
waarvan Pater Dubreuil als van een wonder gewaagd had. 

In 1771 krijgen we den architect Soufflot aan het woord, 
die hakt en breekt ti tort et ïi travers. 

In 1780 nieuwe raap- en pleisterwerken. 
Iu 17S7 wordt de West- of Hoofdgevel overgeleverd aan 

een zekeren mijnheer Parvy, architect, die de restauratie
werken al heel gemaklijk opvat; hij belooft alles en nog 
wat, hakt alles weg wat hem hindert, gargouilles, kapiteelen, 
moulures, colonnetten, crochets, alles wat sprak, wat beweging 
en leven bijzette, wat bezieling ademde, alles viel onder dc 
slagen van dien verschrikkelijker- schenner. 

Daarna komt de Fransche Revolutie, die de beelden ver
breekt en een kunstmuseum als 't ware tot gruis slaat en 
naar de vier winden verstrooit! 

(Wordt vervolgd.) 
J A N D E Q U A C K . 

Hen Haag. Architect. 

ARCHITECTUUR PHILOSOPHIB. 

Er is in den laatsten tijd veel (misschien wel te veel) 
over de restauratie over 't kasteel van Haarzuijlens gespro
ken en geschreven; een enkele maal zelfs op m. i . zeer 
verkeerd gedachte wijze. — Ook ik gevoel lust eens iets in 
't midden te brengen. 

Een bepaalde critiek, die men over den wederopbouw vau 
't kasteel ten beste gegeven heeft, aanvallen, doe ik niet; de 
wijze toch waarop enkele architecten gewoon zijn polemiek te 
leveren en iemand, die een andere opvatting heeft, trachten 

aftemaken, is van dien aard, dat ik me daaraan niet meer 
wil blootstellen. 

Eens tot droevige ervaring hiervan gekomen zijnde, vind 
ik 't meer dan genoeg. Ik geef dus mijn zuiver persoonlijke 
meening, zonder nevengedachten (n'en déplaise de lui die 
't land aan me hebben). 

Hou entendeur. Salut ! 
Ik geloof op weg te zijn hatelijk te worden, eindig dus 

met mijn inleiding en ga nu in de eerste plaats iets be
weren over 't principe restaureeren. 

Wanneer we reeds dat standpunt bereikt hadden dat 
voorzeker eens bereikt zal worden, dat nu reeds door en
kelen onzer bereikt is, maar dat waarschijnlijk de meesten 
onzer generatie niet bereiken zullen, namelijk van waarachtig 
geheel onszelf te kunnen zijn, dan zeer zeker zou 't restau
reeren van middeleeuwsche gebouwen op de wijze, waarop 
dat thans gebeurd, aftekeuren zijn doch dan zou ook niemand 
er waarschijnlijk lust in gevoelen zich met de leiding te 
belasten, maar, zooals de zaken nu nog staan (en je moet nu 
eenmaal trachten rekening te houden met de werkelijkheid, 
tenzij je hoog genoeg staat om al 't verkeerde te kunnen 
negeereu en bestrijden), dus, zooals de zaken nu nog staan 
d.i. levende in een overgangsperiode, waarin slechts enkelen 
een vaste basis onder zich hebben en te midden onzer nog 
altijd deerlijk gedegenereerde ambachten, vind ik integendeel 
't restaureeren, zooals dat nu geschiedt, een zeer nuttige 
zaak van direct hoogst practisch-arlistiek belang voor de 
ambachten in 't algemeen en voor de werklieden, die aan 
een restauratie van een middeleeuwsch bouwwerk werken, in 
't bijzonder — en dit belang is voor mij zoo verbazend 
«root, dat alle mogelijke beschouwingen over 't niet gemoti
veerde vau kasteelen bouwen iu onzen tijd (bedenkingen die 
zeer zeker te verdedigen zijn) geheel op den achtergrond 
worden gedrongen, temeer als men van nabij de wijze waarop 
gewerkt wordt, kent. Trouwens, de eminente mannen die 
als architecten den wederopbouw van 't kasteel van Haarzuijlens 
leiden, staan te hoog om niet liever zelf eeu project uittevoeren 
dau een restauratie met bepaalde, archeologische gegevens, 
zooals nu geschiedt, 't Was dus m. i . totaal overbodig 
't hun op de eene of andere wijze kwalijk te nemen; men 
kan toch wel begrijpen dat, als een architect eeu restauratie 
opgedragen wordt, hij niet zal weigeren ze uittevoeren, te 
meer wanneer men daarvoor geheel de noodige artisticiteit 
en kennis bezit. 

Bij 't kasteel noch bij andere restauraties is ooit sprake 
van zuiver archeologisch werk. 

Wel werken de architekten volgens de middeleeuwsche 
beginselen en bezigen voor het styleereu ook vaak in de 
middeleeuwen gebruikte planten en bloemen, doch overigeus 
is 't zuiver individueel werk dat geleverd wordt — ik her
haal, nooit worden er speciaal archeologische vormen gecopi-
eerd, maar 't ziju de goede middeleeuwsche beginselen waarop 
gewerkt wordt — cn juist 't langzamerhand ingewijd worden 
in deze principen, onder leiding van mannen als de architek
ten van 't kasteel, is voor allen die op de eene of andere 
wijze hun klachten aan 't kasteel wijden, hoogst nuttig en 
bijzonder leerrijk. Om toch eeu individueelen vorm aan zijn 
gedachten te kunnen geven is 't toch in de eerste plaats 
voor den aankomenden architect noodig, een constructie-basis 
onder zich te hebben. Een degelijke basis waait je zoo maar 
niet aan en men moet dus beginnen inet de perioden, waarin 
men goede architectuurbegrippen ontdekt, te bestudeeren, 
echter nooit uit 't oog verliezende dat wij aan 't eind der 
19e eeuw leven; ik wil hiermee zeggen dat men hoog genoeg 
moet staan om te besellen, dat daar, waar geen sprake van 
restauratie is, men individueel werk moet trachten te leveren. 

Men moet de constructie-beginselen van andere perioden 
bestudeeren, omdat onze tijd (behoudens de bestaande en 
opkomende sporadische uitzonderingen) daaraan geen aandacht 
wijdt. 

Men kan evengoed Egyptische of een andere periode, als 
juist middeleeuwsche bouwkunst als studiebasis aannemen, 
mits men slechts zeker is dat juiste vlak-decoratief-construc-
tieve architectuurbegrip te vinden. 

Met „vlak" bedoel ik niet zoozeer niet-uitstekend als wel 
„innig". 

Zelfs enkele van onze Renaissance-gebouwen kunnen hier
toe dienen. Om eens een enkel geschikt Renaissance-gebouw 
te noemen : de Vleeschhal te Haarlem ; een gebouw, daarom 
zoo merkwaardig, omdat 't blijk geeft wat een juist 
begrip de bouwmeester Lieven de Key had van Renaissance 
(ik bedoel hier speciaal 't woord). 

In gedachten zie ik reeds onze Renaissancisten me 
vergevingsgezind toelonken; maar, schrik niet, o edele 
bewerkers onzer vaderlandsche en andere Renaissances; 
ik bedoel: dit gebouw is echt een wedergeboorte, echter niet 
van verkracht klassieke vormen, maar van goede principen, 
hier en daar misschien lijdende door het beginsellooze nuf
fige van dien tijd; bijvoorbeeld : de meer dan pretentieuse 
dakkapellen der zijgevel, bepaald dissouanten in mijn oog, 
tenminste bij de overigens zoo sobere zijgevel, verder de 
bekroningen der kleine hoofdgevelpoortjes die ook alles 
behalve smaakvol zijn ; maar toch, te midden van de onzin
nigste quasi kuustproducten van dien tijd, staat het daar 
als een bewijs, dat er in de perioden met de meest verwerpe
lijke beginselen, nog altijd lui zijn, die't waarachtige trachten 
vast te houden en 't eeuwig mooie, alleen ware, beseffen — 
en de opsnijderij en 't voorplakken en aankleedeu haten, — 
ja, ik neem de vrijheid die zoo hoog geroemde 17e 
eeuw, waar we altijd zoo op zitten geuren, ik neem de 
vrijheid, zeg ik, die gulden eeuw (beter guldens-eeuw) een 
zeer kwaad hart toetedragen. 

Ze is de eeuw der degeneratie bij uitnemendheid, de 
eeuw der verfverknoriers en der kruideniers, de eeuw-
van Pluto en Mercurius En een feit is 't dat daar, waar 

-die twee laatsteu heerscheu, waarachtige kunst, eenvoudige, 
sobere, architecturale kunst nu eenmaal niet bloeien kan 
— en hoe zou dit ook kunnen, 't heerschen van die twee 
brengt met zich 't ontstaan bij velen van een zucht tot 
buitensporigheden, van een successivelijke verslapping. — 
Begrijp wel dat ik niet eenvoudige handel of ruilen negee
reu wil, maar slechts protesteer tegen eeu verderfelijk geld
stelsel. — Een samenleving, waarin je voor geld alles kunt 
gedaan krijgen, zelfs de meest slechte dingen, een samen
leving waarin je alleen met veel geld 't heer bent, nu een 
dergelijke samenleving brengt met zich 't heerschen van den 
vorm met negeereu van de innerlijke, eigenlijk eenige 
waarde — namelijk 't heerschen van den geest over de 
stof. •— Nu langzamerhand gaat men weer inzien dat de 
innerlijke waarde de quintessens is en eeuwig zal blijven. 

Een eenvoudig bewijs uit 't dagelijksche leven, hoezeer 
wij nog altijd de voorkeur geven aan 't lichaam boven den 
geest is dit: ('t is wel niet direct een architecturaal geval 
maar ' t is toch als voorbeeld bruikbaar). 

Een man, die zich de luxe van een vrouw kan permit-
teeren, zou woedend wezen als die vrouw zich lichamelijk 
aan een ander gaf, maar wanneer zij zich geestelijk aan een 
ander gaf, nou daar zouden de meesten minder op letten, 
dat vindt men niet erg. M . i . is 't juist omgekeerd : de geest 
staat boven 't lichaam, maar toch mag 't lichaam of de vorm 
met genegeerd worden, want, al zijn ze scheidbaar, toch zijn 
ze onafscheidelijk. 

Ik kom nu op min of meer spiritueel gebied, dat oogen-
sclujnlijk met architectuur niet veel te maken heeft. Oogen-
schijnlijk, zeg ik, want in werkelijkheid hangt voor den 
(leuker alles nauw samen. 

lerugkomende op 't straks beweerde zou men mij toe 
toe kunnen voegen: maar jongmensen, heb je dan geeu 
eerbied voor de traditie, en dan zou ik antwoorden, zeer 
z eker, tenzij ze slechts eerbiedwaardig is. 

Een bewijs dat ik ook wel eerbied voor de traditie heb 
is dit : ik heb me indertijd bepaald geërgerd, toen ik in de 
couranten las dat men andere architecten, de schepping des 
heeren Leliman, ('t gebouw van Arti) zou laten opknappen. 

Zie, lui, die zulke dingen doen kunnen, toonen geen juist 
begrip van traditie-eerbied te hebben. Breek een gebouw 
af als 't je niet bevalt, maar 't te verknoeien, daar heeft 
niemand 't recht toe, allerminst de heeren natuur-copiïsten 
oftewel fabrikanten van landschappen, stillevens, impressies, 
mist, bloemkool, vruchten en andere doek en smaak beder
vende dwaasheden. Over natuur-copiëereu gesproken schiet 
me daar iels te binnen. 

Ik woonde deze week een voorstelling bij in den stads
schouwburg. Men speelde: Madame saus gêne. Over dit 
banale, niets met kunst gemeen hebbende tooneelprul wil 
ik niet schrijven, 't Is voldoende hiervoor te verwijzen naar 
de Kunstwereld, waarin de uitmuntende criticus Willem van 
Bergen op zeer krachtige wijze wekelijks zijn antipathie be• 
tuigt, naar ik vrees, helaas, zonder eenig goed resultaat. 

Alleen stip ik aan, dat, waar men zijn oogeu in de zaal 
ook wende, overal vindt men sporen van een trachten de 
natuur zoo getrouw mogelijk te copieeren. 

Tooneelstuk, decoratief en architectuur der zaal streven 
om 't hardst 't meest naturalistisch te zijn. Een streven dat 
misschien voor enkelen heel aantrekkelijk is, maar dat inet 
kunst nu eenmaal niets te maken heeft, ja er zelfs bepaald 
mee in strijd is. 

Ik dacht er zoo over na wat wij toch een rommel noodig 
hebben om ons aangenaam te stemmen. Neen, zie dan eens 
bij de Grieken; bijvoorbeeld met hoe weinig die tooneelkuust 
voortbrachten en zelfs de meer barokke Romeinen hadden 
meer verstand van tooneelkuust dan wij. 

't Zij me vergund nog even enkele architectuur-inkonse-
kwenties iu de zaal aantestippen. 

Eerst even dit: als je zoo pas in de zaal komt en ze is 
gevuld met vooral veel jonge dames, nu, dan is de impressie 
niet zoo onaardig en kan ik me best voorstellen dat 't pu
bliek ze wel heel mooi zal vinden (ik bedoel de zaal, niet 
de jonge dames) maar als je dan rustig zit en je laat je 
oogen zoo eens ronddolen, dan stuit je op een merkwaardig 
aautal rustpunten iu den volstcn zin des woords. 

Om te beginnen 't plafond, neen, maar om uit je vel te 
springen gewoon; allemaal zwevende, voor de nachtrust van 
jongeheeren (en misschien ook wel van oude heeren) zeer 
gevaarlijke nymphen. 

Verleidelijk hangen ze boven je hoofd, je zou er naar 
grijpen als je niet zeker wist dat 't een plafond moet verbeelden. 

Dan 't tooneelgordijn, gemaakt volgens 't conventioneele 
gord ij u-recept: heel erg artistiek (hm. hm.), zwevende nage
bootste gordijnen. De inkonsekwentie van zoo'n gordijn is 
dit: 't is geschilderd zoo bijwijze van portière, werd 't nu 
aau de kanten ingeschoven dan bleef men tenminste kon-
sekwent, maar om de kroon op de onmogelijkheid te zetten 
wordt de nagebootste portière als 't acht uur slaat, kalm 
en statig — de lucht in gehaald. 

Heb ik gelijk of niet ? 
Verder de dikke engelen op de frontons der omlijstingen 

der bestuurs- en andere loges. 
Ze zitten waarschijnlijk wel goed vast, maar toch hoe 

kan iemand tot zulke barokke aardigheden zijn toevlucht 
nemen. 

Ik vraag in gemoede: wat hebben nu die engeltjes daar 
te maken ? 

De dwarskijkende jufiers, die de omlijsting dragen (haast 
schreef ik Karyatiden ; bijtijds zie ik in dat dit woord hier 
gewoon profanie zou zijn) zijn ook allesbehalve mooi en men 
kan 't ze bepaald aanzien dat ze zelf best snappen waarom 
ze de eer genieten van daar altijd te moeten staan. 

Is 't genoeg of moet ik u nog meer vertellen bijv.: van 
de onhebbelijke buikvorm van meergemelde bestuurs- en an-
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dere loges — of van de groote kapiteelen der kolommen 
en pilasters die best gemist konden worden, aangezien de 
functie nihil i s ; of van de — maar ik meen te kunneu 
volstaan met deze voorbeelden, om aan te toouen dat ook 
hier dat verderfelijke principe gehuldigd is van : nu hebben 
we een zaal en nu zullen we de kunst er eens even aan
brengen met behulp van den stucadoor. 

Hoe jammer toch, want werkelijk, ik heb eerbied voor de 
indeeling van 't plan van den schouwburg. 

Wanneer men slechts op dezelfde manier gebouwd had 
als 't plan is, dan ware heel wat anders verkregen — maar 
neeu, dat is eeu volproppen van ornamenten zonder eind. 

i, Iets bijzonder goeds in dezen chaos is de groote licht
kroon. Mij is ze iets te vol, te mooi, zou ik haast zeggen ; 
ik houd meer van kalme dingen maar toch is 't bij 't andere 
vergeleken eeu meesterstukje. 

Ik vind 't werkelijk te betreuren dat de architect, die 
eens aau de Hoogesluis een dergelijk huisje bouwde als daar 
staat van den heer van Nierop, dat die zelfde architect niet 
is voortgegaan op dezen iugeslagen weg — die werkelijk 
een veel belovende was. 

(Om niet van plaggiaat beschuldigd te worden, stip ik 
even aan, dat ik deze opmerking ook reeds ergers audeis las.) 

Terugkeerende tot 't onderwerp, 't bestudeereu van de 
wordingsprincipen der goede perioden, zou men mij misschien 
kunnen toevoegen dat wij ook materialen hebbeu, die men 
vroeger niet kende ; dat men van sommige materialen niet 
zooveel nut wist te trekken als tegenwoordig enz. enz. Be
denkingen, die ik gaarne toegeef; maar stel daar tegenover 
mijn meening dat juist 't goed begrijpen van de bemerkiug 
en aanwending der toenmalige materialen, als 't ware een 
denkgrond geeft voor de juiste aanwending van nieuwe 
materialen en toch, hout, steen en gedeeltelijk ook ijzer moeten 
nog vrijwel altijd de fuuctie van vroeger vervullen. 

Ik wil met een heel eenvoudig voorbeeld even toelichten 
hoe men leert werken door 't bestudeeren der middeleeuw
sche beginselen : 

Stel, men heeft, om eens iets te noemen, een stoel te 
ontwerpen. Dan begint men met eerst aan 't materiaal te 
denken dat b.v. hout is. Verder vraagt men zich af wat 
kan eu mag ik met hout doen, welke eischen stelt hout 
(met 't oog op krimpen, uitzetten euz. euz.), verder aau 
welke eischen moet de stoel voldoen. 

Wanneer men nu deze vragen overdacht heeft, dan eerst 
begint men de stoel op 't papier te zetten en wel zoo, dat 
de architectonische vorm reeds, afgescheiden van alle or
nament, schoon, zij. Wi l men nu verder de stoel nog 
gaan versieren, 't zij door bijv. enkele actieve of passieve 
deelen meer op den voorgrond te doen treden, dau versiere 
men, of volgens eigen denkwijze met geometrische of andere 
houtsnijkunst eigen figuren, bf plukke hier of daar een ge
schikt bloem of blad, doch vergete nooit dit naar de eischen 
van het materiaal tc styleereu, 't is toch zeer begrijpelijk, 
dat een blad of bloem in hout gesneden, zich geheel anders 
zal moeten vertoonen dan 't zelfde in ijzer of steen. 

Wanneer men zich deze logische wijze van werken tot 
een gewoonte maakt, dan is 't werkelijk na een korten tijd 
reeds niet meer noodig zichzelf voortdurend met dergelijke 
materiaal-alleenspraken in de rede te vallen, maar doet meu 
't reeds als 't ware bij intuïtie. 

Op de weinige scholen, waar een dergelijke methode wordt 
toegepast, stip ik even aan dc Quellinus-school. De architect 
J . de Groot leeraart daar sedert een jaar met 't beste 
resultaat op deze manier. Naar ik meen, past men deze 
leerwijze ook toe op de Industrie-school van den Werkendeu 
Stand, een der weinige scholen waar zeer goed onderwijs 
gegeven wordt. 

't Schijnt zoo heel eenvoudig 't voorbeeld, dat ik noemde, 
eu toch, hoe weiuigeu zijn er van doordrongen, — zie maar 

eens in de winkelkasten onzer meubelmakers, 't is altijd 
eu altijd onzin. 

Ziet men soms een oogenschijnlijk goed ding, dan bemerkt 
men, van nabij 't meubel bekijkende, dat 't alleen de vorm 
was die aantrok, maar dat de innerlijke waarde vrijwel 
fictie is — aan de constructie niet de minste aandacht ge-
wijdt — dat stemt droevig en vertel nu zoo'n meubelmaker 
eens : mijnheer, U snapt niet heel veel van uw vak, dan 
wordt ie verbazend boos eu beweert van jaren in de praktijk 
geweest' te zijn, (alsof je daardoor altijd de waarachtige 
praktijk leerde kennen) mompelt van wel te weten hoe 't 
hoort, van mode, van, u komt pas kijken, euz. enz. 

Dat zijn zeer droevige ervaringen, met den besten wil 
bezield, valt hier weinig tegen te doen, te meer daar 't 
practische ainbachtsonderwijs niet van dien aard is, dat in de 
naaste toekomst verandering te hoopen is. 

Ik eindig voorloopig mijne opmerkingen, mocht ik misschien 
in veler oogen me hier en daar van enkele krachtige expres
sies bedienen, bedenk dan, dat de vorm niets te maken heeft 
met 't doel, dat, hoop ik, 't doel van velen is: een innige 
hereeniging der beeldende kunsten. 

Dat er eindelijk eens een tijd koine, dat men niet meer 
zal praten van naturalisme, realisme eu meer dergelijke onzin 
ismen, maar dat kunst eenvoudig, waarachtig en goed zij : 
een spiegelbeeld der natuur, weergegeven door de ziel van 
den kunstenaar. Dau hoop ik ook, dat we niet meer zullen 
kibbelen over romantiek, renaissance of andere stijlen. 

II . W . M O L . 

B E R I C H T E N . 

— Bij den uitgever Baumgürtner te Leipzig verschijnt eerst
daags een plaatwerk, samengesteld door den architect L . 
Krook en getiteld : Arehiteklur der Niederlande, te verschij
nen in 3 ïi 4 afleveringen inhoudende elk 30 lichtdrukken, 
(per all. 18 mark). 

Voor hen die niet genegen ziju zich de kostbare werken 
van IJsendijck en Ewerbeck over hetzelfde onderwerp aan 
te schaffen, kan dit een goed werk zijn om een algemeeu 
overzicht te hebben van de voornaamste en meest belang
rijke Nederlandsche bouwwerken uit de Gothiek-, Renais
sance- en Barok-periode. 

— Op de Tentoonstelling te Antwerpen bekwamen in de 
afdeeling ouderwijs ; 

het eere-diploma: 
de Rijks-Normaalschool voor Teekeuunderwijzers te Am

sterdam ; 
de gouden medaille : 
Prof. A . Huet te Delft en de Nederlandsche Maatschappij 

voor Kunstnijverheid te Haarlem ; 
de zilveren medaille : 
de Nederlandsche Vereeniging voor Teekenonderwijs te 

Amsterdam. 

— In de buitengewone algemeene vergadering van de 
,/Haagsche kunstkring" werd door het geheele hoofdbestuur 
collectief outslag genomen. 

Het bestuur bestond uit de heeren Th. de Bock, J . Kok, 
De Josselin de Jong, Boele v. Hensbroek, Ode, Slange, Du 
Rieu eu G. Mann 

Als nieuwe leden van het hoofdbestuur zijn reeds gekozen, 
de heeren: Wouter, Nijliolf, inr. Lein, Enthoveu eu D. 
Jordens. 

De aanvulling der overige bestuursplaatsen zal in de vol
gende vergadering plaats hebben. Het nieuwe bestuur zal 
in zijn streven gesteund worden door het oude. 

TWEEDE J A A R G A N G N°. 41. ZATERDAG 13 OCTOBER 1891. 

R E D A O T I K V A N A R C H I T E C T U R A E T A H I C T T I A I 

H . G . J A N S E N , W. K R O M H O U T C Z N . , JOS. TIL .1. CUIJPERS, 
P A U L J . D E JONGH en J . L . M. LAUWERIKS. 

Bedragen tc adresseeren aan den Heer P A U L . J . DB J O N Q H , Vijzelstraat 
40 Ic Amsterdam, en alles, wat de Administratie van net Genootschap 
betreft aan den Heer J . C . D. Dl G A Z A R , le Secretaris, American-
hotel te Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N V A N H K T L I D M A A T S C H A P . 

Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege
zonden, aan alle leden van het Genootschap.. Dc jaarlijksche contributie 
voor liet lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
• kunstlievende leden „ 10. 
» buitenleden „ 7.50 

ME DED E EL1N G E N V A N HET GENOOTSC H A P. 
le. Tot gewoon lid is aangenomen de heer A. J . J . Geldens. 
2e. Als buitenlid is toegetreden de heer J . W . P. Vrij

bergen, architect B. O. W . te Padang. 
3e. Tot lokaalcommissaris is benoemd de heer Jac. 

Duncker. 
Namens het Bestuur, 
De \e Secretaris, 

J . C. D. DI GAZAR. 

„ARCHITECTURA ET AMICITIA". 
1008e G E W O N E V E R G A D E R I N G 

V A N W O E N S D A G , 10 O C T O B E R 1894. 

De Voorzitter, de heer H . G. Jansen, opent de vergade
ring, wairna de notulen der vorige bijeenkomst worden 
gelezen en goedgekeurd. 

De Voorzitter deelt mede, dat door het bestuur als lokaal
commissaris in de plaats van den heer E. H . Kluwer is 
benoemd de heer Jac. Duncker, en dat de heer W . Krom
hout Czn. blijft bij zijn besluit, reeds in het begin van dit 
j»ar kenbaar gemaakt, om als redactielid af te treden, zoo
dat in de volgende vergadering een redactielid in de plaats 
van den heer Kromhout gekozen moet worden. 

Bij de hierop volgende ballotage van den heer A. J . J . 
Geldens, werd genoemde heer met algemeene stemmen als 
gewoon lid van het Genootschap aangenomen. 

De heer J . Koffieberg stelde als kunstbeschouwing ter 
bezichtiging een fraaie collectie fotografien, van oude en 
nieuwe Amsterdamsche bouwwerken, vervaardigd door den 
heer E . H . Kluwer. 
^ Alsnu verkrijgt de heer J . C. D. di Gazar het woord ; 
Spr. zegt als Secretaris, door plotselinge verhindering van 
den heer Melchers uit Veere, die als Spreker zou optreden, 
genoodzaakt te zijn de aanwezigen eenige oogenblikken bezig 
te houden. Hij heeft daarom als onderwerp eene causerie 

gekozen: „de fotografie in verband met de bouwkunst." 
Op eenvoudige eu aanschouwelijke wijze, werd het beloop 

eener fotografische opname uiteengezet en vertoond, waarna 
de heer di Gazar, in de geheel donker gemaakte vercader-
zaal, een glasplaat ontwikkelde en daarna fixeerde. 

Als toelichting zijner verhandeling liet Spr. eenige foto's 
en de daarbij behoorende negatieven van reproduction van 
lijnteekeningen en aquarellen circuleeren. 

De Voorzitter bracht den heer di Gazar den dank der 
vergadering voor zijne causerie. 

In de vragenbus waren een serie zeer interessante vrasren 
gevonden. 

De Voorzitter stelde voor deze vragen in het oro-nan te 
plaatsen en op die wijze de antwoorden uit te lokken. 

De heer De Bazel vroeg of voor de beantwoording dezer 
j vragen niet een prijsvraag was uit te schrijven, terwijl de 
heer di Gazar voorstelt een commissie te benoemen om deze 
vragen te beantwoorden. 

De Voorzitter zegt, dat hij het meeste heil verwacht van 
publiceering in het blad, hij wekt voorts de leden op vragen 
te doen ook op technisch gebied, wijl de heer J . A. van der 
Kloes geklaagd heeft over de weinige medewerking voor het 
technische bijblad. 

De heer Duncker vraagt inlichting aan het Bestuur over 
het artikel van den heer II. W. Mol in het genootschaps-
orgaan van 0 Oct. Spr. verwondert er zich over dat dit 
stuk, dat volgens hem een absurditeit is, door de Redactie 

, geplaatst is. 
De Voorzitter antwoordt, dat dit stuk door den heer Mol 

onderteekend is, en dus de inhoud voor zijne rekening 
[ blijft, leder heeft het recht om er tegen te schrijven. 

De heer Duncker betreurt het, dat' de heer Mol niet op 
I de vergadering aanwezig is, dan zou hij hem gaarne regel 

voor regel zijn stuk weerlegd hebben. 
De heer Ellens zich aan de zijde van den heer Duncker 

scharende, verwacht in de eerste plaats dat hetgeen in het 
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den; loges — of van de groote kapiteelen der kolommen 
en pilasters die best gemist konden worden, aangezien de 
functie nihil i s ; of van de — maar ik meen te kunneu 
volstaan met deze voorbeelden, om aan te toonen dat ook 
hier dat verderfelijke principe gehuldigd is van : nu hebben 
we een zaal en nu zullen we de kunst er eens even aan
brengen met behulp van den stucadoor. 

Hoe jammer toch, want werkelijk, ik heb eerbied voor de 
indeeling van 't plan van den schouwburg. 

Wanneer men slechts op dezelfde manier gebouwd had 
als 't plan is, dan ware heel wat anders verkregen — maar 
neen, dat is eeu volproppen van ornamenten zonder eind. 
... Iets bijzonder goeds in dezen chaos is de groote licht

kroon. Mij is ze iets te vol, te mooi, zou ik haast zeggen ; 
ik houd meer van kalme dingen maar toch is 't bij 't audere 
vergeleken eeu meesterstukje. 

Ik viud 't werkelijk te betreuren dat de architect, die 
eens aau de Hoogesluis een dergelijk huisje bouwde als daar 
staat van den heer van Nierop, dat die zelfde architect niet 
is voortgegaan op dezen ingeslagen weg — die werkelijk 
een veel belovende was. 

(Om niet van plaggiaat beschuldigd te worden, stip ik 
even aan, dat ik deze opmerking ook reeds ergers audeis las.) 

Terugkeerende tot 't onderwerp, 't bestudeereu van de 
wordingsprincipeu der goede perioden, zou meu mij misschien 
kunnen toevoegen dat wij ook materialen hebben, die men 
vroeger niet kende ; dat men vau sommige materialen niet 
zooveel nut wist te trekken als tegenwoordig enz. enz. Be
denkingen, die ik gaarne toegeef; inaar stel daar tegenover 
mijn meening dat juist 't goed begrijpen van de bemerking 
en aanwending der toenmalige materialen, als 't ware een 
denkgrond geeft voor de juiste aanwending van nieuwe 
materialen en toch, hout, steen en gedeeltelijk ook ijzer moeten 
nog vrijwel altijd de fuuctie van vroeger vervullen. 

Ik wil met een heel eenvoudig voorbeeld even toelichten 
hoe men leert werken door 't bestudeereu der middeleeuw
sche beginselen : 

Stel, men heeft, om eens iets te noemen, een stoel te 
ontwerpen. Dan begint men met eerst aau 't materiaal te 
denkeu dat b.v. hout is. Verder vraagt men zich af wat 
kan en mag ik met hout doen, welke eischen stelt hout 
(met 't oog op krimpen, uitzetten euz. enz.), verder aau 
welke eischen moet de stoel voldoen. 

Wanneer men nu deze vragen overdacht heeft, dan eerst 
begint men de stoel op 't papier te zetten en wel zoo, dat 
de architectonische vorm reeds, afgescheiden van alle or
nament, schoon, zij. W i l meu nu verder de stoel nog 
gaan versieren, 't zij door bijv. enkele actieve of passieve 
deelen meer op den voorgrond te doen treden, dau versiere 
men, of volgens eigen denkwijze met geometrische of andere 
houtsnijkunst eigen figuren, of plukke hier of daar een ge
schikt bloem of blad, doch vergete nooit dit naar de eischen 
van het materiaal tc styleereu, 't is toch zeer begrijpelijk, 
dat een blad of bloem in hout gesneden, zich geheel anders 
zal moeten vertoonen dan 't zelfde in ijzer of steen. 

Wanneer men zich deze logische wijze van werken tot 
een gewoonte maakt, dan is 't werkelijk na een korten tijd 
reeds niet meer noodig zichzelf voortdurend met dergelijke 
materiaal-alleenspraken iu de rede te vallen, maar doet men 
't reeds als 't ware bij intuïtie. 

Op de weinige scholen, waar een dergelijke methode wordt 
toegepast, stip ik even aan de Quellinus-school. De architect 
J . de Groot leeraarl daar sedert een jaar met t beste 
resultaat op deze manier. Naar ik meen, past men deze 
leerwijze ook toe op de Industrie-school van den Werkenden 
Stand, een der weinige scholen waar zeer goed onderwijs 
gegeven wordt. 

't Schijnt zoo heel eenvoudig 't voorbeeld, dat ik noemde, 
eu toch, hoe weinigen zijn er van doordrongen, — zie maar 

eens in de winkelkasten onzer meubelmakers, 't is altijd 
en altijd ouzin. 

Ziet meu soms een oogcnschijulijk goed ding, dan bemerkt 
men, van nabij 't meubel bekijkende, dat 't alleen de vorm 
was die aantrok, maar dat de innerlijke waarde vrijwel 
fictie is — aan de constructie niet de minste aandacht ge-
wijdt — dat stemt droevig en vertel nu zoo'n meubelmaker 
eens : mijnheer, U suapt niet heel veel van uw vak, dan 
wordt ie verbazend boos eu beweert van jareu in de praktijk 
geweest* te zijn, (alsof je daardoor altijd de waarachtige 
praktijk leerde kennen) mompelt van wel te weten hoe 't 
hoort, vau mode, van, u komt pas kijken, enz. euz. 

Dat zijn zeer droevige ervaringen, met den besten wil 
bezield, valt hier weinig tegen te doen, te meer daar 't 
practische ambachtsonderwijs niet van dien aard is, dat in de 
naaste toekomst verandering te hoopen is. 

Ik eindig voorloopig mijue opmerkingen, mocht ik misschien 
iu veler oogen me hier en daar van enkele krachtige expres
sies bedienen, bedenk dan, dat de vorm niets te maken heeft 
met 't doel, dat, hoop ik, 't doel van velen is: een innige 
hereeuiging der beeldende kunsten. 

Dat er eindelijk eens een tijd kome, dat men niet meer 
zal praten van naturalisme, realisme eu meer dergelijke onzin 
ismen, maar dat kunst eenvoudig, waarachtig en goed zij : 
een spiegelbeeld der natuur, weergegeven door de ziel van 
den kunstenaar. Dau hoop ik ook, dat we niet meer zullen 
kibbelen over romantiek, renaissance of andere stijlen. 

H . W. M O L . 

B E R I C H T E N . 

— Bij den uitgever Baumgiirtner te Leipzig verschijnt eerst
daags een plaatwerk, samengesteld door deu architect L . 
Krook en getiteld: Architeklur der Niederlande, te verschij
nen in 3 a 4 afleveringen inhoudende elk 30 lichtdrukken, 
(per all. 18 mark). 

Voor hen die niet genegen ziju zich de kostbare werken 
van IJsendijck en Ewerbeck over hetzelfde onderwerp aan 
te schaffen, kan dit eeu goed werk zijn om een algemeeu 
overzicht te hebben van de voornaamste en meest belang
rijke Nederlaudsche bouwwerken uit de Gothiek-, Renais
sance- en Barok-periode. 

— Op de Tentoonstelling te Antwerpen bekwamen in de 
afdeeling onderwijs ; 

het eere-diploma : 
de Rijks-Normaalschool voor Teekenonderwijzers te Ara

sterdam ; 
de gouden medaille : 
Prof. A . Huet te Delft en de Nederlaudsche Maatschappij 

voor Kunstnijverheid te Haarlem ; 
de zilveren medaille : 
de Nederlaudsche Vereeniging voor Teekenonderwijs te 

Amsterdam. 

— In de buitengewone algemeene vergadering van de 
//llaagsche kunstkring" werd door het geheele hoofdbestuur 
collectief ontslag genomen. 

Het bestuur bestond uit de heeren Th. de Bock, J . Kok, 
De Josselin de Jong, Boele v. Heusbroek, Ode, Slange, Du 
Rieu eu G. Mann 

Als nieuwe leden van het hoofdbestuur zijn reeds gekozen, 
de heeren: Wouter, Nijholf, inr. Lein, Enthoveu eu D. 
Jordens. 

De aanvulling der overige bestuursplaatsen zal in de vol
gende vergadering plaats hebben. Het nieuwe bestuur zal 
in zijn streven gesteund worden door het oude. 

T W E E D E J A A R G A N G N°. 41. ZATERDAG 13 OCTOBER 1891. 

R E D A C T I K V A N A R C H I T E C T C U A E T A M I C I T I A : 

H . G . J A N S E N , W. K R O M H O U T C Z N . , JOS. T H . .1. CUIJPERS, 
P A U L J . D E J O N G H cn J . L . M . LAUWERIKS. 

Bijdragen te adresseeren aan den Heer P A U L . J . DI JoNOH, Vijzelstraat 
4 0 tc Amsterdam, en alles, wat de Administratie van het Genootschap 
betreft aan den Heer J . C. D. D I G A Z A K , le Secretaris, American-
hotel te Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P . 

Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege
zonden, aan olie leden van het Genootschap. De jaarlijksehe contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . f 12.— 
„ kunstlievende leden . „ 10. 
« buitenleden „ 7,50 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 
le . Tot gewoon lid is aangenomen de heer A. J . J . Geldens. 
2e. Als buitenlid is toegetreden de heer J . W. P. Vrij

bergen, architect B. O. W . te Padang. 
3e. Tot lokaalcommissaris is benoemd de heer Jac. 

Duncker. 
Namens het Bestuur, 
De le Secretaris, 

J . C. D. DI GAZAR. 

„ARCHITECTURA ET AMICITIA". 
1008e G E W O N E V E R G A D E R I N G 

VAN WOENSDAO, 10 OcTOUER 1894. 

De Voorzitter, de heer H . G. Jansen, opent de vergade
ring, wairna de notulen der vorige bijeenkomst worden 
gelezen en goedgekeurd. 

De Voorzitter deelt mede, dat door het bestuur als lokaal
commissaris in de plaats van den heer E. H . Kluwer is 
benoemd de heer Jac. Duncker, en dat de heer W. Krom
hout Czu. blijft bij zijn besluit, reeds in het begin van dit 
jaar kenbaar gemaakt, om als redactielid af te treden, zoo
dat in de volgende vergaderiug een redactielid in de plaats 
van den heer Kromhout gekozen moet worden. 

Bij de hierop volgende ballotage van den heer A. J . J . 
Geldens, werd genoemde heer met algemeene stemmen als 
gewoon lid van het Genootschap aangenomen. 

De heer J . Koffieberg stelde als kunstbeschouwing ter 
bezichtiging een fraaie collectie fotografien, van oude en 
nieuwe Amsterdamsche bouwwerken, vervaardigd door den 
heer E. H . Kluwer. 

Alsnu verkrijgt de heer J . C. D. di Gazar het woord ; 
Spr. zegt als Secretaris, door plotselinge verhindering van 
den heer Melchers uit Veere, die als Spreker zou optreden, 
genoodzaakt te zijn de aanwezigen eenige oogenblikken bezig 
te houden. Hij heeft daarom als onderwerp eene causerie 

gekozen: „de fotografie in verband met de bouwkunst. 
Op eenvoudige en aanschouwelijke wijze, werd het beloop 

eener fotografische opname uiteengezet en vertoond, waarna 
de heer di Gazar, in de geheel donker gemaakte vergader
zaal, een glasplaat ontwikkelde en daarna fixeerde. 

Als toelichting zijner verhandeling liet Spr. eenige foto's 
en de daarbij behoorende negatieven van reproduction van 
lijnteekeningen en aquarellen circuleeren. 

De Voorzitter bracht den heer di Gazar den dank der 
vergadering voor zijne causerie. 

In de vragenbus waren een serie zeer interessante vracen 
gevonden. 

De Voorzitter stelde voor deze vragen in het orgaan te 
plaatsen en op die wijze de antwoorden uit te lokken. 

De heer De Bazel vroeg of voor de beantwoording dezer 
vragen niet een prijsvraag was uit te schrijven, terwijl de 
heer di Gazar voorstelt een commissie te benoemen om deze 
vragen te beantwoorden. 

De Voorzitter zegt, dat hij het meeste heil verwacht van 
publiceering in het blad, hij wekt voorts de leden op vragen 
le doen ook op technisch gebied, wijl de heer J . A . van der 
Kloes geklaagd heeft over de weinige medewerking voor het 
technische bijblad. 

De heer Duncker vraagt inlichting aan het Bestuur over 
het artikel van den heer H . W. Mol in het genootschaps-
orgaan van 0 Oct. Spr. verwondert er zich over dat dit 
stuk, dat volgens hem een absurditeit is, door de Redactie 
geplaatst is. 

De Voorzitter antwoordt, dat dit stuk door deu heer Mol 
onderteekend is, en dus de inhoud voor zijne rekening 
blijft, leder heeft het recht om er tegen te schrijven. 

De heer Duncker betreurt het, dat de beer Mol niet op 
de vergadering aanwezig is, dan zou hij hem gaarne regel 
voor regel zijn stuk weerlegd hebben. 

De heer Ellens zich aan de zijde van den heer Duncker 
scharende, verwacht in de eerste plaats dat hetgeen in het 



174 A R C H I T E C T U R A . 13 October 1894. 13 October 1894. A R C H I T E C T U R A . 175 

Genootschapsorgaan wordt geschreven, goed Hollaudsch is, 
het ligt toch op den weg der Redactie dit te controleeren. 

De Voorzitter zegt, dat, waar het Art. onderteekend is, 
de Redactie niet als corrector wenscht op te treden. 

De heer Paul J . de Jongh is het geheel met den Voor
zitter eens. 

De heer Duncker zegt, dat het blad niet alleen door de 
leden, doch ook door het publiek gelezen wordt, dat allicht 
zich op een dwaalspoor laat leiden ; hij voor zich heeft het 
stuk voor een mop gehouden. 

De heer Bauer betreurt het, dat twee leden aanmerking 
maken op het pogen van een der jongste leden, en met de 
wetenschap dat de redactie weinig steun heeft van de leden, 
moet iemand die wat schrijft, al slaat hij de plank glad 
mis, eerder gesteund dan aangevallen worden ; hij sympathi
seert met den heer Mol juist om den moed, iets te willen 
doen. 

De heer Duncker beaamt dit, maar zou dan toch een 
grens getrokken willen zien, opdat niet al wat absurd is 
maar opgenomen kan worden. 

De Voorzitter is het niet eens inet den heer Bauer dat 
der tegenspraak de kop ingedrukt moet worden ; hij noodigt 
echter nogmaals ieder die het niet eens is met dit stuk, 
er tegen te schrijven. Bij een vorige quaestie is den beer Mol 
verweten dat hij iu een ander blad dan dat van het Genoot
schap had geschreven, dus gaat het niet aan genoemden heer 
nu te weigeren in het Genootschapsorgaau te schrijven. 

Hierna werd de vergadering, niets meer aan de orde 
zijnde, gesloten. 

V R A A G B U S . 

Ingekomen zijn onderstaande vragen : 
1. Hoeveel uren kan een normaal mensch per dag recht

lijnig teekeuen zonder ziju gezondheid te benadeelen ? 
2. Voldoet 't Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam aan 

ijzerconstructie-eischen, zoodat dit gebouw tot ijzerstudie-
basis kan dienen ? 

3. Wanneer is 't niet en wanneer is 't wel gemotiveerd 
een torentje bij een hoekhuis te brengen ? 

4. Is er iets te zeggen tegen 't gebruik van zinken 
dakkapellen ? 

5. Wat is symboliek ? 
6. Wat is de eigenlijke beteekenis van revolutiebouw en 

hoe is men aan dit woord gekomen ? 
7. Zouden openbare voordrachten over bouwkunst nuttig 

en noodig zijn ? 
8. Is de finantieele positie van opzichters en teekenaars 

bevredigend te noemen P 
9. Hoeveel percent van de bouwsom kan de architect 

met een gerust geweten rekenen ? 
10. Welke verhouding moet er bestaan tusschen den ar

chitect en den teekenaar ? 
11. Wat is 't verschil tusschen natuurlijk en naturalistisch ? 
12. Wat is 't beste tijdschrift over bouwkunst in ons land ? 
13. Wat is de geschiedenis der Sasseupoort te Zwolle? 
14. Wat is rationeel bouwen ? 
15. Is rationeel bouwen aesthetisch of niet? 
10. Wat weet men van den tempel vau Salomo ? 
17. Welke zijn de werken van Vignola ? 
18. Is kunst altijd symbolisch? 
19. Wat is kunst? 
20. Kau men 't nieuwe Museum Suasso als een kunst

uiting beschouwen en tot studie-voorbeeld nemen? 
21. Wat is het verschil tusschen den architect der mid

deleeuwen en deu architect der renaissance ? 

22. Welke zijn de Egyptische dynastiën en welke kunst
werken heeft iedere dynastie voortgebracht? 

H H . leden, die voornemens zijn een of meer vragen, hetzij 
op eene vergadering of als bijdrage in het orgaan, te beant
woorden, worden uitgenoodigd daarvan mededeeling te doen 
aan het Bestuur. 

D E „NOTRE-DAME" TE PARIJS. 
'Vervolg en slot van bh. 170.) 

In 1818 wordt er alweer beraapt, vernieuwde restauratie 
en daarmede onverantwoordelijke baldadigheid gepleegd aan 
de oude kathedraal. 

Iu 1847 wordt een nieuwe restauratie op het getouw ge
zet, maar deze is er eene bij uitnemendheid. Sedert 30 jaren 
had de smaak voor de Gothiek, de liefde voor de Architectuur 
der middeleeuwen zich weer doen gevoelen. Ernstige en 
geleerde mannen treden te voorschijn, die tot dusverre in 
stilte hadden gearbeid, eu die uit een chaos van banaliteiten 
de tradities terugvonden van deze edele bouwkunst, zóólang 
reeds vergeten eu verguisd. 

Na hetgeen we gehoord hebben van de elkander opvol
gende knoeipartijen is het van het grootste gewicht te hooren 
gewagen van een deugdelijke restauratie dezer wereldkerk. 
De behoefte naar een dergelijke bewerking deed zich van 
dag tot dag sterker gevoelen, maar welk genoegzaam ver
licht en ontwikkeld brein, welke hand, vast genoeg om met 
zekerheid den vorm te beheerschen, moesten de kunstenaars 
bezitten, om een zoo moeielijk en delicaat werk te onder
nemen. 

Lassus en Viollet-le-Duc zijn niet vervaard geweest die 
reuzentaak te aanvaarden. Ze hebben er zich aan gewijd 
met een hartstocht, die meesterwerken doet geboren worden. 

Deze beide architecten hadden hunne sporen reeds ver
diend met de schoone restauratie van Saint-Germain 
1'Auxerrois, en met die, niet minder moeilijk en belangrijk, 
van Sainte-Chapelle du Palais, uitgevoerd onder directie van 
Duban. 

Beide heeren Viollet-le-Duc en Lassus hebben zich ge
worpen in een doolhof van naspeuringen en studies, die de 
stoutste verbeelding beschamen. Oude handschriften, dossiers, 
bedolveu onder het stof der eeuwen, vergeten teekeningen, 
mismaakte fragmeuten, oude houtsneden, brieven en andere 
zaken, voor niemand dan voor den archeoloog van waarde, 
ze hebben alles verzameld, ondervraagd, bestudeerd en „au 
fond" geanaliseerd om te komen tot de volmaking van hun 
restauratie-plan, bovendien geleid door dien aanbiddelijken 
geest van vernuft en sagaciteit, die Cuvier eeu auti-dilu-
viaansch dier deed herkennen bij de enkele beschouwing van 
een tand of wervelbeen. 

Eu zijn niet de scheppingen der natuur ouderworpen aan 
de wet der logica, die zoo dikwijls wordt verouachtzaamd 
in de «scheppingen der meuschelijke gedachte, welke men maar 
moet terugvinden uit een gewirwar van meanders en snorkels 
uit een telkens veranderende beschaving en mode ? ? 

Waarlijk, om het geheele monument bijéén te nemen en 
het „aus einem gusz" terug te brengen tot het oorspronke
lijk plau, om zelfs den stijl maar te doen terugvinden van 
al die diverse perioden, die hunne bladzijden op de gevels 
en in het intérieur openslaan, 't zou een niet te verwezen
lijken pretentie zijn. 

Men moest zichzelf met het monument telkens veranderen 
en kon niet in één enkelen stijlvorm arbeiden; de strenge 
en hooge stijl van de dertiende eeuw voor deu hoofdgevel, 
de meer opgesmukte stijl van de veertiende eeuw aan de 
noord- en zuidgevels en aan de apside, die dreigde bouw
vallig te worden, alles moest op zich zelf behandeld worden 
en toch tot één geheel gecombineerd! 

Men moest soms ook niet den te zachten dokter spelen 
om gerechtigheid te plegen aan de grove anachronismen van 

SounHot, de prcfaniteiten van een knoeier als Parvy, en aan 
het vandalisme van de Revolutie, het Keizerrijk en de 
•Restauratie-regeering. De beide artiesten hebben met groote 
eer en lof hun zware taak volbracht. Ze hebben de toren
vensters bevrijd van de afschuwelijke borden, die hen in 
den weg zaten. 

De groote getimmerde deuren van onaangenamen vorm, 
vervangen door anderen, gelijkende op die van den voorge
vel en waarvan het ijzeren hang- eu sluitwerk nog lang een 
der roemrijkheden der herboren Gothische smeedkunst zal 
uitmaken. 

Ze hebben langzamerhand schoone beelden, den Christus 
en zijne Apostelen, de Heiligen en de Koningen weer een 
plaats gegeven in de nissen, die zóólang ledig waren — en 
echter zooveel bijdragen tot eeu gelukkige decoratie van de 
gevels ! ! Ze hebben de mortellaag van de contreforts en de 
arc-boutants verwijderd en den Zuidelijken gevel, dien welke 
naar den Seinekaut gekeerd is, met den transeptgevel en de 
koorapsiden eeu gewaad aangedaan, volkomen der kerk waardig. 

Op zulk eeue wijze kwam men tot de eenvoudigste eu 
schoonste natuurlijkheid terug, door het ongezonde en onna
tuurlijke weg te nemen. 

De vorige restauratiemannen hadden de steenstukken der' 
areboutants doen verdwijnen door er vloerbakken voor te 
plakken, gedeeltelijk met spijkers vastgezet. Oorzaak was 
dat de steen dier luchtbogen verweerd was eu daardoor 
gevaar opleverde. Deze methode genas het kwaad op dezelfde 
wijze als een lapje eeu in contagiuiu verkeerende wond, 
maar 't nam niet weg dat verweering en vocht voortaan 
vrij spel hadden. Men moest dus deze sierlijke en hechte 
supports van het bouwwerk geheel vernieuwen. Aau alle 
zijden werden de nonsens détails gesloopt en vervangen door 
bestudeerde vormen, archeologisch juist, 't zij deze gehakt 
werden op plaats of aan den voet van het monument. 

Toen al dat nieuwe steenwerk was aangebracht, dacht 
inen er over om het te tinten in de kleur der oude gedeel
ten, doch Viollet-le-Duc was daar beslist op tegeu. 

Regen en stof zouden het hunne wel doen om na verloop 
van een tiental jaren, alles te zamen te brengen. 

De afvoerbuizen van voorheen, die zoo'n burgerlijk aan
zien gaven, zijn verwijderd en vervangen door gargouilles 
met hoofden van chimères, hydra's leeuwen en draken, 
die er nu weer lustig op los spuwen. Maar dat doet er 
niet toe. De kunst is hersteld in al haar schilderachtigheid. 
Behalve deze restauratie van het oude moesten de kunste
naars er nog nieuw werk aan toe voegen. 

De Sacristy was geheel ingericht voor die van Cathedraal 
doch daar de Notre-Dame ook als Parochiekerk dienst doet, 
zoo was het zeer noodig een Sacristy te bezitten, geheel aau 
dat doel beantwoordend. 

De beide architecten hebben dit evenzeer begrepen en 
van de nieuw aangebrachte sacristy een oorspronkelijk mees
terstuk gemaakt! 

Tusschen de groote en de kleine Sacristy bevindt zich 
een geheel ingesloten kleine plaats, keurig in lSeeeuwsche 
Gothiek uitgevoerd. De wanden er van bestemde inen voor 
behandeling met schilderwerk, gelijk te zien is den Campo 
Santo te Pisa. 

Er bestaat bijna geen naïever en begoochelender schouw
spel dan deze hof, zuiver 13e eeuwsch, in geen enkel dé
tail verradend het werk te zijn van mannen dezer eeuw ! 

De geschiedenis dezer kathedraal staat in 't nauwste ver
band met die van Parijs, met die van Frankrijk ! Wat zijn 
er geene feesten gevierd! Wat eeu koninklijke doop- en 
huwlijksfeesten ingehuldigd, wat een „te Deums" eu „Pro-
fuudis" hebben daar weerklonken ! Wat eeu geslachten zijn 
door hare majestueuze portalen gegaan cn wat een veroverde 
vaandels hebben tijdelijk de gewelvei. aan het oog onttrokken ! 

Sta nog lang, grijze kathedraal der oudheid, blijf een 
wereldkerk ten zege der geheele menschheid en wordt ge 

onverhoopt na eeuwen wederom zóó bouwvallig, dat nieuwe 
restauratiën noodig worden, . . . . lever uwe steenmassa's 
dan over aan de genialiteit van een tweeden Viollet-le-Duc! 

J A N nu Q U A C K . 

Den Boog. Architect. 

I N G E Z O N D E N . 
Aan den Heer tl. W . Moi . ! 

Naar aanleiding van een stukje van uw hand, getiteld 
„Architectuur Philosophie", wenschte ik enkele opmerkingen 
te maken, die minder inhoud, zinvorm en taal betreffen, dan 
wel het doel, dat iemand, volgens mijne meening, voor oogen 
kan hebben, wanneer hij zijue overtuiging op kunstgebied 
aan het papier toevertrouwt en — publiek maakt. Ik meen 
dan tot het besluit te kunnen komen, dat stukjes, als het
welk gij „Architectuur Philosophie" durft noemen, onbe
staanbaar zijn. Ik acht het ounoodig daarvoor het geschrevene 
in al zijn onderdeelen na te gaan, wijl dit zulk een verward 
samenraapsel is der sedert jaren verkondigde ware en groote 
beginselen op kunstgebied, door Viollet-le-Duc o.a. in zulke 
glasheldere, verwonderlijk schoone vormen gegoten, dat wel 
niemand, die het verheffende van dergelijke lectuur kent, 
lust zal gevoelen uw gehaspel te ontwarren. 

Ook zinbouw en taal (het schoone uit zich in alles) laat 
ik buiten beschouwing, daar zij meer op het gebied van 
den corrector t'huis behooren. 

Om nu le komen tot de aanduiding van hen, die tot 
schrijven in bovengenoemdeu zin, volgens mijne meening, 
gerechtigd zijn, onderscheid ik twee gevallen. Neem een 
denker. Met een schat van voorloopige wetenschap toegerust, 
tracht hij door te dringen tot deu grond der dingen. Hij 
onderzoekt en vergelijkt, spoort de beginselen op, die aan 
de werken der groote geesten uit alle tijden ten grondslag 
liggen. Steunende op wat eeuwig waar is, komt hij tot het 
besef van het schoone, want schoon is de ideale uiting vau 
wat waarachtig is. Zoo gaat hij te leer bij hen die groot 
en vóór hem waren en al maar terugkeerende tot de eerste 
bronnen, al maar zoekende, werkende, vergelijkende, opbou
wende en afbrekende, vormt zich eindelijk (Leonardo da 
Vinei meende op zijn negentigste jaar) eeu meeuiug. 

Wat is kunst ? Vraag het dien denker eu hij zal u zijne 
ervaringen mededeelen, zijne inzichten, verkregen na einde-
loozen arbeid, het resultaat vau wetenschap, talent, studie 
en onderzoek. 

Dit is het eerste geval. Ik meen, dat die denker gerech
tigd is te schrijven. Wij allen zijn geen denkers, de meesten 
onzer beginners, stamelaars op het groote gebied der kunst. 
De inzichten van dien denker hebben dus waarde voor ons, 
ze zullen voor ons misschien den weg tot zelfstandig on
derzoek bauen, zullen ons voorlichten in het duister rijk, 
waarin we als verdwaalden ronddolen. Wij allen kunnen niet 
tot de bronnen terugkeeren, zelf de beginselen zoeken, 
die der kunstwerken tot grondslag dienen. Daarom lezen we 
wat die denker schrijft, hij, de geleerde, de kunstenaar, de 
vorscher. En gelukkig reeds achten we ons, als we zoover 
zijn gekomen, dat een straaltje van het licht, vau dien den
ker uitgaande, ons kon treffen en verwarmen en tot hooger 
voeren. 

Tegenover deze enkele uitverkorenen, deze denkers, staan 
wij. Met „wij" bedoel ik gij en ik en de meesten onzer. Wij 
vormen, volgens mijne meening, het tweede geval. Wat die 
denker, laat ik nu maar zeggen, wat de groote geesten op 
kunstgebied schreven, lezen wij en wat is natuurlijker dan 
dat wij over dit gelezene vau gedachten wenschen te wisselen. 
Hoe klein we ons ook gevoelen, toch meenen we nu en dan 
een glimp van dat groote licht te hebben opgevangen, en 
met een gevoel van verrukking wenschen we ons te uiteu en 
anderen in onze verheffing te doen deelen. Dat is juist, dat 
is te loven, maar daarbij dient het te blijven. Iu alle be-
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scbeidenbeid zullen we dus onze mcening uiten; wat zeg ik, 
onze meening, neen, de meening van ben, die wij napraten, 
maar, naar wij hopen, napraten met het bewustzijn, niet 
alleen den zin, maar ook het begrip in ons te hebben op
genomen. Dit napraten, dit voor de zooveelste maal weer
geven van meeningen, lang voor ons (en honderdmaal beter 
dan wij ooit zullen doen) reeds uitgesproken, is goed, want 
het brengt ons de opvattingen der meesters in herinnering, 
bevordert wrijving van gedachten, werkt dus ontwikkelend 
en opbeurend. Nog ontwikkelender zou misschien de vrije, 
maar daarom toch juiste, overzetting in onze taal van de 
denkbeeldeu der groote mannen op ons gebied voor ons zijn. 
We zouden er onze eigen beschouwingen aan kunneu vast-
knoopen en wel is waar geen zoogenaamde oorspronkelijke 
stukken leveren, maar stukken, die waarde hadden. 

Zoo beschouwd vind ik dat ons schrijven reden van bestaan 
kan hebben, maar wat ter wereld kan iemand Uw lof, wat 
ter wereld Uw blaam schelen ? Welk voordeel kunnen wij 
trekken uit Uwe verwarde zinnen, in hoeverre zullen Uwe 
banale vergelijkingen ons een schrede verder brengen op 
den weg, dien wij bewandelen ? In welk opzicht kan slecht 
Hollandsch onzen smaak veredelen ? Viollet-le-Duc zegt niet 
voor niets: „Om iets te kunnen mededeelen moet men 
gedachten hebben, goede gedachten, en die uiten in schoo-
nen vorm." 

Waarlijk, lateu we onze grenzelooze eigenwaan wat intoo-
men. Laten we kennis verzamelen, studeeren, onderzoeken, 
vergelijken, laten we werken en niet onzen tijd verbeuzelen 
met zoogenaamde oorspronkelijkheid te verkondigen, waar 
we niets doen dan op de meest gebrekkige wijze oude 
meeningen herhalen. En vóór alles, laten we, zoo wij 
critiek willen uitoefenen, eerst toonen, dat wij critiek mogen 
uitoefenen. 

Wij bespareu anderen dan de moeite veel te lezen, wat 
beter nooit geschreven ware, en we maken ons zelf niet — 
belachelijk. O W. N I J H O F F . 

E E N NUT1TGE I N S T E L L I N G . 

Wanneer viert onze Vraagbus eens een jubilé ? 
Of is de datum van haar ontstaan, evenals die van zoo

vele audere eerwaardige instellingen, in het grijs verleden 
zoek geraakt ? 

Op het uiterlijk afgaande, kan haar zeker een hooge 
ouderdom niet ontzegd worden ; de archeoloog zal in den 
stijl of de samenstelling van het geheimzinnige Pandora-
doosje niet gemakkelijk een uitgangspunt vinden om den 
tijd zijner wording te benaderen. Als iemand het echter 
weet dan moet het de Eere-Voorzitter zijn, de man die al 
zoo menig gedenkwaardig feit op kruiïge wijze betoostte en 
nog onlangs een fraaie gelegenheids-speech afstak toen de 
20U()ste portefeuille van „het leescircus" — zooals onze 
waardige bode die instelling noemt—haar kringloop begon. 

Mogelijk is de Vraagbus wel jaloersch geworden op deze 
ovatie aan haar jongere zuster, althans, nadat we in den 
laatsten tijd al bijna gewoon waren geraakt aan de mede-
deeling van de bestuurstafel, op 't einde eener vergaderiug, 
dat de Vraagbus ledig bevonden was, werden we deze week 
verrast met een ware stortvloed van vragen, de eene al 
interessanter dan de andere. 

Wie durft nu nog gedurende de eerste paar jaren over 
gebrek aan stof te klagen ? Zal er geen gevaar bestaan dat 
onze leden, na zich overdag met het rechtlijnig teekenen de ge
zondheid reeds te hebben benadeeld, met het oplossen dezer 
vragen-serie gedurende de lange winteravonden geheel over
stuur zullen geraken ? Of is dat soort arbeid als een heil
zaam preservatief tegen abnormaliteit, ontstaan uit boven
genoemde oorzaak, te betrachten ? De oplosser of oplossers 
van de eerste vraag zullen ons zeker hieromtrent inlichten. 

Een niet ingekomen vraag vindt hier nog plaats, namelijk : 

Hoe komen wij aan eeu nieuwe typische vraagbus, niet of 
zonder een apart hokje, in te richten als moppentrommel, 
eeu schikking die zeker in een lang gevoelde behoefte zou 
voorzien ? 

Doch vóór men zich hierop spitsen gaat, bevelen wij ieder 
onzer lezers ernstig aan, zijn krachten te beproeven aan de 
oplossing van de rijke collectie vragen, die onze goede, oude 
bus zoo onverwacht in ons midden wierp. 

IIET N I E m v Ê T o S T - E N TElTËGltAAFKANTOollT^ 

In verband met de dezer dagen medegedeelde geruchten 
omtrent het onvoldoende van het terrein voor het bouwen 
van het post- en telegraafkantoor alhier, kunnen wij, ter 
aanvulling van een vorig bericht, nog mededeelen, dat bij 
het onderzoek in de afdeelingen der Tweede Kamer van 
het wetsontwerp tot wijziging der begrooting voor Water
staat voor 1893 wordt gezegd, dat in het verslag over de 
openbare werken van 1893 is medegedeeld, dat met de afbraak 
van het bestaande post- en telegraafgebouw te Amsterdam 
en van de door onteigening verkregen perceelen is aange
vangen ; dat de aanbesteding van het nieuwe gebouw in 
het voorjaar van 1894 zal kunnen plaats vinden en nog vóór 
den winter de fundceringen zullen kunnen worden gemaakt. 

Opgemerkt werd, dat het feitelijk verloop der zaak met 
die voorstelling in strijd is. Immers, voor het maken der 
fundeeringen voor het nieuwe gebouw zijn tot heden geen 
toebereidselen gemaakt en van voltooiing daarvan vóór den 
winter is dus geen sprake. Men had den indruk gekregen, 
dat er bij de Regeering twijfel bestaat ten aanzien van de 
doelmatigheid, hetzij van het terrein, hetzij van de opge
maakte plannen en men wees op het bezwaar, dat tengevolge 
van het gebrek aan voortgang met den bouw de duur der 
tijdelijke en uit den aard der zaak gebrekkige en in zeker 
opzicht gevaarlijke huisvesting van den dienst in de daar
voor aangewezen houten gebouwen, zal worden verlengd. 
Men wenschte, zooals reeds kortelijk in onze laatste Avond
editie is gemeld, van den minister te vernemen of er grond 
bestaat voor het loopende gerucht, dat door de regeering 
naar een ander terrein wordt uitgezien. (Telegr.) 

B E R I C H T E N . 

— De Jury van beoordeeling voir de door de Vereeni
ging „Houwkunst en Vriendschap" te Rotterdam uitgeschreven 
algemeene prijsvraag, tot het maken van een ontwerp van 
een Vereenigingsgebouw, heeft geen der ingekomen ontwer
pen den lsten prijs toegekend, maar aan de ontwerpen, 
ingezonden onder motto Rotterdam en Arbeid Adelt een 
bronzen medaille met f 75, en aan het ontwerp onder het motto 
Cumbrinus eene eervolle vermelding toegewezen. 

Aan het correspondentie-adres der beide eerstgenoemde 
ontwerpen is verzocht de namen bekend te mogen maken, 
terwijl de ontwerper van het ontwerp ('ambrinue wordt uitge-
noodigd zijn naam en adres schriftelijk op te geven aan den Se
cretaris der Vereeniging, daar bij dit ontwerp het correspon
dentie-adres ontbreekt. 

In een volgend nummer zal het rapport der Jury worden 
opgenomen, terwijl een afschrift van dit rapport aan de drie 
bekroonde ontwerpers zal worden toegezonden. 

— Rij opening der verzegelde naambriefjes van de vijf 
ontwerpen, die toegelaten zijn geworden tot deu definitieven 
wedstrijd voor een diploma der Bakkerij-tentoonstelling is 
gebleken, dat „A. B. C ." is ontworpen door den heer Th. 
Molkenboer; „Bij", door den heer J . B. Heukelom Jr . ; „Koek 
en Kriek", door de heeren : J . L van Ishoven en M . C. E . 
Vermeulen, allen alhier, en „Korenbloem", door den heer E. 
Engel Jbszn., te Koog a/d Zaan. 

De uitreiking der premies zal geschieden bij gelegenheid 
der plechtige uitreiking der bekroningen door den burge
meester van Amsterdam in het Paleis voor Volksvlijt. 

Dag en uur daarvan zullen nader worden bekend gemaakt. 
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R E D A C T I E V A N A K C H I T E C T C H A E T A M I C I T I A -

H . G . J A N S E N , W . K R O M H O U T C Z N . , JOS. T H . J . CUIJPERS 
P A U L J . D E J O N G H en J . L . M . LAUWERIKS. 

Bijdragen te adresseeren aan den Heer P A I I , . J . D E J O N G H , Vijzelstraat 
40 le Amsterdam, en alles, wat de Administratie van het Genootschao 
betreft aan den Heer J . C. D. D I G A Z A R , le Secretaris, American-
notel te Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P . 

Het orgaan met teehnisel. gedeelte wordt wekelijks franco toege-

v „ o e e n \ 7 . , . e B ï a n , ' l e t G l "° ü , 8 < ! ' » 1 1>- De jaarlij ksehe contributie voor bet lidmaatschap bedraagt: 
Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig) f 12 — 

• kunstlievende leden . ' ï o ' 
« buitenleden " 7 50 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

1°. De 1009de gewone Vergadering zal gehouden worden 
op Woensdag, 24 October a.s., des avonds te 8 uur in het 
Genootschapslokaal, American Hotel. 

Agenda : 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Verkiezing van een lid der Redactie in de plaats 

van den heer W . Kromhout Czn. 
Door het Bestuur wordt als candidaat gesteld de heer 

| C. W . Nijboff. 
e. Bijdrage van den heer Franz. M . Melchers van Veere. 
Onderwerp: „Les arts p'astiques dans la vie sociale 

moderne". 
d. Kunstbeschouwing van den heer W. Hoeker. 
2°. Deze week zal worden aangevangen, met het terug

zenden der ontwerpen, ingezonden op de prijsvraag : „Ten
toonstelling Hotelwezen". 

Namens het Bestuur, 
Be le Secretaris, 

J . C. D. DI GAZAR. 

Arbeid Adelt - 8 teekei ingen. 
Cambrinus — 10 / / u ii a 

tl Hoogendorp — 4 // ii n II 
M en J — 6 // ii a II 
Rex !» ii ii a II 
Rotterdam - 7 ii ii ii II 
Schets — 5 ii H ii II 

Aan het Bestuur 
der Tereeniging „ Bouwkunst en Vriendschap" 

Alhier. 
WelEdele Heeren ! 

Ondergeteekenden, door Uwe Vergadering uitgenoodigd 
de plannen te beoordeelen, ingezonden als antwoorden op 
de algemeene prijsvraag voor een Vereenigingsgebouw te 
Rotterdam, in Maart 1.1. door bovengenoemde Vereeniging 
uitgeschreven, heeft door deze de eer u onderstaand rapport 

| »»n te bieden. 

Ingekomen zijn 7 ontwerpen, alphabetisch gerangschikt 
onder de navolgende motto's: 

Arbeid adelt. De algemeene indruk, die dit plan te weeg 
brengt is gunstig. In het sousterrain mocht dc corridor 
beter verlicht zijn. 

Eén dienstprivaat is wel wat weinig, de overige ruimten 
zijn voldoende; een aanlegplaats aan de waterzijde, tot het 
inbrengen van diversen kan zijn nut hebben. 

De ruimte, door hoofdtrap eu vestibule ingenomen, is vol
doende om een doelmatiger en fraaier trap in te plaatsen ; 
de billardzaal te isoleeren van de kotliezaal is niet geweuscht, 
terwijl de restauratiezaal ook op zichzelve ligt; het gebruik 
dier zalen wordt hierdoor zeer belemmerd. 

De twee Vergaderzalen zijn afgelegen ; wenschelijk ware 
het, indien de vergaderzalen aan elkander grensden; daarom 
verdient het aanbeveling, zooals de memorie van toelichting 
het aangeeft, de restauratiezaal en vergaderzaal om te wisselen. 

Het plaatsen van privaten, enz. tegenover den hoofdingang 
is te ontraden. Met M en J heeft dit plan alleen de ge
vraagde afzonderlijke toegangen. 

Op de le Verdieping liggen de groote en kleine zalen 
goed, het aantal jassenkamers is te gering, cn de privaten 
cn toiletten aan de pleinzijde liggen ongunstig. 

De zoldeiïndeeling is zeer goed, de scheiding tusschen 
dienstlokalen en ateliers is goed in het oog gehouden. 

De hoofdtrap behoefde echter niet als zoodanig door te 
loopen 

Dit plan geeft in zijn geheel genomen de beste oplos
sing, is goed doordacht en goed gegroepeerd. 

De gevels zijn vrij verdienstelijk van conceptie ; door de 



I 

zucht tot overlading, die in hoofdzaak hier hare uiting vindt 
in het toepassen van te veel en minder harmonieerende 
bekroningen, mist men in deze gevels de noodige eenheid 
en samenhang, voornamelijk in den gevel //Baanzijde", waarin 
ook het trappenhuis te veel domineert en een afzonderlijk 
geheel vormt. 

De bijgevoegde zijgevel is belangrijk beter. 
De doorsneden zijn met zorg behandeld, toch was meer 

afwisseling van vormen in de langsdoorsnede gewenseht, de 
dwarsdoorsnede is beter, vooral de behandeling van het 
trappenhuis is goed. 

De détail geeft sommige verhoudingen minder goed weer 
dan de gevels op de kleine schaal. Overigens zijn de ge
bruikte motieven op zichzelve goed en flink van vorm. 

Het geheele ontwerp is goed geteekend. 

Cambrinus maakt den indruk van een goed bestudeerd 
plan, geen der onderdeelen is verwaarloosd, jammer, dat 
de uitkomst niet evenredig is aan de besteedde moeite. 

De indeeling van het sousterrain is goed, alleen is de 
keldertoegang aan het van Hoogendorpsplein ongewenscht. 

Afmeting vau entree met vestibule en trap zijn goed, de 
hoofdtrap heeft echter een minder goeden vorm, de gang 
moest in den as der hoofdtrap liggen. 

Een afzonderlijke toegang tot de kolliezaal ontbreekt, 
afscheiding van koffie- en billardzaal is niet bevorderlijk 
tot het juiste gebruik dier zalen ; het bufl'etkamertje neemt 
een te fraaie plaats i u ; de billardzaal is ongunstig van 
vorm, de jassenkamer ligt afgelegen voor het gebruik der 
zalen beneden, en voor het gebruik der zaal boven te dicht 
bij den uitgang, en de privaten tegenover deu ingang zijn 
slecht geplaatst. 

De woning van den kastelein is niet fraai. 

le Verdieping: de vestibule met gang zijn bekrompen, 
de toegang tot de kleine zaal is gebrekkig. De onderlinge 
verbinding der zalen is overigens zeer verdienstelijk; de 
trap naar de ateliers is te ruim. 

De logeerkamers voor personeel moesten op zolder geheel 
geïsoleerd van de ateliers zijn; de bergplaatsen en strijk
en mangelkamer ontbreken geheel, zelfs heeft ontwerper de 
privaten over het hoofd gezien. 

De gangen zijn in dit plan vrij donker. De gevels zijn 
met talent ontworpen, doch zijn naar meening van beoor
deelaars wat klein van détail, vooral de bekapping met hare 
afwisselende dakvenstertjes, topgevels etc. 

Het denkbeeld van één gebouw gaat hierdoor verloren. 
De doorsneden zijn niet zonder verdienste, vooral de dwars

doorsnede met de versiering van de groote zaal is goed 
van gedachte. De détail vertoout goede vormen. 

Het teckenwerk is flink en goed. 

Hoogendorp. De lokalen van het siusterrain zijn, met het 
oog op het inbrengen van cousumabel direct van buiten, 
moeielijk te bereiken. 

De vorm der trappen aan den hoofdingang is ongeschikt; 
de gang is donker cn de bijkeuken slecht verlicht. 

Toegangen voor den kastelein en voor de koffiezaal ont
breken, het bulfet is wat klein en de jassenkamer, toiletten 
eu privaten zijn ongeriefelijk gelegen. 

De verdeeling der zalen op de le verdieping is zeer goed, 
alhoewel de rechte vestibule weinig tot fraaie, architectonische 
oplossingen aanleiding geeft; die van den zolder kan beter 
zijn, daar ontwerper te weinig rekening heeft gehouden met 
afscheiding der schildersateliers van de dienstvertrekken ; ook 
ontbreken hier de toiletten en privaten. De gevels zijn goed 
van karakter, doch eentonig van compositie; de topgevel 
boven op de kroonlijst heeft weinig overeenkomst en geen 
verband met het gevelvlak. 

De doorsneden vertroonen weinig afwisseling van vorm en 
van behandeling. 

De détail geeft goede motieven te zien en is wel bestu
deerd. 

Het teekenwerk van het geheel is verdienstelijk. 
M en J Het sousterrainplan is bekrompen, de bijkeuken 

is zeer slecht verlicht, de kelders en ruimten voor verwar
ming zijn onvoldoende, de toegang naar de provisiekelders, 
bergplaatsen en bierkelders moet door de keuken plaats 
hebben, wat zeer onpractisch is. 

Op den begane grond is de onderlinge ligging der zalen 
ongunstig, de entree te bekrompen, evenals de kasteleins
woning ; toiletten en privaten zijn ook niet gelukkig ge
plaatst. De le verdieping is geheel verkeerd van indeeling, 
veel ruimte versnipperd aan portalen etc, waardoor men 
slechte toegangen tot de zalen krijgt. De societeitslokalen 
zijn hier als vergaderzalen aangegeven, de toegang tot de 
2e zaal geschiedt langs groote omwegen, de vorm der zalen 
met de korte zijde aan de straat is niet goed; jassenknmers 
ontbreken, de privaatinrichtingen zijn gebrekkig, de berg
plaats voor stoelen ligt in volslagen duisternis. De zolder-
indeeling laat iets minder te wenschen over, de afscheiding 
van ateliers en dienstvertrekken kon beter zijn, bergplaatsen 
en privaten voor de ateliers ontbreken. 

De wijze waarop deze plattegronden ziju geteekend, doen 
aan de duidelijkheid van dit plan veel te kort. 

Gevels en doorsneden vertoonen gebrek aan vorm en 
kennis en compositieversieringen, de détail heeft dezelfde 
gebreken. 

Bex. In het sousterrain liggen de keukens te ver van de 
restauratiezaal eu van het buffet- eu de koffiezaal; de provisie 
is wat afgelegen van de keuken; de toegang van de waterzijde 
is goed bedacht. 

De planoplossing van den beganen grond is door mis-
plaatsing van vestibule, trap en privaten geheel verkeerd, 
daar zij met het oog op het uitzicht, de mooiste plaatsen 
innemen ; een privaat zonder licht of lucht, zooals in de 
kasteleinswoning voorkomt, is ongewenscht. 

De le verdieping, alhoewel in mindere mate, heeft de
zelfde gebreken als de begane grond. De zolder-indeeling is 
goed. 

Gevels en doorsneden zouden veel winnen, wanneer het 
teekenwerk door ervaren hand gedaan ware, zij vertoonen 
wel eenigen aanleg, doch zijn door nog onvoldoende studie 
en door zucht tot overlading niet geslaagd. 

Het teekenwerk laat nog veel te wenschen over. 

Rotterdam. Een afzonderlijke toegang van de straat naar 
de kelderverdieping, alhoewel niet direct gevraagd, is ge
wettigd, daardoor zijn de kelders voor het inbrengen van 
goederen vrij goed te bereiken ; de gang is bijna geheel 
donker, en de privaten voor het persoueel ontbreken. Wen-
schelijk ware het, indien de keukens meer in de nabijheid 
der lift van de restauratie- en koffiezaal geplaatst waren. 

De hoofdingang is te bekrompen van opvatting evenals 
de corridor, die naar den te ver afgelegen trap leidt; zoo
als in haast alle projecten, ontbreekt een afzonderlijke, 
directe toegang van buiten tot de koffiezaal. 

Het bullet met kamertje is wat klein, de vorm der bil
lardzaal kon gunstiger ziju ; de privaten ziju afgelegen, dat 
van den kastelein is geheel donker. 

Op de le Verdieping is de onderlinge ligging der zalen 
over het algemeen goed, doch de ligging van trap en ves
tibule niet gelukkig ; de tooneelzaal behoort ook afzonderlijk 
bereikt te kunnen worden; de toegangen der groote zaal 
zijn niet goed gerangschikt. 

Eene garderobe, uitkomende aan een doorgang als is 
onderworpen, is zeer af te keuren en stremt bij gebruik de 
goede circulatie van het publiek. 

De verlichting den corridor op de le verdieping zal on
voldoende zijn. 

Op de zolderverdieping is een scheiding van ateliers en 
slaapvertrekken geheel uit het oog verloren, hetgeen zeer 
js af te keuren. 

De gevels, bij dit onderwerp behoorende, zijn zeker het 
beste van het ingezonden werk te noemen. Zij verdienen 
allen lof. Verdienstelijk van compositie en aangenaam van 
groepeering, hebben zij een eigenaardig en goed cachet; 
vooral de gevel aan de Schiedamsche vest is buitengewoon 
goed geslaagd. Verschillende détailvormen, die met smaak 
tot een geheel zijn ongewerkt, zijn goed en juist van ver
houding. 

Op de détailteekening valt het torentje, dat hier meer 
gedetailleerd is weergegeven, iets buiten het zoo goed vol
gehouden cachet der overige détailvormen. Wat stiller be
handeld zou zeker ten goede komen. 

Slechts ééne doorsnede is aanwezig, die zeer sober en 
droog, volstrekt geen gelijken tred houdt met de gevels. 

Het teekenwerk van het geheel is zeer goed. 
ScTiets. De sousterrain-indeeling is, behalve eene donkere 

provisie en dito gang met controle, vrij goed. 
De ingang met vestibule is ruim, de hoofdtrap niet ge

lukkig van vorm en plaatsing. De toegang voor den kaste
lein inet aangrenzende keuken is ni t goed geplaatst; de 
afzonderlijke toegang tot de koffiezaal ontbreekt. Het ver
band tusschen koffiezaal en restauratie en tusschen de twee 
zalen voor andere doeleinden, is wel gewenseht, doch de 
verbindiugsgangen zijn te nauw en te slecht verlicht De 
plaatsing van privaten en orinoirs aan deze gangen is zeer 
slecht en onpractisch. 

De jassenkamer is ongunstig gelegen evenals de trap; de 
ligging van de privaten en urinoirs is zeer ongunstig. 

De kasteleinswoning is onpractisch ingedeeld en niet ge
noeg geïsoleerd. 

De indeeling der le Verdieping is minder ongunstig; 
een scheiding der twee societeitslokalen is niet gewenseht 
en-de privaten zijn slecht geplaatst. 

De zolderindeeling is te verward en daardoor onbruikbaar. 
De gevels zijn zwak van conceptie, vervelend en droog; 

de topgevel met koepel van den groote zijgevel zijn misplaatst 
en onaangenaam van vorm; de gevel aau het plein is iets 
beter dan de zijgevel. 

De doorsneden zijn eveneens weinig beteekenend en toonen 
in het trappenhuis eenige goede détails. 

Er is weinig waarde gehecht om goede zaalversieringen 
te ontwerpen. 

De gevraagde détailteekening ontbreekt. 
Het teekenwerk is niet aantrekkelijk. 
De Commissie van beoordeeling is eenparig van oordeel, 

dat de zilveren medaille niet kan worden toegekend, daar 
geen der ontwerpen daarvoor de noodige waarde bezit. 

Zij stelt u derhalve voor aan ieder der ontwerpen, onder 
de motto's „Arbeid adelt" en /.Rotterdam" een bronzen me
daille en f 75 toe te kennen als waardeeriug der verdiensten 
in deze ontwerpen gelegen en meent te moeten releveeren 
dat //Rotterdam" zeker den len prijs zou hebben gekregen 
wanueer de indeeling beter ware geweest en de gevraagde 
doorsnede-teekeninif was bijgevoegd. 

Het ontwerp, onder motto ://Cambrinus" ingezonden, stelt 
zij voor eene eervolle vermelding toe te kennen voor de 
verdiensten in de compositie van gevels en doorsneden gelegd. 

Aldus opgemaakt en onderteekend te Rottterdam den 
October 1894. 

De Commissie van beoordeeling: 
w. g. J . V E R H E U L D . Z N . 

„ „ O N . V A N G O O R . 

P A U L . D U R I E U . 

J . J . V A N N I E U K E R K E N . 

J . P . S T O K W Z N . 

Rapp. 

» 

Als ontwerper van motto ,/Rotterdam" heeft zich bekend 
gemaakt de heer Anton J Sanders te 's Gravenhage en 
van motto //Arbeid Adelt" de heer A D. N . van Gendt, 
tijdelijk te Egmond aan Zee. 

Den ontwerper van motto //Cambrinus" wordt alsnog ver
zocht schriftelijk zijnen naam te willen opgeven aan den 
Secretaris der Vereeniging //Bouwkunst en Vriendschap" 
te Rotterdam. 

I N G E Z O N D E N . 

Aan den Heer C. W. NIJHOFF. 
üiijnheer I 

_ 't Spijt me werkelijk dat u niet de moeite hebt willen nemen, den inhoud, 
zinvorm en taal van 't stukje dat ik .Architectuur philosophic" durfde noe
men aantcvallcn en te bestrijden. Vast besloten nooit meer iemand te antwoor
den die niet direct mijn beweringen aanvalt, maak ik voor u een uitzon
dering, omdat ik u ccn sympathiek mensch vond cn, nuar ik nog altijd 
geloof, een eerlijk man. 

In de eerste plaats dan, mijnheer, iets over den toon, dien u meent tegen 
mij wel te mogen aanslaan. Neen-maar-uw schrijven is een merkwaardige 
proeve van eigenwijs - patriarchale, schoolmeesters - kinderen - bangmakende 
litteratuur. 

Ik maak me sterk, dat u 't schreef onder 't genot van een kopje mokka 
met een slaapmuts op uw eerbiedwaardige lokken; een kamerjapon aan uw 
van verontwaardiging trillende lichaamsdeclen ; een naar gewatteerde muilen 
aan uw kittelende voeten en een lange oud-Hollandschc pyp tusschen uwe 
van woede bleeke lipppen. Is 't zoo niet? heb ik niet goed geraden ?- ja , ik 
wist 't wel - alleen in een stemming, veroorzaakt door zulke sybaritische 
buitensporigheden kan men tot zulk een schrijverij komen en zicli tot ridder 
der oude-garde opwerpen. 

Maar nn alle gekheid op een stokje - mijnheer Nyhoff-in ernst - ' t komt 
niet tc pas om op een dergelijke manier tegen niemand aan tc gaan, alleen 
omdat zijn wijze vau schrijven u niet bevalt. 

Wie en wat geeft u 't recht om te veronderstellen dat ik mijn tijd ver
beuzel en tc beweren dat ik een pedant heer ben ? 

Eens cn voor altijd, mijnheer, ik ben van zulke impertinente aardigheden 
niet gediend, temeer daar ik zeker ben mijn tijd altijd nuttig en werkzaam 
te besteden - cn ik er naar streef een goed mensch te zijn. 

Ik ben niet pedant cn heb ook geen aanleg om 't ooit tc worden, daar 
ben ik heilig van overtuigd. 

IJ vangt in uw schrijven aan mij aan met 't onderscheiden van twee cate-
goriën, namely'k van denkers en daartegenover staan, zegt u, wij. Ik kan me 
wel met die bewering rcrecnigen, alleen merk ik op dat de groep „wij" 
nog te verdcelen is in twee afdeelingen en wel: le wy', die de denkers 
trachten te begrijpen cn 2c wy, die voortsukkelen onder den druk der con
ventie, zonder ooit iets van 't streven en willen der denkers op elk gebied 
(dat au fond weer een gebied is) te voelen. 

Ik nu ben zoo vrrj me tot de eerste groep te rekenen. 
Niettegenstaande u me natuurlek Weer van grenzenlooste eigenwaan zult 

beschuldigen cn niettegenstaande uw mijnbeer Leonardo da Vinei, verklaar 
ik u, dat ik, ondanks mijn nanvalligen leeftijd van nauwelijks 22 jaren, zeer 
goed weet in welke richting dc waarheid ligt cn hoe ik streven moet. Want 
dat ben ik met u eens, streven blijft 't altijd wat wc doen. Heel de natuur 
streeft, alle individuen streven, maar helaas I tc dikwijls in verkeerde richting. 

Zonder streven is mij 't leven ondenkbaar. O, zeer zeker heeft u ook 
gelijk, wanneer u zegt dat zij, die groote denkers, eigenlijk alleen de waar
achtige kunstenaars zyu cn dat wij gelukkig cn tevreden mogen zyn wanneer 
wc een glimpje vnn dat groote licht, dat van hen uitgaat kunnen opvangen. 
Maar hoevelen zijn er die daar niets van opvangen — niet waar — die 
nooit iets gehoord of gelezen hebben van 't streven en werken van mannen 
als: Thomas van Aquino, Savonarola, Spinoza, Multatuli, Viollet le-Duc en 
zooveel anderen. 

En dut is 't juist wat mc zoo droevig kan stemmen. Zie maar eens om u 
heen — wat valt er weinig van hun streven te bespeuren. 

Iedere eeuw kan van die groote mannen aanwijzen die ons, als 't ware, 
den weg naar 't hoogste aangeven. 

In plaats van dien weg echter te volgen — kceren wy' ons van hen af— 
cn gaan ons eigen pad — dat ons voert in een doolhof van onwaarheden, 
waar we dan zoo aan gewoon raken dat wc op 't laatst gaan mecuen, dat 't 
werkelijk zóó goed is. 

Verheffend is 't wanneer je 't verkeerde hiervan gevoelt cn reeds alleen 
dit gevoel van te weten dat 't zoo niet goed is, maar dat de evolutie toch 
wel 't hare zal doen, moest voldoende wezen — maar men is jong. ziet daar
door des te schever onwaarheden, wordt geprikkeld en gaat zich uiten. 

Dat men zich dun vijanden, of beter tegenstanders maakt, is niet meer dan 
natuurlijk, maar toch dwingt men zoodoende tot nadenken. 

Dit alleen is 't nlty'd wat mij tot schryven dwingt. 
Dat ik 't misschien nog niet zoo heel goed zeg, is slechts een kwestie van 

t|jd — dat zal wel beter worden als ik wat meer schry'f. 
Ik merk nog even op, dat ik 't woord „denker" echter niet iu den zin 

bezigde, dien U bedoelt. Ik meende met denker: hg die natuurlijk denkt 
en hiervoor hebben wij allen dezelfde gegevens. 

Wat betreft uw opmerking over 'tnut van vertalen van denkbeelden van 
groote mannen, kan ik u zeggen, dat ik ook dit met u eens ben en reeds 
sinds eenigen tyd, af cn toe enkele uren van mijn vryen tyd aan deze bezig
heid wyd. — Spoedig, hoop ik een cn ander in dit blad te doen opnemen. 
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Na komen we aan da piece de milieu en wel, 't beantwoorden van uw vragen. 
Uw eerste vraag : wat ter wereld kan iemand uw blaam schelen ? werd 

dezer dagen in een schrijven aan mij door iemand beantwoord. — Dit voor 
mij zeer aangenaam schrijven wil ik u wel laten inzien — puhliceeren doe 
ik 't niet, omdat 't onhebbelijk voor u zou ziju en viiór alles wil ik gentle
manlike zijn. 

M|jn persoonlijk antwoord op de vraag is : 
Ik heb nooit ergens beweerd, dat ik meende dat iemand zich mijn lof 

of blaam zon aantrekken; wat me ook volkomen koud zou laten. 

Verder vraagt u : Welk voordcel kunnen wij trekken uit uwe verwarde zin
nen ; in hoeverre zullen uwe banale vergelijkingen ons een schrede verder 
brengen op den weg dien wij bewandelen ? 

Antwoord: 
Ik kan moeielijk berekenen hoeveel voordcel een ander uit mijn beweringen 

zal trekken ; dat zal later blijken. Ik hoop echter dat 't heel veel voordeel 
zal opleveren. 

Wat de banale vergelijkingen betreft, dienc, dat er zeer veel lui zijn bij 
wien 't begrip «banaal" niet sterk ontwikkeld is. 

Ik tart u tc bewijzen, dat mijn stukje banaliteiten d. w. z. gemeenheden 
bevatte — dat u dit kondt beweren heeft me wel 't meest gehinderd. 

Uw derde vraag is: In welk opzicht kan slecht llollandsch onzen smaak 
veredelen ? 

Hierop antwoord ik, dat, zoolang u niet zeer duidelijk aantoont dat ik 
slecht llollandsch schrijf, deze vraag geen reden van bestaan heeft. 

Achter deze vraag schrijft u: Viollet-le-Duc zegt niet voor niets : Om iets 
te kunnen mededeelen moet men gedachten hebben, goede gedachten, en die 
uiten in schoonen votm. 

Ik zon de laatste zijn om deze bewering tegen te spreken maar geef u in 
overwetring er eens over na te denken wat hooger staat: goede gedachten of 
schoone vorm. 

Aan 't eind van uw schrijven (le fond est pour le bon), waar u jc voort
durend van de pluralis majestatis bedient, geeft u jc zelf permanent zeer 
goeden raad. Ik hoop voor u dat u er naar handelen zult. 

Die pluralis majestatis kan ik me best begrijpen van iemand die meent 
zijn grenzenlooze eigenwaan wat tc moeten inboomen 1 

Heusch, mijnheer, ik wist niet en kon nooit vermoeden dat er bij u nog 
zooveel te verbeteren viel. Ik betwijfel sterk of u daarmee op uw 90ste jaar 
wel klaar zult zijn. 

Tiens, tiens, wat legt u daar den volke een ondeugden van u bloot — u 
maakt jc zelf daar uit voor tijdvcrbeuzelaar, naprater en meer liefelijkheden. 

Wil u wel gelooven dat ik nog meer fiducie in u heb dan u in jezelf hebt. 
Ik ben een heslist vijand van straat repliek, meur ik vind toch dat 't altijd 

nog een pnnt van nadere overweging kan uitmaken wie zich belachelijk maakt 
— u of ik. Ik eindig hiermee, mijnheer, in de hoop dat u over me tevreden 
zult zijn cn u voortaan meer waardeering zult kunnen gevoelen voor mijn 
streven — u van mijn kant belovende voortaan zoo min mogelijk persoonlijk 
in mijn schrijven te zullen zijn — en tc zullen trachten nooit meer uit de 
beleefdheidskoets te vallen en altijd uitmuntend llollandsch te schrijven. 

H . W. M O L . 

Aan den heer JAC. DUNCKER. 
Mijnheer ! 

In 't verslag der vergadering van 10 Oct. j l . lees ik, dat u enkele aan
merkingen maakte op mijn laatste schrijven in dit blad. 

Tot mijn spijt was ik dien avond verhinderd de vergadering hijtcwonen, 
zoodat ik uwe interessante bemerkingen niet heb kunnen genieten. 

Ik neem echter de vrijheid u te doen opmerken, dat, wanneer u iets tegen 
mijn bewering tc zeggen hebt, 't heter iu dit blad dun in een vergadering 
op zijn plaats is. 

Ik verzoek u dus: 
1°. regel voor regel mgn stuk tc weerleggen ; 
2". tc bewijzen, dut, wat ik schreef een absurditeit is ; 
S". aanletooncu dat 't publiek door mij op ccn dwaalspoor zou geleid kunnen 

worden. < 
Met 't uitwerken, in dit blad, van deze drie beweringen, door u gedaan 

in de vergadering, zoudt u mij ten zeerste verplichten. 

H . W. M O L . 

Aan den heer 11. ELLENS. 
Mijnhcir ! 

Wat uw aanmerking op mijn niet goed llollandsch schrijven betreft, ben 
ik zoo vrij u in herinnering te brengen de merkwuardigc spreuk : 

Qui sine peccato est vcstrum, primus in illum lupidein mittat. 
II. W. M O L . 

„KUNST" I N D E D A G B L A D E N . 
Iu het Handelsblad van Zondag j.1. stond bij het stads

nieuws een bericht over een nieuw Minervabeeld dat de 
heer G. Rosenthal ten geschenke heeft gegeven om in de 
nieuwe Aula van het Universiteitsgebouw te Amsterdam te 
plaatsen. Als nadere bizonderheden zien we vermeld, dat 
het beeld in een stevige houten kist is gepakt en iu de 
vestibule van het gebouw is gedeponeerd, waar het door 
de zorgen van Prof Leenhof, Hoogleeraar aan de Academie 
van beeldende kunsten is aangeland, aangezien genoemde 
prof. voor de goede overkomst beeft zorg gedragen. Voorts 

wordt bekend gemaakt dat het beeld van marmer is en 
2800 K G . weegt, waardoor het noodig genoemd wordt om 
een stevigen bok op te richten om het gevaarte op zijn 
plaats te krijgen. 

Wie de auteur is van het kunststuk wordt niet gezegd, 
het publiek moet zich dus maar tevreden stellen met de 
wetenschap hoe en door wien het geschenk geëmballeerd 
en geëxpedieerd is en hoeveel K G . marmer er aan zit. 

Tot completeering van 't bovenstaande gaf het Nieuws 
v. d. Dag vau Donderdag j.1. de mededeeliug dat het be
wuste beeld uit Brussel is gekomen en waarschijnlijk in 
de Kerstvacantie geplaatst zal worden. 

V R A G E N B U S . 
Aan de Redactie is onderstaande vraag toegezonden : 
„/« bij een faillissement de architectenrekening preferent, 

als wordende zij beschouwd als arbeidsloonrekening ?" 
Voor inlichtingen omtrent bovenstaande zeer belangrijke 

vraag houdt de Redactie zich aanbevolen, zoo mogelijk met 
opgaaf vau de rechtbank, welke in zake die preferentie 
uitspraak heeft gedaan. 

U I T D E N V R E E M D E . 
— Ook de kerk du Sacré-Coeur te Montmartre nadert hare 

geheele voltooiug; talrijke werklieden zijn bezig aan den 
opbouw vau den grooteu koepel welke nu tot aan de kroon
lijst opgebouwd i s ; het volgend jaar zullen de koepels 
geheel gereed zijn. 

De voltooiing vau deu grooten klokkentoren zal langer 
tijd eischen. Men deukt het werk daaraan uiet vóór 1896 
te zullen eindigen; de hoogte zal bedragen 125 Meter; 
voegt meu daarbij de hoogte van Montmartre, welke 127 
Meter is, dau komt men tot het aanzienlijk cijfer van 252 
Meter, als hoogte van den klokkentoren boven Parijs. 

Nog moet vermeld worden, dat de verschillende geldelijke 
bijdragen voor den bouw, op dit oogenblik 27,594,713 
fraucs bedragen. 

B E R I C H T E N . 
— De commissie, die zich hier ter stede gevormd heeft 

voor de stichting van een Badinrichting met overdekt zwem
bassin aan deu Heiligenweg, is in hate pogingen geslaagd 
eene combinatie te vormen, die zich voor de nog niet ge
plaatste obligatiën gedeeltelijk garant wil stellen Dit heeft 
hoofdzakelijk ten doel, om nog gedurende de a.s. winter 
met den bouw te kunnen aanvangen. De financieele quaestie 
is dus nu opgelost, alléén ontbreekt nu nog de toestemming 
van den Gemeenteraad, om het terrein in erfpacht af te 
staan, waartoe nu wel spoedig eeu voordracht zal worden 
ingediend. 

Wij hopeu in 't belang der zaak — dat zeker door de 
commissie eu geneeskundigen voldoende is verdedigd — 
dat de Gemeenteraad zijnen steun aan het plan niet zal 
onthouden. 

— Eerstdaags zal eene tentoonstelling van werken vau 
wijlen Charles Rochussen iu „Pulchri Studio" te 's Graven
hage worden gehouden. 

Daarvoor wordt door het bestuur eeu beroep gedaan op 
alle eigenaren van belangrijke werken van dezen meester, 
die geneigd mochten zijn een of meer daarvan tijdelijk voor 
deze tentoonstelling af te staan. Het bestuur van „Pulchri 
Studio" heeft verder nog eenige belangrijke tentoonstellin
gen in voorbereiding, o. a. eeu vau werken van den heer 
II. W . Mesdag en eene andere van Joseph Israels. 

De opening dezer laatste zal samenvallen met de aanbie
ding van het huldeblijk bij gelegenheid van zijn 70en ver
jaardag, welke aanbieding destijds moest uitgesteld wordeu 
wegens het overlijden van mevrouw Israels. Tel. 

T W E E D E J A A R G A N G N°. 43. ZATERDAG 27 OCTOBER 1894. 

R E D A C T I E V A N A R C H I T E C T ! K A E T A M I C I T I A : 

H . G . J A N S E N , C. W. NIJHOF1', JOS. T H . J . CUIJPERS, 
P A U L J . D E J O N G H cn J . L . M . L A U W E R I K S . 

Bijdrngeu te adresseeren aan den Heer P A C E . J . D B J O N O H , Vijzelstraat 
40 ie Amsterdam, en alles, wat de Administratie van het Genootschap 
betreft aan den Heer J . C. D. D I G A Z A R , le Secretaris, American-
hotel te Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P . 

Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege
zonden, aan alle leden van het Genootschap. De jaarlijksehe contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
• kunstlievende leden „ ]0. 
u buitenleden „ 7.50 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

le Tot lid der Redactie is gekozen de heer C. W . Nijhoff. 
2e. Als buitenlid is toegetreden de heer J . Feppema te 

Haarzuilen bij Utrecht. 
3e. Als gewoon lid is voorgesteld de heer A . Bleijs door 

de heeren H . G. Jansen en J . C. D. di Gazar. 
4e. Den ontwerper van het ontwerp motto „Repos aii-

leurs", ingezonden op de prijsvraag „Hotelwezen", wordt 
verzocht een correspondentie-adres op te geven, voor de 
terugzending, aan het adres van den ondergeteekende, Ame
rican Hotel. 

Namens het Bestuur, 
De lste Secretaris, 

J . C. D. DI GAZAR. 
„ARCHITECTURA ET AMICITIA". 

1009e G E W O N E V E R G A D E R I N G 

V A N W O E N S D A G , 24 O C T O U E R 1894.. 
De Voorzitter, de Heer H . G . Jansen, opent de vergadering» 

waarna de notulen worden gelezen en goedgekeurd. 
Hierna verleende de Voorzitter het woord aan den heer 

Franz M . Melchers, uit Veere, tot het houden zijner aange
kondigde bijdrage. 

De heer Melchers maakte allereerst zijn excuus dat hij 
zich voor zijne lezing van de Fransche taal bediende, een lang 
verblijf in het buitenland maakte het hem zeer moeielijk 
zijue gedachten in het Hollandsch weer te geven. 

Spr. had als onderwerp zijner verhandeling gekozen : 
„Les arts plastiques dans la vie sociale moderne" en gaf 

zijne beschouwingen over de verschillende kunstperiodes uit 
verschillende lauden en tijdeu, daarbij vermeldende vele 
schoone kunstwerken en hare kunstenaars, om daarna de 
strooraingen der moderne kunstuitingen iu verband met de 
sociale toestauden te bespreken; lang stond spr. stil bij de 
richting uit Engeland en den bekenden dichter-kunstenaar 
William Morris. 

Bij de bespreking der Hollandsche Kunstnijverheid sprak 
spr. met veel waardeering over de favences Rozenburg eu 
Joost Thooft, om tenslotte de glasschilderkunst en hare geschie
denis te bespreken. 

De heer Melchers eindigde zijne boeiende verhandeling 
met den weusch, dat, wanneer de stormeu der tijden veel 
verwoest zullen hebben, ook ons tegenwoordig kunsttijdperk 
als eene belangrijke periode zal genoemd worden. 

De Voorz. bracht den heer Melchers den warmen dank der 
Vergadering voor zijne boeiende lezing, daarbij den weusch 
uitsprekende, dat spr. zijne bijdrage ter opname iu het 
Genootschapsorgaan wil afstaan. 

Dit werd door den heer Melchers toegestaan. 
Als kunstbeschouwing had de heer W. Hoeker afgestaan 

het plaatwerk „Les oeuvres de Meissonier", dat met belang
stelling bezichtigd werd. 

Bij de hierop volgende stemming voor een candidaat, tegen 
den door het Bestuur gestelden candidaat voor de Redactie, 
den heer C. W. Nijhoff, werd de heer M. de Jongh gekozen, 
terwijl met de eindstemming de heer C. W. Nijhoff met 
algemeene stemmen tot lid der Redactie werd gekozen. 

De heer A . J . J . Geldens werd hierna als gewoon lid, 
met eenige toepasselijke woorden, door tien Voorzitter geïn
stalleerd. 

Ter kennis der leden werd voorts gebracht, dat de heer 
J . Feppema te Haarzuilen bij Utrecht, als buitenlid is toe
getreden en dat als gewoon lid is voorgesteld de heer V. 
Bleijs Jr., door de heeren H . G. Jansen en J . C. D. di Gazar. 

Iu de vragenbus werden de volgende vragen gevonden : 
le. Dikwijls en zeer terecht wordt er geklaagd over de 

geringe deelname aan de studie-prijsvragen. Ligt niet dikwijls 
de hoofdschuld aan de Vereeniging zelve ? 

Is het aniraeerend als bij de prijsvragen van Architectura 
men zijn antwoord b. v. op 1 Jan. 1S9I inlevert en men 
24 Oct. 1894 er nog geeu woord over gehoord heeft ? 

Ligt het niet op deu weg der vereeniging om hierin 
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verandering te brengen eu op dezelfde wijze te werk te 
gaan als de afdeeling Amsterdam M . t. b. d. B , als Bouw
kunst en Vriendschap te Rotterdam en andere, waar men 
hoogstens een maand na inlevering het rapport der Jury 
verueemt ? Men zal hierdoor de jonge leden zeer verplichten 
en een meer bevredigend resultaat hebben. 

2°. Is het programma der prijsvragen 1S91—95 nog niet 
een weinig tc verduidelijken eu, al is 't een weinig slechts, 
maten aan te geven waaraan de medewerkers (Badhuis en 
Jachthuis) zich moeten houden, om den prijskamp gelijk te 
maken ? Want nu zal men antwoorden krijgen die zeer ver 
uit elkander loopen, daardoor niet tegen elkander gewogen 
kunnen worden en de beoordeeling hoogst moeielijk maken, 
en te veel onderhevig aan de persoonlijke opvatting der Jury. 

De Voorzitter zegt, dat deze vragen meer de administratie 
van het Genootschap betreffen en dus niet in de vragenbus 
thuis behooren ; hij wil er echter gaarne op antwoorden dat 
steeds het Bestuur er naar tracht de Jury-uitspraken te 
bespoedigen. 

De heer de Hazel vraagt of voor het vervolg niet een 
termijn, b v. van drie maanden, gesteld kan worden, waaraan 
de Juryleden zich moeten verbinden. 

De Secretaris antwoordt, dat steeds op den noodigen spoed 
wordt aangedrongen, doch dat dikwijls de Juryleden iu ver
schillende plaatsen van het land wonen, zooals het geval is 
met de Jury voor de prijsvragen 1893/94, en daardoor veel 
tijd met verzenden en correspondeereu tusschen de Juryleden 
zelf verloren gaat. 

De heer Kromhout stelt voor steeds dezelfde heeren uit 
te noodigen en zoodoende een permanente Jury samen le stellen. 

De Voorzitter gelooft niet, dat er Juryleden te vinden 
zullen zijn, die deze veelomvattende taak ieder jaar op zich 
willen nemen. 

De heer Bauer zou gaarne deze zaak voor goed opgelost 
willen zien, en maakt er een voorstel van, dat voor het 
vervolg de Juryleden zich moeten verbinden binnen een 
gestelden termijn het rapport in te leveren. 

De Voorz. zegt, dat, als men dit voorstel aanneemt, het 
eerst het volgende jaar in werking kan treden, aangezien 
de Jury voor dit jaar reeds gekozeu is. 

De heer van der Sluijs Veer vindt het principe van het 
voorstel zeer mooi, maar stelt het geval, dat de Jury er 
zich niet aan houdt. 

De heer de Bazel wenscht in dat geval het achterstallige 
Jurylid te bedanken, en het rapport te laten voleindigen 
door de 2 overige Juryleden, in overleg met de vergadering. 

De heer Lauweriks gelooft dat het uitspreken der wen
schelijkheid altijd meer zal uitwerken. 

Na eenige besprekingen wordt het voorstel vau den heer 
Bauer aangenomen, met bepaling dat het 't volgende jaar 
in werking zal treden. 

Op de tweede vraag antwoordt de Voorz. dat dikwijls 
geklaagd is over te uitvoerige programma's en dat, nu de 
prijsvragen eenmaal onder handen zijn, moeielijk meer ver
anderingen in het programma zijn aan te brengen. 

Hierna niets meer aan de orde zijnde werd de vergadering 
gesloten. 

nl.n vóór alles, laten «je, zoo wij critiek 
„witlcn -uitoefenen, eerst tuunen, dat wij 
.critiek mogen uitoefenen." 

i, It'ij besparen anderen dan de moeite 
„veel te lesen, wat beter nooit geschreven 
vtcarc,cn we maken onszelf niet belachelijk." 

„C. W. H1JHOFF." 
.Architectura, 13 October 1891." 

In het Architectura-nummer van 13 October 1.1. heeft 
de heer Nijhoff gemeend, den heer .Mol den les te moeten 
lezen over diens artikel in ons orgaan van den ö October 1.1. 

De redenen, die door den heer iV. voor zijne reprimande 
worden opgegeven wil ik op zijn zachtst genomen zouderling 
noemen. 

Hij doet het, n.1. niet om den iuhoud, niet om de taal 
maar omdat, volgens zijne meening, Mol nog. niet gerechtigd 
is critick uit te oefenen; met ietwat onbeleefde nieuws
gierigheid zou men daarop kunnen vragen, wat den heer N. 
beweegt zich zelf dat recht toe te kennen. 

Hoogstwaarschijnlijk zou echter het sop de kool niet waard 
zijn, liever dus dan daarover te kibbelen, vereenig ik mij 
met de meening van den heer W. C. Bauer, door dezeu 
uitgesproken op de vergadering van 10 October 1.1. en 
juich met hem den moed toe, dieu Mol blijk geeft te bezit
ten, waar wij hem zoo onomwonden voor zijne gevoelens 
en overtuiging hooren uitkomen, zonder het op dit oogen-
blik en in dit bestek tot mijn plicht te rekenen, deze ge
voelens en overtuiging nader te ontleden, hetgeen dan ook 
minder reden van bestaan zou hebben, daar hij zelf de aan
gewezen man is om zijne theorieën te verdedigen. 

Mol handelt in tegenstelling met de meeste anderen, die, 
misschien geen overtuiging hebbende, ook niet de moeite 
behoeven te nemen hun absente ideeën te formuleeren, het
geen hun meestal niet belet, steeds den mond vol te hebben 
over het verkeerd doen van hen, wier pogingen zij moesten 
waardeeren. Zij laten een ander sturen, terwijl zij zelf gerust 
aau wal staande, natuurlijk met de luie handen in de 
broekzakken, staan te. gapen naar het worstelend en herhaal
delijk vergeefsch pogen der vooruitstrevende!), terwijl het 
allergunstigste blijk van emotie, dat zij kunnen geven, bestaat 
in eeu schouderophalend, meelijdend gebaar, terwijl zij hunne 
domme neuzen danig ingenomen optrekken over hun eigene 
onbeproefd-dom-lamlendige onfeilbaarheid. 

Ik vind het zeer jammer dat de heer N . met zijn artikel 
zich gaat scharen aan de zijde van deze dompers. Ik pro
testeer ten sterkste tegen zijn smoorsysteem en wil tevens 
zijn geschrijf eens nader ontleden. 

Alvorens daartoe over te gaan, acht ik mij nog verplicht 
te verklaren, dat van de drie heeren die Mol hebben aan
gevallen, de heer Duncker, volgens mij, de meest juiste plaats 
inneemt, daar hij, alle kwesties er buiten latende, alleen op 
den inhoud van Mol'-? schrijven afgaat. 

Ik hoop van hem, dat hij te eeniger tijd zijne bewering 
zal gestand doen. 

De heer Nijhoff nu schrijft het volgende : 
„wijl dit zulk een verward samenraapsel is der sedert jaren 

„verkondigde, wire en groote beginsel eu op kunstgebied door 
„ Violletle- Due o.a., in zulke glasheldere, verwonder/ijk schoone 
„vormen gegoten, dat wel niemand, die hel verheffende van 
„derge'ijke lectuur kent, lust zal gevoelen uw gehaspel te 
„om'warren." 

Wat zijn dat voor dingen? „Ware en groote beginselen op 
kunstgebied!" De eerste indruk die ik er van kreeg was, 
dat het misschien een soort van culinair recept kon zijn, 
zooals : kersen op brandewijn, augurken op azijn, enz. Dat 
gieten in „glasheldere en verwonderlijk schoone vormen" maakt 
de zaak nog gekker. 

Ik begreep echter direct, dat het iets bijzonders moest 
wezen, daar niemand minder dan VioVet-le-Duc zich hiermede 
schijnt bezig gehouden te hebben Ieder ander zou ik het 
echter sterk afraden. Men zou licht iets morsen, waardoor 
eeu gedeelte der „ware en groote beginselen" zou verloren 
gaan. Bovendien zijn wij aan den grond ook eenige égards 
verschuldigd. Ik stel dus bij deze voor, die „ware en groote 
beginselen" met dat „kunstgebied" onvermengd te laten, het 
zou werkelijk 'n te slappe grog opleveren. 

„Om nu te komen lot de aanduiding van hen, die tot 
„schrijven in bovent/enoemden zin, volgens mijne meening, 
„gerechtigd zijn, onderscheid ik twee geval/en. Neem een denker. 

„ Met een schat van voorloopige wetenschap toegerust, tracht 
hij doo- te dringen tol den grond der dingen." 

Hier is waarschijnlijk bedoeld een groot denker een genie dus, 
zoo iemand dau is toegerust met een schat van voorloopige (?) 
wetenschap. Hieruit maak ik op, dat hij al studeerend en wer

kend zich wetenschappen en bekwaamheden eigen maakt, die 
hij later, tot rijper overtuiging gekomen, op hunne plaats zal 
weten te rangschikken en te gebruiken. Maar evengoed kan 
hiermee bedoeld zijn, — en de meesten zullen er dat waar
schijnlijk uit begrijpen, dat zoo'n denker met meer weten
schap dan een ander ter wereld komt. Het zou dus te 
wenschen zijn, dat de heer N . zijne bedoeling duidelijker 
uitgedrukt had 

„Steunende op wat eeuwig waar is, komt hij tot het. besef 
„van hel schoone, want schoon is de ideale uiting van wat 
^waarachtig is." 

„Waf eeuwig waar is". Hieronder kan men verstaan, 
de onloochenbare waarheid der feiten, altijd zooals ze zich aan 
ons waarnemingsvermogen voordoen ; de ondervinding dus 
die wij opdoen door te letten op hetgeen rondom ons ge
schiedt ; een gestadig hooger wordende ladder, die wij 
beklimmen en hooger maken door er telkens eene sport bij 
te voegen, waardoor wij dan gedurig dichter tot het schoone 
of ideale naderen. 

„Aan eeuwig waar" — is echter nog een heel ander 
beteekenis verbonden en volgens die opvatting zou de ge
heele zin — onzin zijn. Er kon nl. mêe bedoeld zijn, datgene 
wat door vele wijsgeeren is aangeduid, als het absolute of 
het ideale zoo men wil, wat men dikwijls nader aanduidt, 
door er de kenmerkende eigenschappen schoon, goed, waar aan 
toe te kennen, opdat wat eeuwig waar is kan echter niet 
gesteund worden, oin de doodeenvoudige reden, dat wij het 
niet kennen en het evenmin doorgronden kunnen, maar 
wel is daarheen het streven van alle wezens gericht, ook 
dat van die misdeelde niet denkers mr. Nijhoff! 

„Zoo gaat hij te leer bij hen die groot <n voir hem waren 
„en al maar lerugkeerevde tot de eerste bronnen, al maar 
nzoekende, werkende, vergelijkende, opbouwende en a/brekende 
„voriht zich eindelijk (Leonardo da Find meende op zijn 
„negentigste jaar) een meening." 

Dit vind ik zeer juist uitgedrukt. Liever echter zou ik 
hier de beperkende bepaling, dat dit het voorrecht is van 
enkele uitverkorene personen, willen weglaten. Ik ben het 
weer niet met den heer N . eens, waar hij aan de hand van 
Leonardo da Vinci's oordeel het krijgen van den verstands
kies eerst op negentig-jarigen leeftijd mogelijk acht. Er kan 
m. i . geen onderscheid gemaakt worden tusscheu den tijd 
van opnemen en dien van uiten, want evenals inademen 
altijd direct gevolgd wordt door uitademen, zoo kan onze 
ziel geene indrukken opvangen, die niet terstond, zij het 
ook een anderen vorm, en verwerkt natuurlijk, wordeu te
ruggegeven. Wij noemen dat leven. Eu leven zoo opgevat 
is synoniem met opnemen en uiten. 

Indien Leonardo da Vinei op zijn 90ste jaar meende, dat 
zijn oordeel gerijpt was, (hij heeft er den tijd voor genomen 
que diable) wat moeten wij dan denkeu van Pascal en zoo
vele anderen, die vroeg stierven. 

De verkeerd geplaatste bewering van den heer N . wordt 
treilend teniet gedaan door da Vinei zeiven, hij heeft toch 
u , c t gewacht tot zijn negentigste jaar voor hij zich uitte. 
" 'j zien hem integendeel zijn geheele leven gebruiken oin 
vorm te geven aan zijne gedachten. Hij had dus steeds de 
overtuiging er nog lang niet te wezen en toch gevoelde hij 
behoefte datgene, wat hij meende reeds gevonden te hebben, 
aan anderen mede te deelen. Dit nu is zeer goed, en niet 
alleen zijn recht, maar dat van ieder mensch groot-denker 
dan of niet en Mol verkeert dus met iedereeni in 't zelfde 
geval. Hij meent nl. iets te moeten zeggen, de aanleiding 
'laartoe raakt ons volstrekt niet — niets natuurlijker dus dan 
uat luj zuHg j o e t M j j t e n m j n s t e duuk^ dat h e t e e r der aan
moediging dan afkeuring verdient. Dit wil natuurlijk niet 
zeggen, dat ik het daarom met de wijze van uiten direct 
eens ben 

Ieder i N 2ich 
niet 

Ieder nu die zulk een drang naar mededeelen in zi 
°e t opkomen, begaat geesteszelfmoord, indien hij zich ni 

uit, ook behoeft hij volstrekt geen rekening te houden met 
de beschouwing of mijnheer X of Z het misschien niet goed 
zullen vinden. Indien hij naar zijn beste weten zegt, wat 
hij voor waar houdt, heeft hij zijn plicht ten volle gedaan. 
Wanneer wij nu dit alles zoo aannemen, dau rust op 
elk ernstig mensch den plicht, niet de eerste, laat het ook 
zwakke pogingen zijn, te smoren, maar ze integendeel aan te 
moedigen, en door gepaste terechtwijzingen, zoo zulks moge
lijk is, in 't rechte spoor te leiden. 

Wij bestrijden dus niet de actie van een onderzoeker, 
doch beoordeelen onbevoord'eld de resultaten van zijn onder
zoek. Wij snoeien een boom, maar rukken hem niet uit, 
als zijn groei ons niet bevalt; wij werken niet de bevalling 
tegen, maar beschouwen de vrucht. Dit is de taak van een 
goed criticus 

Hierdoor wordt het duidelijk, dat niemand dan de schrijver 
zelf 't recht heeft uitlemaken of hij schrijven zal (uiten, 
algemeener gezegd), ja dan neen, en dat niemand zich mag 
opwerpen als een soort vroedmeester van kwade praktijk of 
als castrator van den geest. 

Bovendien heb ik een aanmerking op Leouardi da Viuci 
als persoon. Voor mij belichaamt hij niet de idee, die ik 
mij vorm van een groot denker. Ook op zijn artistieke 
eminentie valt heel wat af te dingen. 

Een Eransch schilder, ('ottrbet meen ik, noemde hem 
ronduit un Jilou, en voegde er ter verduidelijking bij, dat 
indien hij met een pistool in de hand zich in de nabijheid 
zijner Italiaansche hoogheid bevonden had, hij niet geaarzeld 
zou hebben over hetgeen hem te doen stond. 

Dat nu Viollet-le-Duc van da Vinei spreekt als : le plus 
grand artiste du seizième siècle", heeft slechts eene betrek
kelijke waarde. Hij zou nooit van hem hebben kunnen 
beweren, dat de waarde van zijn werk gelijk kou gesteld 
worden, met dat der beste meesters uit de Gothiek. Da 
Viuci was misschien een artist, zeker een groot geleerde, 
maar een wijsgeer als Giotto, Fra AngeUco, Mantegna, 
Botticelli, en zoovele anderen was hij niet. 

Nog veel grooter is de afstand tusschen hem en lieden, 
die voor mij meer 't idee van eeu groot denker verpersoonlijken, 
zooals Khoenjf-Tseu, Meng-Tseu, Zoroaster, Multatuli en 
anderen, — zijn tafelschuimerij bij vorsten, (gewoonlijk slecht 
gezelschap voor artisten, want de grootste denkers zijn ten 
alle tijden door aardsche grootheden geschuwd als de pest), 
vind ik geeue qualificatie waard. De gebruiken van dien 
tijd mogen dat zoo medegebracht hebben, evenals ten tijde 
van Msieu Ruben*, ik houd meer van Meng-Tseu, (314 v. C.) 
„den Chinees", die, van hof tot hof reizende, overal de waar
heid verkondigende en een armoedig leven leidende, er niet 
voor schroomde de z. g. vorsten ongezouten de waarheid te 
zeggen. Nog boven allen liever is mij Multatuli (commen
taar overbodig). 

„En gelukkig reeds achten toe ons, ah we zoover zijn 
„gekomen, dat een straal/je van het licht, van dien denker 
„uitgaande, ons kon treffen en verwarmen en tot hooger voeren" 

ik hoop niet dat mij dat geluk, zooals de lieer Nijhoff 
het noemt, mag te beurt vallen, wanneer wij om een '•/.. g. 
ideaal te bereiken een andermans straal of licht noodig heb
ben om verder te komen, zouden zeker de meesten liever 
wenschen van die genade verstoken te blijven. Misschien is 
hier bedoeld, maar niet gezegd, dat wij dikwijls door onze 
voorgangers in 't denken op 't spoor worden gebracht. Dat 
zij vaak de richting aangeven, waarin wij moeten streven, 
nog liever neem ik echter aan, dat wij elkander allen noodig 
hebben, evenals een onderwijzer, die van zijn leerlingen 
evenveel leert als zij vnn hem. Doet hij dat niet, dan is 
hij eeu slecht peadagoog en een slordig denker, want hij 
verzuimt de schoonste gelegenheid om ziju denkvermogen 
te oefenen. 

nHoe klein we ons ook gevoelen, toch meenen we nu en 
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„dan een glimp van dat groote licht te hel/ben opgevangen 
ii en met een gevoel van verrukking wenschen we ons te uiten 
ii en anderen in onze verheffing te doen deelen." 

Dat klein voelen is iets louter subjectiefs en hangt te veel 
af van andere omstandigheden. Wij hebben geen reden om 
ons kleiner te gevoelen, dan ieder ander, evenmin als een 
goed wijsgeer zich hooger zal achten, dan één zijner natuur-
genooten. 't Laatste gedeelte dezer aanhaling is bovendien 
in tegenspraak met het vroeger door den heer N . beweerde; 
eerst toch neemt hij het Mol kwalijk, dat hij zich uit en 
nu zegt hij zelf, dat hierin voor iedereen een genot en 
eeue behoefte ligt. 

„In alle bescheidenheid zullen we dus onze meening uiten; 
„wat zeg ik, onze meening, neen, de meening vnn hen, die 
„wij napraten, maar, naar wij hopen, napraten met het 
„bewustzijn, niet alleen den zin, maar ook het begrip in ons 
„te hebben opgenomen." 

„Iu alle bescheidenheid," God beter ' t ! Waarom moet 
er onderscheid gemaakt worden in de wijze van mededeelen ? 
Laat toch ieder de vrijheid dit te doen, zooals hij verkiest. 
Laat ieder schrijven, spreken of teekenen voor groot of 
klein publiek, binnen- of buitenshuis, - al naar gelang hem 
dat goed dunkt. Wij kunneu toch geen wetten gaan vast
stellen, die zoo iets zouden moeten regelen, b.v.: iemand 
van dertig jaar en ongetrouwd mag hoogstens vijf meuschen 
bij eeu warme kachel bekend maken met het licht, dat hem deel
achtig werd, van eene hem door Gods genade toegevoerde 
straal; een negentigjarig klaploopend-straalschietend-kwart-
denker met rijpe meening, mag boeken schrijven en een 
ander van de wijs brengen enz. enz. - Waar zou het heen 
moeten, als wij ons met zulke beuzelingen gingen bezig
houden, menschen met gezond verstand zouden ons hoogst
waarschijnlijk voor ouwe bakers aanzien, terwijl zij onze 
gewaande bescheidenheid met zeer veel recht voor femelende 
nederigheid zullen houden, die voor hooge wijsheid poseert. 

„Napraten met het bewustzijn niet alleen den zin, maar 
ook het begrip in ons te hebben opgenomen," is geen napraten 
meer, maar onze door herhaald vergelijken verkregen eigen 
meening. Men zou evengoed van een plant kunnen beweren, 
dat zij aarde is, omdat zij daaruit haar voedsel trekt. De 
scheikunde kan nu wel aantoonen, dat dezelfde grondstoffen 
in plant en aarde beide voorkomen, doch niemand zal een 
plant en aarde voor hetzelfde ding aanzien. Zoo is het ook 
met ons. Wanneer wij met het ons eigen maken der begrip
pen van anderen niets verder komen dan zij, dan voorzeker 
was het niet de moeite waard ons in 't opnemen van hunne 
begrippen te oefenen; dan de gang, die we evolutie noemen, 
door een cirkel voorgesteld worden, die telkens weer op nieuw 
begonnen moest worden, om na het vreugdeloos doorloopen van 
een doelloozen weg wederom voor dezelfde vraagstukken ge
plaatst te zijn, zonder dat we ook maar een sprankje van het 
bewustzijn in ons voelden, dat we zoo noodig hebben, om 
in dit allesbehalve gemakkelijke leven den moed bij elkander 
te houden ; het opbeurende, heerlijke gevoel namelijk, dat 
we allen, groot of klein, ieder naar zijn aanleg en vermo
gens, ieder als eene op zichzelf staande individualiteit, 
iets kunnen bijdragen om dezen labyrinthachtigen cir
kel te doen overgaan in eene spiraalsgewijs oploopende 
lijn. Zonder dat rugsteunende gevoel is mij leven ondenkbaar 
en zelfmoord zou het meest logische einde zijn voor zulk 
een doelloos bestaan, pest, oorlog, en andere opruitnings-
middelen zouden we moeten begroeten als welkome geluk-
aanbrengers; terwijl ontwikkelingen en streven naar een 
ideaal een wreede bespotting werd. Wanneer alleen groote 
denkers hun leven waard zijn wat doen dan andere indi-' 
viduen op deze wereld? Zijn wij dan slechts daar om dezen 
denkers tot studie-exemplaren te dienen ? en zijn we niets 
meer dan trekpoppen waarvan de deuk- en wilsuitingen 
slechts flauwe natrillingen zijn, der sterkere vermogens van 
hen die als meesters erkend worden ? 

Neen, duizendmaal neen ! Zij die geniën mogen ons voor
uit zijn op den weg der ontwikkeling, zij mogen, zoo het 
kan, eerder dau wij het ideaal bereiken, we mogen zelfs 
zoo ver gaan dat we beu erkennen als voorgangers, weg
bereiders, helpers, indien we daaraan behoefte hebben ; maar 
het is niet in huune macht de taak die op onze schouders 
rust daarvan af te nemen, zij kunnen, evenals wij, slechts 
voor zich zelf het levensraadsel oplossen. 

Het eeuige wat deze geniën voor ous doen kunnen, is 
alleen dit: dat zij ons bekend maken met het resultaat van 
hun ouderzoek, hetgeen wij voegen bij de som vau ouze 
ondervindingen, waut we weten altijd meer dau ouze voor
gangers, en dat meerdere voegen we toe aan hetgeen reeds 
gevonden was, en zoo openbaart ieder mensch, evenals het 
groote heelal, waarin hij een schakel uitmaakt, nieuwe pro
ducten der steeds voorwaarts gaande evolutie; telkens nieuwe 
bloemen en heerlijke vruchten voortbrengende, die in hare 
opvolgende openbaring, de kiem van het ideale in zich 
dragende, telkens een grooter gedeelte daarvan ontbolste
rende, eindelijk als slot-manifestatie dat ideaal zullen te 
voorschijn brengen. 

Het schrijven van deu heer Nijhofl is dus in alle opzich
ten slecht: 

lo. omdat hij eene overigens geheel mislukte poging aan
wendt, om iemands uiting te smoren ; 

2o. omdat hij, aanmerking makende op de fouten van een 
ander, geen blijk geeft, ziju gedachten beter te kunneu uit
drukken, waardoor hij recht zoude krijgen fouten te mogeu 
maken ; 

3o. omdat hij in plaats van in opbouwenden zin te werken 
en ieders streven te waardeeren, door zijne op eeu ander-
mans-straal-hopende-geest-outmanuende-bescheidenheidstheorie 
het grootste nihilisme predikt op 't gebied der gedachte. 

Oct. '94. J- L . M . LAUWERIKS. 

Noot. Ik acht my verplicht cr nogmaals op te wijzen, dat dit 
mijn geschrijf niet beschouwd moet worden als eene verdediging 
der theorien van den heer -Mol, maar alleen als eene weerlegging der 
mijns inziens onjuiste beweringen van den heer Nyhotl'. De lezers 
zullen verder bemerken, dat aan den wensch, in het begin van mijn 
schrijven uitgedrukt, door den heer Duncker voldaan is. In verband 
hiermede moet ik nog berichten, dat, volgens de laatste metereologi-
sche tabellen, het klimaat van Groenland zich dermate begint te 
wijzigen, dat we het spoedig onder dc tropische gewesten zullen 
moeten rangschikken. 

V R A G E N B U S. 
Ter beantwoording van vraag no. 16: „Wat weet men 

van den tempel vau Salomo ?" voorkomende in no. 41 van 
dit blad, kan ik den vrager antwoorden, dat in de nos. 8 
en 9 van dezen jaargang, een studie van mijn hand voorkomt, 
getiteld „De houwwerkeu van Salomo". 

Belangstellenden die echter uitvoerig dit onderwerp weu-
scheu na te lezen, kan ik verwijzen naar het zeer interessante 
werk „Geschichte des Volkes Israël" van Dr. Bernbard 
Stade, Band I, pag. 311 enz., terwijl in den Bijbel in 1 Kon. 
6 en 7 en in 2 Kron. 2, 3 en 4, uitvoerige beschrijvingen 
der bouwwerken van Salomo voorkomen. 

J . C. D. DI GAZAR. 
B E R I C H T E N . 

— De tentoonstelling van kunstwerken vervaardigd door de 
leden der maatschappij „Arti et Amicitiae" is 11. Zaterdag 
geopend. 

— Naar de Bélftsche Ct. verneemt, heeft de Heer A . le 
Comte, leeraar aan de Polytechnische school, als zoodanig tegen 
1 December zijn ontslag aaugevraagtl, om het adviseurschap 
der beide fabrieken van aardewerk en gebrand glas aldaar 
te blijven waarnemen en zich overigens geheel aan artistic-
ken arbeid te kunnen wijden. 

Door plaatsgebrek moet een ingezonden stuk van den heer Jac. Duncker 
tot het volgend nummer worden uitgesteld. 

T W E E D E J A A R G A N G N° ZATERDAG 3 N O V E M B E R 1894. 

R E D A C T I E V A N A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A : 

H . G . JANSKN, C. W. N I J H O F F , JOS. T H . J . CUIJPBBS 
P A U L J . D E JONGII en J . I,. M. LAUWERIKS. 

Bijdragen te adresseeren aan den Heer 1'ACI,. J . D C JONOR,Vijzelstraat 
40 te Amsterdam, cn alles, wat de Administratie van het Genootschap 
betreft aan den Heer J. C. D. D I G A Z A U , le Secretaris, Americaii-
hotel te Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P . 

Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege
zonden, aan alle leden van het Genootschap. De jaarlijksehe contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12. 
a kunstlievende leden „ ]0. 
n buitenleden _ 75Q 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

1°. De 1010e gewone vergadering zal gehouden worden 
op Woensdag 7 November a.s., ties avonds te 8 uur, in het 
(Jenootschapslokaal, American-Hotel. 

Agenda : 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Ballotage van den heer A . Bleijs Jr., voorgesteld door 

de heeren H . G. Jansen eu J . C. D. di Gazar. 
c. Voorlezing van het Jurvrapport der Genootschapsprijs-

vragen 1893/94. 
d. Kunstbeschouwing van den heer J . F. W. Stom. 
2°. Iu het Genootschapslokaal zijn tentoongesteld de ont

werpen, ingezonden op de Geuootschapsprijsvragen : „Woon
huis op eeu onregelmatig terrein" en „Gebouw tot het 
houden van congressen, meetings en vergaderingen van 
werklieden-vereenigingen". 

3°. Den ontwerper van het ontwerp onder het motto 
//Repos ailleurs", ingezonden op de prijsvraag „Tentoonstel
ling Hotelwezen", wordt dringend verzocht,een correspondentie
adres op te geven, voor de terugzending, aan het adres 
van den ondergeteekende Araerican-Hótel. 

4°. Als buitenlid is toegetreden de heer J . L . Meester Nz. 
te Vleuten. 

Namens het Bestuur, 
De lste Secretaris, 

J . C. D. DI GAZAR. 

HET N I E U W E POST- E N T E L E G R A A F K A N T O O R . 

In aansluiting op hetgeen betreflende den bouw van het 
lost- en Telegraafkantoor in het nummer van 13 October 

J * 1 8 medegedeeld, nemen wij hieronder een artikel op, 
I V O (™omende in het Handelsblad van 25 Oct.: 
• Jkcds geruimen' tijd ziju posterijen en telegrafie gehuisvest 

1 1 tijdelijke loodsen op het Damrak en op den Voorburgwal, 

terwijl voor den dienst der Rijkspostspaarbank een paar 
lokalen zijn ingericht in het Comraandantshuis op den Dam. 
Het oude post- en telegraafkantoor is verdwenen met al de 
huizen, die onteigend werdeu voor den bouw van het nieuwe 
kantoor en om het terrein is een schut ting geplaatst, een 
stevige schutting, alsof zij er jaren zal moeten staan. Eeu 
directie keet is op den Voorburgwal bij dat terrein opge
trokken ; de straatjeugd koos tie ruilen er van tot haar 
mikpunt en verbrijzelde ze, en thans zijn voor die ruiten 
planken gespijkerd, ook weder zóó stevig, alsof zij er jaren 
en jaren zullen moeten zitten. Van den 'bouw van een nieuw 
kantoor echter hoort of ziet men niets. Ja, af en toe gin" 
een gerucht, dat de teekeningen waren afgekeurd en nieuwe 
plannen werden ontworpen ; dan weder heette het dat bel 
j terrein feitelijk te klein was voor het doei en getracht werd 
de Port van Cleve aan le koopen, om meer ruimte te krij
gen : en andermaal werd beweerd dat tie bouw nu spoedig 
zou beginnen, maar bij geruchten bleef het en 't se tijm 
dat .de hoofdstad des Rijks vooreerst op geen welingericht 
post- en telegraafkantoor zal kunnen wijzen. Volgens onze 
van verschillende zijden verkregen inlichtingen, is thans de 
stand van zaken aldus : 

Reeds sedert 1888 is men bezig tot afdoening dezer voor 
onze stad zoo belangrijke zaak "te komen Verschillende 
plannen werden gemaakt en op dit oogenblik is er een 
ontwerp waarvoor men slechts op de goedkeuring des M i 
nisters wacht om met den bouw op het terrein aan den 
Voorburgwal te beginnen. 

Evenwel het is te wenschen dat de Minister die plannen 
nooit ofte nimmer zal goedkeuren, omdat oen post- en tele
graafkantoor, volgens die plannen gebouwd, zon blijken niet 
aan de eischen van het verkeer te voldoen. Het gebouw, 
zooals het is ontworpen, zou geen ruimte genoeg aanbieden 
om er alle takken van dienst te herbergen', zoodat men voor 
enkele onderdeden weder elders een gebouw zou moeten 
zetten Een ander gebrek zou wezen, dat de toegang weder 
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zou moeten zijn langs een hooge stoep en men op den 
Voorburgwal weder als voorheen den last zou hebben van 
postrijtuigen, omdat deze rijtuigen het gebouw niet zouden 
kunnen inrijden. 

Verder zou men in het gebouw krijgen een vestibule van 
50 M . leugti en 10 M . breedte, een oppervlakte dus vau 
500 M - , die voor de jeugd een alleraangenaamste speelplaats 
zou wezen, doch overigens geen practisch nut zou hebben. 
Het oorspronkelijke plan kroonde het gebouw bovendien 
met een hoogen toren, die alleen f 40.000 zou kosten, doch 
die nu weggelaten is. 

De oppervlakte is te klein gebleken en pogingen zijn 
gedaan om de Bodega ea Port vnn Cleve te koopen, doch 
dit plan moest men laten varen, omdat daarvoor een kolos
sale som gelds werd gevraagd. Zelfs nl ging men op dien 
eisch in, dan nog zou het bezwaar van de hooge stoep en 
het gebrek dat de postrijtuigen, niet iu het gebouw kunnen 
rijden, blijven bestaan. 

Alen zon dus op andere plannen en liet het oog vallen 
op het gedempte Damrak. Het Rijk stelde aan de gemeen-
Ainsterdam voor van haar te koopen een terrein, ter grootte 
1200 M s gelegen op het Damrak tusschen de Oudeburgsteeg 
eu het tegenwoordige hulppostkantoor. Kan men dien grond 
krijgen dan zou men er een gebouw kunnen plaatsen, beant
woordend aan de eischen des tijds en zoodanig ingericht 
tevens, dat het voor de allengs toenemende bevolking der 
hoofdstad — eeue vermeerdering die ongeveer 10,000 zielen 
'sjaars bedraagt — in de eerste 50 jaren voldoende zou 
•wezen. Het zou verder zoo gebouwd worden, dat het aan alle 
vier zijden voldoende licht erlangt en de postrijtuigen het 
gebouw zouden kunnen inrijden. Aau de zijde van het 
Damrak zou men krijgen een straat ter breedte van 30, 
aan de zijde tusschen het gebouw en Damrak-stille zijde 
een straat van 20 M . breedte. 

Het Gemeentebestuur, of beter de afdeeling Publieke 
Werken, heeft echter op dit voorstel met een kort non 
possumu* geantwoordt. In den Raad, althans in de openbare 
Raadszittingen, is er geen woord over gerept en ook in de 
vergaderingen van de Kamer van Koophandel is er nog 
geen woord over gesproken. 

Dit nu is te betreuren. Men mag het jammer vinden dat 
men het oude kantoor heeft afgebroken, de er naast staande 
huizen heeft onteigend, de directiekeet reeds heeft gebouwd 
en toen pas tot de slotsom is gekomen, dat op die plek 
geen goed post- en telegraafkantoor zou zijn te bouwen, 
— het is zeker beter dat men dit nu inziet, dan dat men 
reeds aan het bouwen ware gegaan om bij voltooiiug te 
bemerken dat het gebouw in menig opzicht niet aan de 
eischen des tijd kan voldoen. Indien het rijk de strook 
grond aan het Damrnk kan koopen, zou het 't terrein aan den 
Voorburgwal als bouwgrond aan particulieren kunnen ver-
koopen en met de opbrengst daarvan allicht een groot deel 
der kosten dekken. 

Het is te hopen dat men in de Tweede Kamer bij de 
a. s behandeling der begrooting van deu Minister zal ver
nemen, hoe de onderhandelingen staan en dat ook in den 
Amsterdamschen Gemeenteraad en in de Kamer van Koop
handel te dezer stede omtrent deze voor de hoofdstad zoo 
belangrijke quaestie spoedig stemmen zullen opgaan. Men 
dient eindelijk eens te weten te komen, hoe laug men land
genoot en vreemdeling nog zal moeten wijzen op hulp-post
en telegraafkantoren, waarin men zich behelpen moet en 
die nu juist geen sieraden voor de hoofdstad kunnen wor
den genoemd. 

I N G E Z O N D E N . 
Aan den heer II. W. MOL. 

In ons genootschapsorgaan van 20 Oct. 11. werden my drie vragen door 
L' gesteld, die ik gaarne bereid ben hier te beantwoorden. 

Deze vragen zijn ten gevolge mijner interpellatie aan de redactie van 

Architectura op de vergadering van 10 Oct. j.1. Ik stelde alstoen der redac
tie de vraag, wat wel bij haar voorgezeten heeft, om een ingezonden stuk, 
als dat van l) cn getiteld i „Architectuur-philosophie" in ons orgaan op te 
te nemen. Ik noemde het stuk in vele opzichten een absurditeit en ik hand
haaf deze bewering, zooals ik straks hoop aantetoonen. 

Tevens drukte ik mijn leedwezen uit, dat II niet ter vergadering aan
wezig waart, anders zoude ik U gaarne het stuk regel voor regel weer
legd hebben, er bij vragende : de critiek door U in het door mij gelaakte 
stuk geleverd, er voorloopig nog buiten willende laten. 

En eindelijk gaf ik de vrees te kennen, dat de lecken, die over het 
algemeen toch zoo weinig begrip van Architectuur hebben, door uw geschrijf 
op een dwaalspoor zouden gebracht worden. 

/ie hier dc beweringen die ik alstoen uitte en waarvan ik nog heden ten 
volle overtuigd ben. 

En nu ter zake. 
Vraag no. 1 door U gesteld, luidt aldus: „Regel voor regel uw stuk te 

weerleggen.*' 
Ik maak hier de bemerking, dat met de uitdrukking regel voor 

regel weerleggen, mijn bedoeling niet geweest is, alle regels weerleggen, dan 
zoude ik moeten gezegd hebben eiken regel weerleggen. Bovendien zou juist 
dit een absurditeit ziju; integendeel, er komen eenige phrasen in uw stuk 
voor, en er worden eenige theoricn verkondigd, welke zelfs zeer logisch zijn, 
maar het is opmerkelijk, dat juist die niet uit uw brein komen. 

Alvorens echter deze eerste vraag te beantwoorden, wil ik uw tweede 
vraag citeeren, al . : „tc bewijzen, dat, wat ge geschreven hebt een absurditirit is." 

Ik wil u doen opmerken, dat ik als een absurditeit datgene beschouw, 
wat tegeu het gezond verstand indruiseht, getoetst aan de wetenschap. 

Zou ben ik dan gekomen, aan deu titel: „Architectuur philosophic, dien uw 
stuk draagt. Vergun mij hierop, na afloop mijner beweringen terug tc 
komen, het zal u dan met mij, hoop ik, duidelijk geworden zijn, dat zulk 
een opschrift, in verband met den inhoud van het stuk, aan het ongerijmde 
grenst; voorloopig hierover dus geen woord meer. 

In deu aanhef van uw geschrijf, lees ik: dat U een bepaalde critiek, 
die over den wederopbouw van het kasteel van Ilaarzuylens gevoerd 
is, niet wilt aanvallen; „omdat," zegt u, „de wijze waarop enkele architecten 
gewoon zijn polemiek te leveren eu iemand, die een andere meening is 
toegedaan, trachten af tc maken, van dien aard is, dat ge u daaraan niet 
meer wilt blootstellen"; „eens," zegt ge: „tot de droevige ervaring hiervan 
gekomen, vindt ge bet meer dan genoeg." 

.Maar hoe is het dan mogelijk, dat U, Mijnheer Mol, toegerust met zulke 
ervaring, in het verder verloop uwer philosophischc beschouwingen ? op de 
meest grove wijze architecten aanvalt en u weder aan polemiek blootstelt ? 
Gevoelt u zelf wel, dat uw verder geschrijf, de woorden die ge hier gebezigd 
hebt, geheel te niet doen ? Toegerust met dc wetenschap, dat gc met de 
meest profane uitdrukkingen, anderen tracht af tc maken, die eene andere 
meening, als dc uwe zijn toegedaan, noem ik zulk geschrijf een absurditeit. 

Verder zegt ge: lk geef hier mijn zuiver persoonlijke meening zonder 
nevengedachten. Moeten we daaruit opmaken, dat de door u gelaakte archi
tecten wel met nevengedachten bezield waren, waartoe dit aan tc halen? 
N' cn déplaise de lui, die 't land aan me hebben. Dit laatste noem ik een 
kinderachtigheid, die niets te beteekenen heeft, alsof men om uw geschrijf het 
land aan u zou gekregen hebben. Zulk eene veronderstelling maakt geen ver
standig man. 

Verder lees ik: Wanneer we reeds dat standpunt bereikt hadden, dut voor
zeker eens bereikt zal worden, dat nu reeds door enkelen onzer bereikt is, 
maar dat waarschijnlijk de meesten onzer generatie niet bereiken zullen, 
namelijk vnn waarachtig geheel onszelf te zijn, dan zeer zeker zou 't restau
reeren van middeleeuwsche gebouwen op de wijze, waarop dat thans gebeurd 
af tc keuren zijn. 

Op dc eerste plaats, „Mijnheer Mol", waar u spreekt van, dat standpunt 
bereiken van geheel en waarachtig onszelf te kunnen zijn; wil ik even 
opmerken, dat het tc hopen is, dat het met de meesten onzer zoover niet 
komt; in 't belang eener geordende muatschappij. Voor uwe bewering zou 
iets te zeggen zijn, als alle menschen alleen goede eigenschappen hadden, 
steunende op gezond cn helder verstand. 

Aangezien nu elk individu, dus ook elk barbaar, elke wilde, elke dwaas zich 
zelf is, eu geen ander, zou die wenschelijkheid, door u uitgesproken, al zeer 
veel gevaar opleveren. 

Op dc tweede plaats moet ik u doen opmerken dat, welke critick ook 
over dc restauratie run het kasteel van Haarzuijlens geleverd is, ik daaruit 
nooit heb kunnen opmaken, dat het restaureeren van middeleeuwsche ge
bouwen zou ziju uf te keureu; integendeel er is zelfs op aangedrongen, maar 
dun ook alleen restaureeren. 9 

Verder lees ik : „En je moet nu eenmaal rekening houden met de wer
kelijkheid." Ik ben dit volkomen met u eens, maar ik citeer nu deze 
woorden, om u straks uantetoonri. hoc u dc werkelijkheid geheel over het 
hoofd ziet. Nu volgen eenige bemerkingen omtrent het nuttige van het 
testaureeren van een middelecuwsch bouwwerk; vervolgens, datdearchitecten 
van 't kasteel van Haarzuijlens te hoog slaan om niet liever zelf een project 
uittevoeren, dun eeu restauratie met bcpuuld urcheologischc gegevens eu voorts 
eenige mededeeliugen over dc wijze waarop aan 't kasteel gewerkt wordt. 

Alles architectuur philosophie 1 f! 
Verder lees ik : „Met vlak bedoel ik niet zoo zeer niet uitstekend maar 

innig." Bepnuld zeer hooge philosophie. Gelukkig ben ik de eenige niet, die 
er niet bij kan ; ik heb reeds verschillende ontwikkelde menschen gevraagd, 
maar altijd zonder resultaat. Ik voor mij houd het voor een kunstgreep om 
met woorden etl'cct te maken, zooals bijv. vlak-dccoralicf-conslructieve Ar-
chiteetuurbegrip. 

Als een bewijs hoe we nog altijd de voorkeur geven aan het lichaam 
boven den geest, geeft u het volgende voorbeeld, volgens u zeer bruikbaar, 
volgens mij echter zoo absurd mogelijk. 

Het luidt aldus: „Ken man, die zich dc luxe van een vrouw kan permit* 
tccren, zou woedend wezen, als die vrouw zich lichamelijk aan een ander 
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,..,f. maar wanneer zij zich geestelijk aan eeu ander gaf, nou daar zonden 
de meesten minder opletten, dat vindt men niet erg." 

Ik geloof, „Mijnheer Mol," dat het hier bedoelde zich lichamelijk geven, 
wel nooit zal geschieden, zonder dat daarbij eene werking van den geest 
nlaats heeft ; van niet erg vinden van zich lichamelijk te geven, kan mijns 
inziens dus geen sprake zijn. l i moet niet vergeten een mensch is een 
animal rationale. 

Buiten alles om vind ik het toch absurd om een dergelijk voorbeeld 
by architectuur philosophie? in te slepen. 

„Ik kom hier op spiritueel gebied," zegt u, „dat oogenscbijnlijk met archi
tectuur niet veel tc maken heeft, maar in werkelijkheid hangt voor den 
denker alles nauw samen." 

Hier scbijut n al een zeer kleinen dunk van het hcrscngchalte van de 
leden van Architectura te hebben ; men behoeft toch waarlijk zoo'n diepdenker 
niet te zijn, om te weten, dat het spiritueele, dus geest voor architectuur 
hoog noodig is. 

Verder schrijft ge : „Men zou mij kunnen vragen : „maar jongmensen, heb 
je dan geen eerbied voor de traditie," en dun zou ik antwoorden: zeerzeker, 
tenzij ze slechts eerbiedwaardig is.» 

Ik vrees •jongmensen," dat er niet veel over zal blijven van de traditie, die 
u belieft eerbiedwaardig te noemen; als men bedenkt hoe weinig eerbied 
u, «jongmensen,* hebt voor mannen die zich door hunne werken ccn goeden 
naam verworven hebben, en die zich kunnen beroepen op een jarenlange 
ondervinding, wat u, „jongmenseh," zeer zeker niet kunt. Hoe goed ik het 
overigens vind, voor zijne meening uit te komen, gaat het toch niet aan 
maar in 't wilde tc schermen en te zwetsen. Dc ondervinding is ook ccne 
leermeesteres. 

„Als ccn bev.ijs, dat ik wel respect voor de traditie heb, dicne, zegt U, 
het volgende:" „lk heb me indertijd bepaald geërgerd, toen ik in de couranten 
las, dat men andere architecten, dc schepping des heeren Leliman ('t gebouw 
van Arti) zou laten opknappen. Zie, lui, die zulke dingen doen kunneo, toonen, 
geen juist begrip van traditieëerbied te hebben. 

Ik vraag U : waarom moet nu juist dit gebouw als voorbeeld Uwer eerbied
waardige traditie dienst doen? lk geloof haast het tc kunnen raden, ik her
inner mij een onzer vergaderingen in dc maand Maart of April, toen de 
heer Leliman U, in zijn vaderlijke bezorgdheid, ouder zg'ne hoede genomen 
heefl. Ik vind het wed kinderlijk hem op deze wijze, hiervoor Uwe 
dankbaarheid tc betuigen. Bovendien, vind ik, dat U al een zeer zonderling 
begrip van traditie-eerbied hebt. Mijns inziens zal zulk een eerbied eiken 
vooruitgang al zeer sterk in den weg staan. 

„Breek af een gebouw," zegt U, „als het je niet bevalt, Mnor 't te ver
knoeien, daar heeft niemand het recht toe, allerminst dc heeren natuurcopi-
isten enz. enz." 

Maar hoe, mijnheer, waar blijft ge nu met Uw werkelijkheid, waarmede 
ge gezegd hebt rekening te moeten houden ? U zegt, breek af, maar ik meen 
te mogen veronderstellen, dat het wel tot een van dc groote werkelijkheden 
van Arti et Amieitin «al behoord hebben, dat dc ka* het niet toeliet. U ziet, 
dat ge I' hier totaal tegenspreekt. Verder zegt ge, „Maar het tc verknoeien, 
daar beeft niemand het recht toe." 

Wauruit bewijst ge, dat het gebouw Arti et Amicitiae verknoeid is ? Maar 
wie en wst geeft u het recht, de architecten van Arti, voor knoeiers uit 
te maken? ik vind, daar heeft U dan allerminst het recht toe, daar heeft V 
te weinig ondervinding voor, hetgeen spreekt ujt uw eigen geschrijf, — zoo doet 
geen verstandig man. U zult ze me nog moeten normen, dc mannen, die als 
denkers groot geworden zijn, en die critiek op zulke onhandige wijze gele
verd hebben, als U . lk kan aannemen, dat iemand niet begrepen wordt. Toen 
Columbus naar gene zijde van den Oceaan wilde stevenen, ondervond hij van 
alle kanten tegenstand, men ging zoover, hem krankzinnig te verklaren, 
maar juist door zijn bescheiden taktick bereikte hij zijn doel. 

Verder geeft U critiek over tooneelkuust eu het interieure van de stads-
schouwburg, waarover ik niet anders wil zeggen, dan U te verwijzen, naar 
hetgeen ik niervaren gezegd heb. We hebben gelukkig mannen van weten
schap en studie, die veel heter dan U , in beter gekozen bewoordingen, daar
over critiek kunnen uitoefenen, ge waart zeker bang te laat te zullen komen. 

Ten slotte geeft u eene verhandeling over de kennis der materialen cn 
derzelvcr toepassing, cn door u met een voorbeeld toegelicht. De theoriën, 
die ge hier schijnbaar als de uwe verkondigt, ziju reeds lang door anderen 
vóór u verkondigd. Ik zou geneigd zijn, dit met eens anders veeren pronken, 
te noemen. Ik mag toch van «, die zoo wetenschappelijk schijnen wilt, niet 
veronderstellen, dat u dit niet wist. 

Na alles wat ik hiervoren gezegd heb, zal het, hoop ik, u duidelijk geworden 
-ïjn, dat de titel „Architectuur philosophie" hier geheel misplaatst is. Den 
hesten titel zoude ik gevonden hebben: Het kasteel van Haarzuijlens en nog 
iets. Onder architectuur philosophic versta ik: Wijsgeerige beschouwingen 
over architectuur. Ik heb in u den wijsgeer nog niet kunnen ontdekken. 

Dal liet publiek door zulk geschrijf in een vakblad op ccn dwnalspoor gebracht 
wordt, behoeft ua bovenstaande zeker wel geen betoog meer. 

JAC. DUNCKER. 

Aan den Heer J . L . M . LAUWERIKS. 
Lustte het mij niet, na het lezen van het schrijven van den heer M . , 

in N». 42 van „Architectura", op dergelijk twistgeschrijf verder in te gaan, 
w el gevoel ik mg gedrongen een antwoord te geven op Uwe veroordeeling 
van mijn ingezonden stukje, in N". 43 van hetzelfde blad opgenomen. 

U vraagt my, wat my beweegt mijzelf het recht van critiekuitoefening 
toe te kennen. 

Ik antwoord D hierop, dat ik my dit recht, in den zin door my' bedoeld, 
'"'.'{ toeken. Maar evenmin ken ik dit toe aan een ieder, die zich zelf tot 
criticus opwerpt. Het is zeer zeker gemakkelijk zich op een voetstuk tc 
plaatsen cn allen, die hun wetenschap van gisteren niet heden uitschreeuwen 
voor ridders der oude garde of voor dompers uit te maken, maar moeicly'ker 
>* het in ziju werken te toonen, dat men de beginselen, die men zegt voor 

tc staan, niet alleen heeft hooren verkondigen, maar ook op bevredigende 
wijze in toepassing kan brengen. Wie andermans arbeid meent te mogen 
veroordceleii, dient, myns inziens, hiermede aan te vangen en, voor zoover 
ik weet, is dc heer M . ons zijn eerste kunstprodukt nog schuldig, (leeft de 
heer M . het bewijs te zijn kunstenaar, waaraan ik, na zijn laatste optreden, 
niet meer kan twijfelen, dun zal ik dc eerste zijn om zijn recht van spreken 
te erkennen en zal zijn critick ook voor mij waarde verkrijgen, al moge 
zijne wijze van zich te uiten, niet met mijne opvatting overeenstemmen. 
Geeft bij eerlang dit bewijs niet, dan is het door hem ingenomen standpunt 
mij onverklaarbaar. 

— Ware en groote beginselen op kunstgebied zijn noch kersen op brande
wijn, noch augurken op azijn Het zijn dc natuurwetten, die ook voor ons 
stervelingen gelden cn die dus aan onze werken ten grondslag zullen liggen. 
Waar heb ik ze genoemd omdat ze onloochenbaar, groot omdat ze alomvat
tend zijn. 

Hoe er slappe grog bij le pas komt is mij een raadsel. 
By de aanduiding van hen, die volgens mijne meening tot schrijven 

gerechtigd zijn, heb ik het woord „denker" gebruikt. Gij verbetert dit in 
„groot denker». Waarom niet, indieu denker u niet voldoende is. 

De woorden „voorloopige wetenschap" hebt ge zeer juist begrepen, waar 
ge zegt, dat het al die kennis is. welke ai studecrende is verkregen en die 
later, als men tot rijper overtuiging is gekomen, zal worden gerangschikt 
tot nader gebruik. De meesten zullen wel niet zoo mal zijn, als gy denkt, 
en er eene andere beteekenis aan hechten. 

— Etuwig waar zijn de wetten, die de natuur ons leert kennen. Dat ge 
steeds eene tweede uitlegging voor mijne woorden bij dc hand hebt, pleit 
meer voor nwe spitsvondigheid dan voor uwe loyale opvatting. 

— Ge beweert, dat ieder, die den drang tot mededeclen in zich voelt 
opkomen, geestesmoord begaat indien hij zich niet uit, cn dat hy volstrekt 
geen rekening behoeft te houden met de beschouwing of mijnheer X of Z 
het misschien niet goed zullen vinden. Ge bedoelt zeker, dat het dengene, 
die zich uit, onverschillig kan zijn of de heeren X en Z het met zyne 
beschouwingen cens zijn. Ik kan D hierop antwoorden, dat er nog een groot 
verschil bestaat tusschen het toevertrouwen van zijne gedachteu aau het 
papier of aan ly'ue vrienden cn het publiek maken van ziju schrijven. Wie 
het laatste doet, moet zich eerst leeren uiten, deze achting is hij verschuldigd 
aan degenen, die zijn lectuur zullen lezen. ^Viollet-le-Duc : Eeu viindeecrste 
eischen van den smaak is de achting vuor het publiek.) 

— Ik wil gaarne gclooven, dat gij zonder voorlichting vun anderen uw 
doel zult bereiken, lk voor mij heb veel te lezen, veel te hooren, veel te 
zien cn veel tc leeren. lk heb daarvoor onze groote voorgangera broodnoodig. 

— Dat ik den heer M. kwalijk zou hebben genomen, dat hy zich uit, is, 
niet waar. Ik heb hem de wijze, wuarop hij zich uit, ten kwade geduid. Ge 
zult hierop antwoorden, dat dit lijn zaak is. Soit. Maar mijn zaak is het, deze 
wy'ze van uiten, die toch even goed voor my als voor een ander bestemd is, 
goed of af te keuren. Dc heer M . zou zeker trouwens wel de laatste zijn 
om mij dit recht, dat hij zichzelf in zoo ruime mate toekent, tc ontzeggen. 

— Dat anderen my zullen verdenken van het doctf aan femelende nede
righeid of van het posecren voor hooge wijsheid, is zeker niet aangenaam. 
Maar wat daaraan te doen ? Een ieder is geen schreeuwer en het ingaan op 
goedkoopc persoonlijke aardigheden, als de heer M . doet, is ook aan elk 
niet gegeven. 

— Dat napraten, met het bewustzijn niet alleen den zin, maar ook het 
begrip te hebben weergegeven, geen napraten meer is, ben ik volkomen met U 
eens. Juist daarom heb ik me aldus uitgedrukt. Wanneer men de opstellen van 
Viol le t - le -üuc over „Architecture", „l'eiuture", „Sculpture", „Construction", 
.Proportion", „GoiVt", .Style", „Flore" enz. leest en daarna de „philosophie" 
van den heer M . , wanneer inen ideën van een Multatuli in een taal van 
Multatuli hoort verkondigen en daarna diens naam hoort noemen iu een 
taaltje als van den heer M . , wanneer men Spinoza ziet aangehaald door 
iemand, die nog moet leeren zich tc uiten cn die ons orgaan wil gebruiken 
om wat vaardigheid in dc schrijfkunst op te doen, dan is het, dunkt me, 
zoo vreemd niet, dat men beweert liever de denkbeelden dier groote mannen 
onversneden, onverknoeid, onaaugenaterd opgediend tc krygen cn dat men 
voor dergelijke slappe grogjes bedankt. 

— Ik wensch thans te eindigen met de verklaring, dat mijne bedoeling 
niet is iemands uiting te smoren, maar dat ik opkom tegen een verguizings-
systecin, toegepast door personen, die nog moeten toouen tot veroord celen 
gerechtigd te ziju, dat ik opkom tegen het opdisschen van verwaterde, slecht 
geuite idccn, cn dat ik alle arbeid in opbouwenden ziu waardeer, maar 
daaronder versta het verkondigen van grondbeginselen en het toepassen dexsr 
beginselen in eigen arbeid. 

C. W. N I J H O F F . 

D E PRIJSVRAAG V A N „NIJVERHEID". 
De vorige week kou men in verschillende bladen het 

volgende lezen : 
„Daar op de prijsvraag voor een model-diploma, uitgeschre

ven in 1892 door de Maatschappij tot bev. van Nijverheid, 
zijn ingekomen zes teekeningen, die volgens het rapport der 
jury geen bekroning zijn waardig gekeurd, heeft de algemeene 
vergadering der Maatschappij, gehouden te Arnhem den 
lOden Juli dezes jaars, zich vereenigende met deze uitspraak, 
besloten de prijsvraag opnieuw uit te schrijven. 

„De teekening moet geschikt zijn voor reproductie De 
beantwoorders moeten opgeven welke soort van reproductie, 
lichtdruk, steendruk, enz. zij voor hunne ontwerpen wen-
schelijk achten. 
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„De grootte van het blad moet zijn tot deu buitenrand: 
lengte 53 cM. , breedte 44 cM. De smalste zijden moeten 
den boven- en benedenrand vormen, de breedste zijden de 
zijranden Bovenaan de woorden //Nederlaudsche Maatschappij 
ter bevordering van Nijverheid", en daaronder genoeg ruimte 
om den verderen tekst te bevatten. 

„Een gouden en een zilveren medaille worden als eerste 
en tweede prijs beschikbaar gesteld. 

z/De antwoorden moeten wordeu ingezonden vóór 1 Juni 
1895." 

Deze prijsvraag dus reeds uitgeschreven in 1892, leverde 
volgens het oordeel der jury geen voldoend resultaat op. 
Welke reden zou men hebben dezen keer wel resultaat te 
verwachten van een op dezelfde condities uitgeschreven 
prijsvraag ? 

Het verloop van die eerste was aldus: 1 Juni 1893 waren 
de antwoorden ingekomen ; blijkbaar was het doel de jury
uitspraak na de juryvergadering publiek te maken. 

Het juryrapport bleef echter uit, ook hoorde men niets 
van tentoonstellen der ingekomen antwoorden. Als antwoord 
op een brief aan den Secretaris van de Mij. kregen enkele 
inzenders eindelijk bericht, dat het rapport te laat was inge-
komeu om op de jaarvergadering te worden behandeld, dat 
die behandeling dus was uitgesteld tot 't volgende jaar Juli. 

Weer een nalatige Jury dus, en als gevolg daarvan het 
werk van zes personen voor een jaar in den doofpot. Zou 
't niet redelijk geweest zijn hun hiervan ongevraagd bericht 
te geven? Eindelijk wordt het Juli 1894, men hoort niets, 
na nog een paar maanden geduld komt eensklaps het bericht 
van een nieuwe prijsvraag ; na herhaald over en weerschrijven 
wilden de heeren wel zoo goed zijn de antwoorden op de 
vorige prijsvraag aan de eigenaars terug te geven. 

Nog steeds wordt gewacht op het juryrapport; de uit
spraak dient toch gemotiveerd te wordeu, of vinden de 
heeren 't niet noodig in deze correct te handelen ? 

Voortdurend nog wordt op die manier door allerlei maat
schappijen en vereenigingen gespeculeerd op de goedgelovig
heid van onze teekenaars, meent men, dat ze 't niet eindelijk 
moe wordeu op die manier met hun werk te zien sollen ? 
dat ze niet gaan inzieu, dat zulks eeu ongehoorde klaploo-
perij is ? 't Is geestes- en handenarbeid M . H . en 't past 
niet, daar zoo mee om te springen. 

B. 

U I T D E N V R E E M D E. 
— De werken der nieuwe Sorbonne te Parijs naderen 

hunne voltooiing. De indeeling is in hoofdzaak als volgt : 
Rez-de-chaussóe, het laboratorium voor de chemie, waarvoor 

veertig zalen zijn in beslag genomen ; het laboratorium voor 
de physica is geïnstalleerd in eene groote overdekte galerie 
van 70 Meter lengte ; op de daarboven gelegen étage zijn de 
studiezalen. 

In het groote laboratorium is een koker gebouwd van 
82 Meter hoogte, voor de proeven, betreffende het vallen van 
lichamen ; van deze 82 Meter is een gedeelte van 34 Meter 
onder den grond ; voor het volgen der lessen of beschou
wingen in verband hiermede, zijn vertrekken gebouwd, gren
zende aan de onderzijde der put en ook aan het bovenge
deelte der koker welke door een trap bereikt wordt; deze 
onder- en bovengrondsche vertrekken zijn telefonisch met 
elkaar verbonden. 

De decoratie van het groot amphitheater voor de letteren 
is opgedragen aan Dagnan-Bouveret, terwijl aan Weerts de 
opdracht is gedaan een doek te schilderen van pl. tn. 18 
Meter lang, dat bestemd is voor de cour d'honneur. 

— Nabij het dorp Baldrinten (in de nabijheid van Trier) 
is onder leiding van eene commissie van het daar gevestigde 
Provinciaal-museum een Romeinsche villa opgegraven. Ver
scheidene woonvertrekken eu een badaanleg zijn reeds bloot

gelegd. In de nabijheid der villa ontdekte men eeu regenbak 
en Romeinsch graf met steenen tombe, dat behalve vergane 
beenderen, verschillende steenen kruiken, een steenen urn 
en een bronzen schaal bevatte. 

— De over de Hudson te bouwen brug, welke New-York 
met Jersey-City zal verbinden en waarvan de uitvoering reeds 
door het Congres is toegestaan, zal de beroemde hangbrug 
tusschen New-York en Brook lijn in afmeting nog overtreden. 

De totale lengte bedraagt 1230 meter ; de middelste hoofd-
spanuing tusschen de twee torens is 630 meter. De geheele 
bouw is met inbegrip der stationsgebouwen begroot op eene 
som van 24 millioen dollars en moet binuen vijf jaar vol
tooid zijn. 

— Door „le Cercle des Arts et de la Presse" te Brussel 
is eene eigenaardige prijsvraag uitgeschreven op het gebied 
van kunst aan den openbaren weg, nl. de uitvoering van 
decoratieve uithangteekens iu de rue de la Madeleine, rue 
MarcM-aux-Herben en nee Marché-aux-Poulets. De wijze van 
uitvoering en gebruik van materiaal is geheel vrijgelaten. 
De uithangteekens moeten uiterlijk 15 Dec. a.s. aan de 
gevels zijn aangebracht, terwijl de beoordeeling ter plaatse 
geschiedt. Er ziju uitgeloofd acht prijzen van 100 tot 1500 
francs, welke aan de eigenaars der bekroonde uithangteekens 
worden ter hand gesteld. 

B E R I C H T E N . 

— Zooals bekend is werd de heer W. Kromhout Czu., 
door het uitvoerend comité der Tentoonstelling voor het 
Hotelwezen, in overleg inet deu heer Breman aangezocht 
om mede te werken aau deze tentoonstelling. 

Naar wij vernemen is thans een overeenkomst getroffen, 
waarbij de heer Kromhout de leiding op zich genomen 
heeft der bureauwerken met den titel van assistent-architect 
der uitvoeriugswerken. 

— De Vereeniging //Architectura" te 's Gravenhage is 
ontbonden. 

— Omtrent de onder leiding van dr. Konrad Plath, 
archaeoloog te Berlijn, plaats hebbende ontgravingen in en 
om de Karolingische Kapel op het Valkhof te Nijmegen, 
deelt men, naar aanleiding zijner aan de daartoe uitgenoo-
digde Raadsleden gedane mededeelingen, het volgende mede: 

In hoofdzaak is het resultaat der bevindingen het volgende: 
Nadat de Karolingische fundeering over nagenoeg den 

geheelen buiteuomtrek en in het binnenste der Kapel zijn 
bloot gelegd, zijn tevens de bevloeringen ten getale van 
'vier, in verschillende tijdperken aangelegd, van de Karo
lingische bevloering af weder aan het licht gekomen. 

Uit het laat-Middeneeuwseh tijdperk dateert het grootste 
gedeelte van den buitenomtrek, bestaande uit baksteenbouw. 

De metselspecie (door baksteenpoeder roodgekleurde mortel), 
die men overal buiten en binnen den bouw aantreft, ken
merkt het Karolingische tijdperk. 

Tengevolge van de ophooging der vloeren is de gewijzigde 
verhouding, die in verloop van jaren daardoor aan de 
boogopeningen gegeven is, zeer belangrijk te noemen. Door 
zich die boogopeningen in oorspronkelijken vorm hersteld 
te deuken, zooals bij wijze van proef reeds gedeeltelijk is 
geschied, verkrijgt het geheel een grootsch voorkomen. Dr. 
Plath is voornemens een wetenschappelijk plaatwerk uit te 
geven over deze kapel, die hij als de voornaamste der 
overgebleven Karolingische bouwwerken beschouwt 

— Ter benoeming van directeur der gemeentewerken te 
Leeuwarden zijn door B. en W. aan den Raad voorgedra
gen, de heeren W. C. A. Hofman, architect te Nijmegen, 
eu L . van Krimpen, civiel-ingenieur, tijdelijk te Leeuwarden. 

T W E E D E J A A R G A N G N°. 45. ZATERDAG 10 N O V E M B E R 1894. 

R E D A C T I E V A N A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A : 

H . G . J A N S E N , C. W. N I J H O F F , JOS. T H . J . CUIJPERS, 
P A U L J . D E J O N G H en J . L . M . LAUWERIKS. 

Bijdragen te adresseeren aan den Heer P A U L . J . D E J O N O I I , Vijzelstraat 
40 le Amsterdam, en alles, wat de Administratie van het Genootschap 
hetreft aan den Heer J . C. D. D I G A Z A R , le Secretaris, American-
hotel te Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P . 

Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege
zonden, aan alle leden van het Genootschap. De jaarlijksehe contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 1 2 . — 
• kunstlievende leden „ 10. 
» buitenleden » 7,50 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

1°. Het Juryrapport van de Genootschaps-prijsvragen 
1893/94 is in dit nummer opgenomen. 

Prijsvraag //Woonhuis op een onregelmatig terrein": 
een premie, ƒ 40.—, het motto „Vier cirkels" van den 

heer A . Hofman te Amsterdam. 
een premie, ƒ 3 0 . — , het motto „ H " en 
eeu premie, ƒ 3 0 . — , het motto „Volle maan". 
Prijsvraag „Gebouw tot het houden van congressen, mee

tings, enz." : 
Prijs, ƒ 125.—, het motto „Nieuwe Maan" vau den heer 

Jan Stuijt te Vleuten. 
2°. De ontwerpers der ontwerpen onder de motto's „ H " 

en geteekend „Volle maan", ingezonden op de prijsvraag 
„Woonhuis op een onregelmatig terrein", worden verzocht 
zich bekend te maken. 

3°. De ingezonden ontwerpen op de Genootschaps-prijs
vragen 1893/94, blijven tot en met WToensdag 14 November 
a.s. in het Genootschapslokaal tentoongesteld. 

4". Tot gewoon lid is aangenomen de heer A. Bleijs Jr. 
Namens het B> stuur, 

Be lste Secretaris, 
J . C. D. DI GAZAR. 

„ARCHITECTURA ET AMICITIA" 
1010e G E W O N E V E R G A D E R I N G 

V A N W O E N S D A G , 7 N O V E M B E R 1894. 

De Voorzitter, de heer H . G . Jansen, opent de Verga
dering, waarna de notulen worden gelezen en goedgekeurd 

De Voorzitter deelt mede, dat door de benoeming van den 
heer C. W . Nijhoff tot lid der Redactie, gen. heer, volgens 
de wet als bestuurder moet aftreden ; hij stelt de Vergadering 
voor den heer C. W . Nijhoff tot 1 Jan. a. s. deze dubbele 
functie te laten ver-vullen, temeer wijl de heer Nij;ioll' slechts 

tijdelijk (tot 1 Jan.) de fuuctie van Redactielid kan waar
nemen. Dit werd door de vergadering goedgekeurd. 

De Voorzitter deelt voorts mede, dat van de vereeniging 
„Architectura" te 's Gravenhage een schrijven is ingekomen, 
mededeelende, dat gen. vereeniging heeft opgehouden te 
bestaan ; hij betreurt het dat eene Zuster-Vereeniging, waar
mede het Genootschap steeds op vriendschappelijkeu voet 
heeft gestaan, dezen maatregel heeft moeten nemen. 

Hierna had de voorlezing plaats van het Juryrapport der 
Genootschaps-prijsvragen 1893/1894, opgemaakt door de 
Juryleden, de heeren Dr. P. J . H . Cuijpers, J . J . van 
Nieukerken eu A. Salm G.Bzn., waaruit bleek, dat, van de 
prijsvraag „Woonhuis op een onregelmatig terrein" de prijs 
en premie niet werden toegekend doch bijeengevoegd en 
verdeeld onder 3 ontwerpen, zood anig, dat een premie, groot 
ƒ 4 0 . — , werd toegekend aan het ontwerp motto „4 gestren
gelde cirkels", een premie, groot ƒ 3 0 . — , motto „H", en een 
premie, groot f 30.—, motto „geteekende Volle Maan." 

Bij het ontwerp „Gebouw tot het houden van Congres 
sen, meetings, en vergaderingen van werklieden-vereeni-
gingen", werd de'prijs, groot ƒ 1 2 5 . - , toegekend aan het 
ontwerp motto „Nieuwe Maan", waarvan bij opening van 
den naainbrief de heer Jan Stuijt te Vleuten de ontwerper 
bleek te zijn. Als ontwerper vau het ontwerp „Woonhuis, 
enz." motto „4 cirkels" maakte zich bekend de heer A. 
Hofman te Amsterdam. 

Alsnu was aan de orde de kunstbeschouwing van deu 
heer J . F. W. Stom, bestaande uit de plaatwerken „Ban 
denkmaler in Spaniën und Portugal" van Uhde, en „ Archi
tectonische détails des Mittelalters" van Dartel. 

De heer L . J . Rijnink bracht ter tafel een serie fraaie 
plaatjes getiteld //Chicago Views"; terwijl tevens kennis 
werd genomen van het onlangs verschenen plaatwerk „Ar-
chilectur der Niederliinde" van L . Krook. 

Niets meer aan de orde zijnde werd de Vergadering 
gesloten. 
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E E N E V A C A N T E B E T R E K K I N G A A N D E P. S. 

Uit de Delftsche Courant heeft meu vernomen, dat de 
heer Lecomte, tegen December a.»., ontslag gevraagd heeft 
als leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

Wij zijn er van overtuigd, dat alle leerlingen die hunne 
studies aangevangen hebben onder leiding van deu heer 
Lecomte dit vertrek oprecht zullen betreureu. 

Immers de heer L . is niet alleen een ijverig leeraar, die 
het onderwijs met toewijding behartigt, - hij is daarbij tevens 
een zeer vlot teekenaar, met heldere voordracht. Met hem 
in aanraking komende, ontwaart men al aanstonds, dat hij 
een man is van veelzijdige ontwikkeling en beschaving. 

Toen de heer l i . voor jaren aan tie P. S. verbonden 
werd, bracht hij daar zonder twijfel nieuw leven in het 
artistiek onderwijs. De P. S. deed met hein eene merkbare 
aanwinst. Het is in zijue lessen, dat de bouwkundigen het 
(hand)teekenen moeten leeren en de geiinge talenten, die 
in het examen C ten toon worden gespreid, werden ouder 
zijne leiding ontwikkeld. 

Niet alleen in dit genootschapsorgaan, ook elders werd 
reeds gevoeld, hoe weinig de bouwkundige afdeeling der P. 
S. in de praktijk aan hare algemeene roeping voor ons 
vaderland heeft beantwoord. Eu toch aaii ijver van de zijde 
der docenten heeft het niet zoo zeer ontbroken. 

Te vergeefs zocht men te Delft die eenheid van streven, 
welke als een krachtige, bez elende geest het geheele onder
wijs moet omvatten, strevende naar dat eene doel, de breede 
en onbevoordeelde ontwikkeling van den toekomstigeu bouw
meester. 

Zoolang èn in de voorbereiding tot de P. S. bij het 
middelbaar onderwijs èn iu het werkplan gedurende de 
vier studiejaren de leerling niet meer in aanraking komt 
met de praktijk, zal deze hoogeschool der bouwkunst 
niet volkomen aan haar doel voor de bouwkunst beantwoorden. 

Thans moet de plaats vervuld worden van dien leeraar, 
welke het grootste aandeel heeft in de artistieke vorming 
van deu bouwkundige. Hem toch zijn, behalve de lessen 
van de geschiedenis der versieringskunsten, der kunstnij
verheid, ook opgedragen de oefeningen iu het ontwerpen 
van betimmeringen, meubels, tegelschilderingen euz. 

Vooral aan eene school waar de studie en het onderwijs 
beide zoo geheel vrij zijn, is de benoeming van eiken docent 
eene zaak van groot gewicht. Thans zal men een stap kun
nen doen, om eeu betere toekomst voor deze bouwkunstige 
school te openen. 

Het aantal kunstenaars, dat zich op decoratief gebied 
beweegt is thans heel wat grooter en de gemiddelde stan
daard hunner talenten ook hooger gemeten dan op het tijdstip 
waarop de heer Lecomte te Delft werd aangesteld. De keuze 
is dus ruim. 

Wij wenschen in dien opvolger te zien een van 'tjonge 
geslacht, die aan deu moed en aan de frischheid der jeugd, 
tevens paart de voordeelen die de betere opvoeding iu de 
laatste jaren hem hebben kunnen scheuken. 

Wat wij wenschen is niet eeu man, die alleen bedreven 
is in een of andereu vaderlaudschen of onvaderlandschen 
stijl; die als van zelf den leerlingen er toe brengt zijne 
vormen slaafsch te copieeren ; niet een die slechts zweert 
bij een romeinsche arabeske of zijne talenten geheel aan de 
rococo heeft gewijd, of ook in 't heerlijk ornament onzer 
zestiende-eeuwsche kunst het laatste woord heeft gelezen; 
maar een die den leerlingen uit de geschiedenis de wellen, 
eu uit de i.atuur eu de techniek de vormen leert kennen. 
Als leeraar moet men zoeken een jongman, die gewerkt 
heeft en zijn talenten practisch heeft kunnen toetsen aan 
meer dan écu tak van decoratieve kunst, een leeraar, die 
het eigenlijke doel van teekenen juist vat, en niet met 
eene handige manier en chic doen, de aankomende, naïve 
kunstenaarszielen zal kunnen verschalken; — een leeraar. 

die het teekenen van planten en bloemen naar de natuur 
als regel invoere, — eu die aan de gelukkige bezitters 
van het einddiploma der II. B. S. doe begrijpen, dat zij 
van schetsen nog geen zier kennen en hoe zij dus de twee 
tot drie maanden der zomervacantie zullen door te brengen 
hebben met onafgebroken schetsen eu opnemen, liefst dan 
ook van goede voorwerpen en bouwwerken. 

Zoo'n man zal de gelukkige voorlooper kunnen zijn van 
een vernieuwd kunstleven aau de P. S.; welke inrichting 
alsdan niet meer den stroom in het land op afstand zal 
volgen, maar op artistiek gebied minstens gelijken tred zal 
moeten houden met de ontwikkeling aan andere kunstscho
len, die eigenlijk minder iu rang staan aangeschreven. 

Aan het Bestuur vnn het Genootschap 
„Architectura et Amicitia" te Amsterdam. 

Naar aanleiding van de ingeleverde antwoorden op de 
door het Genootschap uitgeschreven prijsvragen (Mei 1893), 
ons toevertrouwd ter beöordeeling, hebben wij de eer het 
navolgende te rapporteeren : 

Prijsvraag 6. 
Een woonhuis op een onregelmatig terrein. 

Ingekomen 0 ontwerpen. 
No. 1 Motto : 4 cirkels in elkander getrokken. 

„ 2 „ AP. (aau elkander.) 
„ 3 ;/ H 
,/ 4 „ „Home Sweet Home." 
// 5 „ C. Z. 
,/ 6 „ Volle Maan. 

No. 1. Motto : 4 cirkels in elkander gelrokken. 
Plattegronden in hoofdzaak eenvoudig en zouden met 

eenige wijziging zeer bruikbaar zijn. 
De vertrekken bij de binnenplaats zullen weinig licht 

outvaugeu, daar de binnenplaats slechts 2.40 M . breed is. 
De dessertkaraer kon veel kleiner; klaarblijkelijk heeft de 
ontwerper zich een verkeerd denkbeeld gemaakt van de 
bedoeling van een dergelijk vertrek. De keuken met directe 
verbinding tot dit vertrek ware wenschelijk; zoomede een 
privaat voor de dienstboden. 

De spreekkamer 2 50 M . op 2 M . is al te gering. 
De kelder is practisch toegankelijk eu verlicht. 
De 3 groote kamers, gevraagd op de verdieping, zijn aan

wezig in dit project. 
De doorsnede is zeer onbeteekenend en geeft niet die 

voorsprongen aan, welke de voorgevel doet veronderstellen, 
wanneer men al de details, waaruit deze is samengesteld, 
nagaat. Wat den gevel betreft: De ontwerper heeft te veel 
details in 't hoofd gehad, en hem schijnt de kracht nog 
ontbroken te hebben om deze tot een goed geheel te vormen. 
Zoo is bijv. de lichtverdeeling van 2 groote ramen voor een 
klein vertrek, en de erkeropening voor de groote kamer niet 
juist. 

De kanteeling boven op de hoofddeur is niet gemotiveerd. 
No. 2. Mo. AP. (aan elkander.) 

De afzonderlijke toegang voor de keuken is niet gevraagd, 
de spreekkamer is slecht geplaatst. Van de 3 groote kamers 
op de verdieping komen er 2 aan de binnenplaats; de 
kamers aan den voorgevel, ongelukkig van vorm. De geheele 
plauindeeling is wat verbrokkeld. 

De gevel toont dit nog meer aan, vormt geen geheel en 
vertoont één breed en één smal huisje, elk afzonderlijk uit
gewerkt. De huisdeur geeft toegang tot de keukeu, terwijl 
de eigenlijke toegang voor hel huis schijnbaar tot een belen
dend perceel behoort I 

No. 3. Mo. H. 
Door te groote ruimte aan gangen en portalen te geren, 

worden de kamers rijkelijk klein en is de open strook, 
breed + 3.50 M. , begrensd tusschen het achterhuis en het 
beleudeud perceel, geen tuin meer. Kamer no. 14 bij de 

trap, breed nauwelijks 3 M . , kan niet aanspraak maken op 1 der 
groote kamers op de verdieping, door het programma aan
gegeven. Waarom den uitbouw van no. 16 hier niet aange
bracht ? De gevel zou daar ook bij winnen. Op de 2e ver
dieping is eene slaapkamer slechts door een bovenlicht in 
't plafond verlicht, hetgeen voor eene slaapkamer niet vol
doende i s ; voor het overige is er in de plattegronden veel 
goeds. Doorsnede duidelijk en vertoont veel eenheid in op
vatting. 

De voorgevel vertoont evenzeer in 't algemeen goede 
hoedanigheden; wat meer eenvoud zoude aan het geheel 
niet schaden. 

Het drieledig raam der le verdieping zoude, in verband 
met de 4 rechthoekige zijde-raampjes, beter rechthoekig 
ouder de kroonlijst af te sluiten zijn dan door een halfcirkel, 
die wel op de 2e verdieping daarboven volkomen gewettigd is. 

De ontlasting over het vierledig venster (begane grond) 
is niet gemotiveerd bij eene constructie van pijlers in ar
chitraven ; de boog is hier geheel nutteloos eu daarbij 
kostbaar in de uitvoering zonder esthetische waarde. 

Naast dit rijke vierlichtsvenster zoude de ingang belangrij
ker behooren te zijn, omdat in de allereerste plaats de ingang 
de aandacht moet trekken ; dit is nu hier niet het geval; 
het venster met de kolommen en de daarboven uitstekende 
erker trekken het meest de aandacht. 

De oplossing of verbinding der 2 halfcirkelvormige bo
venlichten boven deuringang en venster van de spreekkamer 
is niet verdedigbaar. De dakvensters passen niet bij de gevel
architectuur. Het geheel is zeer accuraat en verdienstelijk 
geteekend. 

No 4. Mo C Z. 
Dit plan is van gelijk gehalte als AP en zeer zwak. 

Bovendien is de beschikbare maat overschreden. De plaatsing 
eu indeeling van trap, vestibule en entree, in verband met 
de spreekkamer, is niet gelukkig. 

Door 2 binneuplaatsen te maken wordt veel plaats verloren. 
In de doorsnede springt de groote ruimte, die voor de trap 
vereischt wordt, zeer in 't oog; aan een binnentrap zware 
bloksteenen met bossiugen te immiteeren, is niet aan te 
raden ; dit is te zwaar. 

De gevel is met zorg geteekend. Meer eenvoud zou aan 
het geheel een meer rustig karakter gegeven hebben, — de 
herhaling van de gebroken froutous uit het laatst der X V l I e 
eeuw ware hier beter weggebleven. 

Het torenachtige geveltje past weinig bij de overige ar-
chitecteur, evenals de venster omlijstingen, die de trap ver
lichten, niet bij de vensters der le eu 2e verdieping be
hooren ; ook is de ballustrade daarboven bij het dak 
ongemotiveerd, het ronde (zinken ?) dakvenstertje is te hoog 
geplaatst, om als uitklimraara toegang te geven tot de goot. 

No. 5. Mo. ,/Home Sweet Home". 
Voor de entree, vestibule en trap is de spreekkamer 

opgeotferd. Het scheeve vertrek, dat gemiddeld 2 M . en 
aan de wandzijde nauwelijks 1.20 M . breed is, kan moeielijk 
als spreekkamer doorgaan. Het is ook een gebrek, dat de 
closets niet meer in verband aangebracht zijn met het oog 
°P de gecombineerde afvoeren. De drie gevraagde groote 
vertrekken op de verdieping zijn niet aanwezig, terwijl de 
slaapkamers le en 2e verdieping ook wel wat te klein zijn. 

De wanden der 2e verdieping rusten niet op die der le ver
dieping. 

De nrchitectuur voor de omlijsting der vensters, begane grond, 
is aan de hout-architectuur en aan meubelen der renaissance 
ontleend en past weinig aan steenconstructie, vooral in verband 
met de omlijsting der ramen der le en 2e verd. De ontlasting-
hogen zijn alle te zeer gezocht, wat samenstelling betteft. Het 
drieledig venster der 2e verdieping wijkt te zeer af van de 
opvatting der vensters met rechtlijnige bckroninglijsten en 
«npjes. De twee verdwaalde gesmeede nnkers staan al zeer 
verlaten in den gevel, waar obelisken, vazen, kinderkopjes 

en consols met elkaar wedijveren om een „Venusbeeld" (dat 
de rechtmatige plaats van een zoldervenster inneemt) tot 
eene sierlijke omgeving te dienen. 

N°. 6. »Folie Maan". 
Alle vertrekken zijn aanwezig, plattegrond in 't algemeen 

goed. Op de begane grondverdieping wordt de woonkamer 
wel wat klein door den zeer vjorspringenden schoorsteen en 
daarnaast gemaakte afscheiding om de kamer vierkant te 
maken. 

Ook de schoorsteen in de eetkamer neemt te veel plaats 
in voor eene kamer van zoo'n geringe breedte (4.70 M). 
Het closet naast de dessertkaraer heeft licht noch lucht. 
De ruimte voor de calorifère en aangrenzend portaal is ook 
geheel donker, en op de parterre is de calorifère-schoorsteen 
vergeten. 

Bij de kamers op de verdieping is ook de ruimte ver
snipperd door de vele hoekjes, zitjes, kasten, enz. De overige 
vertrekken zijn vrij goed gedisponeerd. 

Door de trap bijv. 1.10 M . breed te maken en het gat 
te vergrooten, zou de trap gemakkelijker voor het gebruik 
worden, daar anders de treden bij den binnenboom te smal 
zouden zijn. Door versmalling zou het geheel in aanzien 
winnen en er meer ruimte voor de kamers overblijven. 

De doorsneden zijn zeer oppervlakkig en wat ruw getee
kend, en geven weinig detailleering. 

De voorgevel vertoont veel goede motieven, doch in plaats 
van één flink front te. toonen (dat elk bouwheer zal wenschen) 
zijn er nu schijnbaar 3 smalle strooken ontstaan door de 
plan-combinatie. Daardoor is de verlichting der groote ver
trekken ook niet gelukkig en vormt, aan den gevel gezien, 
geen geheel. 

De volle boogstukken van minder afmeting in de breedte 
dan de daaronder zich bevindende 8 lichtvensters, zijn niet 
gelukkig te noemen. 

Het is niet duidelijk, hoe het regenwater der daken uit 
de hoeken, welke de gevel en het dakvenster vormen, zal 
worden afgeleid. 

De details zijn handig geteekend; het miniatuur cousol-
stelsel verdient echter weinig aanbeveling. 

Resumeerende, meent de Jury, dat: „Vier Cirkels", 
„ H " en „Volle Maan" ongeveer gelijke waarde 
hebben en stellen daarom voor prijs en premie, te 
zamen/100.— bedragende, te verdeelen als volgt 
over de drie ontwerpers: 

„Vier Cirkels" ƒ 4 0 , „ H " / 8 0 . — en „Volle Maan"/80.—. 

C. Een gebouw tot het houden van Congressen, Meetings en 
Vergaderingen van Werklieden- Vereenigingen. 

Ingekomen zijn 3 ontwerpen, dragende als motto: 
No. 1. „La Révolte". 
„ 2. „Arbeid Adelt". 
„ 3. „Nieuwe Maan". 

No. 1, „La Révolte". (5 Teekeningeu.) 
Het programma vraagt: de plannen van alle verdiepingen 

op den schaal van 1 ;i 500, de gevel aan het plein; zij- of 
achtergevel; 2 doorsneden, 1 detail van den voornaamste 
gevel (1 a 25) benevens eene perspectivische aanzicht in 
de groote zaal. 

Aan het ontwerp ontbreken : de detail op 1 u 25 van 
deu voornaamsten gevel, en het volledige, plan der kelder
ruimte met. bergplaatsen voor stoelen en tafels, ruimte voor 
de centrale verwarming met annex brandstofbergplaats, wijn-, 
bier-, provisiekelder enz., zoodat om deze reden het ontwerp 
niet volledig is, eu dus niet voor beöordeeling in aanmer
king behoefde te komen. 

Niettemin willen wij wel enkele onzer indrukken neer
schrijven bij het aanschouwen der teekeningen voor dit 
ontwerp. 
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Aan al de Fransche opschriften te oordeelen schijnt ont
werper zich het „vrij terrein, aan éene zijde begrensd door een 
ruim plein," gedacht te hebben in een der Fransche hoofd
steden. 

Wij vragen ons evenwel af, waar, in welke stad, een 
dergelijke steenklomp goed geplaatst zou zijn, in harmonie 
(niet met anarchisme) maar met de omgeving ? 

De uitschrijvers van het programma hebben zich immers 
geen illusoir monument gedacht, doch werkelijk eene stichting 
in het belang van de algemeene volksontwikkeling, en de 
uitvoerbaarheid van het oprichten van een dergelijk gebouw 
mogelijk geacht (evenals het woonhuis op een onregelmatig 
terrein)? ! 

Het geheel doet meer aan een bouwwerk van voór-Chris-
telijken-Oosterschen oorsprong denken, dan wel aan een 
gebouw, opterichteu in verband met de eischen, die men 
stelt aan het einde der X l X e eeuw. 

De vormlooze beeren, die aan den voet 4 M . breed zijn, 
met een sprong van ruim 7.50 M . (dat is de breedte van 
een Jlink burgerwoonhuis) staan daar zonder eenig nut. De 
4 aanbouwen toch steunen voldoende het koepelvormig ge
welf, dat niets auders is dau een tusschen-^/a/oM^, terwijl 
de groote zaal iu werkelijkheid afgedekt en beschut is door 
eeu gewoon schuin dak, dragende op 2 zijmuren. Met fronton, 
dit dak afslu tende, is zichtbaar aan den voorgevel. Waarom 
een dergelijk fronton ter versiering (8 M . hoogte !) op het 
rechthoekig attiek van de zijgevels geplakt ? attiekvormige 
muren, die zelf doelloos zijn, aangezien in de doorsnede 
duidelijk te zien is, hoe die met zoogenaamd //kunst en 
vliegwerk" gesteund moeten worden (resp. ijzereu construc
tie). De overige zware verbindingsmuren, boven het dak 
uitkomende ziju eveneens ouuutte accessoires zonder doel, 
die de verhouding tusschen muurwerk en lichtopeningen 
nog ongunstiger doen uitkomen. 

A l deze ouuoodige, opgestapelde materialen, nog kostbaar 
werk vereischende tot steun, verhoogen de aesthetische 
waarde van het gebouw niet. Wat het plan aangaat, op het 
oog een bestudeerd academisch ontwerp, is dit bij nadere 
beschouwing evenmin gelukkig. Eensdeels tracht de 
ontwerper groot sch in zijn opvatting te zijn, (waartoe niet 
weinig bijdragen de schijnbaar nuttige beeren), doch is hij 
vaak verdwaald in eene kleingeestige distributie der ver
schillende vertrekken, communicatie-gangen, garderobes, 
trappen, kasten en privaatruimten. De afsluiting der zij
wanden van de groote zaal is niet gelukkig; de overge-
bouwde galerij, dragende op groote, dunne, geconstrueerde 
ijzeren consoles, steunende op zware penanten van eeuigszins 
classiek uiterlijk, evenmin. 

De verlichting zal door de kleine lichtopeningen, verge
leken met de te verlichten ruimten, de zware zuilen, dam
men en lijsten, nauwelijks voldoende ziju. 

Wij betwij telen 6>k zeer of de gekozen vorm voor de 
groote zaal gemakkelijk te bespreken zal zijn. Vele toehoor
ders zullen in allen geval den spreker niet kunnen zien. 

No. 2. Mo. a Arbeid Adelt". (0 teekeningen.) 
A l de gevraagde teekeningen zijn aanwezig, de plannen 

geven al de gewenschte vertrekken aan, doch de plaatsing 
en afmeting onderling vergelijkende, is deze vaak zóo on
oordeelkundig, dat wij liever niet in details wenschen te 
treden. Ook de gevels missen alles wat wij ous zouden 
voorstellen bij het aanschouwen van een dergelijk belang
rijk bouwwerk. De toelichtende details zijn meer dan on
beduidend. 

Wij waardeeren zeer de genomen moeite en den onder
nemingsgeest van ontwerper, (blijkbaar „een pas beginner") 
en zou het ons spijten zoo deze beschouwingen hem moe
deloos zouden stemmen. Van harte wenschen wij hem even
wel een welgeineeuden raad te geven, om nl. zich voor-
loopig niet neer te zetten tot de bestudeering van dergelijke 
belangrijke ontwerpen, (daar behoort zeer veel studie voor), 

doch zijn krachten nu nog meer aan bescheidener opgaven 
te wijden. 

No. 3. Mo. „Nieuwe Maan". (10 Teekeningen.) 
A l de gevraagde teekeningen zijn aanwezig: 

1. Plattegrond. 
2. Galerij-verdieping. 
3. Kelder-verdieping. 
4. Perspectief groote zaal. 
5. Constructie teekening. 
6. Achtergevel. 
7. Voorgevel. 
8. Detail voorgevel. 
8. Langs doorsnede. 

10. Dwars idem. 
en memorie vau toelichting. 

Alles zeer schetsachtig behandeld. 
De plattegronden zijn duidelijk en met overleg samenge

steld. 
De in- en uitgangen in genoeg getal en behoorlijk ver

deeld over de geheele uitgestrektheid van het etablissement. 
Garderobe, W. C. en verdere dependances zijn vrij goed 

aangebracht. 
Of een zaal van plm. 2500 M 2 . , bij eene hoogte van 32 

M . gemakkelijk te bespreken zal zijn is zeer twijfelachtig. 
De plaatsen of vertrekken zijn zeer ruim genomen en de 
gangen royaal, zoodat er wel wat zou te bezuinigen zijn, 
om niet gedwongen te zijn tot eene spanning van plm. 46 
M . ; dat echter dergelijke overdekking zeer goed uitvoerbaar 
is lijdt geen twijfel. 

Met zorg en studie behandeld zal men met eene derge
lijke constructie zeer goed aau alle aesthetische en practische 
eischen kunnen voldoen. 

Het perspectivische aanzicht toont dit voldoende aan. 
De zaal zal van binnen een goed effect maken, de ver

lichting is door de 4 groote vensters zeer doelmatig en niet 
overmatig maar zeer voldoende verlicht. 

Dat aan dezen vorm van zaal met zijne rechthoekige 
uitsprongen een klein gebrek gevonden wordt, is niet tegen 
te spreken. 

Een 40-tal plaatsen aan de beide zijden van den redenaar 
zullen hem niet kunneu zien en bijgevolg minder goed ver
staan en volgen. Maar dit is op eeu zoo groot getal toe
hoorders al zeer gering, te meer, omdat bij grooten toevloed 
in de gangen, vooral langs de wanden nog zeer wel 250 ii 
300 zitplaatsen kunnen gevonden worden, zonder de door
gangen te belemmeren en daarenboven de galerijen reeds 
350 plaatsen opleveren, waardoor alzoo 3400 zitplaatsen 
kunnen worden gevonden, zoodat wat dat betreft, door 
deu ontwerper ruimschoots voldaan is aau den eisch van 
het programma. 

Het uiterlijk van het gebouw is volkomen in overeen
stemming met het inwendige en vormt een goed geheel. 

Door de enkele details, die het ontwerp vergezellen en 
verduidelijken, heeft de ontwerper bewezen, volkomen op de 
hoogte te zijn van zijn werk, en wij aarzelen daarom geens
zins het ontwerp „Nieuwe Maan" voor eene bekroning 
waardig te keuren, bij afwezigheid van meerdere concur
renten in dit geval, den uitgeloofden prijs van ƒ 1 2 5 . 

Het is vooral te waardeeren, dat de ontwerper den moed 
heeft gehad om op, eenvoudig schetspapier te teekenen, in 
de overtuiging, dat alleen het werk en de concepten hier 
mochten iu aanmerking komen, met zooveel mogelijke be
sparing van tijd en kosten. 

Amsterdam, 3 September 1894. 

D E J U R Y , 

w. g. P. J . H . C U Y P E R S . 
„ „ V A N N I E U K E R K E N . 
„ „ A. S A L M GBzu. 
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V E R E E N I G I N G „ST. L U C A S . 

Zaterdag 1.1. werd in de kunstzaal van het Panorama de 
4de jaarlijksehe tentoonstelling van deze vereeniging geopend. 
Ofschoon de verlichting der zaal veel te wenschen overlaat 
maakt het tentoongestelde een behaaglijken indruk. Van den 
heer Hesselink, voorzitter der vereeniging, vinden we hier 
het gipsmodel van het beeld, geplaatst op het museum 
„Suasso"; men krijgt hier eeu geheel anderen indruk van 
dit kunstwerk, dau in de van Baerlestraat, waar, wegens de 
plaatsing, 45 Meter boven het straatniveau, van de fraaie 
détailbehandeling weinig of niets te zien is. Van denzelfden 
is geëxposeerd het basreliëf geplaatst in de societeitszaal 
van de Maatschappij „Arti", benevens een viertal coquette 
figuurtjes in gedroogde aarde, de vier jaargetijden voorstel
lende. 

De overige nummers van den catalogus zijn schilderijen 
en teekeningen, waarvan vooral de aandacht trekt een fraai 
decoratief tafereel van Hobbe Smith, Floralia getiteld (n°. 
67). Joh. Braakensiek exposeert twee meesterlijke portretten 
in zwart krijt en een tweetal illustraties voor een nog niet 
uitgegeven werk. Verder vermelden we een drietal van de 
bekende geestige teekeningen van Jau van Oort, een fraai 
portret van prof. Wijnveld, teekeningen van Henri Wouters 
en J . Reijeuga, pastels van B. Polvliet, niet erg gelukte 
bloerastudiën van B. Prins en diverse werken van H . M . 
Krabbé, A. le Gras, H . 11. Crecier, A . Briët, Jan Bleijs enz. 
We kunnen onzen lezers een bezoek aan deze verzameling 
van het werk van jeugdige kunstenaars zeer aanbevelen, de 
tentoonstelling blijft tot ultimo November geopend. 

V E R B O U W I N G DER BEURS. 

De Kamer van Koophaudel is bijeen geweest, ter kennis
neming van een op de afdeeling publieke werken ontworpen 
plan, tot verbouwing der beurs, welk plan ook reeds ter 
beoordeeling in handen is gesteld der verschillende com
missiën uit den handel. Volgens dit project zal de tegen
woordige beurs dertig meter wordeu verlengd naar de zijde 
van het Centraal Station en de uitbouw aan de zijde van 
het Damrak verdwijnen. 

De efl'ectenhoek zal achter in het gebouw komen, nabij 
de graanmarkt, en de goederenhandel naar het voorgedeelte 
van het gebouw verplaatst worden. 

Verder is voor geschikte localiteit gezorgd ten behoeve 
van post- telegraaf- en telefoondienst. 

De kosten zijn begroot op 5 ton. 
De commissie uit den handel en de Kamer van Koop

handel hebben dit plan onderzocht en medegedeeld, dat men 
wel geneigd is het plan le aanvaarden, al voelt men er 
met het oog op mogelijke eischen der toekomst, weinig of 
geen geestdrift voor. 

De commissie voor de korenbeurs verlangt meer ruimte, 
die verkregen kan worden door eene nog aauzienlijker 
vergrooting in de lengte. In dit geval is de demping van 
het. Damrak toch niet voor niets geschied. 

Ideaal-boulevard-plannen kunnen nu voor langen tijd 
worden opgeborgen. Schitterend echter is deze oplossing 
vau het sedert jaren hangende beurs-vraagstuk niet te noemen. 

HET N I E U W E POST- E N T E L E G R A A F K A N T O O R . (*) 

Uit een nadere toelichting naar aanleiding van hetafdee-
lingsverslag over een aanhangige aanvullingsbegrooting blijkt, 
dat door den Minister is besloten, dat het nieuwe post- en 
telegraafkantoor hier ter stede met eenigszins gewijzigde 
indeeling zal worden gesticht op het beschikbare terrein, 
waarom de aanbesteding eerlang kan worden tegemoet gezien. 

Aanvankelijk was, wegens de enorme uitbreiding van den 

(*) Zie het nummer vin de vorige week. 

dienst in de laatste jaren overwogen, of op eenig ander en 
grooter terrein de hand zou kunnen worden gelegd en heb
ben achtereenvolgens ontvangen aanbiedingen van particu
lieren, een punt van onderzoek uitgemaakt. Vandaar de 
vertraging iu de uitvoering der plannen. 

I N G E Z O N D E N . 

i,hen mensch kan zich zoel eens vergissen, 
Maar een Jury . . . . vergist zich nooit (?) 

In de voorlaatste gehouden vergadering van A. et A. werd 
door den steller der vraag over het lang uitblijven van het Jury
rapport der genootschapsprijsvragen 1891 er op gewezen om 
op dezelfde wijze te werk te gaan als de afd. Amsterdam 
der Mij. t. b. d. B., als B. en V. te Rotterdam en andere 
vereenigingen, waar men hoogstens een maand na de inleve
ring der prijsvraag-antwoorden het Juryrapport al verneemt. 

Naar aanleiding hiervan wenschte ik wel de volgende 
vragen te stellen : 

Is het werkelijk wel zoo rooskleurig als het er uit ziet, 
dat het Juryrapport in een zoo betrekkelijk korten tijd moet 
verschijnen ? 

Wordt de Jury hierdoor niet geuoodzaakt, vooral wanneer 
er wat het aantal inzendingen en den omvang der-prijsvragen 
betreft, op het gebied van prijsvraag beoordeeleu en veroor-
deelen halsbrekende toeren te verrichten ? 

Heeft zij bij een te klein tijdsbestek wel gelegenheid zich 
voldoende in de voor hen natuurlijk geheel onbekende ont
werpen in te werken en zal zij wanneer zij aan zoo'n korten 
tijd gebonden is, daardoor uiet in verzoeking komen er zich 
met de Fransche slag z.g. doorheen te slaan, of langer of kor
ter tijd, te rekenen naar de omvang van het door hen te 
verrichten werk, op zich laten wachten ? 

De zaak genomen als de twee laatst bedoelden, komt men dan 
allicht weer tot de gewone moeielijkheden, 1°. of een slordige 
beoordeeling met een dito rapport, bf 2°. een rapport dat 
op zich laat wachten. 

Het volgende kan hiertoe als voorbeeld en toelichting 
dienen van het 1°. genoemde geval en tevens als protest 
gericht (iets wat eigenlijk bij een onjuiste beoordeeling altijd 
moet gebeuren) tegen het Juryrapport der laatste prijsvraag 
van B. en V . te Rotterdam voor „Een vereeuigingsgebouw" 
te dier stede. 

Als antwoord op deze prijsvraag werd door mij ingezonden 
onder het motto „Schets", waarvan men onder andere de 
hierna volgende zinsneden in het rapport kan vinden, welke 
de een meer dan de andere onjuist zijn, dit voor het grootste 
deel gemeen hebbende, dat zij het kenmerk dragen van 
ongemotiveerd en feitelijk niets zeggend te zijn. 

J)e sousterreinindeeling is, behalve eene donkere provisie met 
dito gang met controle, vrij goed. Aanmerking hierop is, dat 
m. i . een scheidingwaud van glasramen tusschen niet al te 
zware pijlers, als in het plan is aangegeven, niet noemens
waard verdonkert of tenminste niet zooveel licht onderschept 
dat de hierachter liggende ruimten donker genoemd kunnen 
worden, dat is geheel en al in tegenspraak met de practijk. 

Verder eeuige algemeenheden, die men maar nemen moet 
voor hetgeen ze zijn, over trap en vestibule, over plaatsing 
van keuken en toegang der kasteleinswoning, zonder ook maar 
eeue kleine aanduiding te geven waarom zulks niet goed 
van vorm en plaatsing is, zich er zoo af te maken is al 
zeer gemakkelijk. 

De toegang tot de kojjiezaal ontbreekt, eene grove onjuist
heid, leugen zal ik het maar niet noemen, dat is niet fat
soenlijk. Zie eens goed toe H H . Juryleden, er zijn er wel 
vier, één van uit de vestibule (de gevraagde, men leze het 
programma), en drie van uit de Logia (als buitentoegangen) 
voor toegift. 

. . . . de verbindingegangen zijn te nauw en slecht verlicht, 
hierop als aanmerking, dat eene verbindingsgang van + 1.60 
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M . breed, niet onder de absoluut te nauwe, kan gerangschikt 
worden; wat de verlichting betreft, deze is onmiddellijk, 
tenzij men als beletsel hiervoor rekent de toegangen tot de 
privaten welke slechts 2.30 M . a 2.40 M. hoog ziju eu 
waarover het volle daglicht bij eene oppervlak van + 10 ii 
12 M - . licht onmiddellijk in deze gang valt, dat is anders 
nog al iets en toch . . . . slecht verlicht, de Jury zegt het. 

„ De plaatsing van pi ivafen en urinoirs aan deze gangen 
is zeer slecht en onpractisch," Waarom ? Tot dit doel zijn 
zij (de gangen) er juist aangelegd en komen hierdoor de 
privaten, urinoirs enz., tusschen de zalen in te liggen en 
zijn deze, als die gang nu maar niet zoo nauw (?) was, juist 
gemakkelijk te bereiken. 

itDe Jassenkamer ie ongunstig gelegen," n.b. vlak naast 
de vestibule, en waarschijnlijk dat ik de orakeltaal vooral 
toch maar zal gelooveu, volgt hier voor de tweede maal, 
wat reeds vroeger was gezegd, dat de trap ongunstig en de 
privaten enz. weer zeer ongunstig zijn gelegen. Jammer genoeg 
dat, zoolang dit nog zoo ongemotiveerd voorgesteld is, het 
er nog niet bij mij in wil. 

Be kasteleinswoning is onpractisch ingedeeld en niet genoeg 
geïsoleerd" vergeef mij, dat, zoolang een Jury nog niet in 
hun rapport heeft uitgemaakt waarom dit zoo is, en hunne stelling 
nog niet onomstootelijk door hen is bewezen, dit moeielijk 
is aan te nemen ; aan zulke algemeenheden, ik herhaal het 
bij deze nog eens (hetzelfde gebeurt in het rapport immers 
ook), heeft men niets, en gaat het succes van beide kanten 
vrijwel verloren. 

eene scheiding der beide societeitslokalen is niet 
gewenseht," waar staat dat in het programma? En waarom 
niet? Zijn er geene overwegende redenen genoeg om deze 
zalen juist wel te scheiden ? 

O wee! die privaten, want verder gaande leest men de 
privaten zijn slecht geplaatst Alweer ? Vt aarom ? Die privaten, 
die privaten. Geen der ontwerpers schijnt er in geslaagd te 
zijn die behoorlijk te plaatsen, mijne nieuwsgierigheid is 
gaande gemaakt en het spijt mij verschrikkelijk dat de 
Jury, die uit specialiteiten op dit gebied schijnt te bestaan, 
tenminste wat het weten betreft, ons medewerkers niet even 
uit den droom heeft geholpen. Ik was u er zeker hoogst 
dankbaar voor geweest. 

mBe zoldei indeeling is te verward en daardoor onbruikbaar", 
dat is iets waarmede ik, wat tenminste de slaapkamers betreft, 
gedeeltelijk moet instemmen. 

Verder doorlezende komen wij op een terrein waarover 
de meeningen, soms wel der Juryleden onderling, uiteeu 
kunnen loopen. 

II Be gevels zijn zwak van conceptie, vervelend en droog", 
eene wel wat omslachtige uitdrukking voor eenvoudig, waar
naar door mij gestreefd is, iets wat in de oogen der Jury 
eene misdaad schijnt te zijn, een conceptie zwoegend, zich 
mooi voordoende onder allerlei overladen vormen, door den 
heer H . P. Berlage Nz. in zijne lezing: „bouwkunst en impressio
nisme" zoo kernachtig „eene zekere ploertigheid" genoemd, 
iets waarvan ik niet gaarne beschuldigd zou willen zijn, en 
juist daarom zoo heb vermeden, had misschien beter succes 
gehad. Hoe weinig beteckeneude doorsneden kunnen bestaan 
eu toch nog goede détails vertoonen, is wel wat raadselachtig 
en dubbelzinnig. 

t£r is weinig waarde gehecht om goede saaiversieringen 
te ontwerpen", 't zelfde als bij de gevels: de ploertigheid is 
vermeden. 

Denkt echter niet dat ik door deze weerleggingen wil be
weren dat het ontwerp motto „Schets" hooger zou staan 
dan de andere ingezondene, of omdat het niet bekroond is 
daarom tegen het rapport opkom, in geene deele, 't leukste 
is, dat ik overtuigd ben dat er fouten in het ontwerp zijn, 
welke niet genoemd worden, was dit het geval geweest 
ik had gezwegen, en er mij bij neergelegd. Wel protesteer 
ik tegen de nietszeggende algemeenheden, waarmede men er 

zich afmaakt en tegen de onjuistheden, welke in bedoeld 
rapport voorkomen; zijn de andere inzendingen ook in de
zelfde verhoudingen beoordeeld als „Schets", dau voorzeker 
kan men deze prijsvraag vrijwel als mislukt beschouwen, en 
is het te hopen, dat hier de reden schuilt in te groote spoed, 
bij de behandeling (mishandeling) der ingezonden projecten, 
waardoor het de Jury onmogelijk was een goed en juist 
oordeel te vellen. 

Eene ernstige reden zou het dan zijn om vooral, mocht 
A. et A. het voorstel van den heer Bauer in toepassing 
brengen, niet te kort tijdbestek te bepalen, beter is het 
toch iets langer, (altijd in het billijke,) te wachten met een 
juiste beoordeeling en een vooral gemotiveerd rapport tot 
besluit, als een halsoverkop uitgesprokeu Juryrapport vol 
algemeenheden, die niets zeggen en de medewerkers geeu 
stap verder brengen. 

Be ontwerper van motto „ S C H E T S " . 

Aan belanghebbenden meld ik, dat. ik niet meer op onhebbelijke aanvallen 
zal antwoorden ; — verder, dat men verkeerd gedaan heeft uit mijn schrijven 
de conclusie te trekken als zou ik de architecten, die Arti verbouwden, 
knoeiers genoemd hebben. Ik heb 't verbouwingsprincipe afgekeurd, maar 
nergens heb ik iets van de architecten beweerd. 

lk protesteer tegen 't maken van dergelijke verdachtmakende conclusies. 
H . W. M O L . 

U I T D E N V R E E M D E . 

De Keizer van Duitschland heeft weer ons zijne sou-
vereiniteit ook op kunstgebied getoond. 

Hij heeft nl. den architect van het Rijksdag-gebouw, 
Paul W allot, geschrapt van de. voordracht voor de groote 
gouden medaille. 

Naar aanleiding daarvan bestaat er onder de Berlijnsche 
kunstenaars het voornemen Wallot eene ovatie te brengen. 

De vereeniging der Berlijnsche kunstenaars hield eene 
buitengewone bijeenkomst, welke bijzonder druk was be
zocht Er waren 159 leden aanwezig. Met algemeene stem
men werd Wallot tot eerelid benoemd. Tevens werd besloten 
dat op 5 December ter eere van Wallot een feestmaal zal 
worden gegeven. 

B E R I C H T E N . 

— Bij beschikking van den minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid is bepaald, dat met ingang van 1 
Mei 1895 zullen dienst doen : 

de ingenieur van den Rijkswaterstaat der le k l . J . A . 
E Musquetier. thans te Maastricht, als arrondissements-
ingenieur in het zuidelijk arrondissement van het 5e district, 
ter standplaats Arnhem; 

de ingenieur der 2e klasse H . F. BehVrman, thans te 
's Gravenhage, als arrondissements ingenieur in het zuidelijk 
arrondissement van het 7e district, ter standplaats Maastricht; 

de ingenieur der 2de klasse A. E Kern pees, thans te 
Alkmaar, als arrondissemeuts-ingenieur in het noordelijk 
arrondissement van het 10de district, ter standplaats Gorin-
chem ; 

de ingenieur der 2de klasse M . Caland, thans te 's Her
togenbosch, als arrondissemeuts-ingenieur in het 9de district, 
ter standplaats Alkmaar; 

de ingenieur der 8de klasse H . v. Oordt, thans te Arn
hem, bij den bouw van de brug te Heusden. 

— Voor de betrekking van ingenieur van den prov. 
waterstaat van Friesland zijn door Ged. Staten aanbevolen 
de heeren K . Pringle, ingenieur te Muhlhausen, in Elzas-
Lotharingen ; L . van Krimpen, technisch ingenieur te Leeu
warden, en J . W. van Marle, ingenieur bij den Waterstaat 
in Ned.-Indië, thans met verlof in Nederland. 

T W E E D E J A A R G A N G N°. 46. ZATERDAG 17 N O V E M B E R 1894. 

R E D A C T I E V A » A B C H I T E C T I - R A E T A M I C I T I A : 

H . G . J A N S E N . C. W. N I J H O F F , JOS. T H . J . CUIJPERS, 
P A U L J . D E J O N G H en J . L . SI. L A U W E R I K S . 

Bijdragen te adresseeren aan den Heer P A I L . J . D E J O N G H , Vijzelstraat 
40 tc Amsterdam, cn alles, wat do Administratie van het Genootschap 
betreft aan den Heer J . C. D. D I G A Z A R , le Secretaris, American-
hotel te Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P . 

Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege
zonden, aan alle leden van het Genootschap. De jaarlijkschc contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 1 2 . — 
• kunatlievende leden „ 10 . 
II buitenleden . 7.50 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 
1°. De 1011e Vergadering zal gehouden worden op 

Woensdag 21 November a.s., des avonds te 8 uur, iu het 
Genootschapslokaal, American-Hotel. 

Agenda : 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Installatie vau den heer A . Bleijs Jr. als gewoon lid. 
c. Benoeming van een Commissie, bestaande uit 3 leden, 

tot verificatie van de rekening en verantwoording van den 
Penningmeester. (Art. 21 der Wet.) 

d. Bijdrage van den heer Paul J . de Jongh. Onderwerp : 
„De woning van voorheen en thaus." 

e. Kunstbeschouwing van den heer Paul J . de Jongh. 
ƒ. Uitreiking der behaalde prijzen der prijsvragen : 

„Woonhuis op een onregelmatig terrein" en „Congresgebouw." 
2°. Als ontwerper van het ontwerp onder het motto : 

„geteekende volle maan", ingezonden op de prijsvraag: 
„Woonhuis op een onregelmatig terrein", heeft zich bekend 
gemaakt de heer W . van Boven te 's Hertogenbosch. 

3°. Als buitenlid van het Genootschap is toegetreden 
le heer S. C. Swanink te Haarzuilen. 

4°. In het Geuootschapslokaal ligt ter inzage het, pro
gramma van de prijsvraag voor „een voorzijde met scherm 
voor een looneel", uitgeschreven door de Vereeniging tot 
bevordering der Bouwkunst te Groningen, terwijl een beperkt 
aantal op franco aanvrage verkrijgbaar zijn bij den onder
geteekende, American-Hótel. 

Nament het Bestuur, 
De lste Secretaris, 

J . C. ü . DI GAZAR. 

D E STIJL I N D E ARCHITECTUUR. (*) 
Het woord stijl heeft iu de architectuur eene tweeledige 

beteekenis, eene algemeene en eene meer bizondere. Iu de 
(*) E . Viollet-le-Duc .Style". 

laatste beteekenis wordt het gebruikt om die karakterken 
merken aan te duiden, waardoor zich de verschillende kunst
tijdperken van elkaar onderscheiden. 

De Egyptische, Grieksche, Romeinsche, Byzantijnsche, 
Romaansche stijlen verschillen dusdanig in hun wezen, dat 
het niet moeilijk is de voortbrengselen dezer kunsttijdperken 
naar hun herkomst te rangschikken. Juister ware het mis
schien geweest in dezen zin van den Griekschen vorm, den 
Romaanschen vorm te spreken en niet juist het woord „stijl" 
te gebruiken, waarvau de meer algemeene beteekenis van 
hooger strekking is, maar het gebruik heeft het zoo gewild 
en het zal dan ook nog wel lang aldus blijven. 

In engeren zin wordt het woord „stijl" ook ge
bezigd, om het kenschetsende in het werk van eeu enkel 
persoon aan te duiden. Zoo spreekt men van den stijl van 
Phidias, van Praxiteles, van Rafaël, van Palissy. De be
schouwingen echter, die in dit opstel zullen gegeven worden, 
hebben op dit onderwerp geene betrekking. De bedoeling 
is den stijl te bespreken iu zijne meer algemeene beteekenis, 
daar, waar hij als product van den geest, wellicht ook van 
het gevoel, een onafscheidelijk bestanddeel vormt der kunst. 
Het algemeene der strekking van het woord „stijl" in dezen 
zin, blijkt reeds daaruit, dat het geen meervond heeft. Even
als er slechts ééne kunst is, de kunst, zoo is er ook slechts 
één stijl, de stijl. Wanneer dau heeft eeu architectonisch 
werk stijl ? Wanneer een grondbeginsel op ideale wijze tot 
uitdrukking is gebracht. De ontleding van deze omschrij
ving nu vormt deu inhoud van dit opstel. 

Vooraf nog eene kleine opmerking over het woord „stijl" 
iu den zin van „mode". Hier heeft het wel de meest alle-
daagsche beteekenis, die men er aan kan hechten en toch, 
hoe dikwerf hoort men niet van stijl spreken, daar, waar 
men „gril" zou moeten gebruiken of handigheid of chic 
of wat niet al meer. Dat de aan (Kissing van een zekeren 
kunstvorm aan een voorwerp, naar het inzicht van het 
oogenblik, naar den met den wind veranderenden smaak van 
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het publiek, of soms zelfs van een enkel persoon, met de 
toepassing van beginselen niets gemeeu heeft, zal wel aan 
geen verderen twijfel onderhevig zijn. 

Maar ook zelfs iu den meer algemeenen zin opgevat is 
he*, woord „stijl" nog voor tweeërlei uitleggiug vatbaar. Zoo 
zou meu nog onderscheid dienen te maken tusschen deu 
absoluten eu den betrekkelijken stijl. De eerste beheerscht 
elke opvatting, de kunst als kunst, de tweede staat in be
trekking tot deu aard van het ouderwerp. Wanneer wij ons 
voor een kerk bevinden, dau behoeft de strekking van dezen 
godsdiensttcmpel ous niet nader te worden aangeduid, om 
te doen ontwaren met welk doel dit monument is opgericht. 
Zonder in een bepaalden historischen stijl te zijn ontwor
pen, gevoelen wij, vanaf het oogenblik, dat wij er deu eersten 
blik op wierpen, dat dit een kerk is en geeu beurs of 
raadhuis of markthal. Zoo zal een station station dienen te 
zijn, een schouwburg, schouwburg, een burgerwoonhuis, bur-
gcrwoonhuis. De stijl, aan deze gebouwen eigen, is dus 
betrekkelijk, wijzigt zich naar het ouderwerp, zonder daarom 
nog in eene formule te kunnen worden uitgedrukt. 

Maar een burgerwoouhuis kan evengoed deu stempel dragen 
eener kunstgedachte als een tempel, of kazerne, of brug, of 
handelskade, een stempel, die met den aard van het gebouw 
niets te maken heeft, maar eigen is aau den scheppendeu 
kunstenaar of liever, eeu gevolg is van de consequente en 
ideale uitwerking der beginselen, door deu kunstenaar toe
gedaan — dit is de absolute stijl — de stijl. Geen werk 
van den menschelijken geest, zij het op het gebied der let
teren of der architectuur, of op welk gebied ook, is kunst
werk zonder dien stijl te bezitten. 

In de dichtkunst is het de wijze om zijne gedachten te 
uiten, om zijne ideeën over te storten in de ziel van den 
hoorder. Veronderstel, dat eenige meuschen ooggetuigen ziju 
geweest van eenzelfde feit, dat allen het doorleefde in wel
gekozen woorden weergeven; misschien zal geen van die 
allen, mogelijk een enkele U , het gebeurde oververtellende, 
treffen , zal deze enkele U ontroeren, U voor een oogenblik 
aan u zelf ontvoeren en U meesleepen iu zijn gedachten-
kring. Waarom hij wèl, waarom die auderen niet ? Omdat 
zijn verhaal stijl had, omdat die anderen niets gaven als 
eene bloote herhaling van de werkelijkheid. Die stijl behoort 
hem toe, is een deel van zijn persoonlijkheid, van zijn eigen 
ik, en toch — om dien indruk teweeg te brengen, om dieu 
indruk algemeen te doen zijn, moet het de stijl geweest 
zijn, die in zijn verhaal zetelde, want de uitwerking gold niet 
voor U of voor mij alleen, maar voor allen, die luisterden. 

Laat tien schilders denzelfden persoon conterfeiten onder 
volkomen gelijke omstandigheden. Alle portretten gelijken 
sprekend en toch slechts één enkel portret trekt U met 
onweerstaanbare kracht aan. Gij beziet en herziet het en 
voor U verrijst niet alleen het lichaam van den persoon 
voor wiens beeld ge staat, maar zijn gedrag, zijn karakter, 
zijn wezen, — de schilder van dit doek bezat stijl. 

De indruk, die een voorwerp in de natuur op verschillende 
kunstenaars maakt, is dus niet dezelfde, maar verschilt al 
naar de persoonlijke eigenschappen van den kunstenaar. De 
wijzen van zich te uiten zullen dus ook ver uiteen loopeu, 
en ccue uiting voor de eenige ware houden zou gelijkstaan 
met hel ontkennen van zulk een persoonlijk gevoelen en zou 
dus alle oorspronkelijkheid reeds voor hare geboorte smoren. 
Niet diegenen onder de kunstenaars zullen dus stijl bezitten, die 
met eene groote mate van handigheid toegerust, door lang
durige oefening op de meest vlotte manier met hun kunst 
kunnen goochelen en in een zeker genre het ongeloofelijke 
produceeren, maar zij, die, over dezelfde vaardigheid be
schikkende, in allen eeiivoud tot zichzelf iukeeren en een 
indruk, in de natuur opgevangen en in hun hart geplant, 
omwerken tot eene uiting van eene tweede orde, die zij ons 
schenken als een stuk natuur, onafscheidelijk samen gewe
ven met hun eigen ik. 

De dichter, de schilder, de beeldhouwer ontvaugen dus 
uit de natuur juiste, heldere, levendige impressies, maar 
deze impressies zijn slechts afdruksels van de werkelijkheid. 
Zij ondergaan alzoo, alvoreus een kunstvorm aan te nemen, 
in de ziel van den kunstenaar een soort van vormver
andering, die hun het persoonlijke verleent, eigen aau elk 
kunstwerk. Geschiedt deze vormverandering niet of geschiedt 
ze niet volkomen, dan zal een dichtstuk, een schilderij of 
een beeldgroep niet meer ziju dan een bloot weergeven 
van het geziene, van het gehoorde of van het doorleefde 
en zal het kunstwerk, dat nu ziju hoogste wijding mist, 
ons koud laten eu den stijl missen. 

Niet geheel aldus is het ontstaan van een architectonisch 
kunstwerk. De architect ontvangt niet direct uit de natuur 
of uit het leveu indrukken, die zich laten omsmelten in 
ontwerpen. Hier is het werk voor het grootste gedeelte 
geestesprodukt en is het de gave der rede, die het kunst
werk tot ontwikkeling brengt, daarin bijgestaan door eeue 
serie beschouwingen en opmerkingen in de natuur, door de 
bestudeering van de resultaten de wetenschap, door de 
studie der werken van hen die vóór ons waren. 

Deze stof, hem geboden, zal de architect iu zich hebben 
op te nemen, om aan de wetten, door de natuur gesteld, 
zijne onderzoekingen te toetsen en zijn voortbrengingsver-
mogen hiermede iu overeenstemming te brengen. Zoo zal 
dau ook hier door de versmelting van wat de rede gebiedt, 
van wat het verleden leert, van wat de wetenschap voor
schrijft en van wat het gevoel eischt een kunstwerk kunnen 
geboren worden, dat stijl kan bevatten, omdat het de vol
maakte toepassing bevat der wetten, ons door de natuur 
zelf aan de hand gedaau. 

De natuur leert, de mensch merkt op. Toen de mensch 
in het zand een cirkel trok met behulp van een stok, die 
zich om een as als spil bewoog, toen vond de mensch niet 
uit, maar hij construeerde een reeds eeuwig bestaande figuur. 

Zoo ziju alle vindingen op meetkundig gebied opmerkin
gen, geen scheppingen. Toen de mensch bewezen had, dat 
de hoeken aan de basis vau een gelijkbeenigen driehoek 
gelijk waren, toen was deze gelijkheid al eeuwig een feit 
geweest en had de natuur reeds eeuwig gelijkbeenige drie
hoeken gekend. In zijn eenvoudigste!» vorm is dus de ar
chitectuur eene toepassing van grondbeginselen, buiten ons 
om geboren en die wij, door beschouwing van hetgeen om 
ons is, leeren kennen. De aantrekkingskracht bestond, de 
mensch heeft er de statica uit afgeleid; de meetkunde 
bestond, de mènsoh heeft er de wetten van opgespaard en 
ze in zijn eigen werken toegepast, de verhoudingen beston
den, de mensch heeft ze gezocht eu gevonden en zich toe
geëigend alsof hij de uitvinder er van ware. 

Er wordt bijwijlen wel eens beweerd, dat de kunstenaar 
met de gave om kunstwerken, bijgevolg werken in stijl, 
voort te brengen, wordt geboren ; dat hij zijne verbeeldiug 
slechts haar vrijen loop heeft te laten, om tot de voort
brenging van idealen te geraken, dat hij slechts een soort 
van onbestemde, vage ingeving heeft te volgen om tot 
groote dingen tc komen. 

(Wordt vervolgd.) 

//ARTI ET I N D U S T R I A L " 
1884 - 1894. 

in de eerste plaats genoemd mogen worden hare pogingen tot 
veredeling van het ambacht, door aflegging van proeven van 
bekwaamheid, in vereeniging met het Departement 's Gra
venhage der Ned. Maatsch. tot bev. der Nijverheid op touw 
gezet; terwijl de uitgave van haar plaatwerk, waarvan de 
twee verschenen jaargangen een belangrijke plaats in de 
Nederlaudsche kuustuitgaven innemen, met belangstelling zijn 
ontvangen. En moge dit plaatwerk tijdelijk gestaakt zijn ; 
de heer vau Nieukerken gaf de verzekering, dat het Bestuur 
van Arti et Industriae het bepaalde voornemen heeft deze 
uitgave te doen hervatteu, zoodra tijden eu middelen daar
toe medewerken. 

De heer van Nieukerken trad daarna in een beschouwing 
over de kunstnijverheid van voorheen en thans, en hoe te
genwoordig de fabrikauteu rekening moeten houden inet de 
kunst in verband met hun bedrijf, teneinde aan het buiten
land het hoofd te kunneu bieden. Op geestige wijze vertelde 
spr. hoe in den goeden ouden tijd, een meubelmaker zonder 
blikken of blozen durfde beweren, dat Lodewijk X V , X V -
eeuwsche Renaissance, en Lodewijk X V I , XVI-eeuwsche 
Renaissance was. 

Spr. eindigde zijne belangrijke feestrede met den dank te 
brengen voor hare tegenwoordigheid, aan het Dagelijksch 
Bestuur van 's Gravenhage, aan de vertegenwoordigers van zus-
tervere.enigingen en, last not least, aan de Dames en Dames-
leden die zoo veel kunnen bijdragen tot veredeling der 
kunst, ook in eigen kring. Hierna verklaarde de Voorzitter 
de kunstbeschouwing voor geopend. 

Dc kunstbeschouwing, men zou veilig kunnen zeggen 
tentoonstelling, maakte op de aanwezigen een zeer guustigen 
indruk ; op zeer smaakvolle wijze ziju de inzendingen ge
arrangeerd Onder de belangrijke inzendingen trokken vooral 
de aandacht de fraaie teekeningen en schetsen van den heer 
K. Sluijterman van Amsterdam, de lederen boekbanden van 
Merkelbnch uit Utrecht, het houtsnijwerk der Heeren Alex
ander en Engels te 's Gravenhage, beeldwerken van Charles 
van Wijk, en zilversmidswerk van Th. H. Saakes. 

Voorts zilverwerken van de heeren Hoeker & Zoon te 
Amsterdam, eu van Kempen te Voorschoten. 

Meubels van Annabel, parketvloeren van van Malsen, 
tapijten der Deventer fabriek, smeedwerken van Vincent, 
drukwerken en plaatdruk van Mouton en Co. eu kunst-, 
boek- en plaatwerken van Gebr. Belinfante. 

De heer Jhr. Mr. Victor de Stuers zond ter opluistering 
in, eenige fraaie antieke zaken, terwijl bij de bouwkundige 
teekeningen, werken van de heeren van Nieukerken, Lief-
landt en Reijeudam werden aangetroffen. 

Een groote attractie dezer tentoonstelling is vooral de 
collectie programma's voor het feest van Zaterdagavond, 
alle door de leden geïllustreerd, waaronder zeer geestige 
en humoristische exemplaren. 

Deze tentoonstelling, geopend van 14 tot 16 November, 
verleende vrije toegang aan alle belangstellenden, een gast
vrije maatregel, die vooral den werkman zeer ten goede komt. 

Der feestvierende vereeniging wordt toegewenscht, dat zij 
nog vele malen tientallen van jaren bij dit belangrijke tien
tal mag voegen. d. G. 

Woensdag, 14 November j l . , herdacht dc Vereeniging 
„Arti et Industriae" te 's Gravenhage, haar tienjarig bestaan, 
door het houden eener kunstbeschouwing van werken barer 
leden. Deze kunstbeschouwing werd door deu President, 
den heer J . J . van Nieukerken, met eene feestrede geopend. 
In welgekozen bewoordingen gaf ' spr. een verslag van de 
werkzaamheden dezer Vereeniging, die, zooals bekend, gedu
rende de tien jaar van haar bestaan onverpoosd heeft gewerkt, 
om de Kunstnijverheid te steunen en te veredelen, waartoe 

E N K E L E O P M E R K I N G E N OVER K U N S T L E V E N 
E N ARCHITECTUUR. 

Wanneer m e n r o n d ziet en aanschouwt hoe diep de 
bouwkunst gezonken is, tot welk laag pe i l zij over 't alge
meen als k u n s t gedaald is, moet m . i . d i t hoofdzakel i jk 
worden toegeschreven aan 't ui t e lkaar r u k k e n der beeldende 
kunsten ; aan 't feitelijk heterogeen m a k e n der decoratieve 
kunsten, die t o c h o m een waaracht ig b o u w k u n s t p r o d u c t 
saamtestellen e e n d r a c h t i g d ienen saatntcgaan. 

l e inzeude hoe d i t heterogeen worden zoo successievelijk 
a u gebeurd z i jn , Schijnt 't ine toe de oorzaak eenigszius 

dieper te moeten zoeken dan menigeen oogenschijnlijk mis
schien zou meenen. 

Voor een algemeen kunstleven toch en vooral voor bouw
kunst, is van beslissenden invloed de geestelijke eu sociale 
toestand, waarin zich de gemeenschap bevindt. 

Wanneer er bij dc massa dus al zeer weinig begrip en 
belangstelling is voor kunst in 't algemeen eu voor bouw
kunst iu 't bijzonder, is de hoofdoorzaak hiervan wel degelijk 
te zoeken in de eigenaardige to make money toestanden onzer 
samenleving en 't daarmee gepaard gaande successievelijk 
verloren gaan van eenig geestelijk na te streven ideaal. 

Verheffend is 't te bewonderen wat een gemeenschappelijk 
streven kan doen door geboren worden, at een inspiratie 
er gevonden wordt in een homogeen besef van een hoog 
levensideaal — en te kunnen zien hoe geestesbloei bevorde
rend 't is te kunnen werken zonder den druk der levens
omstandigheden voortdurend te voelen. 

Deze en dergelijke opmerkingen maakte ik bij 't bestu-
deeren der Romaansche perioden. 

Een ieder weet dat de Romaansche kunst, de kuust is 
der kloosterbroeders. 

Vrij van alle levensnietigheden kunnende streven naar 
ideale volmaking, zich geheel kunnende geven aan hun 
kunst, schiepen zij die enorme, diep respect afdwingende 
kunstwerken ; getuigenis afleggende voor hun hoog begrip 
en zeker weten wat kunst is. 

Zij allen, die kloosterbroeders, begrepen elkaar, gingen, 
als 't ware, in eikaars werk op, streefden naar 't zelfde 
ideaal: die groote, enorme kern van 't zijn te syraboliseeren, 
aangegrepen als zij waren door al wat daar heerlijk is eu 
schoon, mystiek nog cn ook toch weer tastbaar, in dat 
groote, machtige, oneindige leven, waarin alles, tot zelfs 't 
kleinste streeft naar hooger. 

Wel stonden zij hoog die Romaansche kunstenaars — zij 
dachten niet aan 't maken van schilderijen ; zij copiëerden 
de natuurvormen niet; zij trachtten nooit de natuur quasi 
te volmaken ; zij maakten geen standbeelden — wel deden 
ze ook aan schilderen, beeldhouwen, maar uitsluitend voor 
hun homogeene uitingen of kunstnijverheid, zij schilderden 
bij voorkeur op wanden of beitelden in gevels en nissen voor 
het algemeen, uiet voor hen, die 't meeste betalen konden. 

Zij beseften dat, wat ik blief te noemen een innig, vlak, 
decoratief, constructief architectuurbegrip. 

Eu verder gaande in het Gotische tijdperk, vooral in het 
begiu, daar, waar de van de kruistochten terugkeerende vrije 
burgers zich vol fierheid en voornaam zelfbewustzijn te saam 
vereenigen óók vol van levensidealen en datzelfde eensgezinde 
streven — ook hier wordt men getroffen door een schoon 
willen, een zeker weten, een juist begrip. 

Wat een gelukkige tijd! — v o l enthousiasme bouwde men 
steden, had daar een wijs en leidend bestuur, uitstekend 
werkende gilden werden opgericht. 

Was in 't Oosteu onmiskenbaar de basis voor hun uitin
gen gelegd, zij werkten die, als 't ware, individueel uit. 
Ook hier nog altijd een zuiver architecturale kunst — met 
eeu eerlijk gemeenschapsbegrip en nog altijd een trachten 
van een streven naar hooger zonder materialisme. 

Maar successievelijk worden enkele van die oorspronkelijk 
vrije burgers rijk en machtig en willen heerschen ; bestuur 
wordt gezag, verliezen dat homogeene samenlevingsbegrip, 
wordeu gesteld op prikkelende luxe — en aan de andere 
kant treden armoede en gebrek scherper te voorschijn. 

De gilden degenerecren en alles wal eenmaal vol enthou
siasme- werd opgericht wordt langzamerhand een bloote vorm. 

Wel is 't nog altijd 't Ghotischc tijdperk maar 't zijn 
slechts vormen — barok-verloopcn — zonder dat ze weer 
op goede gedachten gebaseerd zijn. 

De eens zoo hoog staande architectuur begint te wanke
len ; de beeldende kunsten scheiden zich; — de reuaissauce 
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wordt geboren — en nu is 't voortaan niets meer dan 
vorm — vorm! 

Idealen weg — hier en daar sporadische opflikkeringen 
maar toch dat groote beginsel is verloren. 

Poor gaande ontdekt men steeds grootere zucht naar 
prikkelende weelde. 

De kooplieden worden enorm rijk — de armen worden 
steeds armer — beider geest wordt al slapper en slapper. 

En zoo holt men dan de eeuwen door — soms stuitende 
op een denker, die tracht tegen te houden en weer op't pad 
te brengen — doch te vergeefs — men holt maar altijd — 
altijd door. 

Renaissance, Barok, Rococco, Lodewijk X V I , Style em
pire. Geld vergaren, weelde, lichamelijk genieten, vorm, niets 
dan vorm. 

Idealen, geestelijke idealen, weg ! weg ! 
Zooveel vernuft vaak verspild aan ijdele dingen, droevig ! 

droevig ! 

Men komt aan de 19e eeuw, de eeuw der inventies, doch 
altijd nog de eeuw zonder kuust — de eeuw zonder idealen. 

Successievelijk treden de schacheraars in den breede te 
voorschijn, 't wordt een dooreenhaspelen, verschrikkelijk. 

Steeds rijker worden enkelen — steeds armer de anderen 
— beiden zonder ideaal. 

De climax stijgt ten top. 
De bom barst los. 
Viollet-le-Duc wijst den weg. 
Eerst verguizen, toen langzaam sporadisch volgen, eindelijk 

een zeker willen om weer in goede ideale richting te streven. 
Helaas! slechts van enkelen, raasr niettemin een nieuw 

streven is geboren en zij, die na ous komen, zullen, hoop 
ik, al weer verder zijn op den weg naar 't levensideaal : 
door ons werk te arbeiden aan eigen volmaking, te trachten 
een steeds hoogere plaats iu de uatuur intenemen en de 
innerlijke kern der krachten te willen beseften en door
gronden. 

(Slot rotfft.) H . W . MOL. 

R I J K S M U S E U M . 
In de afdeelingen der Tweede Kamer zijn over het Rijks

museum alhier een aantal opmerkingen gemaakt. In ver
schillende afdeelingen werd de klacht vernomen, dat men 
iu 's Rijksmuseum te veel geneigd is alle geschenken aan 
te nemen, ook al hebben deze weinig of geen kunstwaarde. 
De verzameling als geheel verliest daardoor van hare aan
trekkelijkheid. In het buitenland is men kieskeuriger. Ware 
het niet mogelijk een schifting tot stand te brengen en 
datgene te verkoopen, wat communi consensu uit het Mu
seum verwijderd behoorde te worden ? 

Ook de schikking, aldus werd gezegd, laat te wenschen 
over Zoo hangt b. v. Rembrandts „Staalmeesters" tusschen 
stukken van zeer weinig waarde. Nu door de verplaatsing 
vau de doeken der Vereeniging voor moderne kunst naar 
de Van Baerlestraat, toch eene verschikking zal noodig zijn, 
ware het weuschelijk, indien daaraan groote zorg werd be
steed. Gevraagd werd, of men ten aanzien van de gelega
teerde stukken en verzamelingen in de schikking gebonden 
is door bepallingen in enkele erfstellingen. 

Nog steeds is men er niet in geslaagd „de Nachtwacht" 
een plaats te geven, die aan dit doek volle recht doet we
dervaren, hoeveel proeven ook te dien aanzien successievelijk 
reeds genomen zijn. Zouden er overwegende bezwaren bestaan 
tegen I s r a ë 1 s' denkbeeld, om voor dit prachtstuk van 
het museum een afzonderlijk eenvoudig zaaltje aan te bou
wen ? 

Ten vorigen jare zegde de Minister overweging toe van 
de vraag, of het Museum, gedurende de daarvoor geschikte 
maanden, niet tot een later uur zou kunnen worden open
gesteld. Gevraagd werd hoe het daarmede staat. 

Het denkbeeld werd aanbevolen, oin hetzij op alle dagen 
behalve des Zondags, hetzij op sommige dagen der week 
eene, zij het ook geringe, entree voor het bezoek van het 
Museum te heffen. Niet alleen zou deze een niet geringe 
bate opleveren, maar bovendien zouden vele bezoekers bij 
voorkeur de dagen uitkiezen, waarop men alleen tegen be
taling kon binnenkomen, waardoor er minder publiek zou 
zijn. Ook in het buitenland wordt schier in alle musea 
eenig entrée-geld geheven. 

Dit laatste is, naar andere leden opmerkten, feitelijk on
juist : integendeel wordt in alle of bijna alle der be-oemde 
buitenlandsche musea de toegang vrij gelaten. Ook voor het 
Rijksmuseum te Amsterdam zouden deze leden niet van dien 
goeden maatregel willen afwijken. 

U I T D E N V R E E M D E . 
Men heeft nabij het oude Pompeji een belangrijke ont

dekking gedaan. Daar is een huis opgegraven, dat tegelijk 
met de stad door lava werd bedolven en nog bijna geheel 
en al ongeschonden is gebleven. Het gebouw is, in tegen
stelling der andere reeds ontdekte huizen, vrij uitgestrekt 
en bevat onder meer drie badkamers met bassins van ge
beeldhouwd marmer. De verwarmingstoestellen voor het water, 
de loodeu aanvoerbuizen met bronzen versiering, enz. zijn 
daarin aanwezig. Het is de eerste maal dat een geheel 
volledige Romeinsche badinrichting wordt gevonden. Boven
dien is het dak van het gebouw nog onbeschadigd, wat ook 
van belang is, daar de huizen van Pompeji door de vul-
canische uitbarsting, waarbij zij bedolven werden, grootendeels 
zonder daken zijn. 

B E R I C H T E N . 

— Het Koloniaal Museum te Haarlem ontving dezer dagen 
van den minister van koloniën de verzameling fotografische 
afbeeldingen van den beroemden Boro-Boedoer-tempel op 
Java, op last van de regeering uitgegeven. 

Op deze afbeeldingen zijn de episodes uit het leven en 
de werken van Boeddha voorgesteld, die in tallooze groepen op 
de terrassen van den tempel zijn uitgehouwen. 

De Boro-Boedoer-tempel, waarvan door uitgravingen in de 
laatste jaren thans ook het ondergedeelte is aau het licht 
gebracht, is gesticht tijdens den bloei van het Hindoesche 
Rijk op Java, waarschijnlijk in de 8e of 9e eeuw na Christus. 

De fotografieën zullen gedurende eenige weken in een der 
zalen van het museum zijn tentoongesteld. 

— In een te 's Hertogenbosch gehouden gewone jaar-
lijksche vergadering van het „Provinciaal genootschap van 
kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant", deed o. m. 
de secretaris toezegging, dat nog in dit jaar zal gereedkomen 
de groote geïllustreerde uitgave van het geuootschap over 
de Groote kerk te 's Hertogenbosch. 

— Benoemd tot directeur der gemeentewerken te Leeu
warden, W. C. A . Hofkamp, bouwkundige te Nijmegen. 

— De Provinciale Staten van Eriesland hebben benoemd 
tot ingenieur van den provincialen waterstaat, den heer K . 
Pringle, ingenieur bij de verbetering der kanalen in Elzas-
Lotharingen, te Mühlhausen, n°. 1 van de voordracht, met 
24 van de 43 stemmen. 

— De civiel-ingenieur J . W. Th. van Oijen, assistent 
in de waterbouwkunde aan de Polytechnische school te 
Delft, is benoemd tot ingenieur bij de kanaalwerken in den 
Elzas. 

— Den ontwerper van motto nCambrinut", (prijsvraag 
voor een Verenigingsgebouw), aan wien eene eervolle ver
melding is toegekend, wordt alsnog verzocht zijn naam of 
een correspondentie adres te willen opgeven aan den Secre
taris der Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap" te 
Rotterdam. 

T W E E D E J A A R G A N G Z A T E R D A G 24 NOVEMBER 189t. 

Uitgevers : J . V A N DER ENDT & ZOON te MAASSLUIS. 
HJJ«L. VZAO.F NKAMP. CZ.. 

R E D A C T I E V A N A B C H I T B O T U B A B I A M I C I T I A : 

H . G . J A N S K N , C. W. NIJHOFF, JOS. T H . J . CUI.IPERS, 
P A U L J . D E J O N G H en J . L . M . L A U W E R I K S . 

Bijdragen te adresseeren aan den Ilccr P A V I , . J . D E JoNoa, Vijzelstraat 
40 tc Amsterdam, en alles, wat de Administratie van het Genootschap 
betreft aan den Heer J . C. 1). Dl G A Z A K , le Secretaris, American-
hotel tc Amsterdam. 

VOOKWAABDEN VAN HET LIDMAATSCHAP. 
Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege

zonden, aan alle leden van het Genootschap. De jaarlrjkaohe contributie 
voor bet lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam w o o n a c h t i g ) . . . . ƒ 12 .— 
„ kunstlievende leden 10 — 
n buitenleden w -,'gQ 

M E D E D E E L 1 N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 
1°. Tot leden der commissie ter verificatie der rekening 

en verantwoording van den Penningmeester ziju gekozen de 
heeren E . J . van Dijk, M . de Jongh en H . J . Walle Jzn. 

2°. Iu het Genootschapslokaal zijn tentoongesteld de in
gekomen antwoorden op de prijsvraag van „een Vereenigings-
gebouw te Rotterdam", uitgeschreven door de Vereeniging 
„Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam. 

3°. Ter keunis van heeren leden wordt gebracht dat : 
de op de kalender vermelde Vergadering van 5 Dec. a.s., 
niet zal worden gehouden en dat de Algemeene Vergadering 
zal plaats hebben op 19 Dec. a.s. 

Namens het Bestuur, 
De lete Secretarie, 

J . C. D. DI GAZAR. 

* ARCHITECTURA ET AMICITIA". 
1011e GEWONE VERGADERING 

VAN WoENSDAO, 21 NOVEMBER 1894. 

De Voorz., de heer H . G. Jansen, opent de Vergadering, 
waarna de notulen wordeu gelezen en goedgekeurd. 

Onder de ingekomen stukken bevond zich een programma 
en circulaire vau de Nederlandsche Maatschappij ter bevor-
deriug van Nijverheid met uitnoodiging om deel te nemen 
aan het Nationaal Congres voor vakonderwijs en vakopleiding 
van toekomstige werklieden in Nederland. 

De Voorzitter is vau oordeel dat het Geuootschap zich 
aan deze belangrijke zaak niet mag onttrekken en stelt voor 
dat het Bestuur daaromtrent stappen zal doen. 

De Secretaris deelt voorts mede, dat hij, namens het 
Genootschap, gebruik heeft gemaakt van de uitnoodiging, 
gezonden door de Vereeniging „Arti et Industriae" te 
s Gravenhage, ter bijwoning van de opening eener kunst
beschouwing ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan dier 
Vereeniging. 

Bij de hierop volgeude verkiezing van drie gewone leden 
ter verificatie der rekening en verantwoording van den Pen
ningmeester werden gekozen de heeren E. J . van Dijk, M . 
de Jongh en H . J . Walle Jzn. 

Alsnu verkreeg de heer Paul J . de Jongh het woord, 
tot het houden zijner aangekondigde bijdrage, tot onderwerp 
hebbende : „De woning van voorheen en thans." 

Spr. had zijne lezing in tweeën gedeeld en ving na eeu 
geestige inleiding aan, de woning bij de oude volken te 
bespreken, daarbij de indeelingen, versieringen en huiselijke 
gebruiken behandelende. Zoo werden achtereenvolgens het 
oude Indië, Perzië, Egypte, China, Griekenland en het 
Roineiusche Schiereiland doorwandeld, om daarna de mid
deleeuwen en de latere Lodewijk-periodeu met hare paleizen 
en woningen te beschouwen. 

Het eerste gedeelte dezer belangrijke lezing werd toege
licht door eene serie plattegronden en een fraaie collectie 
platen, uit het plaatwerk „Costume historique". van Racinet. 

Gedurende de hierop volgende pauze gaf de heer de 
Jongh als kunstbeschouwing de intérieurs uit het plaatwerk 
^/Architecture francaise, Monuments historiques." 

In het 2e gedeelte zijner lezing behandelde de heer de 
Jongh het moderne woonhuis, dat volgens hem in vier al
gemeene typen verdeeld kan worden. 

De le type, de arbeiderswoning, hiermede vooral bedoe
lende de groepen woningen (z.g. cités ouvrières). 

De 2e type, de groote kazernewoningen, waar talrijke 
gezinnen, zooals men het noemt op één trap wonen. 

De 3e type, de huurwoning, bestaande uit onderhuis en 
een of meerdere bovenhuizen, en eindelijk 

De 4e type, het woonhuis of de villa, bestemd voor een 
gezin, dat het eigenlijke type van thuis genoemd kan 
worden. 

Als voorbeeld van het bijna volmaakst gezellige woon
huis noemt spr. de Engelsche woning met hare gezellige 
hoekjes en onregelmaat en leest daarbij een gedeelte voor 
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uit „Het verlaten buis", van Charles Dickens, met beschrij
ving der woning van Jarndyce. 

Hierna geeft spr. aan, wat volgens zijn opvatting de 
vereischten en indeeling van het gezellige woonhuis moeien 
zijn, daarbij de vloer-, waud- en plafondversieringen bespre
kende, Vosmaer aauhaleude met zijne beschouwingen over 
kleur en nabootsing van materialen. 

Na bespreking der gewone z.g. koopmeubelen en de 
meubeleu in stijl, eindigde de heer de Jongh zijne boeiende 
lezing met de weusch dat de kunst ook in ons dagelijksch 
leven, onze meubelen, decoraticn en versieringen na vele 
mogelijke veranderingen, op de wereld en de meuschen een 
invloed moge uitoefenen die de weldadige werking van het 
verheven natuurschoon nabij komt eu verkwikking met 
zich voert. 

Op de vraag van den Voorzitter of ook iemand iets in 
het midden te brengen heeft naar aanleiding van het ge
sprokene, vraagt de heer W. Kromhout Czn. het woord. 

De heer Kromhout is het niet eens met den heer de 
Jongh, dat gezelligheid in den ouden tijd met haar knappend 
haardvuur alleen bestond ; ook met de moderne hulpmid
delen, getuige de fraaie staande lampen enz., is een gezellig 
geheel te verkrijgen, vereenigd met de nieuwste uitvindingen. 

Waar de heer de Jongh de tapijten veroordeelt, acht de 
heer Kromhout ze juist nuttig, als geluidwerend voor boven-
en onderhuizen. 

Spr. is het verder wel eens met den heer de Jongh, dat 
de meeste meubelen, die verkocht worden van treurig allooy 
zijn, doch gelooft dat, wanneer men zelf goede schetsjes 
levert, de werkelooze ambachtsman wel iets go^ds zal maken. 

De heer de Jongh betreurt niet zoozeer de oude haard 
om het knappend vuur, maar wel, omdat men bij 
centrale verwarming een saai meubel daarvoor in de plaats 
krijgt, terwijl de gezellige schoorsteen overbodig wordt; hij 
is overigens niet tegen het gebruik van tapijten, maar alleen 
tegen het vastspijkeren daarvan. 

De heer E. J . van Dijk is steeds bang voor losliggende 
tapijten die opkrullen eu iemand den hals doen brekeu. 

Dc heer J . L . M . Lauweriks zou gaarne weten, waar de 
heer de Jongh het Middeleeuwsche gebruik eener lamp om 
geesten te verdrijven, heeft gevonden. 

De heer de Jongh antwoordt: in een gedeelte uit het werk 
vau Racinet, dat overgenomen is uit//Mobilier" van Voillet-
le-Duc. 

Dc heer Lauweriks is het niet eens met den spr. dat 
hoeken eeu kamer gezellig maken, dit is z.i. een fout in 
de Engelsche architectuur ; hij voor zich is meer voor rechte 
kamers, evenzoo trekkeu de witte plafonds die de heer de 
Jongh veroordeelt, aan, wijl zij licht geven. Na nog eenig 
debat brengt de Voorzitter den dank der Vergadering aan 
den heer de Jongh voor zijne belangrijke verhandeling en 
fraaie kunstbeschouwing. 

Aangezien geen der prijswiuners aanwezig was, deelde de 
Voorzitter mede, dat de prijzen voor de prijsvragen 1893/94 
aan die heeren toegezonden zullen worden. 

Niets meer aan de orde zijnde, sloot de Voorzitter de 
Vergaderiug onder mededeeling dat de iu de kalender aan
gekondigde Vergadering vau 5 Dec, wegens het St. Nico-
laasfccst niet zal worden gehouden en dus de Algemeene 
Vergadering op 19 Dec. de eerstvolgende Vergadering is. 

HET K A S T E E L VAN GEMERT. 
Bij de Platen. 

Voormalig kasteel, van de ridders der Duitsche Orde, 
in de Meijerij van 's Hertogenbosch, 4 uur ten N.O. van 
Eindhoven, gemeente Gemert. 

Het is een groot cn schoon gebouw, gelegen in zijne 
grachten, met aangename p'antaadjen, en diende vroeger 
tot eene verblijfplaats van den rentmeester en tevens van 

Deze 
grootste 
gedaan, 
geweest, 

den Commandeur der Duitsche Orde In dit gebouw, dat 
uitwendig geen aanmerkelijke veranderingen ondergaan heeft, 
is thans eene mechanische katoenspinnerij gevestigd. 

Door dc antieke poort op het voorplein dezer koinmanderij 
gekomen, ziet men, dat het kasteel door onderscheidene 
huisgezinnen bewoond wordt. Het wordt thans in eigendom 
bezeten door deu heer van Riemsdijk, woonachtig te Tiel. 

A . J . VAN DER A A , 
Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden. 

DB STIJL I N DE ARCHITECTUUR. 
(Vervolg van blz. 196.) 

meening was men blijkbaar in de tijden, toen de 
kunstwerken werden tot stand gebracht, niet toe-
Integendeel, men schijnt toen van meening te zijn 
dat een volmaakt kunstproduct het resultaat was 

van ernstige studie. Daarmede wil niet gezegd zijn, dal studie 
alleen tot de voortbrenging van kunstwerken zal leiden, 
maar dat als grondslag keunis en wetenschap onontbeerlijk 
zijn en dat deze, gevoegd bij de gave tot onderkenning van 
het schoone, tot gunstige resultaten zal kunnen voeren. Men 
kan het aan de dichters overlaten om te beoordeelen in 
hoeverre of datgene, wat men inspiratie noemt, al of niet 
het gevolg is van voorafgegane studie, maar op het gebied 

architectuur is deze ingeving veroordeeld en wel door 
wetenschappelijken factor, door de rede bestuurd, die 

ons vóór alles en in alles naar een redegevend grondbe
ginsel doet zoeken en de uitkomsten aan dit beginsel doet 
toetsen. Hoe zouden wij kunnen scheppen volgens een macht, 
sterker dan die, volgens welke de natuur zelf schept, wij 
die gedwongen zijn te werken volgens de wetten, ons door 
diezelfde natuur voorgeschreven. En de natuur schept niet 
bij toeval, bij ingeving, de natuur heeft geen grillen. Geen 
twee atomen worden aan elkaar verbonden, zonder dat er 
aan deze verbinding een beginsel ten grondslag ligt. Van 
het eenvoudigste tot het meest samengestelde is al het 
geschapene in de natuur onderworpen aan wetten, aan orde, 
aan regelmaat. Van deu berg tot het kleinste kristal, 
van het mosje tot den woudeik, van den polyp tot den 
mensch is er in alles, wat de natuur schept, een logisch 
verband tusschen begin en einde, tusschen het beginsel en 
de toepassing, tusschen de gebezigde middelen en het ver
kregen resultaat. En het einddoel wordt steeds bereikt, de 
toepassing is altijd juist, het resultaat immer volkomen, — 
de natuur bezit alzoo stijl. 

(Wordt vervolgd.) 

E N K E L E O P M E R K I N G E N OVER K U N S T L E V E N 
E N ARCHITECTUUR. 

der 
den 

Vervolg en slot. (Eerste gedeelte). 
Behoudens enkele uitzonderingen, durf ik beweren, vanaf 

't rationeele standpunt, waarop ik me plaats, dat, vanaf het 
begin der Renaissance tot op heden de bouwkunst als groc 
vau Romeinsche en Grieksche kuust geen kuustpreteuties 
kau doeu gelden. Ik wil niet ontkennen dat er niet veel 
dingen gemaakt zijn, die getuigen van smaak, doch alles wat 
smaakvol is en zelfs alles wat gevoeld is, is nog geen kunst, 
altijd, wanneer kunst, zooals zij dat voor mij is, moet zijn 
een ineensmelting van gedachten en gevoel. 

Iu hoog-artistieken zin is 't dus m i . bij het einde der 
middeleeuwen feitelijk met de bouwkunst als kunst gedaan. 
Hoe men er toe gekomen is niet te blijven voortwerken op 
eenmaal verkregen resultaten en te gaan zoeken in Romein
sche kunst, wat er toch nooit in te vinden was, schijnt een 
raadsel. — Schijnt, zeg ik, want ook hiervoor is voor mij 
een oorzaak te vinden. 

Met 't middeleeuwsche tijdperk toch ging ook te loor dat 

HET KASTEEL VAN GEMERT. 
A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
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homogeeue en toch individuëele samenwerken dat juist de 
middeleeuwsche kunst zoo hoog doet slaan, dat me', in alle 
waarachtige kunstperioden terugvindt en dat zoo noodzakelijk 
is voor een hooge bouwkunstuiting. 

(Tweede en laatste gedeelte volgt.) 
H . W . M O L . 

UIT PARIJS. 
(Correspondentie.) 

Het is op dit oogenblik nog stil in Parijs Men merkt 
dit echter niet op straat of op de boulevards. De café's 
zijn overvol en de buiten geplaatste tafeltjes zijn gedurende 
het uur, waarop de Parijzenaar zijn absynth a 1'eau of gommé 
verorbert, met het betrekkelijk zachte weer nog goed bezet. 
Reeds is de openingsrevue van de meeste theaters en spek
takels achter den rug. 't Is evenwel bij ons, op artistiek 
gebied nog stil. Toonaangevende personen en artisten zijn, 
hoewel de grand prix d'automne reeds geweest is, nog niet 
allen van buiten teruggekeerd ; daarom is er op ons gebied 
nog niet veel leven en op ons gebied nog niet veel te zien 
of tc genieten en om die reden ook nog niet veel te 
vertellen. 

Maar we hebben toch iets, 1'exposition du livre namelijk, 
eene tentoonstelling, die wel is waar niet geheel op hel 
gebied der kunst tehuis behoort, maar waar men toch heel 
veel vindt, dat den kunstenaar, voornamelijk den illustrator, 
interesseert, zaken op het gebied der kunstnijverheid, ja, 
waar men zelfs afdeelingen vindt op architectonisch gebied, 
niet geheel zonder belang. 

Laat ons gaan naar de Champs Elysées, waar in het 
Palais de lTndustrie en wel in dezelfde zalen, die in het voor
jaar voor de Salon dienen, het boek thans heer en meester 
is en maken we onze intrede in de groote zaal, een enorme 
met glas overdekte ruimte. Men ziet rond, men ziet van 
alles, een ware chaos: vuuraanmakers en stoomsloepen, men 
hoort van alles : tentoonstellingscamelots die rap van tong 
hunne verschillende artikelen aanbevelen, dames die voor 
hunne respectieve firma's de piano's en orgels toetsen, 
maar geen boek, of iets, wat de boekdrukkunst ook maar 
raakt. Wij zijn echter slechts in den voorhof, het boek 
komt later; hoewel het verband moeielijk te begrijpen is, 
vindt men hier de Parijsche industrie op alle mogelijke 
gebied vertegenwoordigd. 

Toch valt in het begin al dadelijk de aandacht op de 
etalage van een affichesdrukkerij met schoone steendrukken 
van Willette, en om er slechts een te noemen, de machtig 
geteekende kippen van Sleinlen. A l voortwandelende gaat 
men langs bronzen en ontmoet het tegenwoordig zoo gelief
koosde materiaal bij uitnemendheid, het tin Hier zijn goede 
voorbeelden aanwezig, maar in de magazijnen van kunst
bronzen op de boulevards ontmoet men voorwerpen, die 
door harmonische schaduwwerking, vermengd met smaakvol 
aangebrachte metaalglans, tot de allerbeste inoderue werken 
behooren. 

Voortwandelende onder de toonen van eene goede kapel, 
«elke nu de pianodames overstemt, gaat men langs waarlijk 
artistiek glas en ptlte de verre, 't geen door den gezellig 
warmen toon aan oud-Arabisch glas herinnert, voorbij meube
len uit den faub. St. Antoine, fantasie-gothiek met heele 
romans haut-relief in hout gestoken er op. Eigenaardig is 
het te zien, hoe vau de gemakkelijkheid, waarmede electri-
sche verlichtingstoestelleu gedacht en uitgevoerd kunnen 
"orden, misbruik wordt gemaakt. Men ziet naast werkelijk 
goed gecomposeerde lampen allerlei dwaas- en buitensporig
heden : twee romantische putemmers zweven bijv. heel 
gezellig aan een dito katrol en storten hunnen inhoud in 
den vorm v»n electrisch gloeilicht uit. Een ander voorbeeld 

is een allerliefste, lichtgevende tambourin, iets verder verlicht 
eene aan linten opgehangen zeemeermin de duisternis. Het 
groote publiek vindt deze nouveauté's natuurlijk machtig 
aardig en interessant. De clou in deze zaal is wel de kiosk, waarin 
het guldenboek, indertijd door de Russische vrouwen aan de 
Fransche aangeboden, is tentoongesteld. Het geheel is in 
natioualen stijl en bestaat uit een rijken band, eeue blad
zijde met de opdracht die tot een der best bewerkte behoort, 
vervolgens komen bladzijden met handteekeningen, omgeven 
door Russisch poligroom ornament, dat door kleurschakeering 
en strenge vormen een orgineel, degelijk effect maakt; 
jammer dat het hier en daar door naturalistische voorstel
lingen is ontsierd. Iets verder ziju proeven aanwezig van 
het boek dat bij zijn aanstaand huwelijk deu Tsar zal wor
den aangeboden. De hoofdzaak bestaat uit bladen met een 
groote alphabetische letter, welke sterk aan banketbakkers
kunst herinnert, en, in lieve kleurtjes uitgevoerd, door bou
quet ten en landschapjes is omgeven. De zaak schijnt meer 
iu handen van dilettanten te berusten. Hier nemen de 
meubels een meer degelijk karakter aan ; op een estrade is 
bijv. een praalbed geplaatst, bekroond door een rijk gedra
peerde!, hemel. Het geheel weekgroen, zuiver Louis X V , in 
vernis Martin, versierd met figurale tafreelen ü la Watteau, 
alles omgeven en georneerd door reliefornament in koper; 
waarlijk oogverblindend. 

Langzamerhand nadert men de boekenafdeeling; als men 
de geheel met Japansche producten mooi gemaakte trap 
bestijgt, komt men in de zaal door de Cercle de la Librairie 
ingenomen. Met mollige tapijten belegd, hier en daar met 
planten eu bronzen georneerd, wordt het gezellige nog ver
hoogd door een in hout gebeeldhouwden schoorsteen en 
een leestafel, waarop tal van tijdschriften. Hier vindt men 
alles wat deu Franschen boekhandel betreft. De geestige, 
moderne prentenboeken naast geïllustreerde romans en wer
ken op architectonisch kunstgebied, ik stip slechts even 
de degelijke Art Golhique aan. Aardig is het dc teekenaars 
voor de Fransche tijdschriften hier, waar de origineelen 
aanwezig zijn, in hunne dagelijksche bezigheid te volgen. 
Sommigen, zooals bijv. die voor la Vie Parisienne zijn wat 
het moreele gedeelte der voorstelling betreft op het kantje 
af. Men werkt veel met sepia, Oostindische inkt of wel 
met de pen op glad papier. A l voortgaande komt men 
door zalen, gewijd aan affiches, coinmunicatiebrieven eu 
aanplakbiljetten uit de vorige en het begin dezer eeuw, bij 
eene rijke collectie, die alles wat er gedurende de Gothiek, 
Renaissance en de verschillende Lodewijktijdperken op het 
gebied van boekversiering maar gemaakt is inhoudt. Meu 
ontmoet er bladvullingen en initialen, cul-de-lampes en illu
straties voor verschillende uitgaven, in zoo groot aantal, 
zoodat zelfs de fraaiste op te noemen onbegonnen werk zou zijn. 

Volgen we verder den stroom van elegante najaarstoilletteu, 
welke inet eigenaardige beweeglijkheid de met proeven van 
alle mogelijke graphische kunsten opgevulde zalen doorkruist. 
Hier komt men tot de conclusie: ze teekenen goed de Fran
schen, maar voorbeelden van die préeieuse nieuwe boekkunst, 
welke vooral Engeland in de laatste tijden laat zien, ontbre
ken, behoudens enkele uitzonderingen. Eene aangename afwis
seling is een zaal door China eu Japau in beslag genomen. 
Ook Oostenrijk en België hebben hunne afdeelingen ; in de 
laatste trekt vooral eene collectie afbeeldingen van Belgische 
gebouwen veler belangstelling. Vooral is eene verzameling 
torens uit het hieraan zoo rijke Vlaanderen interessant en 
terecht laat men Plantin en zijne werken nog eens zien. 

Door een soort vau wassenbeelden-galerij, welke de school 
overal en gedurende alle tijdeu voorstelt, wordt voor afwis
seling gezorgd. Ook postzegels ontbreken niet, eene firma, 
die juist eene bestelling voor een der Zuid-Ainerikaansche 
Staten uitvoert, heeft hiervan eeu soort decoratie gemaakt, 
een geheeleu wand beslaande eu stellig wel eene der duurste 
wandversieringen die daar bestaat. Alzoo komt men in het do-



202 A R C H I T E C T IT B A . 

inein der atliches, een oneindig aantal, een zee ran letters en 
kleuren, ran de meest banale tot de allerschoonste en 
teederste voorbeelden dezer zoo echt moderne kunst. 
Eilanden, in de zee van het doodgewone, zijn natuurlijk 
Grassette met zijn bekende inkt, chocolat Mexieaiu en 
Oostersche tapijten, Cheret met de overbekende collectie, 
Willette, Sue Metinet en nog eenige anderen. 

Iets wat meer bepaald de architectuur aangaat is een 
verzameling behang; onder Lodewijk X V I schijnt dit tegen
woordig zoo onontbeerlijke artikel voor het eerst in toepas
sing gebracht te zijn ; uit dien tijd dateeren tenminste de 
oudste hier aanwezige voorbeeldeu en natuurlijk zijn zij 
met alle kenschetsende, gedistingeerde, doch eenigszins droge 
motieven vau dien tijd versierd; vervolgens Empire, zoo 
noodig nog droger, veel blauw met de welbekende klassieke 
motieven in geel en goud ; dan Louis Philippe, waarna men 
dat bekende behang ontmoet met verticale, 't geen in Holland 
in ouderwetsche vertrekken nog wel te vinden is. Langza
merhand komt men in onzen tijd, — niet dat ik het tegen
woordig behang wil prijzen, verre van daar, op dit punt 
is nog veel te verbetereu, — maar hier zijn werkelijk goede 
voorbeelden aanwezig, vooral goudleer en velours frappe, eu 
eene verzameling Gothische motieven uit de allerbeste tijd
perken als behang gedrukt, waardoor desnoods de decorateur 
zou kunnen vervangen worden. 

Ziedaar, een korte beschrijving van de Exposition du 
Livre. Een volgende keer hoop ik iets meer de kunst be-
trelt'ende, zoo mogelijk ook op architectonisch gebied, te 
vinden eu mede te deelen 

Parijs, November '94. E. v. D. T. 

I N G E Z O N D E N . 

De grootste kunst eener Jurg is 
onbevooroordeeld te zijn. 

Toen ik nis inzender van Motto Hex, den uitslag van de prijsvraag voor een 
Vereenigingsgebouw te Rotterdam, uitgeschreven door B. en V. aldaar, gelezen 
had, kwam de vraag bij mij op: is dit een gemotiveerd rapport ? Wat de 
beoordeeling van motto Rex aangaat is het vol onjuistheid en vooroordeel, het 
is alsof de Jury een plan had vastgesteld, wanraan de anderen, wilden ze 
goed zijn, conform moesten wezen ; ten tweede kwnm de vraag bij mij op : 
wat heb ik aan zulk een rapport? Niet in het minst werd er gezegd waarom 
iets niet goed was, of kwam het ook dat dc Jury zelf zich niet afgevraagd 
heeft, waarom dit of dal zoo geplaatst was ? Ik schrijf nu, daar ik bemerk 
dat Motto Schets ook met dezelfde maat gemeten is, ik had vroeger ook al 
de gedachte gehad tegen het rapport te protcstccren, maar met de geduchte : 
tegen niv-nschcn die zich eenmaal een ideetje gevormd hebben, is het even 
lastig spreken als tegen de steenen, had ik cr mij bij neergelegd. Zonder 
mij met eene beoordeeling van Motto Schets in te laten, moet ik toch zeggen, 
ecu geestverwant in hem ontdekt te hebben. Want men moet ook het doel 
rekenen en niet den uilslag alleen. 

Wat wil Motto Schets volgens zijn zeggen (ook volgens mij. Motto Rex) 
breken met eene kunst (r) om vau aardige erkertjes, lieve motiefjes, etc, ccn 
ding tc maken, dat volgens de publieke opinie, o ! zoo mooi is. dan hoort 
men: wal eene aardige console! wat een aardig hekkie ! etc., de rest wil ik 
maar zwijgen, daarom wil ik een, volgens mij. vooruitstrevend persoon, (als 
ik mij inzender Motto Schets voorstel) niet nllecn dc kastanjes uit het vuur 
laten halen. Vindt gij het niet oneindig hooger, (zoo gij hel leest l l . l l .Jury) 
een ontwerp tc maken, dat niet snmengeplukt is vnn traditioneele 
vuurwerkjes V 

Ken ontwerp dat spreekt von ééne ziel, waarmede het omhulsel een geheel 
uitmaakt ? Waarom dan, o ! Jury, gesproken van aardige motiefjes, of van 
centoouige compositie, waarom duu de gev.1 in stukjes verdeeld V Eén genot 
heb ik tenminste kunnen smaken, dat men bij mij den gevel niet in stukjes 
beoordeeld heeft, dat kondt gy niet, H . H . Jury, want bij my' heeft eene 
hoofdgedachte voorgezeten. Hoe gij bv. Motto Rotterdam beoordeeld hebt, vat 
ik niet recht, zelf noemt gij al dc gebreken zijucr platte gronden op, ik ben 
aan het uitrekenen gegaan, maar bij slot van rekening bleef er (volgens 
uwe eigen bcoordeclingT niet veel goeds over, de gevels vielen in uw geest, 
goed zoo, dan maar op nummer één of twee. Maar ik vraag mij af, zonder 
in bcoordecling tc treden, waar blijft dc gevel, als de platte grond niet deugt ? 
Ik zal over mijn eigen inzending REX maar niet veel spreken, het zoude 
gelijken of ik my zelf wilde schoonwusschen, alleen dit, de Jury zegt: vestibule, 
trap cn privaten zijn misplaatst; klaar is ze; mij dunkt, ze had (alszc met 
wat doorzicht gewerkt had) gezien kunnen hebben, dat deze mispluatsing (P) 
daara; ti lag, doordat ik den hoofdingang op den hoek genomen had. Nu begrijp 
ik wel, ze had de idee fixe op den hoek een fraai uitzicht te hebben; ik vind 
dat ook zeer goed, maar mij dacht, toen ik het ontwerp maakte een hoofd
ingang op den hoek ook niet tc versmaden was, dus één van twee: of uitzicht 
op den hoek, of ingang op den hoek; ik koos het laatste, de Jury het eerste, 
maar is dat eene reden om te spreken van mispiaatsing ? had zij gesproken 
van wij willen uitzicht op den hoek, klaar was ik geweest, want men mag 

dit plan met ingang op den hoek bestudecren, men zal zien, dat alles met 
overleg en precies aan het program voldoende, geplaatst is ; ten tweede, keukens 
liggen te ver van restauratie-, buffet, en kotliezaal; ten eerste zij gezegd, dat zij 
vlak onder de kotliezaal gelegen zijn, dus dan is het te begrijpen dat zij niet 
vlak by de andere aangrenzende zalen kunnen liggen, ten overvloede zijn zij voorzien 
van eene lilt; ten derde, volgens de Jury slecht geteekend. M . II. ik geef dc 
voorkeur aan een bestudeerd plan boven een prentje gij begrijpt, dut iemand 
die overdag zijne bezigheden heeft, ziju tijd niet kan verknoeien aau een 
uitgewerkte teekening, maar als gij wat doorzicht hadt, kondt gij toch wel 
zien dat het ruw is geschetst uit de hand, laat dit eens een onvaardige hand 
doen s.v.p. Over de andere bemerking zal ik maar niet spreken, zij ligt in 
al het overige besloten. Dus mijne conclusie : rapport onvoldoende ! lste verkeerde 
plaatsing privaten, vestibule cn trap (quaestie van verschil van gedachte over 
het gebruiken van den hoek) dus vun nul of gecner wnardc, 2de teekenen (tc 
zien het er vlug is opgezet) dus nog de vraag of het slecht is, 3de (quaestie 
der keukens, eene onwaarheid. Dit, mijn schrijven dient niet om mij zelf 
te beoordeeleu, maar om dc H . H . Jury op deze zaken attent te maken, voor 
dc billijkheid. 

I N Z E N D E R M O T T O REX. 

B E R I C H T E N . 

— De 's-Gravenhaagsche afdeeling vau de „Maatschappij 
tot bevordering der bouwkunst" behandelde de vorige week 
onder meer de volgende vraag, gesteld door het hoofdbestuur 
der maatschappij. 

„Is het niet van het grootste belang voor de „ Maatschap 
pij tot bevordering der bouwkunst"', dat de band tusschen 
haar en de afdeelingen zoo nauw mogelijk zij ? 

„Wat kan gedaan worden om die hechter en beter te 
maken ?" 

Hierover ontspon zich een levendige gedachten-wisseling. 
Waarin, zoo werd allereerst gevraagd, beslaat de losheid 

van den band tusschen hoofdbestuur en afdeelingen; zoo er 
iets aau die verhouding ontbreekt, dan lag het toch op den 
weg van het hoofdbestuur om aan te wijzen, welke die 
gebrekken zijn, opdat de afdeelingen bekend daarmede, de 
middelen tot herstel kunnen aanwijzen. 

Men meende evenwel, dat het hoofdbestuur de vraag in 
het algemeen had gesteld, zonder een bepaald feit of geval 
op het oog te hebben. 

Wat de vraag zelf betrof, deden zich twee richtingen ken
nen, de eene welke in het belang van de eendrachtige sa
menwerking de eenheid van handelen en de kracht naar 
buiten den band tusschen hoofdbestuur en afdeelingen zoo 
nauw mogelijk wenschte toe te halen en dat doel het best 
meende te kunnen bereiken, door de voornaamste en talrijk
ste afdeelingen rechtens zitting te geven in het hoofdbestuur; 
de anderen, welke van een krachtig afdeelingsleven, niet 
belemmerd door beperkende bepalingen van hooger op; 
meer invloed wachtte van de zaak, die bouwkunst voorstaat. 

Zij, die dit gevoelen voorstonden, verklaarden zich dau 
ook tegen het voorgestelde middel van samenstelling van 
het hoofdbestuur, uit presidenten der groote afdeelingen, 
hoofdzakelijk omdat daardoor inbreuk zou worden gemaakt 
op de pas ingevoerde wijze van verkiezing van hoofdbe
stuurders in de afdeelingen en omdat dit stelsel alleen ten 
goede komt aan de groote afdeelingen, zoodat de stem en 
invloed der kleine afdeelingen vernietigd moet worden. 

De slotsom was, dat dit punt nog niet rijp voor beslis
sing werd verklaard. Dientengevolge is het afdeelingsbestuur 
uitgeuoodigd, in overleg met sommigen der woorden voerders 
een afgerond voorstel te dezer zake aan de vergaderiug in 
te dienen. 

— Aan de Polytechnische School te Delft zijn tot op 
heden voor den cursus 1894/95 ingeschreven 356 studenten, 
hieronder zijn 135 ingeschrevenen. 

Van deze ingeschrevenen studeeren 246 voor verschillende 
ingenieursvakken, 41 voor technoloog en zijn er 60 zooge
naamde toehoorders, die slechts enkele lessen volgen. 

— De heer H . J . van Dijk, te Amsterdam, is benoemd tot 
leeraar in het handteekenen aan de ambachtsschool voorde 
„Maatschappij voor den Werkenden Stand" aldaar. 

T W E E D E J A A R G A N G N°. 48. ZATERDAG I DECEMBER 189*. 

R E D A C T I E V A N A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A : 

H . 6. J A N S E N , C. W. N I J H O F F , JOS. T H . J . CUIJPERS, 
P A U L J . D E J O N G H cn J . L . M . LAUWERIKS. 

Bijdragen te adresseeren aan den Heer P A U L . J . D E 3oSGU,Jrijzels/raal 
40 tc Amsterdam, en alles, wat de Administratie van het Genootschap 
betreft aan den Heer J . C . D. D I G A Z A R , le Secretaris, American-
hotel te Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P . 

Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege
zonden, aan alle leden van het Genootschap. De jaarlijksehe contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 1 2 . 
• kunstlievende leden „ 10. 
n buitenleden 7 50 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

1°. Als aanvulling van het Programma der Genootschaps-
prijsvragen, uitgeschreven in No. 23 van 9 Juni 1894 van 
dit blad, wordt medegedeeld, dat: 

De ontwerpen voor de prijsvraag „ Algemeene Bad-inrich
ting in eene groote stad", moeten worden ingezonden voor 
of op Maandag, 4 Maart 1895. 

De ontwerpen voor de prijsvraag „Jachthuis in een bosch", 
moeten worden ingezonden voor of op Maandag, 4 Februari 
1895. 

De ontwerpen voor dc prijsvraag „Raam in gebrand ge
schilderd glas", moeten worden ingezonden voor of op Maan
dag, 7 Januari 1895. 

De inzending moet geschieden uiterlijk te 12 uur op den 
middag van den dag van inlevering, en verder met in 
achtneming van alle bepalingen, in voornoemd programma 
vermeld. 

2°. De 4e eu 5e aflevering van het plaatwerk „de Ar
chitect", 5e jaargang, welke binnenkort aan H.H. Inteeke-
naren zullen wordeu toegezonden, zijn samengesteld als volgt: 

Plaat 163. Woonhuis te Veere, genaamd „'t Lammetje". 
„ 164-165. Détails van de Abdij van Rolduc. 
„ 166-168. Antwoorden op de prijsvraag voor een 

woonhuis op een onregelmatig terrein. 
Plaat 169. Diploma-ontwerp; J . L . M . Lauweriks 

» 170. Ontwerp voor een Winkelhuis; H.G.Jansen. 
it 171. Ontwerp voor een Woonhuis-gevel; J . A . v. 

d. Sluys Veer. 
Plaat 172-173. Schetsen van de „Notre-Dame" te Parijs ; 
L . M . Lauweriks. 
Plaat 174. Egyptische oudheden (kleurendruk); K . de 

Bazel. 
Namens hel Brsfuur, 

De lste Secretaris, 
J . C. D. DI GAZAR. 

DE WONING V A N V O O R H E E N E N T H A N S . (*) 

M. H. 
Toen ik in een onbewaakt oogenblik de vrijheid nam 

mijne handteekening te plaatsen op de officieele lijst voor 
de voordrachten of lezingen op de vergaderingen van dezen 
winter, had ik me nog hoegenaamd geen idee gevormd van 
het onderwerp dat ik zou behandelen. 

De keus was vrij uitgebreid. 
Er is nog zooveel eene bespreking waard, dat men met 

de keuze verlegen zou kunnen raken, om tenslotte maar in 
het geheel niets te behandelen en zijne plaats in te nemen 
onder de toehoorders, wat ook wel zoo aanlokkelijk is. 

Gaan we alleen na welke vragen in den laatsten tijd in 
de vraagautomaten der verschillende vereenigingen of maat
schappijen zijn gevonden, dan komen we tot de ontdekking 
dat de vraagteekens vooreerst niet uit de bouwkundige let-
terzetkasten verdwijnen zullen. 

Ik had me echter na bovengenoemde onberaden stap 
voorgenomen om het beantwoorden van een vraagteeken 
vooral niet op me te nemen, maar besloot om een vrij 
algemeen onderwerp voor mijne lezing te kiezen, en als 
zoodanig noem ik de behandeling der geschiedenis van de 
woning in verband met de woning uit onze dagen; of 
korter hetzelfde gezegd: De woning van voorheen en thans. 

Toen ik nu voor het geval stond een bepaald onderwerp 
op een bepaalden dag te bespreken, bemerkte ik eerst hoe 
zeer omvangrijk dat onderwerp was, maar ook hoe aanlok
kelijk tevens; telkenmale bij het nagaan van de geschiede
nis der woning stuitte ik op nieuwe gezichtspunten en 
wetenswaardigheden, die onwillekeurig tot een nadere beschou
wing noopten; ik had echter mijn onderwerp vastgesteld 
en moest me aan den algemeenen zin daarvan houden. Van 
zelf volgt hieruit, dat U van mij, M . II., geen doorwrochte 

(*) Lezing gehouden in het Genootschap »Architectura et Amicitia" tc 
Amsterdam en in de verecniging „Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam . 
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studie moet verwachten over de geschiedenis der wouing 
van af de vroegste tijden; ik heb slechts getracht, ook ge
dachtig aan de spreuk : „die alles wil zeggen, heeft kans 
te vervelen," als eerste deel mijner voordracht van die 
geschiedenis, zij het ook zeer beknopt, eeu overzicht te 
geven, met hier eu daar détails over de indeeling en het 
gebruik der woning bij de oude volkereu tot op onzen 
tijd; meer dus een aanloopje om op mijn tweede deel : de 
woning iu onze dagen, te komen. Voor de samenstelling 
van dat eerste gedeelte hield ik, voor zoover mijne krachten 
te kort schoten, een snull'eljacht in verschillende werken, 
die mij voor dat archeologisch gedeelte van dienst konden 
zijn, en als zoodanig noem ik : ,/Racinet, le costume his-
torique", „Viollet-le-Duc, Histoire de 1'habitation bumaine" 
„Encyclopedie de 1'Architecture" benevens Vosinaer's uit
muntende vertaling van Day's „Every day-art", waarin ik 
veel wetenswaardigs op het gebied der versiering onzer 
woning gevonden en overgenomen heb. 

-x- * 
In de verdeeling en inrichting der huizen weerspiegelt 

zich over het algemeen zeer duidelijk de smaak, de geest 
en de zeden van een zeker volk, levende in een zeker tijd
perk, en het min of meer geavanceerd peil der beschaving 
van het land. 

Bij de Aziatische volkeren is door alle tijden heen de 
grootste pracht en weelde tentoongesteld iu de woningen 
der aanzienlijken, terwijl de klassen van lageren stand zich 
met de meest primitieve hutten behelpen moesten. Daar 
eerstgenoemden buiten hunne woning weinig gelegenheid 
hadden zich te ontspannen, was elke wouing, om zoo te 
zeggen, eeu staaltje op zich, waarin de meester zich omriugd 
wenschte te zien van een comfort, welke zulk een terugge
trokken leven noodzakelijk met zich voerde. 

De paleizen der muselinanueu waarvan nog overblijfselen 
bestaan, geven een denkbeeld van de pracht eu de gemak
zucht, welke bij de inrichting dier woningen deu boventoon 
voeren. Ze bestonden gewoonlijk uit twee hoofddeelen : het 
eene voor den heer des huizes, het andere voor de vrouwen 
en verdere leden der familie In de voornaamste huizen 
nemen de vrouwen een afzonderlijk gebouwde afdeeling voor 
hunne wouing iu beslag, waarvan alle vertrekken uitkomen 
op een onoverdekt binnenhof. De appartementen vau den 
heer des huizes hebben dan ook eenzelfde binnenhof, dat 
rijk met fonteinen en planten versierd is. 

Iu de minder aanzienlijke huizen ziju de vrouwen in 
minder gunstige conditie en moeten zich behelpen met eene 
boven de maunenafdeeling gelegen eerste of tweede étage ; 
van buiten werden geen ramen aangebracht, maar ontvangen 
de vertrekken hun licht uit de genoemde binnenhoven. Op 
het terras boven die huizen verheft zich veelal een groot 
driehoekig toestel, een soort draaibare ventilator, die dient 
om de luchtcirculatie in de verschillende vertrekken te 
bevorderen 

In Caïro hebben alle huizen van den gezeten burger door 
alle tijden heeu hetzelfde karakter en indeeling behouden en 
zijn inwendig gedecoreerd naarmate het fortuin van den 
bewoner. De ingangspoort wordt bewaakt door een portier, 
die niets anders tot woning heeft dau de vestibule. Er zijn 
twee toegangen: éen voor de mannen en éen voor de 
vrouwen. De vrouwen iu het Oosten ziju niet afgezonderd, 
maar ze blijven verwijderd van de mannen ; gelijk de Grieksche 
vrouwen der oudheid zijn zij ook vrij om het gyneceum 
(de vrouwenafdeeling) uit te gaan, doch de mannen hebben 
er geeu toeging. 

Het huis heeft gewoonlijk twee of drie verdiepingen. De 
rez-de-chaussée bestaat uit een binnenplaats, een divauzaal 
voor de vreemdelingen, eeu ruime, luchtige zomerzaal eu 
keuken met verdere dienstvertrekken; op de eerste ver
dieping ontvangt de heer des huizes zijne gasten ; hij ziet 
van uit de mandurah alles wat er op de binnenplaats om

gaat ; de tweede en derde verdieping zijn bestemd voor de 
vrouwen ; op de bovenste verdieping bevindt zich steeds de 
feestzaal. De verdeeling der huizen is zeer onregelmatig; 
zelden liggen de vertrekken gelijkvloers, maar moet men 
eenige treden op of af om van het eene in het andere 
vertrek te komen. De pracht van het Oostersche leven 
vertoont al haar glans binnenshuis; van buiten gelijken de 
huizen op vestingen, van binnen één schittering van weelde 
iu decoratie, welke iu de ruimste mate is toegepast in de 
genoemde zomerzaal. 

In Perzië vertoont zich eene overdadige pracht in de 
zalen der vorstelijke verblijven; marmer en faience, waarop 
reliefschilderingen uit de dieren- eu plantenwereld; wand
versiering met spiegels en schilderstukken ; iu de vloeren 
waterbassins van kostbare marmersoorten en alles overwelfd 
met rijk gedecoreerde koepels. De huizen hebben slechts 
eene verdieping gelijkstraals, waarboven groote terrassen, 
waarop men gewoonlijk den nacht passeert; veelal is op 
die terrassen nog een kamer gebouwd, om zich des nachts 
zoo noodig tegen minder goed weer te kunnen beschutten. 

Iu Egypte bestonden de huizen uit een ruime couloir, 
welke op een binnenhof uitkwam ; om dit binnenhof waren 
de verschillende vertrekken geschaard Wanneer zulk een 
huis nog eeue verdieping had, was de verdeeling daarvan 
geheel gelijk aan de rez-de-chassée en bereikte men de 
bovenvertrekken langs een buitentrap ; beneden waren dan 
de stallen, de spijskamers, de keuken en verder benoodigde 
dienstvertrekken, terwijl op de verdieping alle woonvertrek
ken gelegen waren. Op het terras bevonden zich nog een 
of twee vertrekken, bestemd voor waschplaats of ook wel 
voor slaapplaats der bewakers en slaven. Het terras en 
binnenhof speelden een groote rol in het dagelijksch leven 
der oude Egyptenaren; de bezigheden van huishoudelijken 
aard werden ten deele op het terras verricht, waar des 
zomers ook de geheele familie sliep, door groote velums van 
gaas beschermd tegen hinderlijke aanvallen van muskieten. 

De vermogende Egyptenaren hadden naar verhouding 
meer weelderig ingerichte woningen ; alle vertrekken hadden 
het uitzicht op deu onmisbaren binnentuin of de beplante bin
nenplaats, welke totaal van den openbaren weg is afgeschei
den. De Egyptenaar was huiselijk en stelde het genot van 
de rust en kalmte in zijn huis, ver boven het meer woelige 
leven daarbuiten. De algemeene verdeeling hunner paleizen 
bestond voor het overige uit een groep van verschillende 
groote en kleinere gebouwen, waarvan de eigenlijke woning 
het grootste was; de andere gebouwen waren bestemd voor 
het dienstpersoneel, de voorraad van levensmiddelen, de 
stallen ; het geheel omsloten door een steenen muur. 

De tegenwoordige woning van den werkman bestaat uit 
eene binnenplaats met een of twee kamers. Een verhooging, 
welke in die kamers is opgericht, dient tot slaapplaats voor 
de geheele familie, gedurende minstens zes maandeu van 
het koude jaargetijde; de overige maanden slaapt men op 
gevlochte stroomatten, welke worden uitgespreid op de bin
nenplaats of op het terras. 

De woning van den meergegoeden burger, weinig ver
schillend van de vorige, heeft bovendien nog eene verdieping 
afzonderlijk eu bestemd voor de vrouwen, de kinderen eu 
de provisie; die echter van de hoogere standen zijn, wat 
betreft de inrichting veel uitgebreider. Een groote vestibule 
geeft toegang tot de binnenplaats, waaraan links en rechts 
de dienstvertrekken grenzen, terwijl aan de achterzijde zich 
de divan bevindt, eene groote, rijk gedecoreerde zaal waarin 
langs de wanden breede divans geplaatst zijn; in deze zaal 
worden de gasten ontvangen. In de nabijheid van de vestibule 
bevinden zich de portiersloge, de zaal voor de vreemdelin
gen, de trap en de keukens. Op de eerste verdieping zijn 
de appartementen voor den heer des huizes, kamers voor 
vreemdelingen, de afdeeling voor de vrouwen, een feestzaal 
en eenige ondergeschikte vertrekken. (Wordt vervolgd.) 

D E STIJL I N D E ARCHITECTUUR. 

(Vervolg van Hz. 200.) 
Zoo dus iu de natuur de scheppende kracht het geheel 

slechts kan samenstellen met behulp en de toepassing der 
deelen, zoo de verkregen massa's dus zijn het consequent 
uitvloeisel van het beginsel van werken, hoeveel te meer 
reden is er dan niet voor ons, om dit voorbeeld le volgen 
cn even juist iu de toepassing van het door ons gebruikte 
materiaal te zijn, met andere woorden, om het materiaal 
toe te passen volgens zijn aard en zijne hoedanigheden. Wij 
hebben dus voor alles een constructiebasis aan te nemen, 
die met den structuur van het materiaal in overeenstemming 
is. Zal dus een voorwerp stijl bevatten dan geldt voor ons 
als eerste grondbeginsel, dat het materiaal gebruikt worde 
naar zijn aard, waaruit dus vanzelf reeds volgt, dat tusschen 
voorwerp en uiateriaal een nauw en innig verband zal moeten 
bestaan, dat zich ertoe zal moeten leenen, om tot de ver
vaardiging van het voorwerp te kunnen dienen Als tweede 
beginsel kan daaraan worden toegevoegd, dal de versiering 
in overeenstemming zij met den vorm, met andere woor
den, dat de versiering uit den vorm voortvloeie, dat ze 
den vorm omsohrijve, nader toelichte, completeere. Eindelijk 
als derde beginsel, dat vorm en versiering beide in volko
men overeenstemming zijn met de bestemming voor het 
voorwerp. Wordt aan deze grondbeginselen voldaan, dan 
is ook voldaan aan de eischen, ons door de rede gesteld. 
Om nu het voorwerp tot kunstwerk te stempelen, zal de 
kunstenaar aan deze toepassing moeten hechten zijn gevoel 
voor samenstelling, voor verhouding, voor verdeeling, voor 
kleur, zal hij zijn persoonlijken stempel er op moeten druk
ken, zal hij de toepassing op ideale wijze moeten bewerk
stelligen. Niet iu één vorm zetelt dus het schoone, maar 
in de volkomen harmonie tusschen materiaal, vorm, ver
siering, doel en bestemming. Deze overeenstemming geeft 
ons de natuur te aanschouwen. Daar is eeue volkomen aan
passing vau vorm en voorwerp, daar is harmonie tusschen 
den bouw der geledingen en de te verrichten functie, daar 
is overeenstemming tusschen het verwante, daar is geschikt 
zijn voor het beoogde doel. Wij zien stijl in de vleugels 
van deu roofvogel, evenals wij stijl vinden in de vinnen 
van den visch. Daar is stijl in den eikenboom en stijl in 
het grasplantje, in den tijger en in den kikvorsch. Wanneer 
wij dus op onzen weg werken der architectuur vinden, 
waarin deze overeenstemming heerscht, waarin deze begin
selen door een kunstenaarsziel op ideale wijze zijn toegepast, 
dan zeggen wij van deze werken, dat zij stijl bevatten. 
Wat anders zou de stijl wel kunnen zijn als deze volkomen 
harmonie ? Zou hij misschien iu een bepaalden vorm zete
len? Zou hij het resultaat kunnen zijn van de stipte nale
ving van een voorschrift ? Zou hij iels onveranderlijks, iets 
eeuwig gangbaars kunnen zijn, een in cijfers uit te drukken 
formulier ? Zou eene kolom zijn stijl behouden, als hij op 
geluk af werd toegepast hier of daar, zonder dat er rekening 
werd gehouden met de oorzaken van zijn ontstaan, met het 
beginsel, dat haar vorm en verhouding heeft gegeven ? 
Maar de bekoring, die van die kolom uitging, .was juist 
een gevolg van haar plaats in het geheel, was juist een 
uitvloeisel van de evenredige schoonheid van dat geheel, 
waarvan zij een deel uitmaakte. 

Zoo zal dus de kunstenaar uitgaan van vaste beginselen, 
steunende op de eeuwig ware nntuurwetten. Eu zich hou
dende aan deze beginselen, zullen alle vormen, die hij schept, 
de uitvloeisels dezer beginselen zijn. Zoo zal hij zijn werk 
daarna bezielen en tot kunstwerk stempelen, doordat hij, 
te leer gaande bij de natuur en velden en bosschen door
lopende, zijn geest verfrischt aan de schoonheden der 
schepping, bloemen en planten plukt en bekijkt en ontleedt 
en bestudeert en omwerkt tot decoratieve doeleinden en 
Z e een plaats gunt in zijn arbeid, waarmede hij ze doet 

samensmelten tot één onvervreemdbaar geheel. En hij zal 
leeren uit het verleden en de behoeften van den tegen-
woordigen tijd erkennen en rede, wetenschap, kennis en 
schoonheidsgevoel doen samenwerken tot het scheppen van 
werken, die schoon in huu eenvoud eu klaarheid zijn. Zoo 
zal hij er niet op uit zijn om in stijl te werken, want 
zijn werk zal één en al stijl zijn, als zijnde het ideale 
uitvloeisel van alle beginselen, die aan den stijl ten grond
slag liggen. Wie naar stijl zoekt, geeft manier. Maniertjes 
vervelen, stijl is onvergankelijk. 

E N K E L E O P M E R K I N G E N OVER K U N S T L E V E N 
E N ARCHITECTUUR. 

(Vervolg van blz. 201.) 
Eigenaardig is het, optemerken hoe juist bij 't eindigen 

der middeleeuwen de z.g. vrije schilder- en beeldhouwkunst 
op den voorgrond treden en voortaan de beeldende kunsten 
op zich zelf zullen staan. Wijdt soms nog eens een schilder 
of beeldhouwer zijn krachten aan eeu bouwwerk, ziet dan 
eens hoe weinig gedachten en gevoelsovereenstemmiug er is 
in de Renaissance tusschen den architect, den beeldhouwer 
en den schilder en hoe weinig begrip men heeft van wat 
versierd moet worden ; de eischen en de bestemming hiervan 
— en zóó is 't tot op heden grootendeels gebleven 

Grootendeels, zeg ik, want een man als Viollet-le-Duc 
stond in deze eeuw op, begreep dat alleen een homogeen 
samengaan der beeldende kunsten hoog-artistieke werken kon 
doen geboren worden, vond 't bewijs hiervoor in de 
groote kunstperioden eu streed vau nu af aau voor dit 
beginsel. 

Op welke wijze zal u wel allen bekend zijn, andere 
waarachtig-artistieke individuen volgden na Viollet-le-Duc, 
doch sporadisch — hieronder noem ik in de eerste plaats 
onze Dr. Cuypers. 

Te midden van onzinnige kunstbegrippen, van misselijke 
wanproducten stond hij pal, strijdende voor het homogeeue 
en toch individueele beginsel; voor het redegevende, het 
rationeele; het eenig artistieke: de combinatie van het 
goede, het ware eu het schoone — 't ideaal van het volmaakte. 

Hoe hij op meesterlijke wijze geslaagd is, ondanks alle 
tegenwerking en aanvallen, zijn werken getuigeu het. Alles 
negeerend streed hij voor zijn beginselen. 

Aangenaam moet het na zooveel strijd voor hem ziju 
eindelijk de ware beginselen weer te zien herleven, te zien 
hoe langzaam 't juiste begrip vlakversieriug en een rationeel 
willen zijn weer veldwinnen — en een troepje jongeren 
om zich vergaderd te hebben die ieder naar zijn krachten 
voor hetzelfde beginsel willen werken en strijden — ja zelfs 
de rationeele beginselen in nog hooger uieiischelijken zin ook 
willen trachten toetepasseu. En hoe kan dit ook anders — 
men moet tot eeu heel andere levensopvatting komen als 
men redegevend is in kunst. Eu 't staat voor mij vast, dat 
alleen voortgaande op deu weg door Dr. Cuypers geopend, 
wij moeten komen tot nabij 't volmaakte. Wat wij hiervoor 
m.i hebben te doeu eu ook te laten, zal ik trachten, in 
korte trekken u te schetsen. 

Zoolang de samenleving nog is, zooals ze nu is, moeten 
wij toch met onze hulpmiddelen trachten weer tot een 
ander standpunt te komen dan waarop we op dit oogenblik 
ondanks 't goede voorbeeld van enkelen, nog staan. 

Hiervoor is in de eerste plaats aantebevelen (zegt ook 
Viollet-le-Duc) de studie der goede tijdperken, als daar ziju : 
de Oud-Aziatische, het Oud-Amerikaansche, het Egyptische, 
het Grieksche, vooral hel Keltische en Romantische en ook 
het Gothische tijdperk. 

De natuurvormen al stijleerende en niet copiëerende; de 
begrippen en natuurkrachten al symboliseerende; alles naar 
ziju eisch en aard behandeleude; alles uit onzen plattegrond 
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voort latende vloeien en vooral ook mooi vullende, zullen 
we wel langzaam, langzaam aan de hoogte iu gaan. 

„Mooi vullende" klinkt misschien voor sommigen als 
abracadabra. Ik bedoel hiermee, dat men zal trachten een 
ruimte op innige wijze te versieren, zooals bijv de E^ypte-
naren hun wanden en de lui uit de middeleeuwen dit déden. 

Verder is aantebevelen onze respectieve plaatwerk-biblio
theken zooveel mogelijk aan critiek te onderwerpen eu naar 
zolder of uaar zekere plaats, die ik niet noemen zal, te 
transporteeren, want 't voortdurend kijken op slechte voor
beelden degenereert verbazend — en de heeren Sopuo c.s.ineen 
pensioenfonds te koopen en te laten beloven nooit meer te 
schachereu in bouwkunst-bedervende plaatwerken. 

Dit alles doende zullen we deu weg opgaan naar : een
voudig voornaam-sober-gevoelde-aristocratische architectuur. 

Maar, zegt "Viollet le Due verder, de studie der boven
genoemde goede perioden mag niet leiden om werken zonder 
oorspronkelijkheid te krijgen, zonder stijl, om de werken 
dezer perioden te zien herboren worden, zonder smaak, als 
een stomme vorm, zonder daarbij te denken aan de grond
gedachten die hen deed samenstellen — integendeel — dan 
moet dit juist gebeuren doordat er getracht zal worden de 
principen, die de kunstwerken deden ontstaan, te begrijpen en 
eerst dau ook alleen kan zij vruchten dragen. Altijd natuur
lijk in betrekkelijken ziu, daar 't niet aan zou gaan een der 
genoemde kunstperioden als bepaalde kunstrichting aante-
nemeu zonder daarbij in 't oog te houden 't enorme ver
schil dat er ligt in ous denken en voelen en het hunne. 

Hun sociale toestand toch was zoo geheel anders. Hun 
streven was veel meer homogeen — men ging meer in 
elkaar op — men begreep elkaar zooveel beter, men had 
niet alle mogelijke op-eigen-belang-bedachtzijnde cöterietjes 
die verderfelijk op de ontwikkeling en daardoor op de kunst 
van een volk werkeu. 

Veronderstel, dat een kunstenaar uit een der rationeele 
perioden onder ons terugkeerde, dat die architect redivivus 
terugkwam met voorschrifleu en principen, waaraan hij in 
ziju tijd gehoorzaamde en dat hij kon ingewijd worden in 
onze hedendaagsche begrippen en toestanden, (wat sterk 
betwijfeld moet worden, doch ik zeg : veronderstel) dan zou 
hij toch onmogelijk een gebouw uit zijn tijd daar neer
zetten kunnen omdat hij, dit trachtende te doen, de eerste 
wet zijner kuust zou verzaken die hem voorschrijft, of liever 
doet gevoelen, zich te schikken naar de eischen van zijn 
tijd : te zijn rationeel. 

(Slot volgt.) 
H . W. M O L . 

RIJKSMUSEUM. 

De Miuister van Binnenlandsche Zaken heeft de opmer
kingen (Zie Architectura van 17 Nov. 1.1.) omtrent het 
Rijksmuseum alhier in de afdeelingen der Tweede Kamer 
gemaakt, aldus beantwoord. 

Geschenken worden niet aangenomen dan na een vooraf
gaand onderzoek omtrent hunne waarde, welke uiet bloot 
een artistieke, maar soms ook meer eene historische kan zijn. 

Eene klacht over gebrek aan kieskeurigheid hierbij, laat 
zich kwalijk bespreken, zoolang geen feiten zijn aangehaald; 
de eenvoudige bewering dat men in het buitenland kies
keuriger zou zijn, is voor zoodanige bespreking onvoldoende. 

Eene schifting en verkooping is reeds twee malen ge
schiedt ; ook hiermede moet men voorzichtig zijn. 

Het lijdt geen twijfel dat binnen de grenzen door som
mige testamentaire bepalingen inderdaad getrokken, groote 
zorg aan de verschikking der schilderijen zal besteed worden 
in verband met de verwijdering der collectie van de ver

eeniging voor moderne kunst; doch daarbij de vaak zeer 
uiteenloopende inzichten van kunstkenners en anderen te 
bevredigen is moeilijk bereikbaar, zooals gebleken is bij het 
aangehaalde voorbeeld van De Nachtwacht. Of het bouwen 
vau een afzonderlijk zaaltje voor dit stuk algemeen instem
ming zou ontmoeten, valt geenszins met zekerheid te zeggen, 
wel dat dit niet zoo eenvoudig is als voorgesteld wordt. 

De overweging der vraag of het museum tot een later 
uur ware open te stellen, heeft geleid tot de verlenging 
van den duur waarop des zomers de verzameling in het 
Mauritshuis toegankelijk is, zoodat beide musea thans tot 
5 uur bezocht kunnen worden ; de behoefte aan eene langere 
openstelling is niet gebleken. 

Het mag bevreemding wekken dat te gelijker tijd wordt 
aanbevolen het verzoek van het Museum te beperken door 
het heffen van eene entree, een maatregel waarvan geheel 
ten onrechte gezegd wordt dat hij schier algemeen in het 
buitenland toegepast is. Van eene daaruit te verkrijgen bate 
voor de schatkist make men zich geen overdreven voor
stellingen ; doch in elk geval zou zij niet opwegen tegen 
het nadeel dat een groot aantal personen weerhouden zou 
worden de verzamelingen te bezoeken. De voordeelen welke 
onze musea behooren af te werpen, moeten niet bestaan in 
eenig geld voor het huishouden van den Staat, maar in de 
ontwikkeling van den zin voor kunst en historie en de 
bevordering van artistieke keunis en van smaak bij het 
Nederlandsch publiek. 

A F D E E L I N G K U N S T E N E N W E T E N S C H A P P E N . 

Niet zonder bevreemding zegt de minister Van Houten 
in het afdeelingsverslag der Tweede Kamer te hebben gele
zen, dat men het voorstelt als zou hij geen weerstand kun
nen bieden aan eene tactiek, die naar het heet jarenlang 
bij deze afdeeling van zijn departement tegenover de Kamer 
zou zijn gevolgd. Niet het minst omdat dit verwijt uitgaat 
van eene Kamer, waarin onderscheidene ambtsvoorgangers 
zitting hebben, die daardoor evenzeer getroffen worden. 

//Blijkbaar is uit het oog verloren dat uitsluitend de 
Minister verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de voor
stellen welke hij in de begrooting opneemt. 

„En waarop steunt het vermoeden van eene tactiek, aan-
welke de Minister weerstand had behooren te bieden ? Op 
de verhooging van dezen post (art. 158) met f 14,500 ? 
De ontstemming daardoor gewekt, is niet te billijken; 
kennelijk is over het hoofd gezien, dat daarvan / 10,000 
geenszins als eene verhooging zijn aan te merken, wijl dit 
bedrag ten vorigen jare reeds is toegestaan en eenvoudig 
thans gebruikelijkerwijze is overgebracht van art. 160 uaar 
artikel 158.". 

B E R I C H T E N . 

— De uitslag van de besloten prijsvraag voor de nieuw 
te bouwen Roomsch-Katholieke Ziekenverpleging alhier, is 
als volgt: 

1 e Prijs, het ontwerp ingezonden onder motto: Lief
dadigheid. 

2e Prijs, motto: S. M. in cirkel. 
3e Prijs, niet toegekend. 
Zeven antwoorden waren ingekomen. 
De nameu der bekroonde ontwerpers zullen de volgende 

week officieel worden bekend gemaakt. 

— Door ziekte van den redacteur Frans Boersma, die 
om gezondheidsredenen voor onbepaalden tijd naar Zwitser
land moest vertrekken, zal het Tijdschrift voor Versierings-
kunst, dat begin dezer maand zou verschijnen, niet worden 
uitgegeven. (Tel.) 

T W E E D E J A A R G A N G N°. 49. ZATERDAG 8 DECEMBER 1894. 

R E D A C T I E V A N A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A : 

II. 6. J A N S E N , C. W. N I J H O t T , JOS. T H . J . CÜIJPEBS, 
P A U L J . D E J O N G H en J . L . M . L A U W E R I K S . 

Bijdrageu te adresseeren aan den Heer P A U L . J . DtJonaH.Fy Meistraat 
40 tc Amsterdam, cn alles, wat de Administratie van het Genootschap 
betreft aan den Heer J . C. D. D I G A Z A R , le Secretaris, American-
hotel te Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P . 

Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco tocge 
zonden, aan alle leden van het Genootschap. De jaarlijksehe contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 1 2 . — 
n kunstlievende leden • . . • » 10.— 
» buitenleden . . . . » 7 ö 0 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

1°. Het concept der begrooting voor 1895 ligt van af 
Donderdag, 13 December a s , gedurende 7 dagen ter visie 
iu het Genootschapslokaal. 

2°. Als aanvulling van het Programma der Genootschaps
prijsvragen, uitgeschreven in No. 23 van 9 Juni 1894 van 
dit blad, wordt medegedeeld, dat: 

De ontwerpen voor de prijsvraag „Algemeene Bad-inrich-
ting in eene groote stad", moeten worden ingezonden voor 
of op Maandag, 4 Maart 1895. 

De ontwerpen voor de prijsvraag „Jachthuis in een bosch", 
moeten worden ingezonden voor of op Maandag, 4 Februari 
1895. 

De ontwerpen voor de prijsvraag „Raam in gebrand ge
schilderd glas", moeten worden ingezonden voor of op Maan
dag, 7 Januari 189b. 

De inzending moet geschieden uiterlijk te 12 uur op den 
middag van den dag van inlevering, en verder met in 
achtneming van alle bepalingen, in voornoemd programma 
vermeld. 

3". De tentoonstelling der ontwerpen, ingezonden op de 
prijsvraag van „een Vereenigingsgebouw te Rotterdam", 
uitgeschreven door de Vereeniging „Bouwkunst en Vriend
schap" te Rotterdam, is gesloten. 

DE W O N I N G V A N V O O R H E E N E N THANS. 
(Vervolg van blz. 204.) 

De binnenverdeeling der Chineesche woningen heeft zich 
tot op heden merkbaar gehandhaafd zooals die zich reeds 

de grijze oudheid vertoonde. De woning van den gelen 
mau bestond toen en nu nog uit eene algemeene zaal voor 
de recepties, uit eene tweede zaal welke diende voor salon 

I "f werkkamer en uit de noodige slaapkamers; al deze ver-

! trekken zijn heel eenvoudig achter elkander op een rij 
geplaatst. De keukens en andere dienstvertrekken bevinden 
zich in het achter gedeelte van het huis. Bij neringdoenden 
is de verkoopplaats vóór in het gebouw, daarachter een gang 
met aan beide zijden woonvertrekken ; de gang loopt uit op 
eene binnenplaats, waaraan de noodige dienstvertrekken gren
zen. Wanneer er een of meer verdiepingen ziju strekken ze 
zich niet uit over de volle diepte, doch blijft een gedeelte 
voor terras gereserveerd. De vloeren zijn gewoonlijk belegd 
met veelkleurig marmer ; de wanden tot zekere hoogte be
dekt met rieteu vlechtwerk en het overige gedeelte beplakt 
met geschilderd papier. Bij het ameublement neemt het 
porcelein eene voorname plaats in ; rijk versierde lampen 
tijn aan zijden koorden aan de zoldering opgehangen. 

De Grieken over 't algemeen beschouwd, vroegen voor 
hunne woning slechts een verblijfplaats voor den nacht, 
voor de siesta en voor den avondmaaltijd ; zij leefden voor 
het overige in de open lucht of onder de kolonnaden ; men 
at in het tribunaal of in den schouwburg en gedurende tal 
van die heerlijk schoone zomernachten sliep het volk op 
den drempel zijner woning of op het kleine terras. 

Later bedachten de looiers, ten laatste op hunne beurt 
aangetrokken door de weekelijkheid der Aziatische volkeren, 
de rijk versierde weelderige woning, en de Alexandrijnen 
voegden daarbij nog nieuwe verfijningen ; maar in den 
tijd van Pisistrates is het algemeen type der woning nog 
zeer eenvoudig en de woonruimte beperkt. De gewone in
richting van het huis was, zooals bij de Oosterlingen, ver
deeld in twee onderscheidene afdeelingen : de appartementen 
der mannen in de eene eu die der vrouwen in de andere 
afdeeling. In het tijdperk van Ilomeres nam de mannen-
afdeeling de rez-de chaussce, en die van de vrouwen de 
verdieping in beslag. 

De eetzaal was gewoonlijk behandeld als triclinium, d. w. z. 
door de samenvoeging van drie rustbedden lang sde wanden 
zoo geplaatst, dat ze de drie zijden van een vierkant vormen, 
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waartusschen iu bet midden een ruimte overbleef voor de 
tafel. 

Over bet algemeen was bet triclinium bestemd voor de 
ontvangst van negen personen, drie op elk rustbed Men 
wilde niet minder in getal zijn dan de drie Grafieën en 
niet meer dau de negen Muzen. Het gebruik om half lig
gende te dineeren, (eene geïmporteerde gewoonte uit Azië) 
was reeds OUU jaar vóór de gewone tijdrekening in zwang. 
De eereplaatsen waren op bet middenbed, en daarna naar 
volgorde bet linker, terwijl de gastheer zich op het reehter-
bed nederzette. Duiven waren in elk Crieksch huis; de 
vogel van Venus was door allen gewild en zijne aanwezig
heid werd steeds als een goed voorteeken beschouwd; de 
pauw deelde in hetzelfde voorrecht om overal door de ver
trekken vrij rond te wandelen. 

Na den oorlog van den Pelopenesus werd het toppunt van 
luxe in de woningen bereikt. „In onze dagen", zeide Demos
thenes, „is de zucht naar weelde bij de menschen tot zulk 
eene hoogte gestegen dat zij zich buizen gebouwd hebben, 
die onze voornaamste monumenten in schoonheid overtreffen." 

Hel huis door Vitruvius beschreven, moet een dier weel 
derige verblijven zijn. Deze beschrijving plaatst de vrouweu-
afdeeling bij den ingang van bet gebouw. Van den ingang 
kwam men in een tamelijk smalle corridor; men vond aan 
ile eene zijde daarvan de stallen, aan de andere de woning 
voor den bewaker en aan bet einde de poort welke toegang 
gaf tot een binnenhof. Dit binnenhof van vierkanten vorm, 
had aan drie zijden overdekte galerijen en aau de vierde 
zijde de doorgang naar een tamelijk groote vestibule. Deze 
vestibule leidde verder naar de groote zalen waar zich 
de huisvrouwen en de vrouwen, die de verschillende 
huisdiensten verrichtten, ophielden, en ook rechts en links 
naar de slaapkamers en de conversatiezaal. Langs de gale
rijen der binnenplaats lagen de gewone eetzalen, de slaap
kamers eu de dienstvertrekken. Dit gedeelte, was voor de 
vrouwen bestemd en van de afdeeling der mannen gescheiden 
door de verschillende badzalen. De afdeeling der mannen 
had ook eeu grooter binnenhof met kolonnaden en rond
gaande overdekte galerijen, waarin uitkwamen de eetzalen, 
de zaal voor de schilderijen, de bibliotheek, kleine conver-
satiesalons, terwijl een der zijden geheel werd in beslag 
genomen door de groote zaal, bestemd oor de feesten der 
mannen. Nog waren er links en rechts en afgescheiden van 
de beide afdeelingen, andere kleinere appartementen met 
afzonderlijke toegangen, welke beschikbaar waren voor de 
vreemdelingen. 

Over 't algemeen was er slechts éene verdieping, door ter
rassen afgedekt ; openingen aan de straatzijde werden bijna 
niet gemaakt. 

De woningen der Romeinen, eerst zoo eenvoudig, namen 
na de verschillende veroveringen een groote uitgebreidheid 
aan. De gewoonte der Romeinen om gemeenschappelijk niet 
hunne vrouwen te wonen, bracht mede dat zij een systeem van 
indeeling hunner woning aannamen, verschillende van dat der 
Grieken. De Romeiusche woningen hadden ook wel twee ver
schillende afdeelingen appartementen, welke om een binnenhof 
gelegen waren, doch de bestemming was verschillend. Inde 
eerste afdeeling ontving men de bezoekers en de vreemdelin
gen, terwijl de tweede bestemd was voor het huiselijk leven. 
Men heeft zich verwonderd bij de ontdekking der ruïnen 
van Pompeji over de geringe afmeting der vertrekken; dit 
wordt toegeschreven aan het uithuizig leven der Romeinen ; 
zij waren slechts thuis om te eten en te slapen, den overigen 
tijd brachten zij door op de openbare pleinen, onder de 
kolonnaden der tempels en der schouwburgen en verder op 
alle plaatsen waar politiek behandeld werd. 

Zooals een fragment van een plan van het oude Rome 
aangeeft (gegraveerd onder Septimus Severis eu bewaard in 
het Kapitool) bestond dc gewone woning uit een lange, smalle 
vestibule (protliyrium) waarin zich de slaaf ophield die met 

de bewaking der deur belast was; deze gang leidde naar 
eene vierkante binnenplaats (atrium) voor ontvangst gebruikt, 
vandaar kwam men door eeu tweede vestibule in een peristyl 
met kolommen ; iu deze peristyl kwamen de verschillende 
woonvertrekken uit. 

De rijkere woningen hadden om het atrium verscheidene ver
trekken, voor de gasten bestemd ; het atrium was een langwer
pige, groote binnenplaats met een bassin in het midden en 
omringd door overdekte galerijen ; onder de ver- trekkeu die 
hierin uitkwamen, zijn drie welke bijzonder de aandacht ver
dienen : het eerste, het tablinum, bevatte de familie archie
ven ; de twee andere, tegenover elkander liggende vertrekken 
bevatten de familie-portretten, elk afzonderlijk geplaatst iu 
een nis, waaronder een plaat, vermeldende de titels en de 
uitstekende daden van dat familielid ; verder waren er nog 
geplaatst wapentrofeeën en offertafels voor de goden. De 
wanden waren, voor het ondergedeelte, bekleed met marmer 
en het overige gedeelte daarboven, beschilderd met voor
stellingen van mensch- en dierfiguren, planten en bloemen. 

Het tweede gedeelte dier rijke woningen waarvan de 
vertrekken ook om een peristyl gelegen waren, bevatte 
de gewone kamers, salons en eetzalen, bibliotheek, schil-
derij-za en, badinrichtingen en zelfs ook wel basilieken. 
Elke kamer had een voorvertrek en werd bewaakt door 
een bijzonderen slaaf; er waren afzonderlijke vertrekken 
voor den zomer en voor deu winter In de dependances 
waren de keukens, het vertrek waar men de olieën bewaar
de, (olearium) de provisiekamers, de wijnkelders (cellae 
vinariae), de bakkerij, de slaapplaatsen voor de slaven eu 
de ziekenzaal. Verschillende trappen leidden naar de terras
sen, welke met hoornen en bloemen en meermalen met wijn-
stluiken beplant waren. 

Dezelfde indeeling der woning hebben de Italiaansche 
architecten der Renaissance in hoofdzaak behouden ; de rijke 
eu ruime inrichting dier gebouwen uit dat tijdperk diende 
in Europa als type voor de paleizen der vorsten en grooten. 
Het paleis Farnese en het Valicaan te Rome, het paleis 
Pitti te Florence, etc, werden weer als voorbeeld genomen 
voor indeeling en decoratie van het Louvre, de Tuilerieëu, 
het Luxemburg eu andere paleizen der X V I l e en XVIIIe 
eeuw. 

Doch laten we niet afdwalen en vooraf zien hoe de woning 
in de middeleeuwen over 't algemeen was ingericht. 

Wij zullen ons niet bezighouden met de eerste woningen 
der Galliërs ; dit waren gewone ronde hutten van hout eu 
pleister, met eene afdekking van stroo. Na de Romeinsche 
veroveringen werden de woningen verdeeld volgens het 
systeem der Latijnen en toen de Franken op hunne beurt 
de Romeinen weer verjaagd hadden, behielden ze toch nog 
langen tijd de tradities der overwonnenen. 

Op het einde der X le en in het begin der X l l e eeuw 
veranderden de woningen van aanzien. Toen was het uitzicht 
der vertrekken niet meer op de binnenplaatsen, zooals bij 
de volkeren der oudheid, maar op de straat; en zoo er al 
een binnenplaats bestond, dan was deze alleen bestemd voor 
den dienst. Men kwam van de straat terstond in de alge
meene zaal, uit deze zaal leidde een corridor naar de achter-
zaal, welke ook wel voor keukeu gebruikt werd; aan het 
einde der corridor was de trap die naar de bovengelegen 
vertrekken voerde ; de achterzaal en de trap ontvingen haar 
licht van de binnenplaats. 

Als de bewoner eeu neringdoende was, nam de winkel 
de plaats iu der genoemde voorzaal, welke dan naar de eerste 
verdieping verhuisde, waar ze tegelijkertijd voor ontvangka
mer en slaapvertrek diende ; de trap was dan iu de winkel 
geplaatst. 

In de X l l l e eeuw en gedurende opvolgende eeuwen 
werden de vertrekken broeder verlicht, maar de inwendige 
verdeeling der huizen blijft vrij wel onveranderd. Naar het 
beroep of ambt van den bewouer wordt de voorzaal, winkel, 

of werkkamer (b.v. voor advocaten, geleerden, enz.) of ge
woon ontvang- of conversatiezaal. Men vond op de. rez-de-
chaussce der woning van b.v. een rechtsgeleerde : de spreek
kamer, de eetkamer en de keuken; op de eerste verdieping: 
de wachtkamer, de werkkamer van den patroon en die van 
de klerken ; op de tweede verdieping : de benoodigde slaap
kamers | 

Het karakter der Fransche kasteden in de middeleeuwen 
was gebaseerd op het huiselijk leven in den ruimsteii 
zin, terwijl dat huiselijke omgeven was van versterkin
gen, welke de lange oorlogen in dien tijd noodzakelijk maak
ten. De gewone verdeeling dier kasteden bestond uit een rez-de 
chaussée met de keuken en de spijskamers, welke echter 
veelal ook buiten het eigenlijke woongebouw gelegen waren, 
cn uit een of meer verdiepingen waarin de eigenlijke woning 
was gevestigd. De groote woonzaal diende voor de geheele 
huishoudelijke beweging; men at en men sliep daar, ontving 
er bezoek en herbergde zijne gasten; de heer des huizes 
liet er zelfs de knechts, die van den arbeid terugkwamen, 
aan hel gemeenschappelijk avondeten deelnemen ; men kwam 
aan dat beperkte in de indeeling tegemoet door die groote 
zalen door middel van losse schermen of gordijnen in kleinere 
appartementen te verdeden, evenals dit nu nog bij de Ja
panners het gebruik 's, die door het verplaatsen der ge
vlochten schermen, naar verkiezing, eiken dag de indeeling 
hunner woning verschillend kunnen maken. 

Volgens Viollet-le-Duc was in de zaal, waar de huisge-
nooten bijeenkwamen, ook de slaapplaats, alleen door een 
gordijn afgesloten. Eerst tegen het einde der X l l l e eeuw 
werden geheel afgescheiden slaapkamers toegepast. De lamp 
die boven de bedden hing, was een algemeen gebruik dat 
men nog vindt tot in de X l V e eeuw. Men vreesde toen 
volslagen duisternis, en in die tijdperken waarin men geloofde 
aan allerlei onmogelijke verschijningen en aan de werking 
van booze geesten, schreef men aan die lamp,-welke gedurende 
den nacht branden bleef, een macht toe, «elke de kwaad
willende geesten en duivels op een afstand hield en de 
noodlottige visioenen voorkwam. (*) Het bed dat sedert de Vie 
eeuw ongeveer, niet meer bij de maaltijden als meubel 
fungeerde, maar alleen bestemd was voor de nachtrust, had 
niet die rijke behandeling der Romeinsche bedden, waaraan 
de fijnste houtsoorten, metalen, ivoor, enz. gebruikt werden; 
verscheidene manuscripten evenwel uit het Carloviugische 
tijdperk duiden het gebruik vim brons en ijzer aan, een 
overblijfsel dus van de Romeinen. 

De decoratie der zalen bestond in hoofdzaak in het be
schilderen der wanden en zoldering ; de vloeren waren ge
woonlijk belegd met georneerde tegels ; de meubelen bestonden 
uit zitbanken, stoelen, voetbanken, tafels, bull'et en 
dientafel, waarop het benoodigde vaatwerk stond. 

De Renaissance stelde zich voorloopig tevreden met het 
uitwendige te veranderen ; zij gaf aan de gevels nieuwe 
vormen en maakte de raamopeningen grooter; maar de 
algemeene indeeling bleef bijna ongewijzigd. Evenmin werden 
daarin belangrijke wijzigingen aangebracht bij den bouw der 
paleizen of kasteelen. 

Het Louvre-palcis, dat van Saint Germain, het kasteel 
van Blojs 0 f van Fontainebleau vertoonen in de indeeling 
n o g hetzelfde type, eene opeenvolgende reeks, betrekkelijk 
kleine vertrekken ; men vindt er nog niet de ruime corridor 
°f vestibule, noch de talrijke cabinets of kleine vertrekken, 
wclke in later tijd naast de veel grootere zalen ontworpen 
werden. 

De XVHTe eeuw die meer verandering in de inwendige 
verdeeling der paleizen met zich bracht, schijnt de inricti-
•nig der woningen van de burgers te zijn voorbij gegaan, 
de verdeeling dier woningen bleef bijna onveranderd. In 
waarheid besteedde de architect zijne krachten alleen aau 
( e woonplaats der hoogere standen. Deze woningen beston-

(*) Viollet-le-Duc : Mobilier. 

den uit een hoofdgebouw, waarvoor gelegen een tamelijk 
groot, aan drie zijden ingebouwd voorplein, waarop de car-
rossen aanreden en er konden keeren en wenden. De ge
bouwen voor deu dienst en de stallen waren gelegen aan 
beide zijden van dat voorplein en hadden afzonderlijke in
gangen van de straat. Het hoofdgebouw was in twee 
afdeelingen verdeeld : de eeue voor de ontvangst, de andere 
voor de eigenlijke woning. 

De vertrekken der eerste waren verdeeld over de rez-de-
chaussée en waren verschillend van afmeting en decoratie 
afwisselend naar hunne bestemming ; op de rez-de-chaussée 
was nog de vestibule en de trap naar de woonverdieping ; 
de trap dikwijls in een hoek, soms in het midden van het 
gebouw, wint in afmeting en is niet meer de verborgen 
spil trap van vroeger tijden. 

Het „Hotel de Luvnes" te Pari}J, in de rue St. Domi
nique gebouwd, naar een ontwerp van Le Muet voor de 
hertogin de Chevreux, vertoont eene indeeling welke tegen 
het einde der XVIIde eeuw bijna algemeen in gebruik was. 
In de paleizen der prinsen en hooggeplaatste^ ziet men 
groote galerijen bouwen voor de schitterende feesten dier 
dagen. De praalzucht van Lodewijk X I V was trouwens 
niet er naar om bij zijne hovelingen het vertoon van die 
overdadige weelde tegen te gaan ; het werd onder hen als 
't ware een wedstrijd om de grootste pracht in hunne 
woningen ten toon te spreiden 

Zulk ecu woning bestond minstens uit een vestibule, een 
eerste en een tweede anti chainbre, een hoofdvertrek (salon 
of ontvangzaal) eeu slaapkamer en vervolgens verscheidene 
kleinere kamers, volgens de stand van de bewoners. De 
slaapkamer was, vooral onder Lodswijk XI I I het resumé 
van geheel het bizondere leven ; de mémoires van dien tijd, de 
romans en oude prenten zijn daarvan het bewijs ; gewoonlijk 
was de slaapkamer dan ook het eenige vertrek der woning 
waar in den winter gestookt werd. liet bed speelde in die ver
trekken eene voorname rol; de gewoonte bestond om overeind 
in bed zittend de gasten te ontvangen, „Hel is de gewoonte 
in Parijs,' zegt la Bruyère, „dat de jonggehuwden gedu
rende de drie eerste dagen hunne bezoeken op het bed 
zittend ontvingen, iu gezelschap van eenige, intieme vrien
dinnen ; de invités brengen daar hunne gelukwenscheu, 
min of meer gekruid met onbescheidenheden, geheel naar 
de mode van den tijd." 

Naarmate de eeuw vorderde werd bet verdeden der hui
zen in groote en kleine appartementen algemeen, en vooral 
door den invloed van Mansard, bereikte de architectuur onder 
de regeering van Lodewijk X I V haar toppunt van grootheid 
en prachtvertoon. 

De architecten der 18e eeuw, die met de meer weeke 
lijnen dier eeuw op dezelfde pricipen voortbouwden wat be
treft de. inwendige verdeeling, begonnen de entresol toe te 
passen; hoewel die tusschen vertrek ken tot slaapplaats strek
ken voor de bedienden die men dicht bij de hand wilde 
hebben, is het niet minder zeker dat de oorsprong van die 
vertrekken is om eene verbetering iu de verhouding der 
kamer, waarvan de hoogte gelijk was aan die der groote 
zalen, te brengen ; meermalen gebeurde het dat van zulk 
een tusschenvettrek in hel geheel geen gebruik gemaakt 
werd; overigens waren het kleine cabi netten, wasch-, toilet-, 
of badkamers. De badkamer die evenals de slaapkamer een 
een belangrijke rol iu het particuliere leven speelde, bestond 
niet voor 1680 ; Qnicherat verklaart dat de smaak voor 
zulk een toilet in 't groot is verloren geraakt toen hel 
gebruik van de badstoof der middeleeuwen in de 16e eeuw 
was afgeschaft. De twee of drie badkuipen, welke enkele 
barbiers ter beschikking hadden in een vertrek achter hun 
winkel, waren vooral ten dienste der menschen die het baden 
voor hunne gezondheid noodig hadden; daar evenwel de 
dames bij zulk een barbier niet konden binnengaan, bleven 
ze dus van het bad verstoken eu moesten zich behelpen 



210 A R C H I T E C T U R A . 8 December 1894. 

met kleine koperen voetkuipen ; eerst na 1680, zooals gezegd 
is, ziet men de architect de complete badkamer toepassen 
in de paleizen en voorname woonhuizen. 

In de 18e eeuw onderging de verdeeling der vertrekken 
weinig verandering, maar namen alleen eene audereu vorm 
aan ; de rechthoekige grondvorm der zalen wordt dikwijls 
rond of ovaal. Dezelfde grilligheid welke in de zeden 
heerschte onder Lodewijk X V kou men terugvinden in de 
vorm en decoratie der vertrekken en meubelen. 

Toch zocht men niet zoozeer de groote praal van een 
vorig tijdperk, dan wel de gezelligheid en het gemak. Men 
verlangde meer vertrekken waarin de intiemen zich konden 
vereenigen ; de religie, de litteratuur, de kunst, het theater 
hadden reeds iu die paleizen de kapel, de salon, de galerie 
en de tooueelzaal; het intieme leven moest ook zijn tempel 
hebben: het door zoovele mémoires berucht geworden boudoir 
in alle woonhuizen vau eenige voornaamheid. 

De XVI l Ie eeuw deed uiet meer voor eene goede inrichting 
der gewone woonhuizen dm de vorige eeuw gedaan had. 

Het, met de revolutie, op den voorgrond treden der bour
geoisie was noodig voor men eraan dacht iets te doen voor 
de verbetering hunner huisvesting. 

Tot zoover deze beknopte algemeene beschouwing van de 
geschiedenis der woning; met nog een enkel woord over 
de indeeling tier Europeesche w miug in Nederlandsch 
Indië, sluit ik dit eerste gedeelte mijner voordracht. 

De gewone verdeeling der Indische woning vau den gegoeden 
stond is over 't algemeen a!s volgt: De voorgalerij overeen
komend met wat wij gewoon zijn veranda te noemen, open 
dus aan drie zijden; vervolgens het eigenlijke gebouw 
binnentredend, komt men in de binnengalerij of s.ilon ; dit 
is eene ruime zaal van ongeveer 6 X 12 meter en dient in 
hoofdzaak voor groote recepties en andere feestelijke gelegen
heden ; iu die zaal is tevens de uitstalling van al wat de bewoner 
bezit aan kostbare meubelen, spiegels, porcelein, zilver, enz ; 
een soort pronkkamer dus. 

Door een deur iu den langen achterwand der binnengalerij 
komt men in een 3 u 4 meter breede corridor, waarin aan 
beide zijden de slaapkamers der familie uitkomen ; aau het 
einde van den corridor bevindt zich de toegang tot de achter
galerij, welke, evenals de voorgalerij, aan drie zijden open 
is ; deze galerij zou de eigenlijke huiskamer genoemd kunneu 
worden, waar de gewone maaltijden gehouden en de huis
vrienden ontvangen worden. De keuken, provisiekamers en 
andere vertrekken voor den dienst bestemd, liggen geheel 
vrij, links en rechts achter het woonhuis; bij voorname 
woningen bevinden zich ook de logeerkamers in afzonderlijke 
paviljoenen aan beide zijden van het huis gelegen. Ook 
bouwt men bij die woningen nog wel eens de zoogenaamde 
pandoppo, zijnde een door een dak op stijlen of kolommen 
overdekte ruimte, welke veelal dienst doet als groote eetzaal 
bij feesten ; ter beschutting tegen wind en regen zijn aan 
alle zijden zeilen aangebracht, welke echter bij goed weer 
steeds zijn opgehaald. 

De inwendige decoratie der Indische woning is nihil. 
De vloeren in de vertrokken zijn, naar gelang van stand eu 
vermogen van den bewoner, belegd met wit marmeren platen 
of met plavuizen, of wel zijn gewo >n geportland ; de wanden 
der kamers wit, zonder eenige versiering, zonder lambris, 
zonder plint, alles met het oog op het klimaat cn vooral 
op de zich snel vermenigvuldigende schadelijke insecten; 
de plafonds zijn gewoonlijk van hout en geschilderd, soms 
ook bestaande uit gevlochten matwerk. 

De meubelen der woon- en slaapvertrekken zijn om de
zelfde hiervoren genoemde redenen zeer eenvoudig; de 
stoelen en canapés niet bekleed met stollen, maar van rieten 
zittingen voorzien. Voor den architect, den decorateur en 
den beeldhouwer is in Indië dus bitter weinig uit te voeren. 
De meeste huizen wordeu dan ook door een inlaudsch tim
mer man of metselaar op de meest eenvoudige wijze opgetrokken. 

(Wordt vervolgd.) 

E N K E L E O P M E R K I N G E N OVER K U N S T L E V E N 
E N ARCHITECTUUR. 

(Vervolg en slot van Bh. 206.^ 
Nooit zijn er meer hulpmiddelen ous aangeboden dan 

thans, gaat le Due voort, en toch is dit alles niet voldoende 
om kunstwerken tot stand te brengen. 

Wat hiervan de oorzaak is? 
De oorzaak is, dat er het zoo hoog noodige ontbreekt en 

wel een ziel, dat is 't levendmakende grondbegrip, dat ieder 
kunstwerk bewonderenswaardig maakt, die maakt dat de 
kunstenaar de rede kan stellen tegenover de dikwijls be
lachelijke denkbeelden van lui, die buiten de kunst staan 
of van weinig gerechtigde quasi autoriteiten, die te dikwijls 
geneigd zijn de kunst als een overtolligheid, als eeu gevolg 
van gril of mode te beschouwen. 

Dat er in onzen uerveuzen tijd, bij den een een gevolg 
van de struggle for life, bij den ander een gevolg van Sy-
barytische genietingen of overtollige weelde, ons wel eens 
producten als kunst voortgezet worden, die bepaald den climax 
van grilligheid, d. i . ziekelijkheid vertoonen, valt niet te 
ontkennen, doch wat ziekelijk is, in dezen zin, is natuurlijk 
geen kunst. 

Kunst is altijd gezond en door haar gezondheid, d. w. z. 
door 't styleeren en symboliseeren der natuur is zij waar. 

Kunst is, onder welken vorm ook, dus altijd waar en door 
haw waarheid gezond. Deze twee elementen zijn niet scheid
baar en vooral uiet in bouwkunst. 

Opdat een architect-artist eerbied voor zijn werk hebbe, 
is het noodig dat hij 't ontworpen heeft met een intense 
overtuiging dat zijn werk voortvloeit uit een ware grond
gedachte, gebaseerd op een goed gevoel, geen sentimentaliteit 
maar sentiment, en opdat de kunstenaar zich zelf zal achten, 
is het noodig dat zijn overtuiging niet in twijfel kan ge
trokken worden; want hoe zal men een architect als kun
stenaar kunnen eerbiedigen, die, gehoor gevende aan de 
kinderachtigheden van een fantastisch liefhebber, voor dezen 
bouwt, daarbij meestal dc momenteele mode volgende, een 
Arabisch, Chineesch, Gotisch of Renaissance huis? 

Wat blijft er te midden van dit alles van den kunstenaar 
over ? 

Is 't niet de kleermaker, die ons aankleedt volgens 
onze fantasie, maar die niets van hem zelf is, niet heeft 
en niet kan hebben een bepaalde voorkeur, geen eigen 
smaak, niet wat vóór alles den scheppenden kunstenaar ka
rakteriseert, het initiatief? 

Ik moet nog even terugkomen op hetgeen ik in het begin 
van mijn opstel heb beweerd, dat namelijk 't grootste deel 
der Renaissance was groc van Rotneiusche kunst. — Ik ga 
nog verder en beweer dat 't grootste deel der Romeinsche 
kunst was : eeu verkrachting der Grieksche. 

Wanneer nu de meeste onzer moderne bouwkunst-produc
ten geïnspireerd (?) zijn op de Renaissance, dan durf ik met 
een gerust geweten beweren, dat moderne bouwkuust als 
resultante een derdemachtsverkrachting oplevert. 

Verkrachting, ja, dat is 't juiste woord en dat zal ik U 
bewijzen, 't verkrachten van mooi Grieksche principen ter 
wille van deu vorm. 

Bekijkt 't samenstel van een Griekschen tempel, ziet hoe 
alle deelen hun functie vervullen, hoe rationeel, hoe gevoeld 
is alles. 

Zuilen, architraaf, fries gevormd door de koppen der 
balken en metopentafels, de gootlijst enz. enz.—alles moet 
daar zóó zijn, 't zijn als 't ware de gesymboliseerde natuur
krachten, stabiliteit eu evenwicht. Dc Grieken waren ratioueel 
en dus kunstenaars, doeh nu komen de Romeinen, een volk 
dat ouder geheel audere condities leefde dan de Grieken, 
zien dit samenstel, zonder te beseffen, te voelen, waarom 
dit zoo gemaakt werd en niet anders — copieeren den vorm, 
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maar nemen niet de gedachten tot zich en de zoo hooge, 
voorname Grieksche tempel vervalt in hunne onartistieke 
vingers tot een blooten vorm. 

Wanneer men nu en iu een groot deel der Renaissance 
en tol nu toe de gebouwen bekijkt, dan ziet men in hoofd
zaak altijd dit stelsel der Grieken toegepast, doch onderzoeken 
we welke functie de bouwdeelen vervullen, dau bemerken 
we al spoedig dat 't hier een louter voorplakkerij is, nooit 
toch vervullen de deelen van een hoofdgestel de functie 
waartoe zij door de Grieken gedacht zijn en dit nog niet 
voldoende, worden deze vormen nog overgebracht op alle 
mogelijke wijzen boven deuren en vensters, bij dakkapellen 
ja waar al niet, cn dan toch dikwijls, eigenlijk meestal, nog 
wel van hout, en als haute nouveauté van zink ! ! ! 

Is 't niet om van te beven ! 

Zie zoo'n moderne winkelpui eens aan ! 
't Conventioneele r< cept hiertoe is sinds jaren twee pilas

ters op de hoeken, iu 't midden kleinere kolommen of 
pilasters en hiertusschen een of meer spiegelruiten met een 
deur — boven dit alles de z.g. architraaf, fries en neuslijst, 
waarboven dan de steenmassa begint — liefst op de hoek-
pilasters nog eeu paar potten of andere machines. 

Kijk in onze stiaten rond en U zult. honderden van der
gelijke winkelpuien zien en zelfs architecten van naam maken 
zulke dingen. Maar over 't niet juiste van copiëereu, of 
liever verkrachten van Grieksche en Romeinsche hoofdge
stellen, zuilen eu pilasters zal ik niet meer spreken. 

Alleen wil ik nog wijzen op 't feit dat men ten eenen 
inale vergeet dat 't niet voldoende is dat de massa blijft 
hangen, maar dat inen ook moet zien, waarom 't hangen blijft. 

In 't gunstigste geval legt men op de plaats van de 
zoogenaamde architectraaf een ijzeren balk, die de steenmassa 
draagt, maar motfeit dezen ijzeren balk achter hout weg. 

Nu zou 't toch veel rationeeler en aesthetischer zijn wan
neer men ten minste liet zien waarop de massa ruste, een 
ieder toch begrijpt bij eenig nadenken, dat de pilasters of 
kolommen van hout niet instaat ziju dien steenklomp te dragen. 

Ook vind ik 't aftekeuren wanneer men den ijzeren balk 
zien latende, dezen laat rusten, zij 't dan ook niet inderdaad, 
maar voor 't oog, op hout. Laat (in dit geval tenminste) ijzer 
rusten op ijzer of steen, maar niet op hout. 

Maar waarom slaat men niet eens een boog en gaat daarop 
aan 't metselen ? 

Ik weet wel dat architecten mij zullen toeroepen dat het 
uit den boog voortvloeiende penant te veel van de spiegel
ruit wegneemt, dat wil de winkelier niet, zegt hij, doch ik 
houd vol dat dit argumunt niet altijd opgaat. Geen winkelier 
toch zal bij eenige overreding van den architect, op een paar 
duim verschil kijken bij een winkelraam ; maar, is 't bepaald 
noodzakelijk heele groote spiegelruiten te hebben, dan kan 
ik me best met ijzer vereenigen, mits men het niet gedach
teloos toepasse. 

Toch vind ik groote spiegelruiten altijd hoogst onaesthetisch ; 
dit komt misschien wel door de gewoonlijk zoo droevige 
oplossingen hiervan. 

Maar heel dikwijls speelt de verfoeielijke conventie den lui 
parten. Grootpa en pa en de onmes deden 't immers ook 
zoo, waarom zou zoonlief zich dan warm maken eens een 
meer rationeele oplossing te vinden, 't is immers zoo ge
makkelijk op andermans vet te teren. 

Resumeereude, herhaal ik nog eens, dat 't irrationeel is 
dergelijke dingen, waarvan 't principe niet toegepast wordt, 
bloot als versieringsvorra te copieeren, dat 't beleedigend 
is voor ware kunst en dat in mijn oog dergelijk copieeren, 
van̂  een redegevend-artistiek standpunt bekeken, onvoorwaar
delijke afkeuring verdient, als zijnde niet artistiek. 

Ik weet zeer goed dat nog maar weinigen dat gevoel van 

redegevend-artistiek is alleen artistiek, kunnen beseffen, doch 
als we eerlijk zijn, dan moeten we bekennen, dat de weinige 
artist-architecten als bij intuïtie tot dit besef komen. 

Ik heb gemeend bovenstaande regelen te moeten schrijven 
om mijn opstel //architectuur philosophie" voor velen mis
schien wat duidelijker te maken. 

H . W. M O L . 

A A N H A N G S E L . 
What is in a name ? — 
Wanneer ik gebruik maak van 't woord //Renaissance", 

doe ik dat alleen om mijn gedachten, die ik neerschrijf, 
beter te laten begrijpen — want — inderdaad — kan ik 
me met deze aanduiding van die periode niet vereenigen, 
tenminste daar waar sprake is van de periode aanteduiden, 
waariu men de Romeinsche bouwvormen imiteerde. 

Wat bedoelt men eigenlijk met Renaissance ? Of men 
duidt hiermee aan de wedergeboorte van klassieke vormen, 
of men duidt hiermede aan de wedergeboorte van een 
verloren geraakt kunstbegrip. 

In beide gevallen heeft men hier m.i. met een contradictie 
te doen, — want — een wedergeboorte van vormen zonder 
de beginselen waarop de vormen gebaseerd zijn, is geen 
wedergeboorte en 't tweede geval heeft dan in 't geheel 
geen rede van bestaan, want men kan 't imiteeren van vormen 
toch moeielijk als een teruggevonden of een herleefd kunst
begrip aanmerken. 

Wel kan men m.i. spreken van een Italiaansche Renais
sance. Die is er zeer zeker geweest. Dante, Frans van As-
sisi, Pisano, Giotto, del Cambio en andereu uit dieu tijd 
gaven blijk eeu individueel uitdrukkend en toch ho
mogeen voelend kunstbegrip te bezitten, doch 't latere van 
wat men ook nog Ital. Renaissance gelieft te noemen, is 
m.i. dat niet meer, want bij hen, die ik noemde, vindt men 
dat nabootsen niet, doch bij de latere Italianen wel dat 
imiteeren van de Romeinen. Hi-r is dus de „Renaissance" 
van 't goede kunstbegrip weer overgegaan in een afsterven 
— en wanneer nu de overige volken van Europa geput 
hebben uit deze afsterf-periode dan kau men voor hen toch 
moeielijk van een Renaissance spreken — men heeft 't nu 
eenmaal dus aangenomen en 't is reeds zoolang geleden — 
maar m.i. ware 't toch feitelijk beter in plaats van //Re
naissance" te praten van : de Romeinschen vorm copiëer- of 
imiteer-periode. 

M . 

GESCHIEDENIS DEK STICIITINO VAN DE 

A B D I J V A N R O L D U C , 
Dooit D E . P. J . H . CUIJI'KRS. (*) 

De omgeving en de abdij van Rolduc zijn rijk aan 
geschiedkundige herinneringen. De overblijfselen en frag
menten van kunst, die men er haast bij iedere schrede 
aantreft, vertellen ons van de innigheid der gewijde of 
kloosterlijke, militaire en burgerlijke architectuur der mid
deleeuwen. Het land dat de abdij omringt, vertoont een rijke 
verscheidenheid van oude kasteden en hedendaagsche bui
tenverblijven. Zestien torens van dorpskerken omgeven den 
lachenden heuvel, waarop de abdij is gebouwd en aan wiens 
voet de hoofdplaats Hertogenrath is gelegen. Van de kruin 
overziet en beheerscht deze vorstelijke eenzaamheid de vlek
ken en dorpen met de talrijke schoorsteenen hunner fabrieken, 
werkplaatsen en steenkolenmijnen. De kleine rivier Wurm 
slingert zich eigenzinnig door deze rijke landstreek, de vallei 
aan wie zij den naam van Wurindal gegeven heeft, vrucht
baar makende. 

De kroniek van Rolduc doet ons de namen kennen van 
twee personen, die deelgenomen moeten hebben aan de be-

(*) Uittreksel van »La revue Je 1'art chrctien", vertaald door II. W. Mol. 
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langrijke gebeurtenissen, geschied in de eerste helft der 
elfde eeuw, ongeveer omstreeks 1020. 

Gerard en Rutger, te boek staande als onverwinnelijke 
verdedigers van hun land, haalden zich de gramschap op 
den hals van den Heer van hun geboortegrond, en in de 
onmogelijk beid zich tegen hem te verzetten, waren zij 
genoodzaakt zich in dienst te begeven van den Koning van 
Duitschland, die voor krijgsdiensten aan den een het laud 
van Wesenberg en aan den ander dat van Kleef gaf. 

De feilen, waarvan hier sprake is, kunnen niet anders 
geschied zijn dan ten tijde der aanvallen van Gerrit-de-
Doove tegen Doornik. De familie der verbannenen bewoonde 
zonder twijfel liet gedee'te der rechteroever van de Schelde, 
dat teruggeëischt werd door den vermeenden afstammeling van 
Gerard van Ronssillon ; Gerard eu Rutger, die gemeene 
zaak maakten met de Doornikkers, zouden zich hierdoor de 
ongenade van den heer van Brabant op den hals gehaald 
hebben ; vandaar de noodzakelijkheid voor hen om 't land 
te verlaten. 

De tijdruimte van 80 jaren, die dezen oorlog scheidt van 
de reis van den stichter van R ilduc naar Duitschland, waar hij 
de achterkleinkinderen van Gerard en Rutger vond, maakt 
deze veronderstelling zeer waarschijnlijk. 

Ailherd werd te Antoing geboren, vermoedelijk omstreeks 
107ó . Zijn vader Amorricus was heer van Antoing ; deze had 
als 't ware een voorgevoel der bestemming van zijn zoon eu 
deed hem op de school van Doornik, 't Duurde niet lang 
of de jonge .Vilbert muntte boven zijn mede-leerlingen uit 
en maakte snelle vorderingen, werd kanunnik van het 
kathedraal en later onderwijzer van de kathedrale school. 

Vader Eisen wijst O,Ion aan als de opvolger van Ailbert, 
in 't jaar 1090, maar begaat hiermee een dwaling Odon 
was onderwijzer aau de kathedrale school vóór dit tijdstip 
en in 1002 verliet hij de school van Doornik om de. abdij 
vau St Martin te herstellen Meer waarschijnlijk is 't, dal 
hij de voorganger van Ailbert was. Deze had in zijn jeugd 
het plan gevormd zich aan God te wijden. Zoodra hij den 
mannelijken leeftijd bereikt zou hebben en in afwachting 
van ' l oogenblik waarop hij zijn weusch waarheid zou kun
nen doen worden, had hij er in toegestemd de leiding der 
Doorniksche school op zich te nemen, wat omstreeks 1102 
plaats gevonden moet hebben. Volgens de kroniek zou hij 
vóór dit tijdstip de kerk St. Médard gebouwd en de abdij 
van St. Nikolaas ter Ileijde gesticht hebben en zou zelfs 
daarna deze abdij tot op zekeren afstand van de stad ver
plaatst hebben. 

Men kan hier verschillende dwalingen constateeren. 't Is-

ontwijfelbaar, dat Ailbert bijgedragen heeft tot den bouw 
der kapel van St. Médard, maar er hebben zich hier geen 
kloosterbroeders gevestigd vóór 1120. 

Men ziet in het, charter van bisschop Simon van dit jaar 
dat deze kapel behoorde tot het kapittel dat haar reeds in 
H O S bezat, zrfoals ook slaat beschreven in de bevestiging 
der goederen van het kathedraal van Doornik, in dit jaar 
van paus Paschalis Tl verkregen 

Eisen overtreft hier de kroniek en laat Ailbert een nieuw 
klooster stichten in de nabijheid van Antoing in plaats van 
het klooster van Sint Nikolaas ter Heijde, door hen van de 
weide in de nabijheid van Doornik te doen verplaatsen 
Dit alles mist dus juistheid, omdat de stichter van Rolduc 
een weinig vóór 1104 Doornik voor goed verliet en hij in 
1122 stierf. 

Toen Ailbert meende, dat de tijd van handelen, overeen
stemmende met zijn geuite wensch, gekomen was, vertrok 
hij vergezeld van zijn twee broeders Thimotheusen Walger, 
't aan de Voorzienigheid overlatende waar deze hen heen zou 
leiden. Zij begaven zieh naar het Noorden en maakten daar 
kennis met Gerard van Gelron, Gozewijn van Hemesberg, 
de graven Hendrik van Krieskenbach en Theodorik van 
Kleef en de afstammelingen van Gerard van Wesenberg en 

Rutger van Kleef, maar wilden zich niet als hun bloedver
wanten doen kennen ; om zich door dit middel van hun 
steun te verzekeren was hun te alledaags. Aan graaf Adel-
bert van Saphenherch verzochten zij een terrein concessie 
om hier een gewijde stichting te kunnen optrekken. Dit 
werd hun toegestaan en zij namen in II01 bezit van den 
grond. Wij dienen nog melding te maken van een bijzonder
heid, ons bekend uit de kronieken van Kolduc, een bijzon
derheid die voor ons van veel belang is; dat. namelijk 
Ailbert zeer veel studie van bouwkunst had gemaakt. Men 
schrijft aan hem toe den bouw der Saint-Médard kapel die 
de grondslag was der abdij van Sint Nikolaas — sumptU 
et dispendio proprii laboris. 

In 1100 ontwerpt hij, op verzoek van een rijke Brabant-
sche dame, 't plan voor de kerk van Elsbech. 

In 1106 ook bouwt hij 't steenen koor der abdijkerk 
van Rolduc. Een weinig later doet hij 't klooster der kerk 
verrijzen, construxit curtim ecclesiae. 

Na de bekeering van Embricon werd 't koor afgebroken 
en bouwde Ailbert, geholpen door ziju godvrucht igm weldoe
ner een krypta en legde de fundamenten van een klooster 
volgens de Lombardische bouwprincipen , construxerunt 
cryptam, jacentes fundamentum raonasterü scemate longo-
bardino. 

De krypte en de aanleg der kerk werden de een gewijd, 
de ander ingezegend in 't jair 1108. In 1111 verliet: 
Ailbert Itolduc tengevolge van een verschil van gevoelen 
met broeder Embricon. Hij vertrouwt zich opnieuw aan de 
Voorzienigheid toe, en op weg naar Frankrijk vertoeft hij 
te Thiérarche waar hij het klooster Claire-Fontaine slicht 

Van al de feiten die in de geschiedenis van Ailbert ver
meld worden, schijnt 't ine toe, dat die. welke ons bewijzen, 
dat, hij zeer belangrijke architectonische kennis bezat, niet 
't minst intressant zijn; te meer daar hij zich in deze kunst 
slechts bekwaamd kan hebben aan tic school van Doornik : 
en wanneer men zich rekenschap geeft van het meesterlijk-
smaakvolle der krypta van Kolduc, wordt, het duidelijk dat 
de school van het kapittel van Doornik op dit punt voor 
niet één andere van ditzelfde tijdperk behoefde onder te doen. 

't Bestaan van dit verband tusschen Rolduc eu Doornik 
eenmaal gestaafd, is 't zeer belangrijk de architectuur-mo
tieven weder op te sporen die onderlinge gelijkenis hebben 
en een zelfde oorsprong aantoonen. Wij kunnen, wat dit 
betreft, aanstippen tie Lombardisch-Bijzantijnsche kapiteelen, 
aan twee zijden volgens dezelfde beginselen behakt. 

Men vindt in de krypta van Rolduc de gedraaide kolom 
terug van den inwendigen dam die de twee poorten van 
het kathedraal van Doornik scheidt, evenals de gestreepte 
kolom, waarvan hier verscheidene specimen ons zijn over
gebleven 

't Ts bovenal zeer merkwaardig dat. er in de krypta van 
Rolduc vier zuilschachten bestaan die op fantastische dieren 
rusten en dat er juist 't zelfde aantal van deze kolommen 
staan bij den ingang van het Doorniksche kathedraal, die op 
dezelfde manier zijn bewerkt. 

Van deze vier kolommen zijn er slechts drie over ; maar 
't wordt duidelijk door de symmetrische wijze vau plaatsing 
der nog overgeblevenen dat de vierde, waarvan het basiment 
en de schacht vernieuwd zijn geworden, oorspronkelijk als 
de drie overigen was saamgesteld. De dieren van Doornik 
zijn minder duidelijk dan die van Rolduc; 't lichaam 
schijnt vernield ; er is bijna niets meer zichtbaar dan het 
aangezicht, terwijl in Rolduc de gedrochten meer een geheel 
vormen, meer volmaakt zijn en men er de beteekenis van 
begrijpt. 

De bouw van het Doorniksche kathedraal was driekwart eeuw 
vroeger; het architectuur-principe dat het vertoont, hier 
uitgevoerd in beginstlverhouding. en heeft zich mettertijd ont

wikkeld, 't Is wat altijd geschiedt: de nabootsing, of als 
Ujeii wil de navolging, loopt uit op overdrijving van de 
verhoudingen van het voorbeeld. De aanvang van de schacht 
e n de plaatsing der kolommen lieten daarenboven in Rolduc 
toe aan de dieren een grooteren plaats toe te staan dan 
ju Doornik. 

Ailbert stierf in een landhuis, genaamd „Sechtem", in de 
nabijheid van Bonn. Zijn broeder Thiinotheus is overleden 
te itolduc en werd daar begraven. Wat betreft Walger, 
deze had zijn twee broeders verlaten in 1108, teneinde 
zjch naar Jeruzalem te begeven, vanwaar hij niet terug 
oochl kceren. 

GESCHIEDENIS V I N DE STICHTING VAN DK ABDIJ VAN 
ROLDUC VANAF 1101 TOT AAN l 12-"5. 

I IITIOKSKI, VAU DRIE OUDE MANescBIPTBN, IN DEZR ABDIJ BEWAARD. 
Er leefden in de provincie Vlsander n twee broers, van edelen bloede, 

even schitterend als voornaam in de wereld; de een heette Gerard en de 
ander Rutger, beiden waren onverschrokken verdedigen van hun vaderland. 

't Voorwerp geworden van de hevigste aanvallen der voornaamste bevel
hebbers van deze landstreek, begaven zij zieh in dienst van den keizer van 
Dnitschland, die Gerard in Wesenburg plaatste en Ruiger te Kleef en hun 
als gewin zulke belaugrijke gronden gaf dat zij en huuue afstammelingen 
up 't punl waren beer en meester au deze gewesten te worden. 

Iu hun geboorteland stamde vau den edelen voorzaat, aan wienoolczij hnn 
origine dankten, een schitterend man af, genaamd Amorricus, die een slad 
bewoonde welke deu naam Antoing droeg, op kleinen afstand vau Doornik 
raleg o. Oeze liiaiste slad gelegen op dc grenzen van Brabant en Vlaanderen 
op ill ii noordelijken oever der Schelde heeft talrijke inwoners; er heerscht 
overvloed cn een bisschopszetel verhoogt nog dc belangrijkheid. 

Antoing is ten westen van Doornik gelegen op den rechteroever van de 
Schelde op een mijl afstand van deze stad. Daar woonde, eooals wij gezegd 
hebben, Amorricus. Hij koos zich een vrouw, even edel als bij was. die hem 
verscheidene zonen schonk, welke bij terder liefhad; wal overigens zeer 
overeenkomstig de natuurlijke gevoelens is. Lr was echter ecu van zijn 
kinderen, v;mi wien- gelukkige bestemming hij ccn voorgevoel scheen tc heb 
ben, dal hem dierbaarder dan de anderen was. Hij heette Ailbert cn zijn 
inborst bad hem de genegenheid van allen doen verwerven, zelfs van men-
sehen die zijn familie geheel vreemd waren. 

Amorricus dus, als 't ware voorspellend, dc toekomst van zijn zoo zeer ge 
liefden zoon voorziende, wilde hem niet in dc wereld doen blijven maar 
vertrouwde hem toe aan de zorgen der geestelijkheid van de Doorniksche 
kerk. teneinde hem intewijden iu de studie der letteren eu der godgeleerd
heid, opdal bij. eens kanunnik geworden, zich evenals zijn mede—geestelijken 
/mi kunnen wijden aau den dienst van God. Deze kerk was ten dier tijde 
beroemd, niet alleen door haar waardigheid ids bisschopszetel, maat ook door
dat de ijver, waarmede de geestelijkheid zich tutu al de plichten der kerk 
loewydde, baar in eere bracht. 

Toen Ailbert den VaStgestelden tijd om under dc leiding van ccn meester 
tc Btaan, had doorgebracht, uitte hij, steunende op de goddelijke genade, den 
wensch om de samenleving te verlaten zoodra hij den mannelijken lceltijd be
reikt zou hebben. 

Om zich te beveiligen tegen de zwakheden, nan zijn leeftijd eigen, de ge 
vartn der ledigheid cn der vermaken die hem zouden kunnen afhouden van 
de vervulling der belofte, die hij nan God had gedaan, legde hij zich met 
ijver tot: op de studie der wijsbegeerte en dc vrije kunsten ouder leiding 
van een leermeester dien men hem gaf; hij deed dit met zoovee) succes dat 
bij kanunnik werd der kerk vnn Doornik cn weldra al dc anderen vooruit
strevende iu kennis der letteren, werd hij benoemd tot leider der scholen 
van (1,/elfde kerk. 
_ "eze opdracht, zoo overeenkomstig zijn wensch. aannemende beschouwde 
uij 't als ccn middel om zich gedurende ccnigen tijd aan den dienst van God te 
wijden ; en toen meu hem, zijn verkieziug mm niets anders kunnende loe-
•chryveu dan aan ziju vlijt waardoor hij dezen rang bereikte, hem benoemde 
tol doctor in alle vrije kunsten, had hij slechts de gedachte tc werken ter 
eere vaa God, door zieh geheel aan 't onderwijs te geven. Nu een zekere 
iijd.riiimte verliet hij 't onderwijs en werd bevorderd tot de priesterlijke 
*s«rdigheid. Gedreven door den wensch, voortdurend testygen in deugdzaam-
'"'"I 'ii (iod, priester geworden zijnde, meer volkomen willende dienen, 
Reed hij a'stand vau elke wereldlijke bezigheid en gaf zieh geheel aan god-
vrut-lil ijre werken. 
, Hij kas, 

ijdde ziju lichaam door vasten, verdubbelde ziju gebeden, ver 
Bngde ziju nachtwaken en vermenigvuldigde zijn giften aan de armen. 

He goede roep van zijn deugden verspreidde zich onder het volk en bracht 
'"Ja lol op aller lippen omdat zijn strenge wijze en groote regelmatigheid 
>su leven hem deden kennen als ecu waarachtig dienaar van God, want men 
_ wonderde reeds toondertijd hen die, geheel hun eigen wil volgende, een 
luien en vroom leven leidden, temeer daar dit ten allen tijde een zeldzaam 

«•«komend iets is. 
vu'].'""".' ?'' e'' z o u ' w u r ' , c t V u " t B'ëcrd ziende, wilde heimelijk zijn land 
k '"'" in dc hoon dc wensch, dien hij in jeugd uitgesproken had, waarheid 
eg i" " w 7 r i ' ( n ~ "'aar zijn plan werd ontdekt door enkelen van zijn vrienden 
dal | ' 2 C ' ' e ' i n hem toen beloven hen niet meer tc verluten, men zag wel 
Dri - Z >Itu''urlenis overeenkomstig den wil van God was, want de heilige 
zin' vl t!. l t.'^ u z Ü n vermogen tusschen armen en behoefiigcn, by verdubbelde 
eu ,'!'l'J.',''Ilüen eu vasten, hy verlengde zijn gebeden en nachtwaken — 
t,.,.,.'-'.""..'̂  n o ï bouwde hij, geheel op eigen kosten, te Doornik ecu kerk, 
" W '"J «eW aan 't werk deel nam. 
riiioe"" "'j1' ° " t ' l ' 1 geschiedde, zag de dienaar van God menigmaal in zijn 
V l l n [j".™ " e plaats die beroemd is geworden door den bouw van het klooster 

uc- (ll'ordt vervolgd.) 

H E T GOEDE RECHT DER KUNST A A N DE 
P O L Y T E C H N I S C H E SCHOOL. 

Dit is de titel waaronder in brochure-vorm is verschenen 
het afscheidswoord van den heer Lecomte aau zijne leerlingen 
te Delft, op den SOsten November 1.1. 

Door eene talrijke schare oud-leerlingen en leerlingen werd 
op genoemden datum, in de localeil waar men jaren lang 
het onderwijs had genoten, tot herinnering aangeboden eenige 
oude meubels die werkelijke kunstwaarde bezitten, nadat de 
heer Du Rieu namens allen het woord had gevoerd tot den 
heer Lecomte. 

Eenige punten uit dat afscheidswoord, welke van algemeen 
belang zijn, willen wij hier kort teruggeven. 

Na een woord van dank aan de aanwezenden, wordt op
gemerkt hoe weinig talrijk de bouwkundige studenten zijn 
iu verhouding tot de civiel- en werktuigkundige ingenieurs j 
hoewel er in de praktijk toch zooveel bouwkundigen een 
werkkring vinden. 

„En dc kunstnijverheid behoeft die dan geen mannen, die op wetensehap-
„pelijken grondslag hunne kunsttheorie hier moeten opdoen p — . . . Waar 
«ligt de grensscheiding tnssohen bet minder juist gekozen „decoratieve 
«bouwkunst" cu «de kunstnijverheid" P —- F.n wat een veld vau arbeid opent 
«zich dan voor ondemcim nde cn talentvolle kunst - indostrieclcn." 

«De Bouwkunst kan dan eerst vrij hare vleugels uitslaan, wanneer zij iu 
«de allereerste plaats door den beeldhouwer, iu dc tweede plaats door den 
«schilder gesteund wordt. Moge ccn harmonische samenwerking van die drie 
„aan dc Polytechnische School niet tot dc vrome wenschen blijven behooren 1" 

Dan wijst de heer Lecomte er o,> hoe weinig er aan 't 
teekenen door de ingenieurs wordt gedaan, omdat zij op de 
II. B. S. tie beginselen daarvan niet genoeg hebben geleerd. 

Zelfs bij goede leeraren zijn de vruchten te serinz van 
l i - , dat onderwijs. 

Eerst wanneer de leerlingen behoorlijk voorbereid aau de 
P. S. komen zal 't den leeraar mogelijk worden met hen 
voor wie het teekenen hoofdvak en genoegen is (de bouwkun
digen) een behoorlijken cursus te doen doorloopen. 

„Findclijk eisehe de Raad van Bcstunr niet, dut aan waarlijk goede 
„leerkrachten de gelegenheid tot eigen schepping en lol aanraking met de 
„praktijk ontnomen worde, want dit kan nooit ten voordccle vau de leerlingen 
„zijn. En waar het den geleerde als ten deugd wordt toegerekend,dal bijeen 
„bock schrijft, moet de kunstenaar ook niet in zijn scheppingsdrang worden 
«gestuit." 

DE PRIJSVRAAG T E A L M E L O . 

In de Opmerker van de vorige week komt onderstaand 
stuk voor bovengenoemde prijsvraag betreffend. 

Zooals onze lezers zich herinneren zullen, werd bij de prijsvraag, uitge
schreven door de Sociëteit „Tot Nut en Vermaak*1 te Almelo, geen der ont
werpen een volledige bekroning waardig gekeurd. Aan bet beste ontwerp—• 
dat van de heeren Van der Goot en Kruisweg — werd eene belooning van 
1*225 toegekend eu alleen dc overweging dal bet plan onmogelijk voor de 
opgegeven begrootingssom ten uitvoer kon wordeu gebracht, weerhield de Jury 
het onderwerp ten volle te bekronen. Men kon dus, zooal niet billijken, dan 
toch verklaarbaar vinden dat het Besuur der .Sociëteit pogingen in hel werk 
stelde om een behoorlijk gebouw le verkrijgen voor een bedrag, meer in 
overeenstemming met de som van f.'15,000, iu hel programma derprysvraag 
voor den houw vastgesteld, liet resultaat dier pogingen was dal de heer B. 
Vixscboxsc Bzn., architect ter plaatse, het vervaardigen der noodige plannen 
opgedragen werd. waarnaar de aanbesteding Dinsdag 20 November jl, plaats 
vond. De minste inschrijving bedroeg 117.455 eu de begrooting — die eerst 
geheim gehouden, maar later medegedeeld werd—>f 43,241. Moet men er 
zich dus over verwonderen, dat dc in het programma vastgestelde som van 
f 115,000 door de begrooting van den met deu bouw belasten architect met 
ongeveer fSOOO wordt overschreden, die verwondering wordt nog grooter, 
nu het blijkt dat uiet alleen geen der 10 inschrijvers bij de besteding ge
negen was bet werk voor de raming te maken, maar de laagste inschrijving 
de begrootingssoni zells met f4214 overtrof. 

Wij zijn zeer beniewd naar de beslissing, die door het Soeiëteitsbestuur in 
dezen genomen zal worden. Ziju de makers van het met den eersten prijs 
bekroonde onderwerp gepasseerd, omdat voor dc vastgestelde bouwsom bun 
plan niet verwezenlijkt kon worden, dan klinkt het, minst genomen, zonder
ling dut dc door het Bestuur gekozen architect zich blijkbaar aan deze be
paling niet behoefde tc storen. 

Mag men onzen berichtgever gclooven, dan zijn er nog meer surprises in 
het verschiet, men mompelt zelfs dat de architect met dc uitvoering zal 
worden belast eu ofschoon wij dit maar niet zoo voetstoots kuuneu aannemen, 
heeft de onderving ous geleerd, dat op het gebied van het prijsvraagwezcu 
de aard der verrassingen onuitputtelijk is. 

Het staat echter vast, dat het aantal mislukte prijsvragen weder met een 
vermeerderd is. 
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H O O F D - O F T I T E L V I G N E T V O O R H E T 
B O U W K U N D I G W E E K B L A D . 

De redactie van het Bouwkundig Weekblad schrijft een 
prijsvraag uit voor een : 

II Hoofd- of Titelvignet voor het Bouwkundig Weekblad." 
Voor deze prijsvraag gelden de volgende voorwaarden : 
1. De mededinging is voor iedereen opengesteld. 
2. De ontwerpers zijn vrij in hunne compositie, mits deze 

van toepasselijken aard zij. 
De woorden: Bouwkundig Weekblad. Orgaan van de Maat

schappij tot Bevordering der Bouwkunst moeten in het hoofd 
voorkomen en duidelijk spreken. 

3. Ten behoeve der reproductie zijn de volgende voor
waarden streng bindend. 

De ontwerpen moeten op glad en wit papier, geen cal
queerpapier, geteekend zijn, en alle onderdeelen der teekening 
inet zwarte inkt van een en dezelfde kracht. 

Het hoofd of titelvignet mag geen grooter oppervlak 
beslaan dan besloten is in een rechthoek van 20 cM. breedte 
en 10 c.M. hoogte (zijnde de grootte van het tegenwoordige 
hoofd), maar de teekening wordt liefst op ongeveer de dub
bele grootte (40 bij 20 c 51.) gewenseht, om later verkleind 
gereproduceerd te kunnen worden. 

De teekening moet zonder gewasschen tinten, in dier 
voege behandeld worden, dat daarnaar een zincographische 
cliché kan worden vervaardigd ; dus op dezelfde wijze als 
een teekening, bestemd voor photolithographische reproductie. 

4. De ontwerpen worden beoordeeld door de redactie. 
5. Voor het beste, tevens voor bovengenoemde reproduc

tie geschikte ontwerp, eu waardig gekeurd om voor het 
doel te worden gebruikt, wordt uitgeloofd een prijs van f40. 

Voor de twee beste daarop volgende ontwerpen worden 
premiën uitgeloofd, de eerste van f20, de tweede van f 10. 

Het met den prijs bekroonde ontwerp wordt het eigen
dom der redactie, en als titelvignet gebruikt. 

De inzender van het ontwerp dat de lste premie heeft 
behaald, verplicht zich dit — des gewenseht — aan de 
redactie in eigendom af te staan voor f 15 boven het bedrag 
der premie. 

De ontwerpen, die volgens beoordeelaars het verdienstelijkst 
en daartoe geschikt geoordeeld worden, zullen op verkleinde 
schaal op een plaat van het Bouwkundig Weekblad gere
produceerd worden, zoo mogelijk met vermelding van de 
namen der ontwerpers. 

6. De ontwerpen moeten uiterlijk zijn ingeleverd op 3 
Januari 1805 des voormiddags ten twaalf ure, aan het adres 
van de 5Jaatschappij tot. Bevordering der Bouwkunst, 51ar-
nixstraat 102 te Amsterdam. 

Zij moeten van een motto zijn voorzien, en begeleid van 
een verzegeld couvert waarin opgaaf van naam en woonplaats 
van den ontwe-per. Buiten op het couvert moet hetzelfde 
motto der teekening geplaatst zijn, benevens een correspon
dentie adres. 

7. Alle ontwerpen zullen na de beoordeeling wordeu ten
toongesteld ; de niet met den prijs bekroonden zullen aan 
de correspondentie-adressen worden teruggezonden. 

De redactie van het Bouwkundig Weekblad, 
J R. DB KituYFt', Voorzitter. 
O T . J . Loris RIEBËR, Secretaris. 

N A T I O N A L E PRIJSVRAAG 
vooit EEN VOORZIJDE MET SCHERM VOOR EEN TOONEEL, 

uitgeschreven door de Vereeniging tot bevordering 
der Bouwkunst te Groningen in 1894. 

De vereeniging tot bevordering der Bouwkunst te Gro
ningen, schrijft uit de navolgende prijsvraag : 

a. Er wordt verlangd een ontwerp voor een Voorzijde 
met scherm voor een tooneel. 

De afmetingen van de voorzijde met scherm moeten 
zijn als volgt : 

breedte van de geheele voorzijde 9 00 M . 
hoogte // n ,/ „ tot plafond 14.00 51. 
breedte van de tooneelopening 7.00 51. 
hoogte „ v a 10.50 M . 

Alles gemeten van af b k. tooncelvloer 
b Er wordt verlangd een aanzicht, platte grond en door
snede teekening op een schaal '/so M . en détails op de 
schaal van ' / i 0 M . 

c. De teekeningen moeten in kleuren worden uitgevoerd. 
d. Er wordt uitgeloofd een prijs van veertig (40) gulden 

met diploma en als tweede prijs een diploma 
e. Het met den prijs bekroonde ontwerp wordt het eigen

dom der Vereeniging. 
f. De Jury van beoordeeling zal bestaan uit 5 gewone 

leden der Vereeniging, welke op eene vergadering, bij 
stemming worden aangewezen. 

g. De ingekomen ontwerpen worden tentoongesteld te 
Groningen, Amsterdam en Rotterdam, als de aard en 
het aantal der antwoorden door het bestuur daarvoor 
geschikt worden geacht. 

h. De ontwerpen worden franco ingewacht vóór of op 
den 1 Februari 1895 door den lsten secretaris, adres 
Gedempte Zuiderdiep F 295, te Groningen. 

i. Elk ontwerp moet gemerkt zijn met een motto en 
voorzien van een naambriefje waarop dat motto van 
buiten is herhaald, benevens een Correspondentieadres. 

k. De niet bekroonde stukken worden terugbezorgd. 
Namens het Bestuur: 

L . 51. M O O L E N A A R , voorzitter. 
G. NIJHÜIS, le secretaris. 

Groningeu, November 1894. 

U I T D E N V R E E M D E . 
— Den 3en dezer is te Antwerpen plotseling overleden, in den ouderdom 

van zes en zeventig jaar, dc architect Ilenri M . J . Schudde, in leven professor 
aan de Academie van Schoont; kunsten te Antwerpen, ridder van onderschei
dene orden en lid van verschillende corporutieün. Onder de door hem uitge
voerde bouwwerken bckleeden eene voorname plaats : de beurs cn het onlangs 
voltooide loodshuis te Antwerpen en het Stationsgebouw te Brugge. 

— Het heeft te Herlijn nog al de aandacht getrokken, dat Keizer Wilhelm 
bij de feestelijke inwijding van het nieuwe Rijks Ug-gebouwden bouwmeester 
Paul Wallot niet h'-eft aangesproken, terwijl in de troonrede evenmin werd 
gewaagd van de verdiensten van den architect, die het plnn voor hel gebouw 
ontwierp. Over die behandeling spreken verschillende bladen zich duidelijk 
uit. Dc tfat* Zfitunrj noemt het voorbij gaan van Wallot bij het leggen van 
den sluitsteen cn in de oorkonde wcen schrillen wanklank." 

iMet de eerste zitting van den Ryksdag in het nieuwe gebouw op 6 December 
1.1. bracht de president Lcvetzow eerst een woord van dank aan den gcnialcn 
bouwmeester. (Tel.) 

B E R I C H T E N . 
— Als vervolg op het bericht, voorkomends iu het nummer vnn dc vorige 

weck, betreffende de prijsvraag van dc nieuw te bouwen K. K. ziekenverple
ging alhier, dient, dat het metdeu eersten prys bekroonde ontwerp, ingezonden 
onder motto i liefdadigheid is ingezonden door den heer A C'. Uleijs en het met 
den tweeden prijs bekroonde ontwerp onder motto: 6*. M. iu cirkel door den 
heer Fos. Th. ,1. Cuypers. 

Dc jury bestond uil dc heeren geneeskundigen : Dr. J . G . M . Hanlo ; Dr. 
K . II. G. Thjjuen, oud-directeur vau het binnengasthuis j Dr. J . Knijper, 
directeur van het Wilhelmina-gasthuis ; en de heeren bouwkundigen : II. P' 
Berlage Nz., II. Leguit, archilcclcn tc 'Amsterdam en Boerbooms, architect tc 
Arnhem. 

Het Bestuur der ziekenverpleging zul vermoedelijk besluiten tot tentoon
stelling der ingekomen plannen (zeven in getal) in het gebouw der Maat
schappij tot bevordering der Bmwkunt. 

— Naar men verneemt, is het Beursplan (verbouwing en verlenging der 
tegenwoordige beurs) weder in handen van dc commissie ad hoe gesteld. De 
verschillende handelscomniissics, de Vereeniging voor den effectenhandel cn 
ook dc Kamer van Koophandel hebben zich bij het plan neergelegd. Alleen 
is, ter gemoetkoming nan den wensch der commissie voor den graanhandel, 
in bedenking gegeven de voor korenbeurs bestemde ruimte eenigszins uit te 
breiden cn mag men spoedig een aldus gewijzigd nieuw project tegemoet zien. 

— Den ten dezer is in het gebouw der Mij. tot bevordering der Bouwkunst 
(Marnixstraut 402) eene tentoonstelling geopend van aquarellen, teekeningen 
en schetsen van den heer G . Hcnkes. 

T W E E D E J A A R G A N G N°. 50. ZATERDAG 15 DECEMBER 1894. 

R E D A C T I E V A N A K C H I T K C T V K A E T A M I C I T I A : 

H . G . J A N S E N , C. W . NIJHOFF, JOS. T H . J . CUIJPERS, 
P A U L J . DB J O N G H cn J . L . M. LAUWERIKS. 

Bijdragen te adresseeren aan den Heer P A K I , . J . D I JONQH,Vijzelstraat 
40 tc Amsterdam, cn alles, wat de Administratie van het Genootschap 
betreft aan den Heer J . C. D. Dl G A Z A R , le Secretaris, American-
hotel te Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P . 

Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege 
zonden, aan alle leden van het Genootschap. De jaarlijkschc contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 1 2 . — 
„ kunstlievende leden „ L0.— 
„ buitenleden , 7.50 

51EDEDEEL1NGEN V A N HET GENOOTSCHAP. 

De 39ste algemeene, tevens 1012e gewone Vergadering, 
zal gehouden worden in het Genootschapslokaal Ainerican-
Hótel, Leidscheplein, op Woensdag 10 December a.s., des 
avonds t half acht" precies. 

Agenda : 
a. Opening van de Vergadering door den Voorzitter. 
b. Verslag over het Genootschapsjaar 1894 door den lsten 

Secretaris. 
c. Verslag over de geldmiddelen door den Penningmeester. 
d. Verslag over het geldelijk beheer over 1894 door de 

verificatie-com missie. 
e. Behandeling der begrooting voor 1895. 
f. Verkiezing van twee bestuursleden. Volgens rooster 

treden af de heeren H . G. Jansen en J . Koflieberg. De 
heer H . G. Jansen stelt zich niet herkiesbaar. 

g. Verkiezing van eeu bestuurslid iu de plaats van den 
heer O W . Nijhoff. 

h. Verkiezing van een Voorzitter 
i Verkiezing van twee redactieleden. De heeren Paul J . 

de Jongh en C. W. Nijholf stellen zich niet herkiesbaar. 
k. Uitloting van vijf aandeelen der leening van 1886. 

Namens hel Bestuur, 
De lste Secretaris, 

3. C. D. DI GAZAR. 

DE W O N I N G V A N V O O R H E E N E N THANS. (*) 

(Vervolg van blz. 210.) 

Overgaande nu tot de beschouwing der woning in onzen 
hjd, zouden wij deze over het algemeen kunnen verdeelen 
"» 4 hoofdtypen als volgt: 

Tjez>ng, gehouden door den heer Paul J . dc Jongh in" het Genootschap 
• Architectura et Amicitia" te Amsterdam en de Vereeniging «Bouwkunsten 
'"endscbap" , c «otterdam. 

lo. Arbeiderswoningen ; hiermede voornamelijk bedoelende 
de groepenwoningen met slechts ééne verdieping (de z.g. 
cité* ouyrières.) 

51en vergeve mij, dat ik bij dit onderwerp niet lang zal 
stilstaan, niet echter omdat zulk eene bespreking overbodig 
is ; integendeel, bijna alles moet nog gebeuren om eene 
goede oplossing van het arbeiderswoning-vraagstuk tc vinden; 
het is evenwei een onderwerp alleszins waard geheel afzon
derlijk te worden behandeld. 

Dat er .nog veel, zeer veel gedaan moet worden, bewijst 
ook het verslag der commissie van het in 1893 gehouden 
onderzoek naar den toestand der arbeiderswoningen te Am
sterdam (oude stad), welk verslag een treurig beeld geeft 
van de volslagen onbewoonbaarheid tier bewoonde kelders 
en krotten. 

De tijd is zonder twijfel gekomen, dat ook tie werkman 
voor zich en zijn gezin zijn deel van de goede woning komt 
vragen als zijn waarachtig recht ; nog steeds wordt naar 
eene goede oplossing gezocht ; het is de taak van den bouw
meester vooral, eene afdoende oplossing van dit vraagstuk 
te vinden. 

De priesters der bouwkunst zijn steeds voorgegaan door 
alle eeuwen heen: nadat de godsdienst zijn tempel vroeg, 
kwamen vorsten en vroegen kasteden en paleizen, de mach
tigen vroegen hunne rijke woningen. Na den godsdienst was 
het de adel, was het gisteren de burgerstand, zal het mor
gen de werkman zijn, die den bouwmeester zijn woning 
vragen zal. 

Als tweede type zou ik willen noemen de kazernehuizen, 
blokken woningen zooals die in den laatsten tijd, vooral in 
Amsterdam met eene bewondering-afdwingende snelheid wor
den neergezet; huizen van 4 ;\ 5 verdiepingen of zoo noodig 
meer, (naar verhouding van de toename der bevolking en 
het stijgen der grondprijzen,) elke verdieping eene afzonderlijke 
woning, veelal ook nog door twee gezinnen bewoond ; alles 
bereikbaar door één gemeenschappelijke trap, niet al te best 
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verlicht en gewoonlijk van eeu ongemakkelijk soort; die 
trap is vooral in de mindere wijken de conversatieplaats 
voor de verschillende bewoonsters van het huis en de alge-
ineene spee'gelegenheid voor de jeugdige bevolking bij slecht 
weer. Dit huiselijk samenzijn heet dan ook in de volkstaal : 
op één trap wonen. 

Het derde type zijn huurwoningen, welke over het alge
meen in twee gedeelten bewoond zijn, met voor elke woning 
een afzonderlijken toegang ; deze huizen, vooral die welke 
in de laatste jaren gebouwd zijn, hebben bijna allen dezelfde 
ongezellige indeeling : 

Het benedenhuis : naast den ingang met trap, een voor
kamer, porte-brisée, achterkamer, veranda ; naast de achter
kamer, de keukeu ; boven : kamer vóór, alkoof, kamer 
achter ; naast voor- en achterkamer nog een klein kamertje 
van 2 x 3 meter. 

Ie Bovenhuis: weer voorkamer, porte-brisée, achterkamer, 
naast de eerste een klein kamertje van 2x3, naast de 
laatste een keuken van 2x3; boven weer kamer, alkoof, 
kamer en twee stuks van 2 X 3 . Zoo knn de verdeeling 
zonder bezwaren worden doorgezet met hetzelfde systeem 
van: vóór, alkoof, achter en 2 stuks van 2x3. 

Pio. 1. 
1 Ingang. 2 Voorvestibule. 3 llnll. 4 Eetkamer. 5 Garderobe, 

(i Boudoir. 7 Salon. 8 Dienkamer. 

A!s tierde type kunnen wij nemen enkele woonhuizen 
of viila's, bewoond slechts door één gezin. Dit is vooral 
hel type woonhuis, dat de groote aantrekkelijkheid heeft ge
heel vrij te zijn en dat dus meer het eigenlijke „home"is. 

De zoogenaamde familiehotels of étagewoningen, in de 
beteekenis zocals die vooral in de groote steden van Frank
rijk iu gebruik zijn, die woningen waar wetenschap en kunst 
en handel eu industrie en gebrek onder één dak wonen, 
waarin we alle vakken, alle pogingen, alle standen vinden, 
de armste in stand ditmaal het hoogst geplaatst, zijn in ons 
land niet bekend. 

In Engeland heeft men het systeem voor één familie, iu 
uitgebreiden zin, behouden ; dit staat iu liet nauwste ver
band met het Engelsch leven en karakter, dat wil, dat 
iedereen zijn eigen „home" heeft. Toch is in Frankrijk 
evenwel dit stelsel reeds in groote mate aangenomen; de 
builen het centrum gelegen wijken en de voorsteden der 
meeste groote Fransche sleden zijn bebouwd met kleine 
woonhuizen voor ééne familie, welke ten deele zijn ingebouwd 
of vrijstaand als villa zijn opgetrokken. 

Tusschen de vier genoemde typen zijn nog verschillende 
schakeeringen, welke echter in dit overzicht niet genoemd 
behoeven te worden en kunnen we nu overgaan tot de be
handeling der onderdeden en wel vooral van het laatst 
genoemde, de woning voor één familie, als zijnde dit het 
beste type van woning. En hiervan weer alleen dal type 
van woning behandelen, dat meer het karakter draagt van 
het huiselijk leven en minder dat der zoogenaamde groote 
wereld ; meer de woning der gegoede middenklasse, dan de 
behandeling van de weelde-inrichting der gioote woonhuizen 
of paleizen, welke als hui» gewoonlijk ééu ding missen, nl. 

de huiselijkheid ; zulke woningen dus, welke minder voor 
de huisgeuooteu, maar meer voor de ontvangst van vele 
gasten op groote schaal, zijn ingericht, wil ik hier niet 
bespreken. — 

Vosmaer zegt: „Onze woning en onze persoon moeten 
één zijn. Het huis zij ons ie huis. Huiselijkheid, gezellig
heid, de huiselijke kring, de huishaard, het huisgezin, ons 
dak, dat alles drukken wij uit met de woorden : le hui» 
zijn, en als wij ergens recht op ons gemak zijn, zeggen 
wij : „hier zijn wij t'huh". Dit in volle of in de bereik-
baarste mate te bezitten, is eeu vau de hoogste levensge
nietingen 

Ondanks het hier en daar veldwinnen van vreemde zeden, 
de bespottelijk hooge eischen, die sommige jongereu gaan 
stellen aan het oprichten van een huis en huisgezin, (Vos
maer spreekt M . H.) ondanks de gemakken (?) en weelde vau 
het sociëteitsleven, die velen verleiden, en van het minder 
prijslijke vrije leven, is huislijkheid nog eene deugd, die 
in Nederland heerscht. 

Het komt er dus zeer op aan dat huis tot een waar 
huis te maken, daar de mate van gezondheid, gemak, schoon
heid te verkrijgen, die voor ons meer of minder bereikbaar 
is. Maar dan moet ook ons huis in overeenstemming zijn 
met onze levenswijs en middelen, en het moet de uitdruk
king zijn van onze persoonlijkheid." 

De groote questie dus is ons huis tot een echt degelijk 
tehuis te maken, waarin gemak, schoonheid eu gezelligheid 
hand aan hand gaan. Dit is in 
teekenis bereikt in het Engelsch 

1. in bijna volmaakte be-
woonhuis, in zijne inwen

dige verdeelingen ver
siering. Haar is in 
die woningen over het 
algemeen eene gezel
lige onregelmatigheid, 
spottend met alle re
gelen van symetrie, 
een schijnbaar los 
tegen en naast elkan
der plaatsen van ver
trekken, welke te 
samen dat huis maken 
tot één geheel van 
gezelligheid en huislij
kheid, dat weldadig 
aandoet. Als duidelijk 
voorbeeld hiervan acht 
ik in Dicken's liet 
Verlaten Hui» dat ge
deelte, waarin de 
machtig eminente 

i r v w F t ° o r V schrijver ons eene be-
FIQ. 2. schrijving van dat 

huis geeft, welke aldus luidt : //Het was een van die verruk
kelijke, ongeregelde huizen, waar men van de eene kamer naar 
de andere, trap op, trap af gaat, en waar men nog aan meer 
kamers komt als men denkt, dat men ze allen gezien heeft 
en waar een milde overvloed van kleine portalen en gangen 
is, en waar men nog landelijke kamertjes vindt, op onver
wachte plaatsen, met schuine ruiten eu groen gebladerte, 
dat het venster wil indringen. Mijne kamer was van dien 
aard, met een ongelijken zolder en meer hoeken, dan ik 
naderhand ooit geteld heb, eu eeu schoorsteen (er lag eeu 
houtvuur te branden) in het rond geheel met witte tegeltjes 
bezet, in elk waarvan een helder miniatuurtje van het vuur 
vlamde. 

Uit deze kamer ging men twee trappen af naar een 
heerlijk zitkamertje, dat op een bloemtuin uitzag. Hieruit 
ging men drie trapjes op naar een slaapkamer, die eeu 
breed venster had, met een heerlijk uitzicht (wij zagen nu 
eene groote uitgestrektheid ouder de sterren liggen). Uit 

deze kamer kwam tr.en op eene kleine galerij, waarop de 
andere pronkkamers, (maar twee) uitkwamen, en dan eene 
trap met zeer lage treden af, die ecu voor de hoogte zeer 
groot getal hoektreden had, in het voorhuis. Maar als men 
in plaats van de deur der slaapkamer uit te gaan nanr 
mijne kamer terugkwam en de deur uitging waardoor men 
was binueu gekomen cn ten scheef trapje opging, dat zich 
op eene geheel onverwachte manier van de groote trap af
wendde, verdwaalde men in gangen, waar allerlei dingen 
stonden, mangels en driehoekige tafels, en een echt Indische 
stoel, die tegelijk eene sofa, eeu kotier en een ledikant was, 
en in elke gedaante naar een ding tusschen een geraamte 
van bamboes en eene groote vogelkooi geleek en, niemand 
wist door wien of wanneer uit Indie was medegebracht. 
Zoo kwam men aan Richard's kamer, die gedeeltelijk slaap
kamer was, en inderdaad eeu zeer gerielelijk samenstel van 
een aantal kamers scheen te zijn. Van deze ging meu recht, 
met eeu gangetje er tusschen, naar de eenvoudige kamer, 
waar mijnheer Jarndvce sliep; daaruit kwam men iu een 
anderen gang, waar eene achtertrap was, en waar men de 
paarden buiten den stal kon hooren afwrijven en toeroepen : 
„sta-vast" en „sta-stil" daar zij op de ongelijke steenen dikwijls 

F I G . 3. Hall. (zie plan Pio. 2.) 
uitglipten. Of men kon, als men eene andere deur uitging 
(elke kamer had ten minste twee deuren) wederom met een 
half dozijn treden en door een lagen boog, recht naar het 
voorhuis gaan en zich verwonderen, hoe men daar terug
kwam, of hoe men er ooit vandaan was gekomen. 

Het meublement, meer ouderwetsch dau oud, evenals het 
huis zelf, was even vermakelijk ongeregeld . . . • . . . 
Dit waren — met de verlichte vensters, hier en daar door 
de schaduwen van gordijnen verzacht, die in den sterren
nacht uitstraalden; met het licht en de warmte en het gemak; 
met het gastvrije gerinkel in de verte van de toebereidselen 
voor den maaltijd, en juist wind genoeg om een zacht 
accompagnement te vormen bij alle geluiden, die wij hoorden 
— onze eerste indrukken van „het Verlaten Huis". 

Dit is een beeld van het gezellig tehuis voor oogen tooveren, 
zooals men dat van den architect met alle hulpmiddelen 
van stift en kleur op papier niet kan verwachten. 

_ Als we ook de verschillende Engelsche tijdschriften doorzien, 
vinden we in de meeste plattegronden die goede oplossing 
van eene huisehjko inrichting (Zie tekstfiguren.) 

Het Engelsch woonhuis als type vau woning aannemende 

wil ik dit ook als grondslag nemen voor verdere beschouwingen. 
Vooraf maak ik de bemerking, dat ik volkomen overtuigd 

ben weinig of geen nieuwe gezichtspunten te openen omtrent 
de inwendige verdeeling en versiering, welke eene goede 
woning kenmerken ; evenmin is het mijne bedoeling gege
vens aan te bieden voor een werk of verhandeling, welke 
tot titel zou kunnen voeren: „Receptenboek van kelder tol 
zolder", of „De kunst om iemand thuis te honden". Het 
is bovendien totaal onmogelijk recepten te geven voor de 
inrichting van ons woonhuis, zooals die bestaan om het eten 
op smakelijke wijze klaar te maken, omdat zij die niet 
voldoende artistiek oordcel of laten we liever zeggen mank 
hebben, om tapijt en gordijnstoll'en, meubelen, behangpapier 
enz. uit te kiezen, ook niet bij machte zijn die voorwerpen 
op de jubte wijze toe te passen en te plaatsen. 

Nu komen we weer tot het lieve, meermalen besproken 
onderwerp smaak, met al zijn nasleep vau spreekwoorden, 
als : „over smaak moet niet getwist worden", of „ieder zijn 
smaak en ik de mijne" en meer dergelijke zoetsappigheden, 
welke dan nog gevolgd worden door den algeincenen dood
doener : „we zullen maar zwijgen, het is een kwestie van 
smaak". Ditmaal zal ik ook hierover niet uitwijden ; het is 
eene geschiedenis zonder einde, vooral daarom, omdat 
voorkeur welke iedereen heeft, gewoonlijk voor smaak, welke 
niet iedereen heeft, versleten wordt. 

Na deze afdwaling zal ik nu eindelijk de beschrijving 
van het huis aanvangeu en kom langs den gewonen weg, 
den ingang nl., binnen. 

Voor huizen, waarin over 't algemeen niet meer dan 3 of \ 
personen tegelijk binnenkomen, is eene monumentale entree 
of voorvestibule, waarin men desnoods met paard en rijtuig 
zou kunnen binnenrijden, geheel onnoodig. De entree is de 
eenige ruimte in huis, die niet in de serie woonruimten 
moet worden opgenomen ; de entree is het wachtlokaal voor 
bezoekers, die men niet op straat wil laten staan, doch die 
niet verder komen mogen dan de vloermat, en als er geen 
afzonderlijke dienstingang is, de plaats ook waar bakker 
of slager in afwachting is van huishoudelijke bestellingen. 
Die ingang is dus meer een overdekt vervolg van de open 
lucht, meer niet; de bewoners van het huis moeten daar 
nooit behoeven te passeeren, dan alleen bij uit- of ingaan 
van het huis, kamers moeten daarin niet uitkomen en is 
aldus totaal geïsoleerd van de eigenlijke woning. 

Van den ingang naar de vestibule. 
Veelal is deze geheel in het karakter van den ingang, 

het liefst zoo koud en wit mogelijk, steenen vloer en naakte 
wanden, zoodat men uit een der kamers komende een ge
voel krijgt alsof men op straat staat. De vestibule moet in 
de woning worden opgenomen en niet daarin geplaatst zijn 
als een koud, ongezellig lokaal, dat men zoo spoedig moge-

I'm. I. 

lijk ontvlucht en dat voor vertoeven totaal ongeschikt is. 
In de Engelsche woning vinden wij daartoe eene goede 

oplossing in het ontwerpen van de z.g. Halt; een Engelsch 
huis zonder de typische hult is bijna niet denkbaar. Ze is 
wat de inrichting betreft geheel behandeld als zaal of groote 



218 A R C H I T E C ï U R A. 15 December 1894. 

kamer: tapijten, gobelins bedekken de wanden, rond
gaande lambris, meubelen, planten enz. De trap is gewoonlijk 
niet in maar aan de ball grenzend ontworpen, afgescheiden 
door betimmerde openingen, waarin kleurige portieres de 
gezelligheid van bet geheel verhoogen. 

Die trap ook behoeft in een woonhuis als in deze ver
handeling bedoeld, niet monumentaal of zachter uitgedrukt 
niet breed te zijn en veel ruimte iu te nemen ; ze dient 
toch gewoonlijk slechts tot opgang naar de slaapkamers en 
leidt niet naar vergaderzalen, waar op eeue groote volks
menigte moet gerekend worden. 

In het woonhuis kan de trap als 't ware een meubel 
zijn ; het verhoogt het gezellig aanzien niet, wanneer ze in 
al haar omvang iu de vestibule uitpuilt; ze mag wel eenigs-
zins gemaskeerd wezen, daar ze toch in hoofdznak ten dienste 
is der huisgenooten, die haar ligging weten en een vreem
deling in dat huis, nooit alleeu den weg nair boven zal 
behoeven te zoeken. 

De* kamers zullen zooveel mogelijk afzonderlijk vanuit de 
hall of vestibule bereikbaar wezen en ook zullen de hoofd-
vertrekken ondciling zijn verbonden ; de eetkamer zal zoo 
dicht mogelijk aan de keuken grenzen met eene kleine tus-
schengelegen dienkamer, zoodat het personeel met het op
dienen van bet eten, enz. nooit lange wandelingen door het 
huis behoeft te maken ; verder in de nabijheid der keuken 
de andere dienstlokalen ; zoo dicht mogelijk bij den ingang 
d: spreekkamer, geheel afgescheiden van de huiselijke be
weging; dan nog toiletkamer en W. C , zoo weinig mogelijk 
zichtbaar vanuit de vestibule of gang. Het aantal kamers 
hangt natuurlijk af van den stand en het aantal der bewo
ners en kan over het algemeen bestaan uit een ontvangka
mer of salon, welke vooral geen pronkkamer zijn moet, waarin 
de gasten zoowel als de huisgenooten in een toestand van 
opgeprikthcid zijn en geheel niet Hum in hun eigen huis 
Vervolgens de eetkamer (reeds genoemd) en de huiskamer, 
het algemeen woonvertrek voor dagelijksch gebruik. De 
slaapkamers liggen gewoonlijk op de verdieping en hebben 
in de eerste plaats voldoende licht en lucht noodig en 
zooveel kubiekeu inhoud als men redelijkerwijs mag cisehen 
voor een gewoon sterveling, die er p. in. een derde deel van 
zijn leven moet doorbrengen. Ook op deze verdieping toilet
kamer en W. C. en vooral een badkamer, welke in geen 
enkele goede woning ontbreken mag. 

Dit zijn nu algemeenheden over dc indeeling van het 
woonhuis, die iedereen weet en die in elk bijzonder geval 
zich moeten regelen naar de cischen der bewoners. Hoe 

F I G . 5. 

meer hoeken in die kamers zijn, hoe gezelliger en hoe ge
schikter om gemeubileerd en versierd te worden ; rechtvaardig-
rechthoekige kamers bieden geene verrassingen, men overziet 
ze geheel met één oogopslag en de plaatsing der meubelen 
wordt onvermijdelijk stijf eu houterig en voert ons tot 
het tafel-en-zes-stoelen systeem. 

Het algemeen woonhuistype den laatsten tijd iu de steden 

gebouwd, welke ik ouder punt 3 noemde, vertoont dan ook 
eene treilende eenheid in de onderdeelen. De schoorsteen 
een witte reep met zwarten mantel als een grafmonument, 
gewoonlijk in het midden der kamer geplaatst en deze als 
't ware in twee stukken snijdende, dan een porte-brisée, die 
nergens toe dient en altijd naar verhouding der kamer veel 
te breed is, de gewone deuren naar de kamertjes van 2 X 3 , 
een koud wit plafond met de noodige overlading van vruch
ten en bloemen, een behang van zooveel de rol tot. onder
aan op het plint, dat is het gewone kader waarin nu be
hoorlijk gemeubileerd moet worden. 

Met de decoratie vau elke kamer zal rekening gehouden 
moeten worden met hare verhouding, verlichting, plaatsder 
deuren, schoorsteen en nog vele andere onderdeelen. Wan
neer een vertrek te lang is, is het noodig het door flink 
sprekende meubelen of kamerschutten te verdeelen ; is het 
te hoog dan kan daaraan worden te geinoet gekomen door 
een hooge lambris of een hoog rondgaand fries onder het 
plafond ; is het te laag, dan moet dat niet versterkt worden 
door te veel horizontale lijnen. Dit zijn alweer algemeen
heden zooals er meer nog te noemen zouden zijn ; om alles 
juist te bepalen moet men nauwkeurig nagaan, hoe eene 
kamer is. 

Dc motieven, welke de meer permanente deelen uitmaken 
der decoratie van een vertrek, zijn voor een groot deel van 
invloed op het eindeffect en elke architectonische behandeling, 
zooals lambris, boogbetimmcring, afgetimmerde hoeken of 
zitjes, schoorsteen, omtiinmering, enz., moet te samen op
genomen zijn in de decoratieve behandeling. 

Zulke betimmeringen moeten niet elk afzonderlijk sterk 
spreken, dit zou te spoedig vervelen ; daar is niets hinder
lijker in een vertrek dan overlading in een of ander betim
merd gedeelte volgepropt met allerlei architectonische motieven 
en motiefjes ; alles moet integendeel één geheel vormen, rustig, 
sober, vooral aangenaam stemmend door passende kleur eu 
in harmonie zijn met meubelen, stoffen, kleeden, enz. ; het ge
tuigt het tegendeel van goede smaak als een meubel of eene 
versiering met geweld ons wordt voorgehouden en we ge
dwongen worden voortdurend er naar te zien ; de functie van 
een meubel of ander onderdeel der decoratie is aan zijne 
bestemming te beantwoorden en te voldoen aan de schoon-
heidseischen. Een houten rondgaande lambris b.v. is aller
minst geschikt om met versiering overladen te worden ; het 
mag feitelijk niet anders zijn dan eene bekleeding van den 
muur eu moet als zoodanig rustig en eenvoudig wezen. 

{Wordt vervolgd) 

finsciIIKDKNIS DBS STICHTING VAN DE 
A B D I J V A N IIOLDUC, 

DOOK Dit. P. J . H . CuiJl'KRS. (*) 
{Vervolg van bh. 213.) 

Wut betreft de kerk die bij bouwde, dirne, dat ze gelegen is ia de nabyheid 
vim Doornik, in het Westen, op een heuvel — en ecnige juren na bare vol
tooiing werd zy de zetel van een klooster van ordelyke kanunniken, maar hun 
aantal groeide dermate aan dat zij 't op dezen heuvel te benauwd kregen — 
waar bovendien de droogte van den grond het leven moeielijk maakte, en 
bouwden zij voor zich een ander klooster in een vlakte, bedekt met gras. 
gelegen tusschen den heuvel en de stad, waarom zy' het den uaam gevi n van 
klooster ter Hcy'dc. Zij verlieten echter 't eerste huis niet geheel; de kloos-
stcrovcrheid liet er broeders om zorg te dragen voor den goddclijken dienst. — 

Dc broeders van dit klooster hebben 't zelfde kostuum en van den zelfden 
vorm als men draagt te Kolduc; zy' dragen een zwarte kap boven het 
koorhemd met een tunica er onder. 

Na den bouw dezer kerk en zyu wyding voor dc uitoefening van den heiligen 
dienst, verliet Ailbert ziju gebuorteland en begaf zich naar het Oosten, ver
gezeld van zyu twee broeders Thimotheu» en Walger. Dc drie broeders gaven 
zich dus over aan den wil Gods die hen leidde omdat een hunner, gewijd 
tot het priestersscha|., een vurig bewonderaar der heilige Drieeenheid was. 

N i cenigen lyd zekeren weg gevolgd te hebben en zich nog op kleinen 
afstand der stad bevindende, begonnen zy onderling te overleggen welken weg 
zy' ingeslagen waren, niet wetende waar het pad, dat zij gevolgd hadden, 
heenvoerde. 

ltij Ailbert kwam 't denkbeeld op een onbebouwde plaats te gaan zoeken, 

(*) Uittreksel van „La revue de 1'art chréticn", vertaald door 11. W. Mol. 
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tusschen de Hijn en de Maas, waar zy met handenarbeid hun God zonden 
kunnen dienen , 't was als een herhaling der openbaring die hem vroeger, 
toen hij in zijn land was, zoo dikwijls was verschenen in den droom, zooals 
i n , n gelooide, een openbaring waarin hem dc plaats tusschen Ryu en Maas 
verscheen waar dc kerk van Kolduc moest worden opgericht. 

Dc afstand Maastricht, zonder er zich optchouden, voorby'lrekkende, liepen 
zij tevergeefs het land tusschen Maas en Hijn af, niet een plaats kwam 
Ailbert geschikt voor er zijn woonplaats Ie vestigen, toen eindelijk de Heer 
uciii deed gaan naar Holduc zonder dat hij er zich zelf van bewust was. 

Op dit tijdstip kwam graaf Adelbert van Saphcnberg op zijn kasteel te 
Kolduc, alsof God hem tot een onimocien met den heiligen priester wilde leiden. 

Hetgeen nu volgt, bewijst wel dat het aldus moest ziju. 
Dc graaf die lot een voorname familie behoorde, was reids op jaren en 

onder zijn uitgebreide bezittingen bevond zich het crtleen waartoe het kerspel 
Rolduo behoorde. De gemalin vun den graaf heette Mathilda, men noemde 
baar zeer vroom en haar man was reeds op tamelyk gevorderden leeftijd toen 
zij hem een zoon schonk dien men Adolf doopte en die voor hun meer waarde 
had den al 't goud en de incest kostbare edelgesteenten; bij was hun ecnige 
erf»! m. Toen Ailbert te Kolduc was aangekomen, stelde bij zich i tn den 
nuf , op ziju kasteel, voor, verleide hem 't doel van zyn reis eu deed hem 
zijn verzoek. Deze stoud hem loc iu zijn domeinen te zoeken naar een ge-
schikte plaits, hein de verzekering gevende, dat, mocht hij een plaats vinden 
die geschikt was tot verwezenlijking van zijn plan, hij bereid was hem dit 
stuk grond nftestaan. 

Nadil Ailbert de bosschen die de door stroomen bevochtigde valleien he
el, kien, goed onderzocht had, oordeelde hij dat dc gronden de meest gunstige 
voordeélen aanboden, betrad vervolgens een vlakte die hem herinnerde aan 
die «elke hem zoo herhaaldelijk in zijn visioeuen verschenen was toen hij 
nog in Vlaanderen vertoefde. Hoornen omringden een weide, vol niet bloemen 
en win twee zijden bevochtigd door springbronnen die waler in overvloed 
gavin »l»of de ligging door den Schepper, in't byzonder, voor zy'ne dienaren was 
voorbereid. 

Toen hij nu tot op de plaats Wis genaderd, waar nu zich de krypti cn 
het sanctuarium bevinden, hief hij de handen ten hemel, boog de knieën, 
zeeg ter aarde en richtte tot God vurige geleden om hem te bedanken dat 
liij'hi-iu zoo vaak deze omgeving in zijn visioenen had doen zien. 

(lp ilii co.inblik weergalmden het gelui cn dc klank van klokken onder 
di n grond, zooals gezegd is door ziju broeders Thimotheus en Walger, ziju 
reismakkers ; dil wonder versterkte nog hun gedichten, dat deze plants voort-
un nau den dienst van God moest worden gewijd. 

Nu de plek en omgeving goed onderzocht te hebbeu zag hij zich op een 
afll | viiu 't bosch als hij slechts wenseben kon, en stecnen op een weinig 
verwijderden afstand, een rivier zeer nabij en gronden die uitmuntend voor 
,1,. cultuur geschikt waren; hij deelde dus den graaf mede, dat hij de plaats, 
gis. hikt om zijn verblijf te vestigen, gevonden bad en verzocht hem nu dc 
edeln digheid Ie hebben hem bijlestaun. 

Dewijl deze streek begrensd werd door een legerplaats waarvan het geluid 
en hel tumult, de rust en den vrede van het klooster zouden kunnen ver
storen, wenschtc de Graal', dat hij een meer verwijderde streek zou kiezen, 
die hem een meer volinuaktc eenzaamheid zou verschaffen — maar Ailbert 
bleef er de voorkeur aan geven op deze zelfde plaats te blijven. 

Alsnu siond de giaaf 't hem geheel in eigendom al niet 'l geheele terrein 
gelegen tusschen dc twee springbronnen en de stroompjes die er uit ont
stonden, — vanaf den westelijken weg lot aan dc rivier die door het oostelijke 

| i e D | — inbegrepen waren ook de bosschen en gronden. 
Dc graaf had toen geen andere vrije en ledige gronden waarover hij had 

kiiiniMi beschikken. 
Van zijn kant, had Ailbert in 't minst niet 't plan er voordeel uiltelrek-

ken, vast besloten armoede te verduren was hij tevreden toen men hem de 
uitgestrektheid, die hy kiezen kon, aanwees. Hij bepaalde de gebied palen 
tusschen de vallei van het kleine dorp waarin zich dc legerplaats bevond 
ui lui bed vau den slrooin, teneinde aan den oever van dezen waterloop ecu 
molen te bouwen, — wat dan ook ecnigeu tijd later werd uitgevoerd. 

In bet jaar 1101, het 4e regceringsjnar van keizer Hendrik IV en het 
Die jaar van de wijding van Obertns, bisschop van I.uik, nam Ailbert de 
•treek die wij beschreven hebbeu in bezit en vestigde zijn woonplaats, met 
zijn beide broeders, in deze onbewoonde streken die tot op dit ty'd-
stip nog geheel ongecullivecrd waren. Hij zette zich met hem aan den arbeid 
om Int te ontginnen eu vruchtbaar te maken, aanvankelijk stichtte bij er 
een houten kapel en 't eerste wat ze deden was de heilige mysteriën plech
tig Ic herdenken, — aldus zijn vrome onderneming onder de goddelijke 
bescherming stellende terwijl hij haar door een godvruchtige daad iuwydde. 

Iu den jare 1108 na Christus geboorte, volgens de eerste oplcekeu'nig, wijdt 
Obertus, bisschop vnn Luik, dc plaats waar dc kerk van Kolduc en dc 
krypti zijn gebouwd geworden ter eerc van de heilige maagd Maria, moeder 
Gruis en van den Aartsengel, den heiligen Gabriel, — dit geschiedde op 
Woensdag den 13den December, den 9en dag der maand, in de derde jaar 
van de regeering van keizer Hendrik V, het 16e jaar van het bisschops
waardigheid van Obertus. Graaf Adelbert cn zyn zoon Adolt schanken, staande 
voor bet altaar cn in tegenwoordigheid van den hogepriester, vóór dat deze 
nu l de zegening begon, den grond cn alles wat zy' er aan toegevoegd hadden 
'ut uitsluitend en zonder voorbehoud aan God, wijdende aan dc Heilige 
-Maagd cn aan den heiligen Aartsengel Gabriël. Zij regelden olstocn de wijze 
waarop de belangen van de kerk beheerd, beoordeeld en beslist zouden worden. 

Iu den jarc 1110 stierf graaf Adelbert die dezen grond geschonken had aan 
God, aan de Heilige Maria, de eeuwige maagd en aan den Heiligen Engel 
Gabriël. Hy stierf te Saphcnberg waar hij zijn residentie had en gelijk hy' 
u>j zijn leven bevolen hnd, werd hij met luister begraven in 't midden der 
krypti naby' 't altaar, een inscriptie toont aan dat hy er rust. 

'n 't jaar 1111 bespeurde de heilige priester Ailbcrl, die dezen grond aan 
den dienst van God gewyd had en die in zeer hooge mate 't besef had van 
waarachtige Christely'kc liefde, dat deze wezenly'ke deugd gevaar liep hem cn 
broeder Kinbricon, tengevolge vau dc onverecnigbaarheid van beider karakters 

en sentimenten. Niet tot last van en ook niet een oorzaak van tweedracht 
willende worden met een man die zooveel goeds voor deze kerk gedaan had, 
verliet hy deze broederlijke woning en vertrok daarheen waar God hen zou 
leiden. 

Na langen tijd rondgedwaald te hebben kwam hij in een groot woud iu 
Frankrijk gelegen, genaamd Thiérarche en na in dit woud een terrein van 
een duizend omtrekken verkregen te hebben begon hij na eerst de hoornen 
omgehakt te hebben dcu grond te cultiveercn cn de fundamenten te leggen 
voor het klooster dat den naam kreeg van Claire-lontaine. waarin nog heden 
ten dage een broederschap van kanunnikken bestaat die ecu wit kleed dragen. 

Zijn broeder Thimotheus stierf vervolgens in het klooster te Kolduc en 
werd den 3en Mei begraven. Ailbert, Stichter cn opperpriester van Claire-
lontaine verliet in 1122 deze streek, met 't doel zijn vrienden aan de over
zijde van de Rijn te bezoeken cn begaf zich naar Saphcnberg lot zijn ouden 
vriend graaf Adolf. Ecnigen tyd later begaf hij zich naar een afgezonderd 
buitenverblijf genaamd Sclhcnie waar hij ziek werd en de bewoners rondom 
stichtte door ziju vroomheid en liefde tot den naaste. 

Gedurende zijn ziekte, vroeg bij dengeue die hem oppaste, hein waler 
uit den put te brengen, teneinde zich te verfrissclieii en zijn dors! te lesseben, 
toen men het hem gebracht bad, proefde bij van den drank maar een wijn-
smaak bemerkende meende hy' dat men hem wijn gegeven had om zijn dorst 
te doen ophouden teneinde hem nieuwe krachten te geven, — de bukaal 
terzijde zettende, zeide hij waler gevraagd te hebben en geen wijn zoodat 
de zieke, ontevreden dat men hem niet gebracht had wat hij verzocht, den 
inhoud der bokaal wegwierp den dienaar last gevende voortaan sleehls water 
te brengen. — Toen men nu opnieuw den heiligen priester een bokaal bracht, 
proefde bij weer een wijnsmaak. Na nu dc bediende berispt te hebben over 
deze tweede ongehoorzaamheid, ging hij, na het vocht weggeworpen te hebben, 
zelf waler zoeken. 

De heilige priester proefde, toen bij dc bokaal aan de lippen zilte, ten 
derde male een wijnsmaak cn begreep toen dal de drank 't gevolg was van 
een weldaad Gods. Ilij dronk dus nu wat hem aangeboden werd terwijl hij 
den meester van hemel en aarde zijn eerbied betoonde. Toen wilden, na deu 
zieke, al de aanwezigen die getuigen waren geweest van dit wonder zichzelf 
van dc waarheid overtuigen — zij dronken allen en bemerkten dat het water 
veranderd was in wijn. /ij dankten God die hen die in hem gelooven zulke 
weldaden kan bewijzen. Toen de heilige vader zijn einde voelde naderen werd 
de kamer waarin hij zich bevond eensklaps bij het naderen vau den dood 
gevuld met zeer lieflijke geuren waardoor al de aanwezigen aangenaam wer
den aangedaan , toen hij den laatsten adem had uitgeblazen werd bij in een 
doodskleed gewikkeld eu allen haasten zich din Heer te danken dien een zoo 
groot mirakel bij het overlijden van zijn dienaar had doen gebeuren. Aldus 
stierf de heilige priester Ailbert. Zijn ziel het lichaam verlaten hebbende 
werd, zooals wij gelooven, door engelen ontvangen om eeuwig bij God te 
leven, dit geschiedde in 't jaar onzes lleerc 1122 op Maandag, 13 October, 
de Heer heerschende in de eeuwen der eeuwen ! 

V E R S C H I L L E N D E PERIODEN V A N A A N B O U W , 
V E R A N D E R I N G EN RESTAURATIE V A N 

DE K E R K TE HOLDUC — 

De kroniek van de abdij raadplegende kan men de vol
gende bouwperioden constuteeren van af de oprichting tot op 
heden — 

le. periode. Begin van de X l l e eeuw Bouw der krvpte 
met bare klaverblndvormige apsis; gewijd in den jare 1108 
en tegelijkertijd voor den dienst gebezigd — 

In de twee westelijke traveës is een aanhechting le zien ; 
deze wijst op een hervatting tier werkzaamheden — de 
kapiteelen der kolommen vertoonen een meer ontwikkeld 
karakter en het werk van bekwamer banden in de uilvoering 
van versierings-beeldhouwwerken — 

2e periode 1130. —De werkzaamheden aan het optrekken 
van het gebouw worden hervat. Het koor met ziju drie ge
welven in oven vorm wordt voltooid — 

3e periode 1138. — Men bouwt de muren ran het schip 
met de zijbeuken terwijl alleen twee traveës van bet schip 
en de zijbeuken worden overwelfd. 

-le periode 1113. — Men vervolgt de drie groote traveës 
van het westelijke deel van het schip, waarvan slechts twee 
overwelfd worden — 

5e periode 1209 — Voltooing der kerk, die van nu af 
aan geheel voor den dienst bestemd wordt. 

In dit lange tijdsverloop zien wij de kerk volgens het 
oorspronkelijke plan voltooien, namelijk volgens de basiliek-
vorm met klaverbladvormige apsis. 

In den jare 1213 verwoest een braud een groot deel van 
't klooster : 't is waarschijnlijk dat de gcheele houtconstruc
tie, bij deze gebeurtenis, vernietigd werd — Na deze cata
strophe vereenigden de monnikken van Beieren zich in 
kapittel met dien van ons land ; zoodanig dat zij later slechts 
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een enkele kloosterorde vormden — wederzijds hun leden 
in de verschillende kloosters der orde opnemende zooals zij 
dat gewoon waren — De kroniek zegt ons verder : — 

((Cuin adhuc ecclesia hec bic fingere lateres 
et cognere ad teguinentum ecclesiae et cuj usque oflicine, 
ne iterum forte locus pereat ignis ardore.)) (*) 

((Consecrata est Rodensis ecclesia a Philippo Razeburgensi 
episcopo 1209 )) Anno 1510 ((Hoc tempore aedificia monas-
terii sive incendiis sive vetustate consumpta.)) 

[Ee kerk von Rolduc is door Bisschop Philip van Hatreburg in 120!) 
ingewijd. In den jare 1516 » ln dit jaar is de kerk van h-t klooster 't zij 
door brand, 't zij door ouderdom vergaan.1'] 

Dit heeft bepaald betrekking op verschillende oorlogen 
en plunderingen waaraan het klooster in deze tijden was 
overgeleverd. 

((Anno 1557 Leonardus Dainmerscheid exstruxit choru m 
ecclesiae.)) 

[In 'tjaar 155" trekt I.eonardus Damnicrscheid het koor der kerk op." 

In 'tjaar 1568 wordt er melding gemaakt van een andere 
brand, evenals in 1574. 

((Anno 1589 turma militum in monasterium irrupit, nee 
totnm expilasse contenta, ecclesiatn aliquot, millibus fascicu-
lorum mundati straminis implens, illud in Sacello Stae Annae 
incendit: unde tantum incendium *st excitatum ut fornix 
istius Sacelli ignis vehementia resolutus ceciderit)) 

[Anno 1580 deed ecu compagnie soldaten een inval in 't klooster; niet 
alleen tevreden met plunderen vulden sommigen vau hen dc kerk met eenige 
duizenden bossen stroo, die zij in de kapid van St. Anna in brand staken : 
waardoor zoo'n hevige brand ontstond dat het gewelf in die kapel door dc 
kracht van het vuur werd verwoest]. — 

Dit steenen gewelf is vervangen door een pleistergewelf.— 

1600. Mathias Straelen reparat templum et aedificia. — 
[1C00. — Mathias van Straelen deed den tempel en dc gebouwen herstellen] 

1014. ((Balduinus ab Horptisch chorum ecclesiae fornice 
obduxit, summum altare et organum fieri ipse curavit, magnam 
ecclesiae turrim aedificavit et campanis instruxit, multisque 
reparatiouibus et copiosa supellectile monasterium exornavit.)) 

[161d a Balduinus van Ilorpusch bouwt het gewelf in 't koor der kerk, 
herstelt het hoogaltaar en het orgel, bouwt den grooten toren aan dc kerk 
en hangt er klokken i n ; doet vele hentellingen, en versiert het klooster 
met vele meubels. —] 

De schilderstukken dien het hoogaltaar versieren (?) zijn 
van het jaar 1635. — 

1671. ((Petrus Melchior van der Steghe tectum magnae 
turris ecclesiae a muro sursum novum exstruxit una cum 
parva turicula choro imminente.)) 

[Petrus Melchior van der Steghe heeft het nieuwe dak op den grooten 
toren van de kerk opgetrokken boven dc muren tegelijk met een kleine 
toren naast het hooge koor.] 

1089 ((Joannes Bock incipiensa domo Dei quae bactenus 
sine pavimento jacuerat templum lapidibus tectis per totum 
instravit cum jam prius ex simile lapide choro grandus 
apponi fecisset.)) 

[Joannes Bock beginnende met het huis (iods dat tot dien tijd geen 
steenen vloer had, heeft de kerk, in zijn geheel, met gekleurde steenen 
belegd, terwijl hij reeds vroeger de trappen aan het koor had doen beleggen.] 

1690. ((Hocanuo Dealbala est ecclesia cumante absolula 
fuisset ejus instauratio.)) 

[1090. In dit jaar is dc kerk gewit, terwijl voordien de herstelling was 
voltooid.*; 

(*) Uit gedeelte is door een hiaat in 't optchrifl niet goed te vertalen, 
komt echter op 't volgende neer: Men heeft de kerk die oorspronkelijk 
gedeeltelijk van hout schijnt geweest tc zijn, een bedekking van steen gegeven 
opdat hij niet wederom door de kracht van het vuur zou verwoest worden. 

1691. ((Instaurata est hac aestate Sacristia lapidibus 
quadris coctilibus.)) 

[1691. Dezen zomer is dc sacristie gerestaureerd met vierkante gebakken 
steenen.] 

1096. ((Joannes Bock idcirco tantum ex sumnio altari 
deposuit iconein B Mariae Virginis quod impediret erecti-
onem novi tabernaculi quod consequi curaverat.)) 

[Joannes Boek heeft het beeld van dc Maagd Maria van den top van het 
altaar verplaatst omdat het de oprichting van ccn nieuw tabernakel belette, 
waarvoor hij zoude zorgen.] 

(Wordt vervolgd.) 

PRIJSVRAAG VOOR E E N M U S E U M V A N 
EGYPTISCHE O U D H E D E N TE CAÏRO. 

Wij ontvingen van het Egyptische Ministerie van open
bare werken te Caïro bericht, dat een drukfout is geslopen 
in dat gedeelte van het programma van bovengenoemde 
prijsvraag, dat handelt over de eenheidsprijzen der materialen. 
Op bladzijde 136 no. 31 van Architectura staat (3e regel 
van boven) Gewone bloksteen, Mr' 1.170 Eg. ponden ; dit 
moet zijn : M* O.I70 Eg. ponden. 

B E R I C H T E N . 

— Ingevolgen besluit der vergadering van stemhebbende 
leden der Maatschappij „Arti et Amicitiae" te Amsterdam 
hebben thans bestuurderen zich gewend tot den minister 
van binnenlandsche zaken met het verzoek om eene verande
ring in de wijze van verlichting en plaatsing der schilderijen 
van Rembrandt in het Rijks-museum wel in overweging te 
willen nemen. 

Adressanten, zoo wordt in het adres gezegd, doen dit 
verzoek met des te grooter aandrang nu eventueele ver
plaatsing reeds een punt van bespreking in de afdeelingen 
der Tweede Kamer heeft uitgemaakt en bovendien een ge-
reede aanleiding daartoe kan gevonden worden, waar binnen
kort een aantal stukken uit gemeld Museum naar dat voor 
moderne kunst zullen worden overgebracht. 

Zij wenschen er op te wijzen, dat alle pogingen, tot nu 
toe in het werk gesteld oin de Nachtwacht en ook de Staal
meesters goed tentoontestellen, formeel schipbreuk hebben 
geleden en dat vooral de zoogenaamde / Rembrandt-zaal" in 
geen enkel opzicht beantwoord heeft aan het doel bij bouw 
en inrichting vooropgesteld. 

Redenen wederom zij zich met den meest ernstigen aan
drang tot den minister wenden met het verzoek dat het 
Z. Exc. moge behagen zoodanige maatregelen te nemen als 
nuttig kunnen worden geoordeeld om bedoelde meesterstuk
ken voortaan op alleszins voldoende wijze tentoon te stellen. 

— Bij beschikking van den minister van Waterstaat, Han
del en Nijverheid zijn benoemd tot tijdelijk buitengewoon 
opzichter bij den rijks-waterstaat, de heeren H. G. Hemmes, 
bij de werken tot verbetering van den Drielschen veerheuvel 
J . H . den Hartog bij de normaliseeringswerken van de Maas 
onder Poederoijen en Giesen en N . H . Edicus bij de haven
werken te Ymuiden. 

— Bij beschikking van den min. van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid is aan den civiel-ingenieur D. Wisboom, tijde
lijk adjunct-ingenieur bij de werken tot verlegging van den 
Maasmond, eervol ontslag verleend uit zijne betrekking. 

T W E E D E J A A R G A N G N°. 51. ZATERDAG 22 DECEMBER 1894. 

R E D A C T I K V A N A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A : 

H . G. J A N S E N , C. AV. N I J H O F F , JOS. T H . J . CUIJPERS, 
P A U L J . D E J O N G H en J . L . M . L A U W E K I k S . 

Bijdragen te adresseeren aan den Heer P A U L . J . D E 3 OSQUJ "ijzelstraat 
40 te Amsterdam, en alles, wat de Administratie van het Genootschap 
betrefl aan den Heer J . C. D. Dl G A Z A K , le Secretaris, American-
hotel te Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P . 

Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege
zonden, aan alle leden van het Genootschap. De jaarlijksche contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . , . ƒ 1 2 . — 
n kunstlievende leden » 10.— 
t, buitenleden „ 7.50 

M E D E D E E L 1 N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 
De correspondentie van het weekblad „Architectura" zal 

voorloopig worden waargenomen door deu heer J . L . M. 
Lauweriks, Nassaukade 369, zoodat bijdragen, enz. tot nadere 
aankondiging aau dat adres moeten worden toegezonden. 

Als Kunstlievend lid is toegetreden de heer A. G. de 
Geus, Ingenieur te Nieuwer-Amstel. 

2e. Van de leening //18S6" zijn uitgeloot de aandeelen 
Nos. 11, 25, 44, 55 eu 77. 

Namens het Bestuur, 
Be lste Secretaris, 

J . C. D . D I GAZAR. 

„ARCHITECTURA ET AMICITIA". 
39ste A L G E M E E N E EN 1012e GEWONE VERGADERING 

' VAN WOENSDAO 19 DECEMBER 1894. 

In kernachtige bewoordingen sprak de heer II. G. Jansen 
de openingsrede uit, waarna de notulen werden gelezen en 
goedgekeurd. 

Alsnu verkreeg de lste Secretaris het woord tot het uit
brengen van het jaarverslag over de Genoitschapsgeschiede-
ms in 1894, gevolgd door het verslag over de geldmiddelen 
door deu Penuiuguieester, den heer J . A. van der Sluijs 
V eer. 

De Commissie ter verificatie der kas van den Penning
meester bracht hierop bij monde van den heer E. J . van 
Dijk verslag uit, en huldigde den heer J . A. van der Sluijs 
Veer voor zijn finautiè'el beleid. 

De behandeling der begrooting voor 1895 had hierop 
plaats ; na eenig debat werd besloten voor de viering van 
net 40-jarig bestaan eene kleine memorie-post uit te trekken, 
waarna de begrooting werd goedgekeurd. 

Alsnu wordt overgegaan tot de verkiezing van 3 candidaten 
v°or de aftredende bestuursleden, de heeren H G. Jansen 
en ,T. Kofiieberg, (De heer Kollieberg stelde zich herkiesbaar.) 

Het resultaat dezer verkiezing was dat als candidaten 
| werdeu gekozen de heeren W. Kromhout Czn., J . Kofiieberg, 
j M . de Jongh en L . J . Rijnink. 

Bij de hierop volgende verkiezing werden als bestuursleden 
! gekozen de heer W. Kromhout Czn, en herkozen de heer 

J . Kofiieberg. 
Voor de bestuursfunctie van den heer C. W . Nijhoff, 

die bedankt had, werden als candidaten gekozen de heeren 
M . de Jongh en L J . Rijnink, uit wie bij eindstemming 
de heer M. de Jongh als bestuurslid werd gekozen. 

Uit het Bestuur moest hierna de Voorzitter gekozen wor
den ; na stemming bleek de heer W. Kromhout Czn-, de 
meeste stemmen op zich vereenigd te hebben. 

Voor de verkiezing van 4 candidaten voor 2 redactieleden 
werden na twee stemmingen als candidaten gekozen de 
heeren H . Ellens, K . de Bazel, W C Bauer en E . .1. van 
Dijk , uit wie bij eindstemming als redactieleden werdeu 
gekozen de heeren H . Ellens en K. de Bazel. 

Door den Eere-Voorzitter, den heer J . II. Leliman, werden 
hierop 5 loten getrokken der leening ff 1886", waaruit bleek 
dat zijn uitgeloot de nos. 11, 25, 44, 55 en 77. 

In de vragenbus werden verscheidene vragen gevonden, 
die gedeeltelijk door den heer J . A. van der Kloes in het 
technisch bijblad zullen worden gepubliceerd en behandeld, 
terwijl de overige in het Genootschapsorgaan worden opgeno
men De behandeling van een brief van eenige werklieden, 
die het vorige jaar de door het Genootschap gehouden voor 
dracht voor werklieden volgden, met verzoek ook dit jaar 
die lezingen te doen plaats hebben, werd na eenige bespre
kingen wegens de vele werkzaamheden der Algemeene Ver
gadering verdaagd tot de volgende vergadering. 

De heer J . H . Leliman richtte eenige toepasselijke woor
den tot den aftredenden Voorzitter, den heer H. G. Jansen, en 
bracht hem hulde voor al hetgeen hij voor het Genootschap 
had verricht, zoowel als President, en als lid der Redactie. 

De Voorzitter dankte tien heer l'aul .1. de Jongh bij 
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zijn aftreden als lid der Redactie voor zijne zorgen aan 
het Genootschapsorgaan en bet plaatwerk gewijd ; hij bracht 
dank aan de verificatie-commissie eu de heeren Lokaal-
commissarissen voor ile moeiten der vele stemmingen en 
sloot, hierna niets meer aan de orde zijnde, de vergadering. 

DE WONING V A N VOOlllI KKX KN THANS. (*) 

{Vervolg van bh. 218.) 
Over de behandeling van den schoorsteen of de schouw is 

veel le zeggen, en kan alweer de 1'lngelsche wijze als goed 
voorbeeld gesteld worden. 

Met het denkbeeld van den haard zijn wij zoo zeer op
gevoed en vertrouwd, hij is ons zoo zeer het beeld van het 
te huis, vau de gezelligheid ; wij verbinden zoovele gedach
ten aan hem als aan den heiligen huishaard, als het, middel
punt dat den kring vereenigt, als den verteller van oude 
intieme histories, de vonkelende bron van sproken en sagen, 
dat wij ons moeilijk kunnen voegen naar het nieuwe denk
beeld van eeu het geheele huis verwarmend toestel, dat den 
haard overbodig maakt. 

Dit verdwijnen van het vroolijk knetterend haardvuur is 
het onvermijdelijk gevolg van den zoo dikwijls koudc-aan-
brengenden vooruitgang. \\ elk eene omwenteling zal bij de 
nog in de toekomst liggende volmaking van het centraal-
verwarming systeem, niet ontslaan iu den bouw van den 
schoorsteen en in deu vorm van mantel of schouw ; en hoe
zeer we elke uitvinding ten goede, moeten toejuichen, is 
daarin toch iels weemoedigs, daar toch met het verdwijnen 
van het haardvuur een stuk gezelligheid uit onze woning 
wordt weggenomen, dat door de voordeden der moderne 
geribte verwarmingskachels nooit zal kunnen worden aan
gevuld. Uit de honderden schitterende wirwarbewegingen van 
het vuur zien we ons als't ware de warmte weldadig toestroo-
men ; in dat vuur konden we lezen ; door het staren naar 
de vonken, die eraan ontspatten, neervallen en sterven, be
gon onze fantaisie te werken en deed ons dingen zien van 
toekomstdroomen in de grillige kronkelingen der vlammen 

eu als we nu in de plaats daarvan zulk een ver-
warmingsmanhine beschouwen niet naar den kubieken inhoud 
der kamer berekende en akelig afgetelde ribben, waaruit 
we nooit de warmte zullen zien komen, dan lijkt zulk een 
machine ons een dor skelet van het prettig warm haardvuur 
van vroeger dagen. 

Zooals ik reeds aanmerkte kan de behandeling van den 
schoorsteen, zooals die in de meeste Engelsche huizen te zien 
is, als voorbeeld gesteld worden. Daar geen zwaar-zwarte 
mantel niet bonkerige versiering, daar ook geen akelige, 
lijkaclitige, wit gestucadoorde boezem met als hoofdversiering 
de twee traditioneele hoekkoloiiiinetjes, waartusschen natuur
lijk eeu groote spiegel hangen moet; zulk een toestel is een 
vloek iu het vertrek en een niet te overkomen beletsel om 
tot eene artistieke versiering te geraken. Zien we daarentegen 
den Eugelschen schoorsteen : gewoonlijk iu plan uitgebouwd, 
Hink breed, een omtiminering met zitbanken, en ruimte 
genoeg om, als het daarbuiten krakend vriest en sneeuw
jachten langs de vensters gieren, het middelpunt te worden 
van huiselijk samenzijn ; hier kan terecht sprake zijn van 
het hoekje van den baard. Juiste toepassing van schilder
werk en vau kleurige tegels in de betimmering verhoogen 
het decoratief aanzien, en als boven den mantel door étagères 
en plankjes gelegenheid is gemaakt voor het plaatsen van 
schotels, vaasjes en kleine snuisterijen, welke in elk huis 
te vinden ziju, dan is zulk een schoorsteen het hoofdmotief 
geworden iu eene kamer; niet omdat hij, zooals onze gewone 
schoorsteeiien in hunne logheid doen, zich op den voorgrond 
dringt, maar omdat door sober rangschikken van vorm en 

(*) Lezing, gehouden door den heer Paul J . de Jongh in het Genootschap 
iiArehileetiiru et Amieitia" te Amsterdam en de Vereeuiging «Bouwkunst en 
Vriendschap" te liottcrdam. 

kleur het mogelijk is geworden de geheele kamer daarnaar 
af te maken door eene aansluitende versiering. 

Even verwerpelijk als het wit is van een schoorsteen, is 
in eene kanier het wit van een gestucadoord plafond, dat 
steeds, evenals die schoorsteen, in scherpe tegenspraak zal 
wezen met elk meubel, met elke slof, die we als versiering in 
die kanier zullen aanbrengen, liet best voldoet m. i . een 
houten zoldering met hoofdbalken en kleinere tusschen-
balken, zooals dat gewoonlijk onze voorouders deden ; wil 
men dat evenwel niet, dan een plafond pleisteren, maar vlak 
eu vooral zonder die verzameling knobbelige bloemen, vruch
ten en beesten, die ons in voortdurende!) angst houden door 
het bestaand gevaar van het verpletteren van ons glaswerk en 
porcelein. Door het wit van het plafond te vervangen door 
goede lichte kleuren met eenvoudig schablone-ornament; voor
komt men het storend werken van een plafond met de overige 
versiering der kamer. 

liet behangen of liever beplakken der muren op doek 
en tengels heelt veel tegen, vooral uit een oogpunt van gezond
heid en het onaangename aan muizenfokkerij verhouden ; 
wanneer de muren goed droog zijn, verdient het plakkeu 
van het papier direct op den muur aanbeveling; de beste 
resultaten echter geeft het in 't pleister-laten van den muur 
eu dit verder le versieren met een eenvoudig ornament; 
de zacht grijze toon van het pleisterwerk is een uitstekend 
rustige fond voor kleurige schotels,schilderijen,koperwerk,enz. 

Van de wanden naar den vloer. 

Demon LO* 

Vu.. 6. 

In ons landje, zoo vermaard om zijne zindelijkheid, heerscht 
de onzindelijke gewoonte de kleeden over de geheele. opper
vlakte van den vloer vast te spijkeren ; zonder zulk eeu 
allerlei-stoffen-vasthoudende machine zou onze kamer onfat
soenlijk, ongekleed wezen ; hier laat de zoo hoog geprezen 
nationale zindelijkheid ons totaal in deu steek ; die broei
nesten van ongerechtigheid moesten in onze kamers niet 
geduld worden. 

Een parketvloer, een kurkzeil van elfen kleur, of een 
goed gelegde gewone vloer mag toch wel gezien worden ; 
vindt men dan de kamer niet aangekleed genoeg, dan kan 
toch in het midden van het vertrek een groot los kleed 
gelegd worden. 

De meubelen moeten beantwoorden aan de eischen van 
comfort en schoonheid tevens, terwijl de plaatsing alweer 
geheel afhankelijk is van afmeting en verhouding der kamer. 

Onpractisch in de eerste plaats zijn meubelen, die te veel 
zorg en onderhoud vergen, hoe artistiek ze overigens wezen 
mogen ; ongemotiveerd, verwerpelijk is het, als eene betim
mering, een gordijn, een meubel, hoewel niet van schoon 
ontbloot, in botsing komt met de eischen van het dagelijksch 
gebruik. 

Kunst noch rede rechtvaardigen tafels, die onvast op hare 
pooten staan, stoelen waarop men ongemakkelijk zit, buffet

ten, die veel ruimte innemen en weinig bergplaats bieden, 
meubelstoffen, zoo teer, dat zij ontzien moeten worden en 
met overtreksels bedekt; dit laatste vooral is eene der vele 
in de huishouding voorkomende bespottelijkheden. Wij kun
nen ook theepotten missen, die er allerliefst uitzien, maar 
dribbelen ; bloemvaasjes, zoo dun vau hals, dat er geen ruimte 
is voor de bloemstelen; zonderlinge inktpotten, die geen 
inkt schijnen te bevatten eu toch telkens met wat inkt uw 
penhouder bevuilen; boekbanden, die bestemd zijn dadelijk 

Wint e-t. 

'iiöcijtatort 

F I O . 7. 

de smet van een vinger te bewaren ; handvaten, die //curieus" 
zijn, maar bij de aanraking hinderen, enz., enz. ; iedereen zal 
deze lijst van dagelijks voorkomende onhebbelijkheden met 
voorbeelden uit eigen ervaring kunnen aanvullen. 

Nog sterker wordt er meermalen gezondigd tegen de 
eenheid, die bestaan moet in het karakter van vorm en 
materiaal ; de behoorlijke vormen, aan ieder der toegepaste 
kunsten eigen, zijn onafscheidelijk van de bewerking; om 
smeedwerk, draaiwerk, porcelein, koperwerk, enz., goed te 
kunnen teekenen, dat wil zeggen uitvoert/aar maken, moet 
men den aard van het te bewerken materiaal en ook, voor 
zoover dat mogelijk is : de techniek kennen om niet in 
tegenstrijdigheid en onwaarheid te vervallen 

Gf<OUHD FLOÜT< f'woT FLOOR 

p 
Via. 8. 

Onder het motto : //Niets wat men doet verheeld, maar 
alles gedaan tot versiering", schrijft Vosmaer : //Er is meer 
dan genoeg gezegd over de ketterij van namaak en schijn 
m het ornament en toch ook weer niet genoeg. Te 
veel nadruk is gelegd op het oneerlijke en onredelijke van 
namaak en schijn, en te weinig op de nietigheid ervan. E r 
valt nog iets te zeggen over de voddigheid, de beuzelach
tigheid, het gebrek aan gevoel en verbeelding, waaraan die 
schijnnamaak den kunstenaar schuldig toont. Welk een gebrek 
aan vinding en teekenen moet er bestaan bij lieden, wier 
eenig begrip van decoratie het is een ding er uit te laten 
zien als iels anders! Uit welke diepte van poëtische ver
beelding sproot wel dit prachtige denkbeeld van hout als 
//imitatie" te verven ? Verbeeld u eens de ontkieming van 
deze groolsche gedachtte in het brein van een verver: 

//Het grein of de draad van dit hout is niet zoo mooi als 
dat van eene zeldzame soort; maar nu ik dit niet krijgen 
kan, kom laten wij het gemeenste hout zoo verven, dat het 
er uit ziet als het kostbaarste !" Wij zijn er helaas aan 
gewend hout, dat er van nature goed genoeg uitziet, te over-
smeeren met een grove en leelijke karikatuur van het een 
of ander zoogenaamd fijner hout. De bewering, dat efl'ekt 
alles is, onverschillig op welke wijze verkregen, is in kunst 
gewetenloos. 

Doch vele van die houtimitaties zijn zoo slecht gedaan 
of zoo misplaatst, dat men haar niet kan beschuldigen van 
eenige poging om te misleiden. Niemand zal denken, dat 
de gang en trap in een gewoon huis van Siena-marmer zijn 
of de deuren van satijnhout of wortelhout; maar de omstan
digheid, dat zulk werk altijd iets kostbaarders verbeeldt dan 
het inderdaad is, laat geen twijfel of de grond ervan ligt in de 
lust om vertooniug te maken. 

Naarmate dat een bijzonder of openbaar gebouw meer 
beleekent, is het vergrijp van namaak meer of minder be
rispelijk. Het is het ergst, waar wij hadden kunnen ver
wachten, dat de deuren van hard hout, de zuilen van mar
mer waren. Hoe ploertig is het geverfde marmer in een 
deftig, aanzienlijk gebouw. De zoogenaamde malachieten ko
lommen voor een slagerswinkel of de wit marmeren stijlen 
van een poffertjeskraam zijn betrekkelijk onschadelijk ; nie
mand zal ze daar voor iets anders aanzien dan ze zijn. 

Fia. 9. Hall. 

Het is gemakkelijker zulk bedrog te brandmerken, dan de 
grenzen te bepalen, waar het begint; doch waar men iets 
echt» kon verwachten en iets valsch vindt, daar is de grens 
zeker overschreden. Wij dienen ons echter ook in zulke 
zaken voor overdrijven te behoeden. Het z g. oplegwerk van 
hout, mits op een goeden ondergrond, is bestaanbaar, daar 
het jammer zou zijn het schoone effekt van zeldzaam hout 
aan eene theorie op te otleren. 

Wat het vergulden aangaat, men heeft ook beweerd, dat 
het logisch onder de bedriegelijke naaiaaksels gerangschikt 
moest worden ; dat is alleen waar als het wordt gebruikt 
om massief goud te verbeelden; verguld lijstwerk maakt 
evenmin aanspraak om goud te zijn, als een beschilderde 
muur van massieve verf te zijn ; goud, als middel toegepast 
om banden in lijsten of toetsen iu ornament te verleven
digen, is als zoodanig niet anders dan kleur. 

vDc waarheid, geheel de waarheid, en niets dan de waar
heid" is een geëikte term der wet. Zedelijk moge het ge-
wenscht zijn, maatschappelijk is het onmogelijk. Wij moeten 
kunnen roeien met de riemeu, die wij hebben en rekening 
houden met tijd en toestaud ; die te pas of te onpas altijd 
met zijn waarheidszin praalt wordt een vervelende wijsneus ; 
in het daaglijksch gebruik kan men, zonder schade te doen 
aan de hooge kunstbeginselen, wel wat water in zijn wijn doen. 

Het gebruik en nut overheerscht alle andere beschouwin-
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gen ; en heeft men hieraan het artistieke verbonden, dan is 
het hoogste bereikt, wat in de versiering onzer woning be
reikt kan worden." 

De z.g. knopmcubclcn verraden voor een zeer groot deel 
hunne Duitsche afkomst reeds terstond door al te zware 
vormen cn ongemotiveerde overlading van krullen en andere 
fraaiigheden, welke blijkbaar ten doel hebben het meubel 
een rijk aanzien te geven, een streven, dat jammerlijk mislukt, 
daar al die onnoodige versiering een meubel iets blufferigs 
geven, waardoor het, eenmaal ter plaatse gebracht, in plaats 
van een rijk een zeer gemeen ell'ect teweegbrengt. Men kan in 
zijne meubelen niet te sober wezen ; kleur brengt veel groo
ter weelde, maar huiselijke weelde, in onze vertrekken 
dau een lading ornement op onze meubelen, die bovendien 
tot wanhoop zijn voor de zindelijke huisvrouw. Een van de 
plichten der versieringskunst is de leegheid van een nood
zakelijk voorwerp te vergoelijken, te verbeteren ; eene gewone 
vergissing is de meening, dat men dit moet doen door het 
voorwerp te overladen met versiering en het onder een stapel 
van bonkerige vormen te bedelven. 

Pio. 10. Hall. 

Dat degelijk sober karakter in een meubel, waaruit ook blijkt 
dat rekening gehouden is met den aard en de bestemming, 
vinden we, (zonder nu te zeggen in dc hoogste volmaking) 
in de Engelsche meubelen, gordijnstolfen, behangpapier, enz , 
waarin eene sterke afwijking is waar te nemen van hetgeen 
we tot heden gewoon waren te zien. 

r^r-r^^C^^^^ • .. , n \ - -

M m - - - Wfm HEKS 

Fio. 11. Huil. 

Met de meubelen gaat het in onzen tijd als met 
de mode. Weelde of schijn van weelde is de baas; 
of die gordijnen en de vorm en kleur het licht slecht 
in de de kamer laten vallen, of zij duurzaam zijn, of zij op 
den duur geen verveling wekken ; of die stoelen gemakkelijk 

zijn om op te zitten dan wel of gij de kriewel in de kuiten 
en tinteling in uwe voeten krijgt, omdat de stoelen te hoog 
of te laag of slecht van verhoudingen zijn ; of uw tafel te 
hoog is of te laag, of de pooteu u of een ander hinderen ; 
of gij u met uw vork prikt en de drank uit uw karaf of 
theepot overal uitkomt, behalve uit de tuit, het doet er 
alles niets toe ; de mode, die even onbarmhartig is met de 
kleeding, is nu eenmaal zoo en men neemt alles zooals het 
door die mode u onverbiddelijk wordt opgedrongen. 

Voor een groot deel bestaat de voorraad, waaruit we te 
kiezen hebben, uit de reeds genoemde Duitsche meubelen, 
welke, behoudens enkele goede uitzonderingen, 19e-eeuwsch 
zijn iu de miust goede beteekenis, en uit de z.g. stijlmeubelen 
met echte of bastaardvormen. Nog steeds geeft het een zekere 
waarde aan een meubel, wanneer het in stijl is of schijnt te zijn. 

Dat is de mode. 
Wilt u maar eens even zien ! Hier heb ik een buffet-

Renaissance, een tafel Empire, een tafeltje a la Pompadour, 
eeu bureau Louis X I V , eeue toilettafel Louis X V , stoelen 
in allerlei verschillende Louis-tjes, alles 't nieuwste eu geheel 
naar de mode. 

Alles stijl, stijl, stijl als het hoogst bereikbare punt van 
mooiheid. Voorliefde voor stijl die of stijl zoo : een salon, 
Lodewijk zooveel ; een eetkamer, natuurlijk oud-Hollandsch ; 
de woonkamer, een allegaartje dat in de stijl-kamers met 
geene mogelijkheid kon worden toegepast; de slaapkamer, 
Empire; de kinderkamer, Engelsch a la Greenaway ; 
de badkamer natuurlijk Turksch of Moorsch ; wonder dat 
ééne kamer in het huis, nog wel de beste, deze overweldi
gende stijl-manie ontgaat 

Het maken van een huis of van een bepaald vertrek in 
een of anderen historischen stijl dient nergens toe, brengt 
noodzakelijk ongemakken met zich, omdat zulk eeu vertrek 
per se compleet moet wezen en dit nooit kan zijn ; het is 
bovendien ongezellig en krijgt spoedig het karakter van 
een museum-salon. Het bezit van een salon, geheel gevolgd 
naar een der vertrekken van Versailles of Fontainebleau 
kan voor den een of ander eene groote aantrekkelijkheid 
wezen, voor het gebruik is het ten eeuemale ongeschikt; 
het zou even onlogisch zijn als wij ons in het daaglijksch 
leven gingen steken in een middelccuwsch of oud-Hollandsch 
of Lodewijk X V pak kleeren, het is wel mooi op zich zelf, inaar 
past niet meer iu de lijst van onzen tijd. 

(Slot volgt.) 

GESCHIKOENIS DEU STICHTING VAN DE 

ARDIJ V A N ROLDUC, 
DOOK Du. P. J . H . Cuur-KHs. (*) 

(Vervolg van blz. 213.) 

Omschrijvingen. 
De abdijkerk van Rolduc vertoont in haar geheel den 

j basiliekvorm, zooals wij dien vinden in noordelijk Italië, in 
: Frankrijk en in Duitschland aan de oevers van Rijn en 
Maas. — 

Aan 't westelijk deel vindt men een portiek of narthex 
met twee toegangsdeuren. Deze narthex geeft toegang tot 

' het schip en de zijbeuken. Vier groote ruimten vormen het 
schip tot aan de tribune der ambous en den toegang tot de 
krypt e, die zich onder het koor bevindt. Een lange arcade 
geeft toegang tot de krypte, waarin men langs 17 treden 
afdaalt, terwijl aan weerskanten zich de trapjes met leunin
gen bevinden, die naar het Sanctuarium leiden. In het noor
delijk deel van het transept vindt men een tweeden toegang 
tot de krypte, óók 17 treden, met eene rijk gedecoreerde 
portiek. Het geheid van het oorspronkelijke plan vormt een 
parallelogram, bekroond door een klavcrbladvormige apsis. 

(*) Uittreksel van „La revue du 1'art clirc'tion," vertaald door II. \V. Mol. 
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Deze vorm, vooral merkwaardig door zijn symbolische ge
dachte, herinnert aan het leerstuk der drieëenheid eu is 
zeer zeldzaam in ons lar.d. — 

In Italië bestaan er eenige voorbeelden van, zooals dc 
"kleine kapel van Parenzo, waarvan de grootste breedte echter 
maar 7.3 M. is. 

De eerwaarde P. Dclattre verklaart denzelfden apsisvorm 
teruggevonden te hebben in een monument van de 3e eeuw 
te Carthago. — 

Te Roermond vertoont de O. L . Vrouwe Munsterkerk 
een gelijkvormigen aanleg; deze kerk dateert echter van 
1218, terwijl de krypte der kerk van Rolduc in 1108 werd 
ingewijd — 

De narthex, die de breedte der drie beuken beslaat, ver
toont, in zijne ontwikkeling van het Noorden naar het Zuiden, 
vier traveës met twee verdiepingen voor de buitentraveës 
en drie verdiepingen voor het gedeelte, dat met het schip 
correspondeert. (Zie den plattegrond.) 

De samenstelling is massief eu ineengedrongen, dewijl ze 
dient om de torens te dragen. De middenbeuk is langwer
pig en 't meest verheven. 

Als aanleg van het plan vinden we hier eeu groote 
gelijkvormigheid met de westelijke gedeelten der kerk van 
„O. L . Vrouwe iu 't Kapitool" te Keulen, ,/Onze Lieve 
Vrouwe" cn de „St Servaas" te Maastricht en de meer late 
O. L . Vrouwe Munsterkerk te Roermond. 

Dit deel der kerk heeft een verandering ondergaan, (zie 
den plattegrond). De pijler, die zich eertijds in de as van de 
kerk bevond, is geslecht en de twee halfcirkelbogen ziju 
vervangen door een zeer ingebogen boog 

Tegen den westelijken muur ziju de twee muraalbogen met 
pilasters en kapiteelen gebleven en vertoonen den juislen ouden 
toestand. 

Op den plattegrond is de oorspronkelijke toestand hersteld. 
Twee halfeirkelboogvensters verlichten dit deel van het 
gebouw. 

De uitwendige architectuur is geheel overeenkomstig deze 
indeeling. 

De verandering schijnt geschied te zijn om een meer vrij 
gezicht op het altaar te hebben. 

Een steenen trap is in tie dikte van den noordelijken muur 
aangebracht. 

Niet geteekend is, op den plattegrond, het nu beslaande 
koor dat, vóór 30 jaar geleden, tegen den narthex geplaatst 
is, om de Heilige Cecilia-vereeniging gelegenheid te ver-
schallen, de heerlijke tonen van het orgel met de verschil
lende orkestinstrumenten te begeleiden. We hopen, dat tie 
smaak voor kerkmuziek meer algemeen zal worden ; dat de 
overheid der stichting, vroeg of laat, een beslissing zal 
nemen ten gunste van den. meer ernstigen, meer waardigen 
smaak, die ook meer in harmonie is met den geest der 
kerk en de aesthetische eischen van het monument, daarbij 
dus 't orkest, dat aan het koor het leven gaf, opheffende. 

Tusschen den narthex, het transept en den toegang der 
krypte bevinden zich vier traveës van vierkanten vorm. 

Vierkante pijlers ondersteunen de kruisgewelven ; versterkt, 
aan de zijde van het schip, door pilasters, die, op met 
eenvoudig lofwerk versierde kapiteelen, de halfcirkel- en 
gordelbogen dragen. 

Aan de zijbeukzijde zijn de pijlers versterkt door cilin
drische kolommen, die tot op de helft vereenigd zijn met 
het massieve gedeelte vau den pijler. Deze halve kolom is aan 
de voorzijde herhaald om boog en gordelboog te dragen. 
De kapiteelen van deze vereenigde kolommen, evenals de 
basementen, zijn zeer merkwaardig. 

* [De voornaamste van deze kapiteelen, benevens andere 
details zijn te vinden in bet plaatwerk »de Architect]." 

Om de gewelven van deze vier traveës te schoren heeft 
de bouwmeester de zijbeuken, beurtelings, van tongewelven 
voorzien, die vau den eenen naar deu anderen pijler gaan 

en heeft hij de minder hooge gedeelten in twee gelijke 
vierkanten verdeelt, door een kolom tusschen de pijlers te 
plaatsen. Deze kolom draagt den gordelboog der kruisgewel
ven, die dit gedeelte van deu zijbeuk bedekken ; zoodanig, 
dat het tongewelf steunende op de gordelbogen der zijbeu
ken, de gewelven van tien middelbeuk, bij de geboorte, schoren. 
Hierdoor kan de middelbeuk licht ontvangen door vensiers, 
boven de daken der zijbeuken. De twee boog hooge stelling 
met tongewelven slaat, door haar hoogte, 't licht toe het 
inwendige der le travee binnen te dringen door twee groote 
halfeirkelboogvensters en een roosvenster van vier bladen 
van groote afmeting (2 ui. middellijn), eu in de 2e travee 
door één cirkelvormige roos. 

Dc vorm der vensters eu roosvensters is in den zuidelijken, 
als in den noordelijken muur dezelfde. 

De, tusschen de pijlers geplaatste, kolommen zijn enkel 
cirkelvormig en uil. één stuk ; de profillen der basementen 
zijn aan het Attische basement ontleend. 

De kapiteelen, die de bogen dragen, vertoonen Romaan
sche vormen en zijn allen verschillend. — Een breed dekstuk 
draagt de gordelbogen en de graden der gewelven. 

Onder tie muraalbogen verlicht een halt cirkelboogvenster 
den zijbeuk. Tot hier kuuneu wij een groote eenheid in het 
plan constateeren ; niet alzoo wat het nu bestaande transept 
betreft ; wij veronderstellen dat hier een wijziging van het 
oorspronkelijke plan heeft plaats gevonden. 

De parallelogram men, gevormd door let transept, hebben 
bun ontslaan geheel aan den aanleg van den oorspronkelijken 
basiliekvorm te danken en men kan niet aannemen dal de 
bouwmeester, die het oorspronkelijke plan ontwierp, er ook 
maar één oogenblik aan gedacht zou hebben, zulke uitge
strekte ruimten met scherpe gewelfgraden te overdekken. 

Eeu onderzoek in loco heeft onze meening versterk. De 
buitenmuren vertoonen kenmerken waaruit afteleiden is, dat 
het transept later vergroot is. 

In den oostelijken muur van het zuidelijke transept, vindt 
men aanhechtingssporen van de oude samenstelling met de 
latere uitbreiding — ; verder wettigt de plaats der vensters, 
die het transept verlichten, de veronderstelling dat dit 
vergroot is geworden. 

Het is te betreuren, dat dit deel door groote veranderin
gen, geleden heeft ; zoowel ten gevolge van een brand, die 
het oorspronkelijke koor verwoest heelt — als van wijzigingen, 
door de abten der 17e eeuw aangebracht, toen men de 
ongelukkige gedachte gehad heeft de kloostergang door het 
noordelijke transept te doen gaan In dezen tijd werden ook 
verschillende vensters vergroot ; audere gevuld met lomp 
metselwerk, dat ternauwernood enkele sporen van hunne oor
spronkelijke bestemming heeft overgelaten. — 

De westelijke muur van het noordelijke en zuidelijke 
transept vertoont nauwkeurig de plaatsen waar de oor
spronkelijke vensters zich bevonden. 

Toen het transept, overeenkomstig de oorspronkelijke con
ceptie, hersteld werd, moesten de noordelijke cn zuidelijke 
muren zich in het verlengde der daarmede overeenstem
mende muren van den zijbeuk bevinden, (zie den plattegrond). 
Want, de plaatsing tier twee vensiers in den westelijken muur 
geeft deze plaats aan in de as van den muraalboog van den 
daarmede overeenstemmenden zijbeuk en bijna in het midden 
of in de as van het gedeelte, gevormd door de pilasters, 
die eertijds den hoek van het transept vormden, —terwijl 
het tweede venster, uitgespaard iu den muur van het ver-
groote gedeelte, zich zeer nabij den pilaster zonder kapiteel 
bevindt, die nu ccn rustpunt in de as van het tegenwoor
dige transept vormt. Dit is aldus gedaan om te verhinderen, 
dat het gewelf zonder muraalboog in dit gedeelte gedeel
telijk het venster bedekte. 

Het oorspronkelijke transept moest, als de overige gelijk
soortige traveës, een tongewelf hebben, — of meer waar
schijnlijk is er geen gewelf geweest maar een plafond van 
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hout, zooals de plaatsing der oorspronkelijke vensters schijnt 
aan te duiden. 

HET UITWENDIGE. 
Op een broeden sokkel, versierd met het Attische basement 

profil, (*) verheft zich het monument met zijne eenvoudig 
maar machtig-indrukwekkende lijnen. De westelijke gevel 
heeft, door talrijke wijzigingen en restauraties, geleden. De 
verschillende verdiepingen worden aangeduid door cordon
banden, rustend op een halfcirkelboogfries. 

De narthex wordt onder de lage gewelven verlicht door 
twee vensters en op de verdieping door twee groote eu twee 
kleine vensters, alsmede door twee kleine cirkelronde roos
vensters. 

Aan den noordelijken gevel is de blinde galerij bewaard 
gebleven ; drie half-'cirkelbogen rusten op vier kolonnetten, 
versierd met gebeeldhouwde kapiteelen. Een cirkelboogfries 
duidt de verdiepinghoogte aan. 

Ter hoogte van de daken van het middenschip, verheft 
zich nog een verdieping van drie meters. Drie lisenen of 
breede pilasters, zonder kapiteelen, vereenigd door twee 
halfcirkelbogen, dragen de kroonlijst, gevormd door een 
breed lijstwerk. Deze verdieping wordt aau elk der drie 
zijden verlicht door twee halfcirkel-boogvensters. 

De klokketoren, die zich boven de verdiepingen van den 
narthex verheft, vertoont een min of meer gothischen vorm. 

De vensters, zonder kruisen, «orden gevormd door spits
bogen. De torenspits stijgt op langwerpig vierkanten grondslag 
tot op zekere hoogte, waar ze overgaat in een regelmatigeu 
achthoek. De hoeken zijn door pijnakels aangegeven, ver
sierd met bloemen van geslagen ijzer. 

De achthoek heeft acht vensters. De spits, die zich oor
spronkelijk veel hooger moest verheffen, is bovenaan ver
minkt door een gebogen dak, bekroond door een pijnakel 
op vierkanten grondslag, heeft vier halfcirkel-vensters en is 
bedekt door een pyramidanl dak, rustende op een krooulijst. 

Het oude klooster was, evenals de tegenwoordige stichting, 
gebouwd tegen den noordelijken gevel der kerk ; de gebouwen 
waren en zijn nog rond een tuin gerangschikt en te oor
deelen naar de overblijfselen eu fragmenten van basementen, 
kapiteelen en kolommen, die in den grond teruggevonden 
zijn, stond hier eertijds het klooster. Meu vond hier tal 
van kapiteelen vau enkele eu gekoppelde kolonnetten, kapi
teelen van door vier-kolonnetten omgeven pijlers, enz. De 
galerijen en de kloosters moeten van een rijke samenstelling 
geweest zijn. 

De tegenwoordige gebouwen dateeren van de XVIIe en 
XVIIIe eeuw. De zuidelijke gevel der kerk heeft zijn voet
stuk behouden ; de zuidelijke muur van den narthex is ver-
horgen door een gebouw, dat er in 't jaar I860 tegen aan 
geplaatst is en dat de verschillende voor het onderwijs be
stemde lokalen bevat. 

De verschillende traveés worden aangeduid door pilasters, 
zooals de plaat van den zijgevel zien laat. De groote travees en 
de fransepten hebben hunne gevelbekroningen verloren. 

Het is zeer waarschijnlijk dat de pilasters verbonden 
waren door een boogfries, zooals die aan de verdieping van 
den narthex is aangebracht geworden. De tympan verhief 
zich tot boven den cordonband, die de fries bedekt. — De plaat 
geeft deze nog te maken herstelling weer. 

Onder het tweede venster van het eerste transept ziet 
men op den plattegrond een ingang, eenvoudig aangeduid 
door eeu arceering, omdat deze toegang, toen men het tegen
woordige instituut bij den zuidelijken gevel der kerk heeft 
aangebouwd, dichtgemetseld is. 

(Slot volgt.) 

B E R I C H T E N . 

(*) Het profil van don sokkel is aan den westelijken gevel verdwenen — 
maar bestaat nog aan den geheeleu zuidelijken gevel. 

— Het wordt algemeen van groot belang geacht om de 
bouwwerken van ons voorgeslacht zooveel mogelijk in hunnen 
oorsponkelijken staal te bewaren; maar de bouwkundige 
directie aan de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij 
acht het noodig om thans reeds veranderingen te brengen 
in de kleuren, waarin de (nog levende) architecten de mar-
quisen aan de stadzijde van het Centraal Personen Station 
te Amsterdam hebben doen schilderen. 

Het doife aschgroeu, dat voor dit ijzerwerk blijkbaar ge
kozen was in tegenstelling met de krachtig roode kleur 
vau de gevelsteen, werd bij de onderhoudswerken onlangs 
door bruin vervangen, dat nu tegen 't rood eene zeer twij
felachtige harmonie moet maken. 

— Van de hand van Jhr. Mr. Victor de Stuers ziju te 
's Gravenhage bij van Stockutn twee vlugschriften verschenen 
over de Nieuwe Rechtbank en de landsgebouwen in de 
Residentie. Naar aanleiding van de aanhangige wetsvoorstellen 
iu de maand November wordt daarin tegenover //Veritas" 
de noodzakelijkheid verdedigd van eeu algemeen plan, om
vattende uiet alleen het Binnenhol, maar ook alle landsge
bouwen in de nabijheid daarvan gelegen, voordat men er 
toe overgaat een deel daarvan te verbouwen. 

— Door bet bestuur van de vereeniging «Die Hagbe" te 's-Gravenbnge is bel 
volgende adres gericht aan de Tweede Kamer der Staten Generaal. (Men 
afschrift is verzonden aan den minister van Waterstiiat, cn aan eenige 
vereenigingen daar ter stede is adbaesic gevraagd.) 

«Geeft met verscbuldigdeu eerbied tc kenneu, het bestuur der verecuigiug 
«Die Ilaghc ' ; 

«dat bet met leedwezen heeft gezien, dat het voornemen bestaat om aan 
het ministerie vau koloniën een vleugel aan tc bouwen, reikende tot aan dc 
Grenadierspoort cn zulks in overeenstemming met de vormen van het be
staande ministeriegebouw; 

«dat het genoegzaam erkend is, dat dit gebouw behoort tot de minst ge
lukkige, welke ooit door eenig openbaar gezag gesticht zijn geworden, cn dat 
het steeds een oorziak van ergernis cn schaamtegevoel is, dat dit gebouw 
een der fraaiste plekken der residentie ontsiert; en, gejdaatst tegenover het 
wereldberoemde Muuritshuis. alwaar de vreemdeling onze kunstschatten komt 
bewonderen, ecu voortdurendeu blaam werpt op den goeden naam der Ne
derlandsche kunst. 

«Dat het mitsdien tc hopn en te verwach'en is, dat dit onooglijk ge
bouw eenmaal tal wordeu verbouwd en verbeterd, en dat het daarom van 
groot belang is, dat men hierop nu reeds bedacht zij, cn niet door uitbrei
ding van dat gebouw in denzellden vurin, een eveutueele latere verbetering 
onmogelijk, of althans veel kostbaarder en bezvvarender mak*:; 

«dat btt daarom, naar het oordeel van voornoemd bestuur, zaak is, den 
nienWcn vleugel, indien die onvermijdelijk door dc belangen van den dienst 
gevorderd wordt, te bouwen, hetzij aan dc zijde van bet gebouw van den 
lloogeu Haad, waar hij minder in het gelicht zal komen, hetzij in ccn 
beleren stijl, welke door een gepast gebruik van baksteen cn zandsteen iu 
harmonie zij met de oj> die plek terecht bewonderde gebouwen van het 
Maoritaplein en van de Genadierspoort, welk laatste gebouw, schoon van 
geringe afmetingen, algemeen de aandacht trekt door zijn sierlijke vormen 
cn zijn schilderachtig aanzien; 

tf't welk doende" euz. 

— Blijkens bij de Regeering ontvangen bericht zal tc Venetië van 22 
April tot 22 October 1895 dc eerste tweejaarlijkschc internationale tentoon
stelling van schoone kunsten worden gehouden. Deze tentoonstelling za! 
omvatten: schilderijen, beeldhouwwerken, etsen en teekeningeu. De kunst
werken moeten tusschen 1 en 15 Maart 1895 worden ingezonden. 

Voor belanghebbenden ligt een exemplaar van het reglement voor deze 
tentoonstelling ter inzage bij de besturen vau de Maatschappij «Arti et 
Amicitiae'' tc Amsterdam, het schilderkundig Genootschap «i'ulebri Studio'' 
tc 'sGravenhage, de vereeniging «Haagsehe Kunstkring" te 'aGraveuhagi 
en dc vereeniging «Kotlerdamsehe Kunstkring" tc Rotterdam. 

— Men schrijft uit Keulen aan liet Centrum : 
Ken jnr.v, bestaande uit de bekende archeologen H. Hcissel, S. J . , dr. 

Giibbcls en Domcapitular Alexander Schnüschcn, uitgever der vermaard'-
Zeitschrift fiir C/trisU. Kunst, kende den heer AV. Mengelberg te Utrecht 
den eersten prijs toe bij het concours voor een nieuw altaar iu dc oude St. 
Apostelenkerk te Keulen. 

Tot dit concours waren behalve de heer Mengelberg, ccn zevental dn' 
voornaamste Kculsche architecten en kunstcuaars ter mededinging uitgenoodigd. 

— Hij beschikking van den minister van den waterstaat, handel en nijver
heid zijn benoemd tot buitengewoon opzichter de heeren A . J , Stikkcl te 
1'urmcrend, bij het onderhoud der wegen in Noord-Holland; J . l i . Mu< 
te Alkmaar, bij het onderhoud vam het Noord-IIollandsch kanaal, cn J . H' 
Vos te Balk, bij de verbeteringswerken aan dc Willemshaven te ilarlingeii. 
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R E D A C T I E V A N A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A : 

H . G . J A N S E N , C. W. NIJHOFF, JOS. T H . J . CUIJPERS, 
P A U L J . D E J O N G H cn J . L . M . L A U W E R I K S . 

Bijdragen te adresseeren aan den Heer J . L . M . L A U W E R I K S , yassau-
kade 309 te Amsterdam, en alles, wat dc Administratie van het Genoot
schap betreft aan den Heer J . O D. ni G A Z A K , le Secretaris, 
American-hotel te Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N V A N H E T L I D M A A T S C H A P . 

Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco tocgc 
zonden, aan alle leden vau het Genootschap. De jaarlijksohe contributie 
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 

M E D E D E E L I N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 
le. Het Bestuur vau het Genootschap is voor 1895 sa

mengesteld als volgt: 
W. KROMHOUT Czv , Voorzitter. 
M . D E J O N G H , Vice-Voorzitter. 
J . C. D. DI GAZAR, le Secretaris. 
J . L . M . L A U W E R I K S , 2e Secretaris. 
J . A . V A N DER SLUIJS VEER, Penningmeester. 
J . KOEEIEBERG, Bibliothecaris-Archivaris. 
2o. De heer K. DE BAZEL heeft zijne benoeming tot lid 

der Redactie niet aangenomen. 
Namens het Bestuur, 

De lste Secretaris, 
J . C. D. DI GAZAR. 

DE W O N I N G V A N VOORHEEN E N THANS. (*) 
(Vervolg van bh. 224.) 

Natuurlijk staat het iederen huiseigenaar vrij zich eene 
volledige uitrusting te kiezen voor het meubileeren in een 
of anderen stijl, maar toch zal men lot juister en beter re
sultaten komen, wanneer men dat aanlokkelijke lievelings 
idee opoffert en meer er naar streeft iets passends voor onzen 
tijd te maken. 

Dit beteekent nu niet dat alles wat vóór ons in vroeger 
eeuwen is voortgebracht, beslist moet verworpen worden ; 
dat wij geen eerbied meer hebben moeteu voor de producten 
tier kunstenaars van vroeger tijden ; maar die bewondering, 
dien eerbied toonen wij niet, wanneer wij zonder eenige 
poging iets moderus te leveren, zonder eenige wijziging, 
zonder iets van ons-zelf, de resultaten van de werkkracht 
onzer voorgangers toepassen; wij kunnen niet tot hen terug-
keeren; wel kunnen ze ons door hunne meesterlijke schep-
pingen bezielen en ons den weg wijzen tot oorspronkelijke 

O Lezing, gehouden door den heer Paul J . de Jongh in het Genootschap 
«Architecture et Amicitia" te Amsterdam cn dc Vereeniging «Bouwkunsten 
> riendschap" te Rotterdam. 

uiting, evenals zij oorspronkelijk in hunne werken geweest 
zijn. Dat we nog ver, zeer ver hiervan verwijderd zijn, wie 
zal het ontkennen? Hoe ver? Wie kau het zeggen? 

Te bereiken echter moet bet zijn en de kunstenaar is 
als aangewezen om dit, voor een groot deel ten minste, 
tot stand te brengen. 

Het kan komen door den invloed van hem uitgaande, 
na ernstig denken en werken, in alle stilte zonder vooruit
dringen van zijn persoon, maar blijvend als een heel gering 
onderdeel eener geheele samenwerking; door diep in te gaan 
in het denken en streven van de in waarheid groote kun
stenaars, die vóór hem geweest ziju ; door afkeerig te zijn van 
allerlei nutteloos gepraat over oude, middelsoort, nieuwe, nieu
were en nieuwste richting in de kunst, welke kunst tot een 
modeartikel maakt; door vooral niet te spoedig denken er 
te ziju ; door minder spreken en meer werken, waardoor 
de geest van den ernstigen kunstenaar aan het gewone 
ontvoerd wordt, om hem daarboven te kunnen verhellen ; 
om eindelijk door zijn standvastig zoeken in alle oprechtheid 

! datgene te bereiken, wat in vroeger eeuwen de spontane 
j uiting is geworden van heel een volk. 

Kunst in onze woning. 
Kunst iu onze vertrekken. 
Kunst in onze meubelen, stollen, versiering. 
Kunst in ons dnaglijksch leven. 
Dat is het rijke arbeidsveld, dat den geroepene, den uitver

korene ter ontginning wacht. Dat is de schoone roeping, die 
de weldadige uitstraling der kunst met zich voert tot goed-
zijn en louteren, evenals het gevoel, dat wij soms hebben 
kunnen bij het hooren van mooie muziek of bij het lezen 
van mooie litteratuur. 

En als die schoone volmaking der kunst, welke nog als 
een droom in het verre verschiet in de lucht zweeft, waar
heid zou kunnen worden, dan zal men in latere dagen mis
schien nog in de overgebleven werken van geest eu hand 
uit onzen tijd een stieven zien, om zich uit eeu duistere 
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kunstlooze diepte op te werken, als een begin om, door dat 
werken, liet geloof aan de boogere macht der kunst weer terug 
te geven. We zien dan onder de vele verborgenheden, welke 
mogelijk zouden kunnen zijn, dat streven zich meedeelen aan 
den werkman, die de kunstproducten moet voortbrengen, mee
deelen aan den handelaar, aan den kooper. We zien werke
lijke bekwaamheden als nummer één op de lijst van aanzien 
staan. "We zien onder al die nog verre liggende mogelijk
heden, ondanks den vooruitgang, bet handwerk, volgens 
zijne rechten, weer de eerste plaats innemen en der machine 
de hare toegewezen als hulpmiddel en niet als eene, het hand
werk bedreigende hoofdkracht. 

We zien eindelijk onder dat alles wat zou kunnen zijn 
na vele veranderingen en omwentelingen, die mogelijk plaats 
grijpen, allen bezield met één streven, één willen : de ver
eering en de verheffing van het goede, het tchoone; we zien 
dit op een of andere wijze de wereld en de meuschen ten 
goede komen, waardoor de invloed van het artistieke om 
hen, de weldadige werking nabij komt van het verheven 
natuurschoon, dat tot het hart spreekt en het stemt om 
goed te zijn en goed te willen ; nabij komt die kracht van 
het schoone in de natuur, die door eene enkele bloem, in 
al haar eenvoud zoo rijk, in de woning van den eeuvou-
digsten onder hen, verkwikking brengen kan. 

Ik heb gezegd. 
Amsterdam, November, 1894. 

P A U L J . D E J O N G H . 
GESCHIEDENIS DER STICHTING VAN DE 

A B D I J V A N KOLDUC, 
DOOR Da. P. J . H . CUIJPERS. (*) 

(Vervolg en slot van Bh. 220 . ; 

DE K R Y PTE. 
De krypte van Kolduc is zeker een der fraaiste onder-

aardsche kerken van Westelijk Europa. Ze strekt zich van 
af het westelijk transept uit en vormt den grondmuur van 
de apsis, bij wijze van triforium, dat eertijds deze schoone 
abdijkerk bekroonde. (Zie den plattegrond). 

In de XVIIe eeuw, na den brand van het koor, heeft 
men een gedeelte van het zuidelijk blad van de apsis ge
sloopt om een sacristie te bouwen. Aan de noordzijde zijn 
de muren bewaard gebleven, evenals een gewelf tot de zware 
fundeering van een toren beboorende. 

Twee ingangen geven toegang tot de krypte, die in drie 
beuken, van gelijke hoogte en afmetingen, verdeeld is. Zes
tien, inonocylindrisch gevormde, kolommen uit één stuk 
ondersteunen met 24 pilasters de gewelven met scherpe 
graden, gebouwd volgens Romaanscbe beginselen, zonder 
gordelbogen. De kapitcelen zijn alle verschillend van com
positie. 

De meest nabij het altaar staande kolommen zijn het 
rijkst versierd ; de schachten steunen op leeuwcnlichamen, 
als basis. Deze kolommen zijn versierd met strepen die in 
den steen gehakt zijn. 

Een der kapiteelen vertoont een naakten man, omstrengeld 
door lofwerk, die zijn armen naar de hoeken uitstrekt, waar 
dieren (zwijuen) op 't punt staan hem te versc.icuren. Een 
dergelijk ander kapiteel vertoont de afbeelding van een 
paard, omstrengeld door lofwerk. 

Klaarblijkelijk heeft men hier willen symboliseeren den 
inensch, verleid tot zonde door zijn kwade hartstochten. 

Andere kapiteelen vertoonen nog, op de hoeken, men-

(*) Uittreksel van „La revue de 1'art chrctien," vertuid door II. W. Mol. 

schenhoofden en lofwerk, ontstaande uit den mond van een 
grof masker, dat zich op den astragaal bevindt. 

Naarmate men zich van het altaar verwijdert, vertoonen 
de kapiteelen een meer vrij karakter en wat vorm en fraaie 
ronding betreft, overeenkomst met bladen uit een meer ont
wikkelde periode. 

De middellijn der kolommen vermindert naar de hoogte; 
de basemeuten vertoonen het gewijzigde attische profil en 
zijn op de hoeken der plinten gedeeltelijk met haken versierd. 

Een basement is achthoekig van vorm. 
Het is opmerkelijk dat de kapiteelen van de hooge kerk 

een meer archaïschen vorm vertoonen en een meer Bijzan-
tijnsch karakter bezitten. 

Dertien halfcirkelboogvensters verspreiden een geheim
zinnig licht in deze onderaardsche kapel. — Zou 't gewaagd 
zijn een symbolische gedachte achter dit aantal te veron
derstellen? De verlosser en zijn 12 apostelen? Men wordt 
in deze meeniug versterkt door het feit, dat het hoofd
venster boven het altaar van grooter afmeting en met twee 
fraaie colonetten op de hoeken, met bogen, versierd is. 

Het altaar, dat 30 jaar geleden gerestaureerd werd, leunt 
tegen de apsis der kerk onder het oostelijke venster. 

Tijdens de restauratie van dit deel der krypte vond men 
op deze plaats de volgende chronogrammen : 

Hoxonl M A U I A E A N N U N T I A T A E SACRABAR 

A L B E R T O FUNDATORE E X T U U O R POST S E X 

S A E C U L A ETTUIGINTA SEPTEM ANNOS INNO VOR. 

Het eerste vertoont het jaar der inwijding 1108, het 
laatste den datum der restauratie 1743. 

Deze restauratie is niets anders geweest dan een versiering 
van baksteen, bedekt met een pleisterlaag, overladen met 
ornamenten. Deze lompe versiering bedekt geheel de bouw-
kuustige vormen en lijnen. 

De oorspronkelijke vensters zijn gedeeltelijk gesloten ge
worden, terwijl andere openingen in de muren aangebracht 
zijn om het licht in het inwendige te verspreiden. 

Tusschen de verschillende verminkingen vond men de 
oorspronkelijke vormen, de profillen van basementen der 
kolommen, evenals overblijfselen van kapiteelen, terug, het
geen een juiste en nauwgezette herstelling mogelijk maakte. 

In de krypte heeft men, onder een pleisterlaag, de oor
spronkelijke beschildering weergevonden. De bouwkunstige 
lijnen, bogen, veusteromlijstingen, dekstukken enz., waren 
aangeduid door bruin roode lijnen ; de gewelven waren be
pleisterd en bedekt met een witsellaag. 

Op de graden was een breede geel-groene band, verdeeld 
door een zwarte strook, aangebracht en op den hoek en aan 
iedere zijde een bruin-roode baud, afgezet door een zwarte 
streep, die precies den vorm der gewelven nateekende. 

De pijlers, kolommen en pilasters zijn niet beschilderd. 
De bouwkunstige lijnen waren afgeteekend door bruin-

roode strepen. 
Een witsellaag bedekte alleen de oorspronkelijk bepleis

terde deelen, terwijl andere gedeelten, zooals de gewelven en 
de binnenzijde der bloksteenmuren, voorzien waren van 
pleisterwerk. Tijdens de restauratie van de krypte, van 1 8 5 0 
— 1 8 5 5 , heeft men, onder de pleisterlaag die den fraaien ingang 
van het noord-oostelijke deel der krypte bedekte, de sporen 

van een brand weergevoi den, die het grootste deel der 
profillen en beeldhouwwerken verwoest heeft; een groot 
aantal gewelfstukken, schoorbalken enz. in den grooten beuk 
vertoonden belangrijke sporen van brand en zijn dan ook. 
cehecl vervangen moeten worden. 

Toen de muren van het schip verwijderd werden zijn al 
de hooge gewelven beschadigd; het was dus niet alleen 
noodzakelijk de gewelven, die belangrijke scheuren vertoon
den, te restaureeren, maar ook noodig of onvermijdelijk door 
een stevige verankering iu de scheuring, die ontstaan was, 
te voorzien. 

Drie schachten van tusschenkolommen moesten geheel 
vervangen worden. 

Men moet voor de duurzaamheid van het monument eer
bied hebben, want hierdoor toch alleen kon deze zoo moeie-
lijke kunstbewerking, zonder eeuige storende gebeurtenis, 
worden uitgevoerd. 

Materialen. 
De groeven van het Nivel- en Wurmdal, die op een 

afstand van eenige kilometers van de abdij gelegen zijn, 
hebben de uoodige steeneu verschaft voor het bouwen van 
dit monument. 

De groeven der Nivel brengen steenen voort, die zeer 
velschillend ziju wat sterkte en duurzaamheid betreifen. 

Naast lagen van zeer groote duurzaamheid eu weerstand, 
vindt men zeer zachte gedeelten, die verpletterd worden 
onder een belasting van een honderd kilogram op 0 .01 M 3 . 

De harde steenen bieden niet alleen aan de grootste be
lasting weerstand, maar hun duurzaamheid in de open lucht 
is onbepaald, terwijl de zachtere steenen door de vorst 
splijten en zich snel ontbinden, wanneer zij aan verschillende 
weersinvloeden zijn blootgesteld. 

Ofschoon 't verkieslijk is deze steen volgens zijn bedding 
aanteweuden, kan men echter de hardste steenen, in strijd 
met de richting der bedding, voor kolomschachten bezigen, 
't Is vooral de goede kwaliteit van deze materialen van het 
land, en 't zaakkundige oordeel waarmede de bouwmeesters 
van vroeger eeuwen deze hebbeu toegepast, waaraan wij het 
behouden blijven van dit belangrijk monument dat wij 
thans behandelen moeten danken. 

De monniken, van de X l l e eeuw, dii deze groeven 
bewerkten, hebben een juist gebruik gemaakt van de materi
alen, die zjj ter hunner beschikking [hadden. 

De buitenmuren, van meer dan een meter dikte, zijn 
opgetrokken van bloksteenen en aan de buitenzijden in 
ongelijk verband gemetseld 

De pijlers van den hoofdbeuk zijn van massieve blokken 
w verband gemetseld, evenals de pilasters, dekstukken, 
bogen, arcaden, basementen en kapiteelen ; de op zich zelf 
staande cylindrische kolommen zijn uit één stuk, in strijd 
toet de richting der bedding. 

De gewelven zijn gemetseld op bogen, van blokken (blok-
sterneu), waartusschen overvloedig mortel, samengesteld uit 
kR'k, tras en zand vermengd met kiezel. 

Van het oude timmerwerk is niets overgebleven, het is 
successievelijk bij de herhaalde branden verloren gegaan. 

P. J . H . CUIJPERS. 
AMSTERDAM. Architect der Rijke Museum-gebouwen. 

DE KUxNST I N DE VRIJE G E M E E N S C H A P , 
van GUST. V E R M E U L E N . 

(Uit het Vlaamsche tijdschrift ,/Van nu en straks.") 

Misschien kunnen mijn gedachten eeuige. begrippen op. 
wekken en tot bewustheid brengen in geesten, die daarna 
hun eigen waarheid mochten ontdekken. Deze min of meer 
wijsgeerige beschouwingen beroemen zich niet op meer onfeil
baarheid dan welke filosofie ook. Slechts baar negatieve zijde 
heeft onmiddellijk, voor anderen, een practische waarde : 
spreken van een nieuw ideaal doel meldt de verloochening 
der pseudo-idealen onzer moderne kuist. 

De kunst die komt — gemeenschapskunst. ? 
De beteekenis van deze uitdrukking beeft men tamelijk 

verminkt, maar eeu passender woord vind ik niet, — de 
kunst die komt is zeker niet af te lijnen in vaste omtrekken. 

Maar mag het niet vergeven worden dat wij, die nauw 
ademen iu de moerassenlucht dezer tijden, droomeu gaan 
van blijde en lichtrijke landen, die daar ergens te veroveren 
liggen, aan de horizonnen van onze eeuw ? Droomen . . . 
En toch weten we, dat die droomen niet gansch illusie zijn : 
Wij durven spreken van een nieuwe kunst, omdat wij een 
nieuw leven zien beginnen. 

Een giede kunst groeit alleen uit een goed leven ; de 
kunst is een organisme dat natuurlijk, noodzakelijk ontstaat 
uit den samenhang der algemeene bedinaen, uit dat eeuwig 
en alles-omvattende organisme dat het leven heet. 

«Planten kweekt men aau den wortel, schrijft Jan Veth, 
en niet de losse bloem kan men stekken Én de wortel 
van een welgekonstrueerde kunst kan alleen een wei-gefun
deerd leven zijn." 

Maar V eth schijnt heel de uitgebreidheid van het vraat?-
punt niet te zien, hij is blijven steken bij het utilitair gezond-
verstand van den Engelschman Crane ; wanneer hij ons spreekt 
van een welgefuudeerd leven, dan schijnt hij alleen te 
denken aan de verandering in de economische toestanden 
der maatschappij. Ik geloof echter dat een nieuwe kunst 
uit een nieuw leven zal groeien, niet alleen omdat de a-co-
uomische toestanden der maatschappij veranderen gaan, maar 
omdat zich reeds heel een nieuwe opvatting van 't leven 
zelf openbaart. Eu, om dit te herleiden tot één enkele en 
laatste bepalende rede: nu openbaart zich ecu nieuwe op
vatting van 't leven, omdat zich onder de meuschen lang
zaam gevormd heeft een nieuwe opvatting van God. 

Er bestaat een eenheid in den groei der maatschappij, en 
het determineerend princiep van die eenheid is : het begrip 
dat de meusch zich maakt van het mysterie. De Gods-ïdee 
is de oorspronkelijke beweegkraeht der' geschiedenis, en alle 
omwenteling in de maatschappelijke verhoudingen heeft als 
eenige oorzaak : een wijziging iler gedachten over de Ge
heimenis. Het nieuw leven zal alleen geboren worden uit 
een nieuw geloof; van dat nieuw geloof wil ik eerst spreken. 

Het heerschend begrip in de vroegere Arysche religies en 
filosofieën was, dat. van het zelfstandig wezen, de substantie : 
God was het kernwezen der wereld, en tie wereld zelf het 
geheel der modaliteiten waardoor God zich ontwikkelde. 
Maar bij de Semieten was het heerschend begrip meer be
paald dat der oorzaak dan dat der substantie : want voor 
hen was God de onafhankelijke oorzaak der wereld, een 
oorzaak gansch afgescheiden van wat zij niet noodzakelijk 
maar vrijwillig voortgebracht had. Vandaar de verpersoon
lijking van God als koning, opperheer, almachtige meester. 

Die twee groote opvattingen van de geheimenis vind ik 
terug door heel de aaneenschakeling van tijdkringen die de 
geschiedenis heet. Aan de eene zijde, de willekeurige macht, 
buiten de wereld, die over de wereld heerscht en op het 
geschapene werkt. Aan de andere zijde, de Geheimenis als 
ziel van 't bestaande, de innerlijke, expansieve kracht van 
actie en reactie, de noodwendigheid die werkt van binnen 
naar buiten. 



230 A R C H I T E C T U R A . 29 December 1894. 

De notie van den persoonlijken God, wiens wil zich uit
strekt over de menschen, heeft nu sinds twee duizend jaren 
den vorm onzer maatschappij bepaald. God, uitschrijver eener 
transcendentale wet, bracht achter zich de wereldlijke hiër
archie mee, het verordenen van 't leven door uiterlijke 
regels. Het goddelijk gezag en het wereldlijke zijn twee 
denkbeelden die steeds elkaar bijstonden. Menschen achtten 
zich de vertegenwoordigers van Gods wil op aarde, en meenden 
voor de anderen de bovenzinnelijke bevelen te moeten uit
leggen, zeggend dat dit goed is en dat kwaad, dit veroor
loofd eu dat strafbaar. Eeuwenlang gingen de menschen 
gebogen onder wetten, geen wetten die ze zelf in zichzelf 
gevonden hadden, geen wetten die in nauwe betrekking met 
hun eigen natuur, en slechts de erkenning waren der vrije 
ontwikkeling van die natuur, maar wetten die ze van buiten 
zich aannamen in ootmoedige onderwerping. Zij lieten zich 
niet over aan den almachtigen, innerlijken drang van hun 
eigenen aard, maar trachten hun leven te vernauwen, te 
bedwingen eu samen te drukken om het in den vasten 
vorm van de uiterlijke norm te doen passen. De wet, voor
geschreven door eenigeu die het leven van allen willen 
leiden, omdat zij wanen, de sukkelaars ! het leven te kennen, 
was de eeuwenlange schennis van den grooten heiligen le-
vensrythraus. 

In de moderne beschaving heerschten die opvattingen 
onder de gedaante die ze van de Christelijke kerk ontvau-
gen hadden. Ik zeg niet Christus, maar de Christelijke kerk. 
Misschien, wij weten 't niet, is Christus gekomen om de 
menschen te leereu dat ze geschapen zijn voor een vrij en 
vreugdig en zelfbewust bestaan op aarde. Maar het Christen
dom, — de achttien eeuwen die achter onzen rug liggen, — 
heeft de wet van 't leven buiten het leveu geplaatst, en 
daarom moest zijn naam gepaard gaan met dien van despo
tisme. Het beschouwde de geschiedenis als de verwezenlijking 
van een goddelijk plan, vastgesteld in de goddelijke voor
zienigheid. De stof, de zinlijkheid, was het kwaad, en de 
mensch zelf een laag en verachtelijk ding, zich steeds tot 
het kwaad inkrommend, besmet door de erfzoude. De vreugde 
die de mensch aan zichzelf moet voelen, waar vindt men 
ze in die leer van nederigheid en deemoed, negatie van de 
menschbeid, religie voor tamme zieltjes ? Moesten dan de 
menschen niet geperkt worden als een kudde, te zwak om 
zichzelf te leiden, en blind voortstrompelend tot waar de 
wil van hoogere geesten heenwees P Het Christendom, dat 
steunt op den nood der menschen, heeft eeuwen gebogen 
gehouden onder zijn dogmata en zijn zwaard. 

Maar van de Christelijke leer, die hare historische rol 
vervullen moest, willen wij thans slechts dit onthouden: de 
liefde voor al wie lijden, en tot het mooie leven op te roepen 
zijn, eu dan, 't geloof dat ook de smart soms versterkt, en 
een noodwendigheid kan wezen, dat veel dingen in ons 
moeten verbrand door het lijden, als wij onzen verzuiverden 
wil weer hooger willen oprichten. Ja, soms moet men zich 
zelf kunnen naar onder duwen en breken in de smart, zich 
zelf verzaken om hooger op te mogen bloeien. En het schijnt 
me dat we nu juist, nu dat eeuwen van wee deze rassen 
verreinen, op het oogenblik staan dat het leven zichzelf 
zal overweldigen om zich weer hooger uit te spreiden. 

Want langzamerhand heeft zich onder het oude afbrok
kelend geloof, dat nieuwer opgedrongen. Hoewel de weten
schap een negatie van alle geloof wilde wezen in de ver
waandheid harer jeugd, zij moest zelf weldra het mysterie 
erkennen, dat wat niet te noemen is iu menschentaal. 

Maar het begrip van dat mysterie werd verplaatst; God 
is de immanente noodzakelijkheid geworden, de bedelende 
kracht die vernielt en schept in eeuwige bewegingen, eeuwigen 
groei, de hoogste geheimenis : het Leven, dat, zoowel in de 
cel als in het heelal der wentelende werelden, een schikking 
is der elementen, een vorm van organisatie; en het princiep 
van die organisatie, wat we niet kennen, is de Rythmus van 

't Leven, God. Wij zijn, alles is eeu functie van den Rythmus. 
Het is juist omdat ik in God geloof, inde Harmonie zelf 

der dingen, dat ik slechts de inwendige natuurwet erken, 
de evolutie die vau binnen naar buiten werkt: geloof dat 
het leven zijn einde in zichzelf heeft, dat men zich alleen 
moet laten dragen op den noodzakelijkeu aandrang van zijn 
eigenen aard, dat er overeenste.inning bestaat in actie eu 
reactie en vrije ontwikkeling aller bewuste en onbewuste 
krachten. 

Zoo ziet elk zijn verhouding tot het heelal door zijnen 
geest herschapen, en voelt zich op zijne plaats. Wij worden 
dan geleid tot een volledigend begrip : de opvatting van 't 
leven als een organisatie leert ons de samenhang van al wat 
bestaat. Ieder heeft gecoöpereerd tot het opbouwen onzer 
rijke beschavingen; de oorzaak van allen vooruitgang, hoe 
gering ook, is te zoeken iu de gemeenschap alleen, en geen 
gedachte werd ooit gebaard zonder de meewerking van 
duizenden en duizenden menschen, zonder de meewerking 
van heel het verleden en het tegenwoordige. In de samen
leving, één machtig organisme dat zichzelf organiseert en 
door zijn eigene levenskracht voort- en opgroeit, heeftalles 
wat organisch voortgebracht wordt zijn reden van zijn, alles 
is iu nauw verbaud met het geheel, elk mensch is solidair 
tot al de anderen. 

(Wordt voortgezet.) 

GUST. V E R M E U L E N . 

B E R I C H T E N . 
— Het nieuwe tijdschrift voor versieringskunst onder 

redactie van Frans Boersma, zal, voorloopig althans, niet 
verschijnen. 

Niet alleen door ziekte des heeren Boersma, maar, naar 
men zegt, moet de firma, die zich met de uitgave belast 
had, te weinig vertrouwen in den smaak van het publiek 
hebben om een dergelijk tijdschrift, zonder den gewonen 
modernen prenten-chaos voorzien, aan te durven. De redacteur 
kon natuurlijk aau dit verlangen niet voldoen en zoo zal 
de uitgave niet plaats hebben. We hopen dat dit slechts 
voorloopig is en dat men een uitgever moge vinden, want 
werkelijk wordt 't tijd dat er, ook in ons land, eindelijk 
een tijdschrift speciaal voor versieringskunst verschijnt, dat 
in alle opzichten naar het goede streeft; temeer waar de 
versieringskunst dezer dagen weer allerwege tracht op te 
bloeien en uit de assche herrijzen wil De namen der 
medewerkers deden ons reeds hopen op iets bijzonder goeds 
en vrij zeker kan men zeggen, dat ieder 't goed ineenende 
met dc versieringskunst zich het tijdschrift zou hebben aan
geschaft. 

— De dood van Charles Newton doet een der meest 
merkwaardige namen van de lijst der Engelsche archeologen 
verdwijnen. De groote gebeurtenis van zijn leven was de 
ontdekking der overblijfselen van het Mausoleum te Hali-
camassus (oudtijds een Grieksche stad in Kleiu-Azië). Interes
sante maar onvolledige fragmenten hiervan zijn naar het 
British-Museum te Londen overgebracht. Newton was sedert 
jaren belast met den aankoop van Grieksche kunstwerken 
voor het Britsch-Museum. Hij was een' geleerd man, die 
zich diep in de Grieken ingedrongen had. 

— Te Londen verschenen deze maand de navolgende 
boekwerken : 

Early London Theatres (in the Fields). Bij T. Fairman 
Ordish* F. S A. London : Elliot Stock. 

The Changes in London Building Law. Bij H . Heath-
cote Statham. London: E . & P. N . Spon Crust Mundi 
Cruces Christi, Nomen Domini. Bij Jas. Houyhton Spencer. 
Loudon : Jas. Nisbet & Co. The Direct Calculator. Bij M . 
B. Cotsworth. London : Crosby Lockwood & Co. 
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N°. 

«lmraeene Voorschriften. (DeleAfdeelingder 
' Kiika-i 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. 11.12,13, 

14, 15, 16, 17, IS 
Aard- >n baggerwerk . . . . 0, 10 
Anierikaanech grenenhout . . . . 9 
Asphalt-isoleering 16 
Amerikaansch grenenhout onder water . . 16 
Asbest cement 17 
aanstrijken van pannendak, trasmortel in de 
' vorst 19 
Ambachtsonderwiji . 22, 26, 29, 42, 47 
Aanhechting van mortel* . . 23, 27, 38 
Amerikaansclie spiraalboren . . . . 2 5 
Aantrekken en afttooten . • • . 2 6 
Assen van staaldraad . . . . . 8 0 
Aalioxyden van Dr. B. Schaal . . . 3 7 
Aaneenwellen van schildpad en hoorn . . 38 
Ainu iniuinsijial (Vijlen uil -) 88 
Ambacht (Veredeling van het -) . . . 39 
Accumulatoren huisjes (Vloeren in -) . . 41 
Aangemaakte verf . . . . . 44 
Aluminium soldeer . . . . . 4 0 
Ambachtsonderwqs in Drenthe . . 47, 50 
Amerikaansch grenenhout (Verstekken v.in -) 50 
Alaminium-mkkel-legeeringen . . . 5 0 

Beproeving van MontergeweWen . 
Beproeving van hel draagvermogen van fun 

deeringpalen . . . . . . 8 
Berekening der middellijnen van rie nschijven 3 
Boekaankondiging. . . . . . 3 
JhandsloiYerbruik under stoomketels 
Belangrijk Monierwerk. 
Basalt 
Baggerwerk . . . . . 
Bescherming van ]ialrn iu den grond 
Behangsels en gasverlichting 
Blokzoden 
Branden en blutsen van kalk 
Bijtmiddelen voor hout 
Bevestiging van tegels op hout 
l t r e i u w w e r k . . . . . 
Brillantine 
Brandvrije vloeren van Hennebique 
Brandkasten. . . . . 
Beplantingen . . . . 
Bescherming van werklieden tegen ongelukken 

op Itouwwerken . . . . 
Bescherming van werklieden tegen overmali 

gen arbeid voor weinig loou . . 24, 
Bochnraer Verein. • 
Bepleistering van wanden en plafonds . 
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'-""ielninR (Nienwe -) 
« f b o i i n . „ui . . ; . | 

'oteeren (Ervaringen omtrent -) . 
Cl ! "..'.';!"n'"'. wkopWdtag 

pulverise*' 

4 
fi 
8 
8 
7 

10 
10 
12 
13 
16 
IS 
15 
20 

23 

28 
80 
30 
B8 
34 
37 
:<9 
39 
39 
40 
43 
16 
47 
50 
51 

15 
20 
22 
84 
46 
47 
48 

Praagvermogen van fundeeringpnlen . 
Dijk- en oeververdediging . 
Drukvastheid en prijzen van dampbeton 
Doorn iksehe kalk als witsel 
Doornikaohe kalk en pleistermorlel 
Drukproef op metselwerk . 
Dekkend vermogen van verven . 
Dnoruikschc kalk als witkalk 
Dag te Iteiuscheid . . . . 
Dakpik als bescherm middel voor zinken dak 

bedekkingen . . . . . 
Drijfsleen . . . . . . 
Drijfriemen (Opknappen van oude -) . 
Durana-metaal . . . . . 

Berate afdeeling der Hijks A. V. 
Eigenschuppen von vlociijzcr bij lage tempe 

rutuur 
Ebonietbekljeding op aluminium 
Eigenaardige brandkasten . 
Eikenhout (Slavoniaoh -1 . 
Baterverniaten van Dr. K Schaal 
Engelaeh politoer 
Electrisohe verlichting van rijinigcn 
Eikenhout oud maken 
Ervaringen omirent creosoteeren . 
Eboniet . . . . . 
Eleetriciteit cu benzine 
Eikenhout (Slavonisch -) 
Eikenhout (Rood. zwart en wit -) 

l'undceringpalcn (Draagvermogen van -) 
Fundeeringwerk . . . . 1 3 . 
l'riedrich-Wilhelms Iluette . 
Filters 
Fundeeringen (Oude -) 

N°. 

3 
14 
15 
17 
19 
26 
28 
28 
31 

84 
88 
41 
45 

30 

14 
18 
18 
25 
37 
40 
43 
44 
46 
45 
M 
52 
52 

ft 
15 
88 
33 
50 

8 
18 
18 
17 
18 
20 

Hooge temperaturen . 
Iluiszwam in rietplanken . 
I lundsuldccrsrls voor messing 
llardgom . . . . 
Iloutvcrsiering door pyrotypie 

41, 

Olasschilderwerk. . . . . . 5 
Gebrand glas . . . . . . 5 
Qaaverlichting en behangsda S 
Geachiedenia der metaalbewerking . 9. 12 
Graphieche methode om |jzer en staal te keuren 14 
Galraniseeren . . . . . . 1̂  
Gegolfd plaatijzer (Randverbinding bij -) . 20 
Gekyaaiaeerd hout 23 
Galvanobronien . . . . . . 26 
Gegoten ijzeren gereedschap voor metaalbe

werking . . . . . . . 2 6 
Goud en zilverproductie . . . . 27 
Glas (Szigmondy -) 32 
Gegalvaniseerd ijzeren ramen . . . H3 
Gieten van ijzeren pijpen . . . . 33 
Glimmer (Voorkomen en gebruik van -) . 3 i 
G rond regels voor de samenstelling van mort els 35. 86 
Gewichten uit geel metaal . . . . 37 
Groote hoornen . . . . . . 37 
Gips- eu stukadoorwerk . . . . 4 4 
Groen tip pannendak . . . . . 44 
Groenhart- geelhan . . . . . 45 
Greechenri gern geelhart . . • . 4 5 
Glazuur of gegoten yzer . . . . . 4 8 
Gemalen waterkalk. . . . . . 48 
Gebakken keien . . . . . 50, 52 

H . 
Hydraulische kalk in cement mortel 
Hei- eu (undeeringwerk 
HenncbiquVa brandvrije vloeren . 
Hout bestrating . 
Helmplanten 
Houtgewas . . . . 

29 
. 89 

42, 43, 44, 45 
48 

. 51 

- 2. 7, 8. 
22. 26, 32. 

20, 
84, 

JUzer (Keuren van -) 
Intjolin 9, 11 
User in het oude Egypte . . . . 
Uzer (Verven van -)'. . 32, 33, 
I'/.eren ramen . . . . . . 
IJzeren pijpen (Gieten van -) 
IJzeren kerk . . . . . . 
Indische metaaltechniek . . . . 
Ijskelders 
Uzer (Middel teircii het roesten van -) 
rJxerproductie in Duitschl&nd 
Inspecteurs v. d. arbeid (Werkzaamheden 

der -) 
Uzer en staal (Kcn-stwerende heilckkiii'^en -) 51, 

K . 

24 
36 
29 
34 
33 
33 
35 
37 
38 
38 
41 

Keuren van ijzer . . 2, 7. 8, 20, 
Keuren van sialen gereedschap . 
K e t e l s t e e n (Petroleum tegen -) . . 4 , 
Kalkdeeg tegenover drooggeblnaehte kalk 
Kalk branden en blnaaohen 
Krammnt . . . . . . . 
Keuren van ijzer en staal (Graphische me

thode -) 
Koperen pakking zonder naad 
Koud galvaniaeeren . . . . . 
Kyaniseeren . . . . . . 
Kijkje op de werken van den Bochumer 

Verein te Bochum . . . . . 
Ketelsteen 30, 
Kort bezoek aan de l'riedrich-Wilhelms 

Iluette 
Kettingen (ongeweide —) 
Kosten eener werkstaking . . . . 
Kennis en keuring van natuursteen . 39. 
Kunstmatige bereiding van petroleum. 
Kleermiddelen voor eikenhout 
Keuring van kalk . . . . . 
Kalk keuren . . . . . . 
Kyaniseeren . . . . . 4S, 
Keien (Gebakken -) . . . . 50. 

L . 
Liften 
Landmeten en waterpaaaen . . . . 
Leiendak 16, 22. 
Lantaarns . . . . . . . 
Loodwit in olie . . . . . . 
I dsull'aat. . . . 
Laboratoriumproeven op gebakken keien 50. 

24 
3 
8 
9 

10 
10 

lJ-
15 
19 
23 

30 
33 

38 
•10 
40 
44 
40 
46 
50 
K 9 

2 
10 
88 
43 
44 
44 

BE. 
Moniergewelven (Beproeving van - "> 1, 4. 
Maandelijksohe prij-lij-t 8 ,5 , 10, 14, 82,88, 

41. 4». 
Monier- tegenover stampbetongewclren 1, 
Meiselznnd 
Monierwerk (Belangrijk - ) . 
Mortel, voor metsel- en pleisterwerk . 
Metaalbewerking (Uit de geschiedenis der -) 9, 
Minimumloon . . . . . . 
Minimumloon en maximum arbeidstijd 12. -'4 
Machinale bereiding van atampbeton . 
Munruitalag is , 21. 
Mannesniiinuliiiizen in den brugbouw 20. 
Muursalpeter . is, 21 
Mortels (Aanhechting van -) . 23, 27 

8 
32 
49 

4, 8 

7 
12 
12 
28 
15 
2* 
25 
24 
88 



Tweede Jaargang No. 1. Zaterdag 6 Januari 1804. 
N". 

Mozaïekvloer (Polijsten). 26 ruim steen fabrikaten van H . Schneider 28 
Mortels (Ouderzoek vun oude -). 2S Plalondbepleistering . 30 

30 Pleisterwerk op wanden en plafonds . 80 
Pij plak met een pit er iu . 80 

Muuruitsiag . . . . 30 30, 38 Pakket vloeren uit vergruisd leder SI 
Muurschilderingen (Oude -) 30 Portland cement v. Offenbach 84 
Mortels (Grondregels voor du samenstellinK Praatjes over opleiding en onderwijs Bi 4S, 51 

van —) . . . . . 35, 86 Pijpen (3piraalgewelde - ) . 36 
Messingen gewichten . . . . 37 Politoer . . . . . . 40 43 
Metaaltcchnick tlndisrhe-) . 37 Perkament plakken . 40 
Middel tegen tiet roetten van ijzer 38 Plakken van perkament 4 0 
Marmeren d< kbladen ^Oplijmen van -) 40 Paardckrucbt . . . . 41) 
Machinaal opknappen van oude riemen 41 Petroleum (Kunstmatige bereiding van -) 40 
Marmer (Voegen in -) 42 Plafondwerk . 44 
Mos op pannendak . . . . 44 Putten van cementbeton 48 
Middel tegen paalworm 48 Patroonteekenwerk op blank hout 47 
Moesteen . . . . . . 48 Paalworm (Nieuw middel tegen -) 48 
Machinebouw laboratories • 48 Pyrotypie (Houtversiering door -) 51 
Mainbrug voor deu lokaalspoorweg ven Kit-

Pyrotypie (Houtversiering door -) 

zingen naar Gcrolshofen . 49 R . 

Nortonwellen 4, 8 
Nieuwe soort van beschilderde glasruiten . 5 
Natuursteen (Vcrweeren van -) . . . 2 1 
Nieuwe closetinrichting . . . . 22 
Nadeelig spint . . . . . . 30 
Natuursteen (Kennis en keuring van -) 39, 40 
Nic*uw middel tegen paalworm . . . 48 
Nieuwe toepassing van rietplanken . . 51 

Ontwerp*bepalingen voor ijzer en staal 8, 20, 21 
Oeververdediging . . . . . 14 
Ongelukken op bouwwerken . . . 2 3 
Onderzoek vim oude mortels . . . 28 
Oude mortelt . . . . . . 28 
Onderzoek naar het dekkend vermogen van 

verven 28, 30 
Opknappen vnn oud schilderwerk . . 29 
Oud schilderwerk (Oj.knappen vnn -) . . 29 
Oude muurschilderingen . . . . 3 0 
Opstuiken vau houtkoppen. . 33 
Ophooging bij bestrating . . . . 34 
OtlVnbacher cement . . . . . 34 
Onleidiiisr en onderwijs (Praatjes over -) 35, 

46, 48, 51 
Ongeweide kettingen 37, 38 
Oph 'ffing van eeue standpijp door eigen 

warm tenitzet ting . . . . . 38 
Oplijmen van marmeren dekbladen . . 40 
OUetafelt 43 
Oud maken van eikenhout . . . . 44 
Oude fundeeringen . . . . . 5 0 

Prijslijst (Maandelijktche -) 2, 3, 10,14, 22, 28, 32, 
41, 44, 49 

Palen (Draagvermogen van -) . . . S 
Pijp wellen . . . . . . . 4 
Pleistermortels . . . . . . 7 
Palen (Bescherming van - in den grond) . 8 
Petroleum tegen ketelsteen. . .5, 8, 11, 33 
Pakking (koperen -) 15 
Portland cement (Snel binden door machi

nale mortelbereiding . . . . 1 5 
Portland cement bepleistering . . . 17 
Planten van helm 18 
Pleistermortel van Doorniksche kalk . . 19 
Platineeren. . • . . . . . 2 2 
Pakkisten (Spijkeren van -) . . 2 3 

3, 
3, 

6. 9, 

Kijks Algemeene Voorschriften le Afd. 3 
6, 9, L0, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

Riem tehij ven . . . . 
Itiet en rijshout. 
Kij>h<mt . . . . . 
Rationeel houwen . . . 5 , 
li i \ ier- en duin/and . 
Rechtzetten van een schoorsteen. 
Reclame . . . . . 
Randverbinding bij gegolid plaatijzer 
Remtcheid (Ken dag te - ) . 
Utiwijzerproduclh' 
Roesten van ijzer 
Radeerpoeder . 
Ktetphmkeu (iluiszwam in -) 
Itoode voegen . . . . 
Roettwerrnde bedekkingen voor ijzer en 
lïictpiuukcn ^Nieuwe toepassing van -) 

s . 

39 

staal 

Stalen gereedschap (Keureu van -) 
Stampbelongewelvcn tegenover Mouicrwerk 
Schwarzkalk , 
Stroo- riet- cn rijsbekleeding 
Schoenpoetsen * 
Steenb kleeding . . . . 
Stopsel voor stoom- en waterbuizen 
Smeltijzer bij lage temperatuur . 
Schoorsteen ijücchtzetteu vun ten —) 
Stuinpbeton i I h'uk vasi luid en prijzen van -
Stampbeton (Machinale bereiding vau -) 
Sneller binden van Porthiud-eement door 

machinale mortelbereiding 
Spijkeren vnn pakkisten 
Slavonisch eikenhout . 
Spiraalboren (Amerikaansche -) . 
Segregatie , 
Slagentellers . . . . 
Sausen met Doorniksche kalk 
Staaldraad (Transmissie-assen van -) 
Szigmoiidglusa . . . . 
Sloopen van een schoorsteen 
Schoorsteen (Sloopen van een -) 
Samenstelling van mortels . . . 3 5 
Spiraalgewelde pijpen . 
Silioateeren van cementwerk 
Schaal"» anti oxyden en estervcrn;ss.*n 
Schildpad en hoorn aunccnwelleu 
Spint (Nadeclig -) 
Soldeersels . . . .41, 42, 43, 44 
Stukadoorwerk . . . . 
Slavonisch eikenhout . 

N". 
T . 

Te vette mortels . . . . 3, 19 
Tegels {Bevestiging van - op hout) 12, Kl 
Tentoonstellingen . . . . 14 

Trasmortel in de vorst 
17 

Trasmortel in de vorst 19 
Thcrmozuilcn . . . . . 23 
Temperaturen (Hooge -) . . 29 
Transmissie*asten van Staaldraad .SO 
To) abee-werk tc Delft •15, 43 
Telegraaflijnen der wereld . • 50 

u. 
Uit de gesohtedenia der metaalbewerking 9, 12 
üitslabc op muren . . 18, 21, 24, 30 
Uitvallen van voegen. O.) 
Universeel ijjer . . . . . 3:1 

4.5 
18 

3 
7, 10 
7, 10 

10 11 
5 

14 
16 
20 
31 
3.Ï 
88 
42 
89 
4 « 

51, 52 
51 

3 
4 
5 

10 
8 

10 
10 
14 
14 
15 
l ö 

15 
23 

20 
27 
98 
:vi 
32 
36 
35 
3 • 
36 
36 
37 
38 
39 
45 
44 
52 

V . 
Voorschriften voor het keuren van ijzer en 

staal 2, Ö, 7. 8 
Vette mortels 3. 19 
Voorrang van rivier- boven duinzand in mortels 5 
V e rz i 1 \ e r poe d e r . . . . . 5 
Vochtige huizen, lngolin . . 9, 11 
Verzinken onder eene deklaag van aluminium 13 
Vakliteratuur voor ambachtslieden . . 13 
Vloeüjzer hij lage temperatuur 14 
Vraagpunt bij leiendak . . . . 1 5 
Vellen van boom en . . . . . 19 
Vorst bij trasmortels . . . . . 19 
Vochtige binnenmuren . . . . 1 9 
Vcrweeren van natuursteen. . . . 21 
Vochtige huizen en muren . . . . 22 
Voegen (Uitvallen van -) . . . . 2 2 
Vervaardiging van Amerikaansche spiraalboren 25 
Verven (Onderzoek naar hel dekkend vermogen 

van -) 28, 30 
Verl'werk op hout in de zon . . . 80 
Verven van ijzer . . . 32, 33 84 
Voorkomen eu g.brnik van glimmer . . 34 
Vt-rnissen van Dr. E . Schaal . . . 3 7 
Vijlen uit aluminiumstiml . . . . 3S 
Vertinnen van kleine voorwerpen . . 3S 
Veredeling van het ambacht . . . 3 9 
Vloeren in de accumulatoren huisjes . . 41 
Voegen in marine i . . . . . 42 
Voegen (Itoode -) 43 
Verf (Aangemaakte -) 44 
Verzilvering (zeer harde en vaste) . . 45 
Vakopleiding (Congres) . . . . 47 
Verstekken van Amerikaansch grenenhout . 50 

w. 
Waterkolk in eemcntmortel. 
Waterdichte weefsels . 
Werkstaking (Kosten eener —) 
Werkzaamheden der Commissie 

ling van het ainbaeht 
Werkzaamheden der inspecteurs 
Wil glasnur <»p gegoten ijzer 
Waterkalk ((iemalen -) 

tot verede 

.d. arbeid 

Zilverpoeder . . . . . . 
Zwarte kalk . . . . . . 
Zagen, prijsvermindering . . . . 
Zekerheidaweg voo- het vellen van boomeu 
Zilvernrod notie . . . . . . 
Zwavel *-n Zwavelzuur. . . . . 
Zink,luk (Dakpik op -) 
Zunrvasie vergaarbakken uit cement of belou 
Zeer harde en vaste verzilvering. 

3 
35 
38 

89 
4 2 
4 8 
4 8 

5 
5 

15 
1» 
27 
28 
84 
40 
4$ 

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A d v r r K i i i i é i i in dit blad kosten ran 1—5 regels 
00 cents, iedere regel meer tO ceuts. Groote lettere naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
ierekend. 

VERSCHIJNT ZATE DACS. 
Uitgeversi 

J. VAN OER ENDT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

AlkV l u l v e r l m l li'n in AKC'IIITK( TUItA opgenomen 
worden K r » t i n geplaatst in D E A M B A C H T S M A N , Vak 
blad voor Timmerlieden, Metselanrs, Machinisten, Smedes. 
Ververs, enz. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

B E P R O E V I N G V A N M O N I E R - G E W E L V E N . 

B(j het in 1892 ingediende voorloopig ontwerp vooreen 
Entrepotdok in de Stads Rietlanden te Amsterdam, werd het 
voorstel gedaan, om de vloeren der pakhuizen samen te 
stellen uit gewelven van cement-yzer-constructie (systeem-
HONIEH). 

Verschillende reeds bekende eigenschappen dezer betrek
kelijk nieuwe constructie rechtvaardigden dat voorstel en 
waren aanleiding, om haar boven andere samenstellingen de 
voorkeur te geven. 

Zooals bekend is, bestaat de HoNIBR-CODStrUCtie uit eene 
samenstelling van dun (in het algemeen rond (staafyzer en 
cementmortel in velschillende verhoudingen van cement 
en zand. 

De naam cement-yzer wordt door sommigen onjuist geacht, 
aangezien zy de constructie als yzer-constructie beschouwen. 

Het yzer noemen zy hoofdzaak (al is het niet juist door 
zijne quanliteit), het cement bijzaak en alleen daartoe die
nende, otu aau deu geringen weerstand, welken dunne ijzer-
staven tegen buigen bezitten, tegemoet te komen. 

De hoofdzaak der MoMKB-constraetie is daarin gelegen, 
dat zy de toepassing van cement ntogelyk maakt voor die 
samenstellingen, waarin belaugi-yke trekspanningen kunnen 
voorkomen. Het is toch bekend, dat cement en cementbeton 
een tamelijk ongeschikt materiaal is om trekspanning te 
weerstaan. Tegen 150 KG. drukvastheid per cM*. bezit het 
cement slechts ongeveer een '/„ of -f~ 17 KG. trekvastheid. 

Het komt er by MoNiKR-constructio dus op aan zich ten 
doel te stellen, om zoowel vau de eigenschap van yzer (om 
per cM". 3500 KG. trekvastheid te bezitten) als van die 
van cement (om 150 KG. per cM 2 , weerstand tegen druk 
te bieden) ten volle party te trekkeu. 

Geheel oplosbaar is dit vraagstuk echter uiet en zeker 
*al wel steeds in het ijzeren netwerk eene zekere overmaat 
van kracht aanwezig zyn (hierop komen we later terug). 

De mogelijkheid eener doelmatige combinatie van cement 
e n yzer berust voorts in het algemeen op: 

a. de byna jnistgelyke uitzetting der belde materialen by 
temperatuursveranderingen; 

b. de groote mate van adhesie, welke tusschen cement en 
Ü*er bestaat; 

c. de beschutt ing tegen roest, die het yzer door het cement 

ondervindt . 

Om echter op deze zekerheid tegen roesten te kunnen rekenen 

moet dus geen vocht het yzer kunnen bereiken en zal het 

inwerken van de yzeren staven in den mortel met veel 
z o r g moeten geschieden. Voorts zul len die belastingen der 

MoMKR-coust .ruct ies moeten vermeden worden, waarbij scheu 

r e n in de cementlaag kunnen onstaau, en dus het vocht 

k a n toetreden. Dit punt. is van groot belang, want wanneer 

eenmaal roes tvo tming is begonnen, zoo zal •— door inwer

k i n g der alkaliën van het cement — snellere vernie l ing 

van het ijzer plaats vinden dan wanneer alleen water en 

lucht voorhanden z y n . 

Omtrent de adhesie tusschen cement en y z e r zijn door 

BADSCHINOER proeven gedaan waaruit b l y k t , dat die 40 a 

47 KG. per c ü * . der oppervlakte bedraagt . 

De u i t z e t t i n g s c o ë t h c i e n t van cementmoite l is door l i o u x i -

CKAU bepaald op 0.0000137—0.0000148 per graad-CsLSius 
en komt dus bytta juist met dien van yzer overeen. 

Er moet hierby direct worden opgemerkt , Jut de uitzet-

t i n g 8 0 0 ë f f l c i e n t in het algemeen slechts b innen bepaalde 

temperatuursgrenzen ge ld ig is en dus tot geene algemeene 

g e v o l g t r e k k i n g m a g leiden. Intusschen hebben pract ische 

e r v a r i n g e n by geva l l en van b r a n d aangetoond, dat, zelfs 

by zeer hooge temperaturen, het cement z i ch niet van het yzer 

scheidt en hieruit zou meu dan de g e v o l g t r e k k i n g kunnen maken 

dat die overeenstemming in ui tzet t ing ge ld ig b lyt t , ó ó k voor 

hooge temperaturen. 

Daar verder ook bij branden het cement z ich als 

slechte warmtege le ider heeft doen kennen en als een 

m a t e r i a a l , dat groote hitte kan w e e r s t a a n , zoo wordt 

het b eg ry p e i y k , dat ook de MoNiRR-constroctie eene 

groote mate van vuurvas the id bez i t ; want het yzer (dat 

reeds by 300 0 in d r a a g k r a c h t begint te verminderen) wordt 

door liet cement voor directe i n w e r k i n g van het vuur en 

dus voor zeer hooge temperaturen behoed. 

Ook de hooge graad van elasticiteit, die in het algemeen 
aan dunne M o N i K R - c o n s t r u c t i ë n eigen is en de geringe 
zydelingsche druk, welken zy by hunne lichtheid uitoefenen, 
drageu er toe by haar meer bestand tegen warmte te doen zyn. 

Proefbranden en ondervinding by gevallen van 
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geven ten slotte recht om MojHER-constructiën te rang
schikken onder die, welke groote zekerheid tegen vernieling 
door vuur aanbieden. 

Aangaande de samenstelling der constructie komen wij 
hier nog even op een hiervoor reeds genoemd punt terug. 
Wy zeiden, dat in de constructie der twee materialen — yzer 
eu cement — niet het hoogste nuttig effect van elk der 
beiden kan verkregen worden en dat steeds een overmaat 
aan yzer zal voorhanden zijn, wat de constructie onver
mijdelijk duurder moet maken. 

MoNiKH-constructiën immers moeten zoowel aan druk- als 
aan trekspanningen kunnen weerstand bieden, en wanueer nu 
harmonie tusschen deze beiden zal moeten bestaau, d. w. z. 
dat de zekerheid tegen vernieling door druk en door trek 
ongeveer even^root zij, zoo zal de ijzerlaag aanmerkelijk 
uit het midden der doorsnede naar die zijde der constructie 
moeten verlegd worden, welke voor trekspanning in aanmer
king komt. 

Fig. 1 . 

I 
Denken wij ons bijv. een balk ter lengte a b van 

cemeutbeton (tig. 1) noemen we I) de drukspanniug aau deu 
bovenkant en Z de trekspanning aan den onderkant van 
den balk, zoo zal de ligging der neutrale as ff, waar de 
wisseling tusschen beide spanningen plaats grijpt, als volgt 
kunnen gevonden worden: Dc* = Zd 2 en, daar men weet 
dat D = 9 Z of Z = */, I) is, zoo volgt d = 3c, en 
ligt de neutrale as dus op ' / 4 van den bovenkant des 
liggers. Of deze uitkomst, hoewel hiervoor ons doel nauw
keurig genoeg, volkomen juist is, willen we hier in het 
midden laten; de gevoelens omtrent deze theorie zijn no3 
eenisjszins verdeeld, aangezien de verhouding tusschen trek
en drukvastheid van cement nog niet volkomen bepaald is. 

De ligging van het ijzer — om de trekspanningen der 
construction op te vangen — zal steeds met zorg moeten be
paald worden, doch juist hierbij zal, in samenstellingen 
van geringe dikten, het gevaar ontstaan, dat de ijzerlaag 
te zeer den buitenwand nadert om voldoende tegen inwer
king vau lucht en vocht verzekerd te ziju. 

Met het oog op dit gevaar nu zal het in 't algemeen 
onmogelijk zjjn het (jzer zijne theoretisch juiste plaats in de 
doorsnede te geven, wat m. a. w. wil zeggen dat men 
de hoeveelheid yzer zal moeten vergrooten of ook (by onver
anderde yzerhoeveelheid) de dikte der cementlaag aan de 
zyde, waar trekspanningen plaats vinden boven de voldoende 
hoeveelheid (volgens berekeniug) zal moeten vermeerderen. 

Wat nu ten slotte, de Monier gewelven betreft, zoo is 
het duidelijk dat (afgezien van hunne lichtheid en hooge 
mate van vuurvastheid) zij bijzonder in aanmerking komen, 
voor vloerconstructiën enz., waar met zeer ongelijkmatig 
verdeelde belastingen is rekening te houden. 

In gewelven toch, die gelijkmatig belast, zjjn komen alleen 

'/r»/fspanningen voor; (in ieder geval slechts geringe trek
spanningen) en zijn dus voor die constractiën cement of 
cementbeton by voldoende dikteafmeting zeer geschikte 
materialen. 

Omtrent het draagvermogen van Monier-gewelven is 
nog geen uitgebreide ondervinding opgedaan; daarom kwam 
het ons gewenseht voor, om, zoo mogelyk door eigen on
derzoeking, tot eenige meerdere kennis en zekerheid te 
geraken, en wel vooral omtrent den weerstand der con
structie tegen trekspanningen — door ongelijkmatig ver
deelde belasting der gewelven — een toestand, die, zooals 
inen zal inzien, menigvuldig op de pakhuis vloeren kan 
voorkomen. Men mag toch niet aannemen dat de vloeren 
steeds geheel vol of' ledig liggen. 

De hier te Amsterdam gevestigde fabriek voor M O N T E B -
werken, welke ons destijds de afmetingen opgaf voor de 
Mo.NiKK-gewelven, die (volgens onze eischen) by 5 M. spanning 
en 4 0 tot 4 4 cM. pyl, 2 0 0 0 KG. per M 2 . by enkelvoudige 
zekerheid zouden dragen — verklaarde zich bereid, koste
loos een paar proefstukken gereed te maken. 

Als plaats van opstelling werd gekozen de gemeentelijke 
sluisdeuren, bergplaats aan de Oosterdoksluis, waar wij op 
een zeer vast terrein konden rekenen. Toen op dit terrein 
voldoende ruimte was beschikbaar gekomen, werd de fun-
deering tot opstelling der gewelven door ons gereedgemaakt. 

Deze fundeering bestond in een roosterwerk van (be
schikbare,; 6 cM. dikke platen, tot dracht van de dubbele 
(eveneens voorhanden) eikenhouten balken van 4 5 X 45 
cM. Op deze balken (dus 90 cM. met den bovenwant boven 
deu grond) werden de ijzeren I liggers — waartusschen 
de gewelven zouden gemaakt worden — met spoorspykers 
vastgezet en onderling verbonden, in het midden door eene 
rail waaraan de liggers, door middel van opgeklonken 
ijzeren plaatjes nauwkeurig passend tegen de onderfleiis der 
balken, werden opgesloten ; nabij de einden waren de liggers 
gekoppeld door staafyzer van 60 X H niM., dat zoowel 
van boven als van onder om de flens was gebogen en 
tegen de staande rib bevestigd. 

De ijzeren liggers, 50 cM. hoog, evenals iu de ontworpen 
pakhuizen, werden aldus twee aan twee opgesteld voor de 
twee proefstukken; zij ieder waren 2 M. lang en elk der 
proefstukken ertusschen werd lang 1.20 M. 

Fig. 2. 

. . . 5 . M -

Doorzetting bij gelijkmatige belasting met 2000 K G . p. M*. 

l ' / , r u M . 2 m M . 3 7 « m M . 5 m M . 3 1 / , m M . 2 1 / , m M . 1 m M . 

id. bij gelijkmatige belasting met 3Q00 K G . p. M». 

2 mM. 3 ' / , m M . 7 m M . 10 ' / ,mM. 7>/, m M . 4'/, m M . l « / , m M . 

id. bij eenzijdige belasting met 0 en 3000 K G . p. M«. 

T ' / , m M . - f l m M . 2 m M . 8 m M . 8>/ amM. 5'/ a m M . 3 m M . 

id. bij eenzijdige belasting mot 0 en 1000 K G . p. M 5 . 

2 m M . 3 m M . l O ' / . m M . l O mM. 1 1 » / , m M . 7»/ , mM. 4 m M . 

id. 

id. 

id. 

id. 

bij gelijkmatige belasting 
l ' / . m M l m M . 7 m M . 

bij gelijkmatige belasting 
2V«roM.7V,mM. 12 mM. 

met 2000KG.p .M' . 
t' „ m M . l ' / . m M . 

met 3000KG.P .M 1 . 
7V»mM. 2 m M . 

bij belastingop 1.20 X 1.15 M . in het midden met 7001 ( K G , p.M" 

: ' ' /„ mM. 6 mM. 20 mM. l O m M . " „ m M . 

bij belastingop 1.21) X 1.15 M . in het midden met 10000KG. p.M». 

-r 2 " 4 m M . 9 mM. 30mM. l 2 m M . r » / , m M . 

bij belasting attn eene zijde met .'looo 1CG.p.M 5 . 

M» /«raM. - : l'AjhiM. lOmM. l 2 m M . 5 m M . 

De bovenstaande lig. 2 en 3 geven eene voorstelleng van 
de gewelven en toonen op welke wyze zij door de f liggers 
worden gedragen. Het gewelf, volgens fig. 2 bevat één 
stelsel van rondyzeren dwarsstaven, die door dunne langs-
staven van 4 mMs. yzerdraad onderling gekoppeld en op 
afstand worden gehouden. Het aantal dezer langsstaven is 
bij het gewelf van 5 M. spanning 5 2 . 

De verbinding op de kruising met de dwarsstaven ge
schiedt met eene enkele lus van 1 mMs. IJzerdraad. Het 
aantal dwarsstaven op de welflengte van 1 .20 M. bedraagt 
2 5 ; hiervan hebben 7 stuks eene middelly'n van 1 5 mM., 
6 stuks viin 1 2 inM. en 1 2 stuks van 8 mM. — Hun 
onderlinge afstand hart op hart, bedraagt 5 0 mM. en 
het totaal gewicht met inbegrip der koppelingen beloopt 
1 0 6 KG. 

De hoeveelheid yzer op de dwarsdoorsnede van het gewelf 
bedraagt dus 2 0 9 9 mM*. 

Het y'zeren stavenstelsel wordt door middel van eene 
mal nauwkeurig tusschen de l liggers gesteld en door 
nokjes van cement zóóver van de mal gehouden, dat de 
juiste cementdikte aan de binnenwelflyn, onder het ijzer, 
wordt verkegen. 

Deze dikte bedroeg hier 10 mM. 
Het gewelf wordt voorts snel met de specie (1 cement 

en 1 'L zand) aangewerkt, waarbjj zich alle ruimte rondom 
het yzer volkomen gelukmatig vult. Na aansmering werd 
de totale gewelfdikte in den top 70 mM. en aan de voet 
1 0 5 mM. 

Het gewelf volgens proefstuk fig. 3 heeft twee stelsels 
van ijzeren dwarsdragers; deze zyn alle 12 mM. dik, ten 
getale van 25 op de welflengte van 1,20 M. en liggen 
dus hart op hart 50 mM.; 52 langs verbindingen van 4 mM. 
met yzerdraad van 1 mM. op de kruispunten verbonden, 
houden de dragers op hun juiste plaats. 

De beide vlechtingen znn zoodanig in het cement gewerkt, 
dat zy 10 mM. uit de binnen- en 10 mM. uit de buiten-
welflijn terugblijven. In verband met hetgeen we hiervoor 
bespraken, schijnt het denkbeeld van den fabriekant hier 
ons te zyu geweest om zoowel de druk- als de trekspanning, 
die zich in het gewelf zon kunnen voordoen, in hoofdzaak 
door het yzer op te vangen en voorts schijnt hy op grootere 
druk- dan trekspanning gerekend te hebben. 

Wanneer wij ons deze beide ijzerstelsels weer gelijk. 

| matig verdeeld denken, zoo vinden we hier per 1 M. welf
lengte een hoeveelheid ijzer van: 
2 5 X V 4 3 . 1 4 X 1 2 2 X ',,-, = 3 3 5 5 mM5. per doorsnede. 

De specie was bier 1 zand en 1 cement. 
De totale dikte van het gewelf bedraagt in den top 

6 0 mM. en aan den voet 9 0 mM. 

Zooals de teekening toont, is dit gewelf, om zoo licht 
mogelyk te zijn, niet aangeraseerd, doch draagt het platen 
(eveneens van Monier-coustructie) welk op de I liggers en 
op zes steunpunten aan het gewelf oplegging vinden. 

Na een versteeningstijd van 3 5 dagen, weiden de ge
welven aan de proefbelasting onderworpen. Deze beproeving 
ingericht, geleid door den assistent-ingenieur P. W. C. de 
Graaf', had onder toezicht van ondergeteekende plaats. 

De belasting geschiedde gedeeltelyk met zand eu voorts 
met gegoten ijzeren platen van 2 5 KG., zoodat de belasting 
dus zeer geleidely'k kon verhoogd worden. De kist voor liet 
zand, was van zulke afmetingen, dat de schotten juist 
buiten het gewelf kwamen en dit laatste dus ter geheele 

oppervlakte kon worden belast-
In verband met soortgelijk gewicht van het gebezigde 

zand — dat w(j vooruit, bepaalden — verkreeg de kist 
een hoogte van 1 . 2 5 M'., zoodat na vulling eene gelijkma
tige belasting van 1 5 0 0 KG. per M*. was aangebracht. 

Na eenige klinkiug van het zand werd door opstapeling 
der genoemde y'zeren platen, de belasting verhoogd. 

In het raidden van de kist (en der welfspanning) 
was een staand schot aanwezig, waardoor de mogelijk
heid werd verkregen om het gewelf ter halve breedte te 
ontlasten, terwijl de andere helft zijne belasting behield of 
deze willekeurig kon worden verhoogd. 

De voornaamste der verschillende aangebrachte proefbe-
lastingen en daarbij ontstane vormveranderingen der gewel
ven zijn in tig. 2 en 3 voorgesteld. 

By het gewelf volgens tig. 2, is de grens der veerkracht 
bereikt by eeue belasting van 1 0 0 0 KG. per M 2 . op de 
eene helft van het gewelf, terwijl daarby de andere helft 
onbelast was. 

Eene lichte scheur, ongeveer normaal op de welflyn 
en -4- 1 M. rechts uit den top, was by die belasting ont
staan en het meest zichtbaar op liet horizontale bovenvlak. 
Na geheele ontlasting van het gewelf sloot zich de scheur 
weder, zoodat zy moeielijk te ontdekken was. Van vernie
ling van het gewelf kon eigenlijk nog slecht sprake zijn. 

Hij het gewelf tig. 3 is de breukbelasting bereikt door 
eene belastiug iu het midden op eene breedte van 1.15 
M. toen een totaal gewicht van 1 4 0 0 0 KG. of 1 0 . 0 0 0 
KG. per M 2 (in het midden) aanwezig was. 

De ontstane scheuren in het cement vertoonden zich ter 
plaatse van de opgezette steunpunten aan het gewelf tot 
dracht der horizontale platen. Instorting van het gewelf 
werd hierna verkregen toen de geheele ijzermassa van 
14000 KG, gedurende een half uur in sterk schommelende 
beweging werd gebracht. Eigenaardig was het te uien 
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welke sterke golvende bewegingen het gewelf hierbij maakte . 
In verband met de seliominelingeii aan de be las t ing mede
gedeeld g i n g het gewe l f in zijn* zijden beurte l ings .'I a 4 
e M . op en neder a lvorens het instortte , wel een bewijs van 
groote e last ic i te i t . 

Gedurende de beproeving werd aanhoudend nagegaan 
of de steunpunten (de I l iggers) ook ui tweken wat na
tuurlijk door eenige ze t t ing in het yzer der koppel ingen 
zou kunnen plaats hebben. A a n v a n k e l i j k was niet de 
minste u i t w i j k i n g w a a r te nemen, docli bij de grootste 
aangebrachte belast ingen had eenige ze t t ing p l a a t s : de 
grootste bedroeg echter nog geen 2 n i M . , wat op eene 
spanning van 5 M . zeker g e r i n g genoeg is om te mogen 
aannemen dat het gewe l f daarvan geen invloed ondervond. 

De uitkomsten der genomen proeven doet ons de 

over tu ig ing ui tspreken, dat met het Mo.viEtt-werk een zeer 

ver trouwbare constructie voor vloeren te verkr i jgen is, omdat 

bet bijzonder groote veerkracht bezit en omdat dus — 

mochten ook door ongelijkmatige belast ingen scheuren in 

liet gewelf ontstaan — het bepaald instorten van het ge 

welf, door in den practijk voorkomende be last ing uiterst 

moeielyk is te bereiken. 

De belastingen, die met succes werden gedragen, zijn zeker 

niet g e r i n g en als onze o v e r t u i g i n g d u r v e n wy wel te 

kennen te geven, dat die voor gelijkmatige be las t ing tot 

zeer hooge cijfers zijn op te voeren. De ongelijkmatig aan

gebrachte belast ingen hebben echter in het algemeen niet 

tot zoo schitterende uitkomsten geleid. W a a i toch, zooals 

we zeiden, bet gewel f volgens tig. 2 begon te scheuren, 

— was het dan ook weinig — (scheuren toch z y n begin 

van vernie l ing van het ijzer) toen het met 4 0 0 0 K G , per 

M ' 2 . alleen op zyne eene helft b-dast was, k a n «lus op niet 

meer dan eene tweevoudige zekerhe id in de constructie ge

wezen worden , wanneer men iu a a n m e r k i n g neemt, dat 

eene halve ge l i jkmatige be las t ing ten bedrage van 2 0 0 0 

K G . per M * . in de pakhuizen zeker z a l voorkomen, 

T e r beoordeel ing n o g van de ve r t rouwbaarhe id der con

structie deelen we het volgende mede: Nadat het gewel f 

tig. 2 door bovengenoemde ongel i jkmatige be las t ing was ge

scheurd, werd op verzoek der fabrikanten, de é é n z i j d i g e belas

t i n g weggenomen en vervangen door eene in het midden. 

E e n e belast ing van 1 2 0 0 0 K G . op 1 1 5 M . breedte der 

wel fspanniug w e r d gedragen , doch deed in het, gewel f ook 

ter l inkerhel f t eene scheur ontstaan. V a n instorten der 

constructie kon nog geen sprake zijn. 

De scheur toonde z i c h voornameli jk in de aanraseer ing en 

liep slechts rijn in het gewel f ze l f door, aangez ien op dat 

punt het g e w e l f was opgekomen tegenover de groote plaat

selijke doorzett ing, onder de belast ing, in het midden. 

(f) Men z.il inzien, dut de door ons genomen proeven te weinig 
uitgebreid waren om een streng oordeel over ,ie M O N I E R g e w e i » e n 
te mogen uitspreken. Wij geveu wat wij zagen en wat wij meenden 
daaruit te mogen afleiden. 

Met bet oog op die uitkomsten komt het ons echter vaor, dat de 
fabrikanten een te geringen zekerheidsfactor aanamen. Toen wij 
opgaven (woordelijk) de belasting op i M ' van den vloe' bedraagt 
20011 K G . was dus van zelf sprake van enkelvoudige zekerheid. 

I) • fabrikanten verklaren echter nu, dat (met het oog op de 
opgaren omtrent vloerbelas'.ingen, voorkomende in bet Ingeneurs-jaar-
boekje) zij reeds eenige zekerheid meenden te mogen aannemen. 

li: die opgaven s>nat n.l : voor pakhuizen en Entrepots, 7t>0 
a 1000 K G . per M«. Dit cijfer is ook werkelijk te laag. Eene 
belasting met suik.ir of rijst bijv. van 13 zakken (vertegenwoordi
gende eene hoogte van ± 2 . 7 ï VI.) geefi reeds eene belasting van + 
1900 K G . per M * . , zonder nog net eenige eigen Detailing rekening 
te hou ten. 

10 balen rijstmeel geven 1700 KG. bij eene boogie van + 2 M . — 
Deze opvatting van onze opg.ven is eenigszins jammer, omdat wij 
een speciaal gewelf beoogden, doch aan de verkregen uitkomsten 
doet het natuurlijk niets af. 

De betrekkel i jk aanzienl i jke vormverander ingen d e r g e w e l 

ven, maar vooral scheuren waardoor vocht bij het ijzer 

kan komen en dit dus kan verteren, z a l men i n 

toegepaste constructies niet kunnen toe la ten; d a a r 

tegen zul len de fabr ikanten dus maatrege len moeten 

nemen en het blijft ook nog de v r a a g of de combinat ie 

van het cement en het ijzer geheel j u i s t is geweest, o f 

het ijzer de geheel juiste plaats innam en of de cement-

dikte de juiste was en niet te g e r i n g om in z i c h z e l f op 

de plaatsen, die daarvoor in a a n m e r k i n g komen aan de 

werkende k r a c h t e n weers tand te bieden, enz. 

W e gelooven dat nog verbeteringen iu de samen

ste l l ing zgn te maken en vertrouwen, dat de fabr ikanten 

die spoedig zul len weten aan te brengen , doch z e k e r is het 

dat eene groote mate van vertrouwbaarheid met de constructie 

te verkr i jgen is, omdat de groote veerkracht en innige sa

menhang instorten der constructies (binnen practische grenzen) 

onmogelijk maken. 

X a ins tor t ing van het gewel f tig. i{ waren wij ook in de 

gelegenheid ons te over tu igen van de groote adhaesie tus

schen cement en ijzer en te zien, hoe goed het ijzer in het 

cement tegen oxydat ie beve i l igd blijft. A l liet ijzer was met 

een onmeetbaar dun cenientlaagje bekleed. 

Ti tans aan het slot van ons opstel gekomen, wi l l en we tot 

verdere beoordeel ing van de sterkte der MoNitm-construct ie 

ten naasten by de dikte bepalen van een cenientbeton-

gewel f dat by 5 M . spanning 2000 KG. gelijkmatige belas

t i n g z a l kunnen dragen. 

F i g . 4. 
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In bovenstaande l ig . 4 is de s t raa l der binnenwelf lyu 
van het gewel f R = 8 6 0 c M . De hrek ingsvoeg by ge l i jk
matige belast ing in dit gewel f is zeer naby den voet ge l egen , 
zoodat de voeg aan de binnen lijn 3 5 c M . onder den top l igt . 

H e t g e w e i f i s samengesteld gedacht uit gr int -cementbeto i i , 

van zeer goede verhouding , met eeu gewicht V van 2 0 0 0 K G . 

per M * . of 0 . 0 0 2 per c M \ 

D e toetelaten dVu&spanning (wij hebben al leen gelijkmatige 
belast ing aangenomen) za l men niet hooger aannemen d a n 

k = 8 K G . per c M a . 

De gewelfdikte in den top wordt dan gevonden uit 

t = (ra - h a + 2 / 5 r h - 8 / 1 0 r h « ) ^ 

t = ( 8 6 0 X 1 0 0 — 3 5 X 1 0 0 + * / B 8 6 0 X 3 5 - 8 / I 0 . 3 5 J ) t > , 0 - ° -
8 

w a a r u i t t = 2 3 c M . 
W e her inneren eraan, dat in het M o N i K R - g e w e l f de top 

(by tig. 3) 7 c M . is, dus n o g niet l / » der hier gevondene 
d ik te bedraagt . 

D i t reeds aanmerkel i jke versch i l verkrijgt, nog meer be-
teekenis, wanneer we bedenken, dat ook het soortelijk gewicht 
der MoN-iKa-coustructie ger inger is dan dat van metse lwerk 
of b e t o n , een punt v a n hoog be lang bij b o u w w e r k e n , w a a r 
reeds de toeval l ige belast ingen hooge cijfers vertegen
woordigen . 

Vergel i jken w|j ten slotte de twee beproefde gewe l f types 

wet e lkander, zoo raeenen wjj aan type tig. 2 eenige v o o r 

keur te moeten geven, omdat het — door z y n enke lvoud ig 

ijzerwerk — goedkooper is en omdat het bleek minder 

gemakkelijk van v o r m re veranderen dan type l ig . 3 . D i t 

laatste is zeker uiterst s terk en bovendien l icht , doch de 

betrekkelijk v a n groote bu ig ingen en vormverander ingen , 

welke de dunne horizontale platen en ook het g e w e l f ze l f 

bij belasting ondergaan, achten wjj voor vloeren een bedenke

lijk bezwaar. 

Zooals ons uit de proeven bleek en w y h iervoren a a n 

merkten, was het voora l de aanraseer ing by gewe l f tig. 2, 

waar ziclt de ontstane scheuren toonden en w a a r d o o r dus 

vocht by het e igenl i jke M o i u u a - g e w e l f zon kunnen komen, 

om het y z e r te vernie len . H e t w i l ons daarom nut t ig voorko 

men de samenste l l ing z ó ó in te r ichten , dat het g e w e l f 

en de aanraseer ing niet zoo direct é é n geheel kunnen uit

maken, om b y v . het g e w e l f eerst met eene vast aangevulde 

laag zand a f te d e k k e n en vervolgens hierop eene be ton laag 

tot vorming van den vloer. J A N E . V A N N I F T R I K . 

A A N B E S T E D I N G E N . 

Aanhededinge* morden tleehts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 
M A A N D A G S J A N U A I U . 

's-ttraieuhage. 11.30 uur. Het prov. bestuur: de bouw van twee 
dubbele brug>vachterswouiugen ten tiehoeve van de draaibruggen le 
Delf', nabij de voormalige daagpoorl cn aan de Uostpoort. Begr. 
f 16,500. 

t', O I \ M > l i . 10 .1 \ M V l; I 

's-Uravenliage. 2.30 uur. De architect H . H . Baanders le 
Amsterlam, in bet c a l é restaurant bet (jouden hoofd, hoek Groen
markt en Hoogstraat: bet verbouw.n van de Willielmiiia-Galerij, 
staande eu gelegen op deu hocK van het Koordeinde en de 
Heulslraat aldaar. 

Maas tr i cht . Het gemeentebestuur: het maken van heiwerk en 
metselwerk ten behoeve der fuudeeringen van het douane-station 
onder dc gemeente Oud Vroeuhoveu, beboorende tol den aanleg 
der stoomtram Maastricht—Canne. 

V R I J D A G l i JANUARI. 
's-Hertogenboseh. 10.30 uur. Het ministerie van b<nnenl. zaken, 

aan liet geOouw van liet prov. bestuur: bel onderhouden van eu 
het doen van eeuige vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen 
der Rijks boogere burgerschool te T i lburg , ged. 1894 en 1895, 
begr. f 3 8 » 3 . 

Z A T E R D A G 13 JANUARI . 
Derke i (N.Br.) 10 uur. liet gemeentebestuur: Het verbouwen 

der school te Enschot. 

M A A N D A G 15 J A N U A R I . 
Amersfoort. 1 i uur. De architect Herin. Kroes, in bet hotel 

de Vergulde Zwaan: het bouwen van 3 heerenbuizen aan de Korte 
Bergstraat aldaar, 

•Hiiiinekchureii (Fr.) Voor en ten buize vau Wed. S. de H o o p : 
het Douwen tan een burgerwoouliuis met schuur enz. te Scberpenzeel. 

DINSDAG 16 J A N U A R I . 
Hoofdplaat (Zeel.) 3 uur Het bestuur der waterkeering van 

vau de calamiteusche Hoofdplaat en Thomaespolder, iu .*e directie 
« e t : het maken van werken tot verdediging van den oever tusschen 
° e peilraaijen V en VII van den Tlioniaespolder, 6egr. f 9674.40. 

WOENSDAG 17 JANUARI . 
Alfen a/d Ittjn. Het gemeentebestuur: het bouwen van een 

« e e i i e n bram'spuiiliuis met steeuen vLer aan de straatweg langs 
a e n Rijn tegenover 's Molenaarsbrug. 

Leeuwarden. 2.30 uur. Ten gemeentehuizen de levering der 
o » v o l ï e . i d e onderhoudswerken en leveringen in 1894, als: 1. bet 
onderhuua van- en het doen van herstellingen aan gemeentegebouweu; 

• a.svoren betreffende schoolgebouwen en ouderwijterswoningeu; 
• hel schoonmaken en witten van velschillende geroeeote.gebouweo. 

M A A N D A G 28 J A N U A R I . 

d R J * f " d * " « ft u u r - H p t Renieeiitebestuur: 1. bet maken van eer. 
j *' b ,''& °»er het hoofddiep en • 8. bel leggen van een grintweg, 

8 <tt$0 meter, beiden te Borgercompagnie, gem. Veendam. 

DINSDAG 23 J A N U A R I . 
Kuurl» (Geld.) 11 uur. [II het logement het Wapen van Ruurlo : 

eene a^nzieuMjice verbouwing vau genoemd logement. 
Utrecht. 3 uur. De maatschappij Int exploit, van staatsspoorwegen, 

aan hel ceulraalnureau bij de Moreelse i aan, bestek D O . 646. het 
maken van de grond- en kunstwerken ten behoeve van He uitbreiding 
van het slatjonsemplaceinent S iuard en de aansluiting van den 
I icaalspoorweg llcrz igeuralli—>ittard aan den staatsspoorweg Maas
tricht— Venl'i , en het verrichten v n bijkomende werken, negr. 
f 13.260. 

AFLOOP YAN AANBESTEDINGEN. 

Amsterdam. Het maken van eeu dubbele steenen woning voor 
stationsassistenten op het emplacement Koveacarspel—(irootebroek. 
Laagste J lintman Gz. te Uovei.carspel voor I' 51 SU. 

A m s t e r d a m , Het Herstellen van 5 solieepsslcigers in het Damrak. 
Laagste IV. Meijer aldaar voor f 3918. 

A m s t e r d a m . Het maken, leverea en stellen van een ijzeren afsluit
hek langs een deel van net in aanleg zijnd Oosterpark. Laagste 
T . M . Blom te Uaailem voor f 699 4. 

Amsterdam, Het wijzigen en maken van aardwerk voor liet fort 
bezuideu Uithoorn. Laagste E . rt. Uosterholt f. Loenersloot voor 
I' 38.120. 

Arnhem. Het onderhoud van en het doen vau vernieuwingen aan 
de geitouwen der Kijkslandbouwschool. Laagste H . A , J . Popping 
te W a g n ingen voor f 6784. 

Arnhem. Het 2-jarig ondeihoud van- en het doen van eeuige 
vernieuwingen en herstelling--u aan de gebouwen der Rijks hoogere 
burgerschool te Zalt-Hommel. Laagste L . A . v. Steenis te Zalt-Uumuiel 
voor f 698. 

Groningen. Het 3-jarig onderhoud van de beide Strateuzijlen. 
Laagste J . Koop te Nieuwe Schans voor f 1074. 

Haarlem. Het wijzigen en maken van aardwerken voor het fort 
bij Aalsmeer. Laagste J . van Noordeune te Utrecht voor f 27 639. 

Haarlem. Het doen tier voorzieningen voor het opstellen van 
een afstandsmeter op liet fort bij Mmuiden. Laagste B. v. Buren 
te l.lmiiideii voor f 26.822. 

Hengelo. Het bouwen ve.n eeu vereenigingsgebnuw, onder beheer 
van deu architect C . B. Posthumus Meijes te Amsterdam. Laagste 
K . J . Kalt te Hcerenveen voor f 37 866, gunning aangehouden. 

's-liravculinge. I. Het onderhoud en herstel van de landsgebouwen 
te 's-Gravenbage, ged. 1894. Laagste H . van Bergen Heuegoirven 
aldaar voor f 43.674; 2. het bouwen van een bergplatts voor brand
stoffen en het uitvoeren van daarmede in verhand staande werken 
ten oehoeve vau bet gebouw van het hoofdbestuur der posterijen 
en telegraphie aau de Parkstraat, te 's-Gravei hage. Laagste C . W . 
de Vos en A . B. Je Vos aldaar voor f 194)9. 

's-Gravenhage. Het bouwen van 3 heerenhui/cn aan de Groot 
Hertogir.nelaaii. Laauste A . .1. Kruiningen te Schiedam voor f 20.400. 

' s - l» iavei ihi ige . Het leveren van meiinelcu ten dienste 'er sehnol 
aan den Zui lwal . Laagste E . van Dijk en Co. aldaar voort' 1258. 

's-Gravcnli age. Het oueerhoud van de rijks- post- en telegraaf-
gebouwen te Vlissingen, ged. de jaren 1894, 1895 en '896. Langste 
V. N . de Rooij voor f 98d. 

'S ' l l er togenboach. Het afbreken der gehouwen en het maken 
van nieuwe gehouwen. Laagsie Chr. v. d. Heuvel te Vuglit voor 
f 24. 495, geguuJ aan L . Hurkeiis voor f 24.816, 

Middelburg. Het. onderhouden vau- en het doen van herstellingen 
en vernieuwingen aan te lijks hoogere burgerschool te Middelburg, 
gedu ende de jaren 1894 eu 1895. Laagste II. P. van de Ree en 
Zn. aldaar voor f 2319. 

Middelburg. Het onderhouden van-en het doen van herstellingen 
en vernieuwingen aan de geb.iuwen der rijkskweekschool voor 
onderwijzers te Middelburg, ged. de jaren l V . l t eu 1895. Laagste 
W . van l'ije en Z n . aldaar voor f 2643. 

W o e r d e n . Het maken van ren leijen dakbedekking. Laagste 
Bij^ei veld te Nijmegen voor f 2 9. 

Zwolle. Het leveren van de ijzeren sluisdeuren, een ijzeren 
ophaalbrug en andere ij/.erwerken ten behoeve van de nieuw te 
bouwen schutsluis no. 2 op de Dedemsvaart en van nieuwe tiengel-
ijzers voor de duwpersen der deuren van sluis no. 5. Laagste W . 
Ë . Penning te Kampen voor f 3546. 

Zwolle. Het leveren van 2 paar ijzeren vloeddeuren en een 
paar ijzeren ebdeuren, eeu ijzeren val voor de ophaalbrug en eenige 
andere ijzerwerken ten behoeve vau de sluis van het Lichtniiskannal 
in Berkum. Laagste W . E . Penning t ï Kampen voor f 3546. 
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A R C H I T E C T U R A . ti Januari 1804. 
6 Januari 1894. A R C H I T E C T U R A . 

A l i V E R T E N T I E N . 

F O L K E R S & Co. 
middel tegen het ruften van hoiif en touw. tegen zwninvoriniiig enz. 

E n g e l s c h e e n l i e l g i s c h e A A U D E K U I Z E N . 

Directe aanvoer (, | P S P LA \ ïi I'\ 
VAN 

PORTLHD CEMENT 
EN 

3ÊOSSTÜEXEN 
voor lî lt' ui uren, plafonds, enz. 

Merk: Knight Bevan K Stnige. 

Merk: Dijckerhoff & Siihne. 

DRIJF-, VÜÜB- EN METSEL-

STEENEN. 
' 3 D A M S T K I t i m i . 

ËNOEL8CHK, D u i T S C H K , FBANSCHK 

en HOLI.ANDSCHK 

TR0T10IR-. VLOER
EN W4N0TEGELS, 

in v e r s c h i l l e n d e dess ins 

DAKPAPIER, ASPHALT 
BN VBBDBBE 

H O U W M A T E K I A L E N. 

I t A I » K \\M\\() 2 9. 

W r o o t e v o o r r a n r t 

S T A L E N B A L K E N . 
ii alle courante profielen 

op lengten van 5 ti 
12Mr. ,opkl i i 
mende me 

egens 
het graotere 

lagvermogeu 
niien lichtere pro-

I- ii iu staal gebezigd 
worden, waardoor stolen 

i lke i i voordeeliger in het ge-
nik zijn dun jjzi-ren b a l k e n . 

H. E. OVING Jr., 
74 Haringvliet, ROTTERDAM. 

P O R T L A N D C E H E N T 
„JOSSON Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. B R A A T , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTKKDAM, Kieuwehaven No. 118. 
„ AMSTKKDAM. A . E. BRAAT, Fokke-

Simomstraat 74. (66! 

J. Ml l E V i H r V z i l l i t t o l o l i . 

ONZE BOUWMATERIALEN, 
beschreven door 

J. A. VAN DER KLOES, 
Leeraar aan de Polytechnische School 

te Delft 
l*i ij - : * |»i«• €-1 ingenaaid / I V -

„ gebonden - '21.50 

Alle soorten van 

Z U E I 
WERKTUIG EN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot Oillijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D .DoMINICUS&Só'HNE, 
te Remscheid-Vierjnghausen (Rhelnl.) 

Gevestigd in tHl'i. (55) 
Vraag de geïllustreerde Prijscourant 

welke wij D gratis en franco toezenden. 

I V . «I . W E I S S E 1 \ O , 
Nieuw emlijk l i l te AMSTERDAM, 

fabriceert geijkte DUIMSTOKKEN, twee 
en vyf M E T E R L A T T E N , Stalen MEET-
KETT1NGEN, BAKENS, JALONS, 
koperen en stalen PEILI.IJNEN, PEIL-
L O O D E N . P E I L S T O K K E N , PEIL
SCHALEN, enz. (C5) 

MAGAZIJN VAN PASSEROOOZEN, 
T e e k B i i b e ü o e l ï e i i e i i O p i i s i h e l u s t r u i n e n t e n , 

EQUERRES. PRISMA'S. ENZ. 

DE L I N T & G ° , ROTTERDAM. 
N I E U W E H A V E N N ü . 39 N . Z , 

Magazijn van PARKET- en WANOTEGELS. 
(59) Vraag dessins enz. 

IM)OLK&/OOA. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE G E K L E U R D - , 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-. 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carri-, 
RUW SPIEGEL- . 

WIT- , KRISTAL-, BROKI en M K L K -

Ci L , A S . 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 
GKBOUKN GLAS en DAKPANNKIS. 

Lenzen- en Patrijspoortglazen. 
(67*) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF.DAGLICHT-REFLECTfRS. 

STOOM GLASSLIJPERIJ 
en FABRIEK voor het ornamenteert n van ^ ^ T O 

SPIEGELGLAS. ^ " « ^ 
( 6 1 ) 

ZANDBLAASMACHINE 

N AAM
FIRMA- en 

G R A F P L A T E N , 
in wit en zwart MARMEROEAS. 

Billijkst adres. 

Sierlijke Monsterboeken worden op aanvrage verttrr.kt. 

TïÜ p - NOORDHOFE te Groningen is 
JJ verschenen: 

HANDLEIDING 
BIJ 1IF.T 

Onderwijs In de Kennis der Bouwmaterialen 
AAK 

V n IIA C I I T S 8 C IIO L E \ 
en andere inrichtingen van onderwijs voor 
den handwerksstand en tot zelfonderricht, 

1)0011 
D . D E V R I E S . 

Directeur der Ambaehtitehool te Botterdam. 
Prijs f 0 . » 0 . 

IN H O U L>. 

Inleiding. — Hoofds tuk I. Hout.— 
Hoofdstuk II. Steen. — Hoofdstuk 
III. Verschillende sloffen voor het berei
den van metselspeciën — H o o f d s t u k 
IV. Metalen. — Hoofds tuk V. Spij
kers, Draadnagels, Klinknagels en Hout-
schroeven. — Hoofdstuk VI. Verven, 
oliën en vernissen. - Hoofds tuk VII. 
Vensterglas. — Hoofds tuk VlIL.BIad-
goud, bladzilver, enz. — H o o f d s t u k 
IX. Verschillende stoffen, die in de am
bachten gebruikt worden. 

Chemisch bereide 
V E R F . 

Deze OLIEVERF is geheel gereed 
voor liet 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 e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK ..KRAAIJENBURG", 
R i j s w i j k (Z . -K) . 

L E O N A R D S L I G C H E R , H o n n i c k e n d a m . 

V 

\ M E R 1 K A A N S C H E H O U T b ü O R M A C H I N E S EN B O R E N . 
uitmuntend fabrikaat en billijke urüs. '29) 

(70) 

Houtbereiding tegen bederf 
KYANISEFRINRICHUNG 

II . L E i X S I N K , 
A H M I K M , 

levert p a s k l a a r gekyan i s e e r d 
(r ot- en z w a in vr ij ( (13) 

U ; i s i e rwe rken . schut t ingen. 
KI! 01,1 IS A K It EN, V LOE lt EN. 

YEOERRIRREN, enz. enz. 

VERKOOP 

D e P o r t l a n d - C e m e n t - F a b r i e k 
T A S 

Gouden 

S T A A T S -

• E D A I L L E . 

flE'»tlM,E 

DYGKEIIIIOFV&SOINE 
te A m ö n e b u r g bij BIKIilUCH a d Ri jn . 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 
voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der Fabriek; 600.000 vaten per jaar. v a n 

Maffflzijiilioiulers in de vooriiuainste steden. 

G O U D E N 
M E D A I L L E 

hoogste 
onderschei-

d i u K in den 
'i'ertiatio. 

n»lfn wed
strijd, te 

"*r'>hem 1879 
(32) 

Verdienste 

Weenenl873 

I.III m:\ 
M i IIAIIXE 
Offenbach 

a/M. 1879. 

DIPLOMA*. 
Eerste prijs 

voor uitmun
tend 

fabrikaat 
Kassei 1870. 

VAN E E N 

Houtschuren, enz. 
De Notaris W. SYPKENS K Y L -

STRA te Harliugen, zal op Woens
dag, l i Jnnuari IH04, 'savonds 
te H uur precies, in „Da KOKKM-
BEUKS" aldaar, provisioneel veilen 
— en 14 dagen later tinaal ver
knopen — ten verzoeke der erf
genamen van den heer J. POSTHUMA: 

De in volle werking zijnde 

r n n 

„DE SNELHEID", 
met KOLK, OP VAARTEN, T W E E 
HOUTSCHUREN/riMMERSCHUUR, 
BERGPLAATSEN, KANTOOR, 

Heerenhuis met Tuin, 

TWEE ARBEIDERSWONINGEN 
en ruim Open Terrein, 

zeer gunstig staande en gelegen 
aan de Leeuwarder Trekvaart te 
Harlingen, samen groot (ill aren, 
(50 centiaren; in vijf perceelen (met 
recht van samenvoeging) welke 
breeder zijn omschteven bij ver
koopboekjes, die te bekomen zijn 
bij den Notaris. 
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A R C H I T E C T C R A . ii Januari 1894. 

VERFWAREN, 
] j a i t l v c n . \ < ' i i i i s > c i i . 

„ ƒ> E WA TE It VEJtJr" 
voor BINNEN- en BUITENMUREN, 
S I L I C A A T , B L A C K - V A R M S , 

O A E U B O L . 1 I S JE IJ 31 
eu alle aanverwante artikelen. 

G. M. BOKS ér Co., 
K E I Z E R S G R A C H T 132, (5) 

A > I S T E R D A M . 

S t o o m J a l o u s i ë n Fabriek 
V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 

L A G E I M I M Z E X . (73) 

S . B R U I G O M , 
ARS H KM. 

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 v e r i i i * of o l i eve rven . 

1 I O L Y N & C o . , 

(57) I l o t i ^ i - d t a m . 

C R E O S O T E E R - e n 

K y a i i i s e e r i n r i c l i t i n g . 

Fabrick van Hautbereiding tegen bederf. 

HANDEL in 

CORN. GIPS CORN.ZN., 
71 DORDRECHT. 

Tweede Jaargang No. 2. Zaterdag 13 Januari 1894. 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

8 C H K K P 8 B Ö U W W K R F 
met Ü W \ K S H E L L I N G lang 50Meter. 

Stoomboot en-, Backer-en 
ftpoorwegmateriaal. 

I J Z E R - E N K O P E R G I E T E R I J t 7 > 

Zware en lichte Smeewerken. 
A IV K E I * S , 

IJZEREN BK STALEN KETTINGEN, 
luel c e r t i A c n t x t v a i i I - i l o y d ' s 

eu l i a r e a n V e r i t a s . 

cc cc 
STOOMFABRIEKEN va n 3 

D A K P A N N E N , V O R S T E N , B A A N T E G E L S , B A K K E N C E M E N T - en =3 
K U N S T Z A N D S T E E N , H Y D R O Z A N D S T E E N , C E M E N T en I J Z E R . «g . 
(svst MOHIBB) M O Z A Ï E K - en E F F E C E M E N T T E G E L S , R I E T P L A N K E N , CD 
T E R R A C O T T A , enz. 

« Handel in Metselsteen en andere Bouwmaterialen, o A. OOSTHOEK & ZOON, Alfen ad Rijn. 
Ui 

03 

CD Sterk conciirreereiide prijzen direct «|i tttnnrnwr. 

LlCHTORUKPAPUR, 
Zwaar, Primakwaliteit, zeer gevoelig, 
rol 1 X 'O Meter . . f 6.-

„ 0.75 X 10 Meter . . f 4 . -

H. J. T . M A T V E L D . 
Schrijf- en Teekeubehoe/ten, (56) 

Wagenstraat 2 ? , Den Haag. 

V u u r v a s t e S t e e n -
FABRIEK, 

Wed. N. S. A. Brantjes & Co., 
i» i n M i ; n !•; x i ) . 

Fabriceeren V u u r v a s t e Steenen 
Pinten . Klokken. Selieggeii. Trut 
toil'tegels. Smeltkroezen, ete. 

Leveren in den kortst mogelijke» tijd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar teekening of 
model. (72) 

JAN HAMER & Co , 
Heerengracht 583 b(j de Utrechtschestraal, 

A M S T E R D A M . 
K i l l I I - P A T E N T 

Luchtpompventilators 
en Schoorsteenkappen 

Duizenden 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) 

N e d e r l a n d s c h e V e r z i n k f a b r i e k , 
V A M D E R L I N I t L N & C o . - DORDRECHT. 

A L G E M E E N 

BGÜWSYSUEM. 
LEK V |{ IJ E 

Dak- en Zijbekleeding. 

Houten of IJzeren RAAMWERK, 
ZEC^F-FZE-N -, G E B O U W E I T , 

A F D A K E N , B R U G G E N , S C H U T T I N G E N , B E S C H O E I I N G E N , D R O O G I N R I C H -
T I N G E N voor 11 «»|>i-« lie producten, R O L L E N D E K A P P E N voor Steenoven» 
en Kol'Hevloeren, L O S S E P L A T E N speciaal ter vervanging van riet
matten voor steenovens, enz. in alle afmetingen en voor alle doeleinden, opgesteld 
in NKDKKLANÜ of KOLONIKN; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enkele dagen. G E G A L V A N I S E E R D I J Z E R E N , ook gegolfde P L A T E N . 

P L A N N E N en B E G R O O T I N G E N worden opgemaakt voor elk gevraagd 
doel. O P G E S T E L D E C O N S T R U C T I E S ter bezichtiging. 

CATALOGI op aanvraag franco en gratis. (58) 
WnV A G E X T E N ( ï E V R A A G D . 

II 0 I Ï T I I A N I ) E L 
F . & A . V A N l > E R L L \ l » E i \ . - Dordrecht. 

Pitch-Pine Parketvloeren i Pitch-Pine Heiningen 
f 1.75 per Al 2 . |geheel gereed afgeleverd /' 2.30 per M'> 

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A d v e r t e n t l é n in dit blad kosten Tan 1—5 regel* 
00 cents, iedere regel meer 10 cent». Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATE-DAGS. 
Uitgevers • 

J. VAN DER ENOT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

A l l o a d v e r t e n t IPn in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden i t ra t iN geplaatst in D B A M B A C H T S M A N , Vak
blad voor Timmerlieden, Metielaan, Machinisten, Smeden. 
Verren, enz. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

L I F T E N . 

Onder de t\jd en kracht sparende construction van den 
nieuweren tijd verdienen vooral de hefwerktuigen, die ge
woonlijk met de Engelsche benaming van liften worden 
aangeduid, de bijzondere aandacht van den architect. In 
hotels en hospitalen meer en meer in gebruik gekomen en 
langzamerhand terecht als onmisbaar beschouwd, kunnen zij 
ook in tal van ai.dere gebouwen uitmuntend te pas komen. 

Toch blyft in vele gevallen, waarin het nut van een lift 
als het ware voor de haud ligt, de toepassing daarvan nog 
achterwege. 

De oorzaak daarvan ligt waarschijnlijk voor een goed 
deel in de onbekendheid onzer bouwmeesters met het feit, 
dat liften in allerlei grootten tegenwoordig courante han
delsartikelen z(jn. Ten onrechte meent men ook, dat liften 
meer bepaald bestemd zyn voor het opvoeren van zware 
lasten; werkelijk zullen zij in meer gevallen voor klein ver
voer van nut zijn. 

Als voordeelen van een lift zgn, behalve besparing van 
tijd en arbeid, te noemen het vermijden van beschadiging 
aau de op te voeren goederen, als ook aan trappen, wanden 
en deuren, vermijden van stremming in het verkeer op trappen, 
in gangen enz, goede controle over opgeslagen goederen en 
gemakkelpe verplaatsing daarvan en betere gebruikmaking 
van de bovenste verdiepingen. 

In het algemeen valt omtrent de verschillende construc
tiën van hand- en hydraulische liften voor kleine lasten op 
te merken, dat ieder toestel niet al zijne onderdeelen een 
geheel vormt en geheel op zich zelf staat, onafhankelijk 
van de indeeling der localiteiten, zoodat ieder werkman 
hem gemakkelijk kan plaatsen. 

Iedere lift bestaat uit eene volledige liftschacht, hetzij nit, 
hout of smeedijzer vervaardigd, waardoor de liftbak alsook 
het steeds gebruikelijke tegenwicht eene zekere en onveran
derlijke geleiding verkrijgt. Ook de lier, de kruk en de 
overige tot den lift behoorende deelen vinden daarin hunne 
steunpunten. De voordeelen hiervan zijn: 

Volkomen afwerking ec beproeving in de fabriek vóór 
de verzending, soliede en deskundige samenstelling, zekere 
werking, exacte en rustige gang, volkomen en steeds zekere 
geleiding in onverandeilyke baan, gemakkelijke en snelle 
opstelling. Gemetselde schachten, draagbalken en andere hulp-
constructiën zijn overbodig. 

De schachtbekleeding, hetzij van hout, plaatijzer of net
werk enz., laat zich gemakkelijk op het geraamte bevestigen. 
Alle deelen zijn goed toegankelijk en te overzien, gemak-
-aakkelijk te smeren, uit te nemen en te herstellen. 

De figuren I en II stellen de gewone en meest voorko
mende typen van enkelwerkende spij/.enliften voor. 

j Fig. I voor restaurants voor lasten 
van 5 — 10 K G . Fig. II voor woonhuizen 
voor lasten tot 25 K G . 

Fig. I bestaat uit een liftbak met 
tegenwicht; de beweging geschiedt door 
trekken aan een kabel, die met zijn eene 
eind onder aan den liftbak en met het 
andere onder aan het tegenwicht, verbonden 
is. Men heeft hierdoor ook steeds het te
genwicht in handen, wat bij eventneele 
overbelasting noodig is om het te snelle 
dalen van den liftbak te voorkomen. Ook 
bü het optiekken van den liftbak heft 
men den meerderen last als voorgeschreven 
op, door aan het tegenwicht te trekken. 
De liftbak is van boven en van onder 
voorzien van gutta percha buffers, waardoor 
het hinderlijk stooten op het hoogste en 
laagste punt vermeden wordt. De liftbak 
is gewoonlijk van hout en van uitueem-
bare schappen voorzien; voor geruisen* 
loozen gang zijn ter zjjde van den liftbak 
vier nitneembare, met leder gevoerde ge
leidingen aangebracht. 

De rem, die den liftbak op iedere wille
keurige hoogte vasthoudt, is bij deze liften 
zeer vernuftig gevonden en verdient bijzon

dere aandacht. Hoe nalatig h(i, die den lift bedient, ook moge 
zijn, neerstorten van den liftbak is onmogelijk, daar geene 
de minste bijbeweging noodig is om hem vast te zetten. 

De draagkabel, waaraan liftbak en tegengewieht hangen, 
loopt over eene schijf, waaraan weder een hefboom verbon
den is voor het op- en neer bewegen. In rust sluit deze 
schijf, door de zwaarte van liftbak en tegengewieht, vast 
op een stalen schoen of rem ; zij kan daardoor niet draaien 
en de bak staat vast.- Wordt nu aan dien hefboom getrok
ken, dan tilt deze de kabelschn'f op, de schijf komt daar
door vrij en de bak kan in beweging gebracht worden. Op 
iedere verdieping is deze hetboom verbonden met eene trede. 
Wil men den lift gebruiken, dan is de eerste beweging 
dat men den voet op de trede zet; de hefboom wordt 
daardoor naar beneden getrokken, de kabelschijf wordt op
getild en komt dus vrij; de bediening kan beginnen. Loopt 
hij, die op dat oogenblik den lift bedient, om welke reden 
ook, daarvan weg, dan valt de kabelschyf door de belasting 
van liftbak en tegengewieht weder op den vasten schoen 
en de lift staat vast. Wordt echter vergeten den v o e j ^ j j ^ c -
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de trede te zetten, dan kan de lift niet in beweging ge
bracht worden; nalatigheid kan dus nooit nederstorten van 
den liftbak tengevolge hebben. 

Hij op- en neergaan van den liftbak, dient deze inrich
ting tevens als rem, om de snelheid van beweging te 
temperen. 

De vang- of valinrichting bestaat uit eene platte, stalen 
veer, horizontaal boven op den liftbak bevestigd, die langer 
is dan de afstand der beide peren geleiders, waartusschen 
de liftbak loopt. In het midden van deze veer is het be
vestigingspunt van de draagkabel voor den liftbak aange
bracht, zoodat door het trekken daarvan de veer eene 
eenigszins gebogen gedaante krijgt : hare uiteinden vallen 
binnen de hiervoren bedoelde yzeren geleiders. Breekt nu 
de kabel, dan herneemt de veer haar oorspronkelyken vlakken 
stand en, doordien zy langer is dan de afstand der ijzeren 
geleiders, drukt zij zich met kracht binnen deze geleiders 
vast en houd' de bak, waaraan zy verbonden is, tegen. Te
vens dient deze veer, om eventueel rukken aau den trekkabel 
onschadelijk te maken en den liftbak eene gelijkmatige 
beweging te geven. 

Alhoewel voor kleine lasten practisch, zyn deze vangin
richtingen voor groote lasten niet aan te bevelen en ge
bruikt de fabrikant daartoe meer afdoende en zekerder 
veiligheids-inrichtingen. 

Fig. II bestaat eveneens uit een liftbak 
met tegengew.cht, maar bij dezen geschiedt 
de beweging door middel van eene kruk. 

wH^'iif..''' Op de as van deze kruk is eene kabelschyf 
™ ' ( f j geplaatst, die wy gemakshalve krukschyf 
jflj ,|j | S zullen noemen. Deze as ligt in twee beweeg-
U il ir bare putte :i en is, zooals uit de af beelding 
ffl'f | blykt, beneden aangebracht; dit neemt 

1 j echter niet weg, dat zy ook op de hoo-
gere verdiepingen kan geplaatst worden. 

De draagkabel van den liftbak loopt 
naar boven over eene of meer kabelschy 
ven, daarna loodrecht naar beneden onder-
langs de kritkschijf en van daar weder 
naar boven over eene volgende kabelschyf 
naar het tegengewicht. De beweging van 
kruk en kritkschijf wordt op den daaronder 
langsloopenden kabel overgebracht en doet 
den liftbak, die daaraan verbonden is, rijzen 
of dalen. De rem by deze constructie is 
weder dezelfde als hiervoren by fig. I om
schreven, alleen met dit verschil, dat de 
reminrichting nu niet boven, maar beneden 
is aangebracht Het is hier de krukschyf, 
die zich op en neer beweegt en die in 
rust door de trekking van liftbak en te-
gengewicht naar boven tegen een vasten 
schoen of rem wordt getrokken. Door 

middel van treden op de verschillende verdiepingen aange
bracht, trekt men de krukschyf naar beneden, waardoor 
deze vry' komt en de lift in beweging gebracht kan worden. 
Verder geldt voor deze rem hetzelfde, wat reeds hiervoren 
daarover gezegd is Ook de vang- en valinrichting is by 
deze constructie gely'k aan de reeds beschrevene. 

De tegengewichten dezer liften bestaan uit een yzeren 
raam met geruischlooze, uitneembare geleidingen; yzeren 
blokjes van een bepaald gewicht, zyn daarin passend en 
nitneembaar gemaakt, zoodat de gebruiker naar willekeur 
deze kan verzwaren of verlichten, wat hem in 't gebruik 
blykt het gemakkelijkst te zyn. 

Alle geleiders en verdere onderdeelen zyn van yzer ge
maakt, zoodat spoedig defect worden niet mogelijk is; in dit 

Fig. III. 

opzicht munten deze liften ver uit boven die, welke hoofd
zakelijk uit hout bestaan. 

Daar eene kruk door iedereen zeker en gemakkelijk te 
bedienen is, zelfs by eventueel hoogere belasting dan het 
voor deze type voorgeschreven maximum, is deze construc

tie vooral voor woonhuizen aan te be
velen, want onwillekeurig houdt men de 
kruk zoolang vast, totdat de liftbak stil
staat. — Ook is het by deze niet noodig 
zich in de liftschacht voorover te buigen 
om liftbak of draagkabel, gedurende de 
beweging aan te vatten. — Niettegen
staande dit, wordt toch de lift volgens 
fig. I in woonhuizen veel en met succes 
gebruikt; de fabrikant echter bestemt 
deze er niet voor. 

De in figuren III en IV7 voorgestelde 
liften zyn dubbelwerkend. fig. Ill met 
kruk, Jig. IV met kabel zonder eind. 
Laatstgenoemde constructie verdient in 
vele gevallen de voorkeur, vooral dan, 
wanneer de bediening van de verschil
lende verdiepingen uit, die zij doorloopt, 
moet geschieden. 

Een handlift voor groote lasten is 
in fig. V afgebeeld. Ook hierby' wordt 
de liftbak, hetzy in kooi- of plateau-
vorm met een gedeelte zyner belasting 
door een tegengewicht opgewogen. 

Beide hangen aan ieder uiteinde van 
een of meer kabels of kettingen, met 
minstens 10-voudige zekerheid tegen 
breuk, die weder over eene of meer 
kabel- of kettingrollen gevoerd worden. 
Door middel van kamwielen wordt de 
kracht, aan de kabel zonder eind uit
geoefend, op de rollen overgebracht. 
De rem bestaat by deze liften uit eene 
zuiver afgedraaide schyf, vast op de as 
van het werkwiel verbonden; dit werk-
wiel is de kabelschyf, waarover de hand-
of trekkabel (kabel zonder eind) ligt en 
deze in beweging brengt, zoodra aan de 
handkabel getrokken wordt Eene stalen 
veer omsluit deze schyf en kan door 
eene hefboom-constructie vast aan
getrokken worden. Ook wordt in plaats 
van deze veer een stalen klos gebruikt, 
die dan vast tegen de schijf drukt. 
Aan het einde van dezen hefboom 
is een dun koord bevestigd, dat tot 
onder in de liftschacht afhangt. Op 
alle hoogten in de liftschacht kan men 
door zachtjes aan het koord te trekken 
den lift vastzetten. De mogelijkheid is 
hierby niet uitgesloten dat het vast
zetten van den lift, wjjl daarvoor eene 
afzonderlijke beweging moet gemaakt 
worden, vergeten wordt, al hangt ook 
het remkoord over de geheele lengte der 
schacht en al is het gemakkelijk te be
reiken. Bij de meeste liften wordt daarom 
de rem zoodanig gemaakt, dat een tegen
gewicht aan den hefboom het werk ver
richt, wat anders met de hand aan het 

remkoord wordt uitgeoefend. By deze staat de lift in rust 
steeds vast en moet men, om hem te kunnen in werking bren-

Fig. V. 

Fig. IV. 

- «* i 

gen, eerst den rem lostrekken, dat is het 
tegengewicht aan den hefboom, optrek
ken; dit geschiedt eveneens door middel 
van een dun koord, dat in de schacht 
afhangt. 

Daar bij handliften voor groote lasten 
aan de kooi slechts eene geringe snel
heid kan gegeven worden, is de toe
passing daarvan natuurlijk beperkt en 
moet men ze alleen daar gebruiken, waar 
geene water- of andere machinale kracht 
aanwezig is en waar het alleen te doen 

31 is om het opvoeren van betrekkelijk kleine 
I— lasten over geringe hoogten, 
j l - By groote opvoerhoogten en groote be-
j ™ lasting Is de bediening van eene handlift 

tydroovend en lastig, zoodat zy' dikwijls 
weinig gebruikt worden en de kosten 
van aanleg daardoor niet dekken. 

By deze in fig. V afgebeelde handliften 
worden de vang- of valinrichtingen toe
gepast, waarvan wy hieronder eene be
schrijving zullen geven. 

Boven aan de liftkooi (plateau) is een 
ijzeren balk horizontaal aangebracht, 

r^a waaraan de draagkabels of kettingen ge 
koppeld zyn; door den trek dezer kabels 
of kettingen wordt de yzeren balk in een 
gewenschten stand gehouden, met name 
kan de balk niet kantelen. Deze balk 
heeft tot lengte de breedte van de lift-

JL kooi en is zoodoende tusschen de yzeren 
'"' geleiders opgesloten, waartusschen de 

liftkooi loopt. 
Breken nu de draagkabels of kettin

gen, hetzy een of alle te gelijk, dan komt 
de draagbalk vry en twee spiraalvee-

ren, aan beide einden om dezen balk bevestigd, draaien 
deze enkele niAI. om ; daardoor drukken direct twee in de 
ijzeren geleidingskasten opgesloten fijn getande stalen spieën, 
tegen de yzeren geleiders en houden de liftkooi vast. 

De ijzeren draagbalk ligt met zyne uiteinden ook in de 
ijzeren geleidingskasten ; deze uiteinden zyn uitgekeept en in 
de inkeeping liggen de heiboomen van de stalen spieën of 
klauwen; zoodra dus de balk draait, worden deze hefboomen 
en klauwen opgeheven en komen zy tusschen de ruimte te 
zitten, die in de yzeren geleidingskasten is uitgespaard, en 
de yzeren geleiders, die gedeeltelijk door deze yzeren gelei-
dingskast. zyn omsloten. Aangezien de lange vlakken van de 
geleidingskasten daardoor vast tegen de yzeren geleiders wor
den gedrukt, zyn deze als het ware vastgespied en zullen 
de klauwen of spieën zich des te vaster zetten, naarmate 
de liftkooi zwaarder belast is. De beide spiraalveeren dienen 
alleen om den draagbalk slechts enkele mM. uit zyn stand 
te zetten, waardoor de spieën, die los in de geleidings
kasten en daarin byna onmiddellijk tegen de geleiders liggen, 
worden opgetiid. De wy'ze, waarop deze spieën of klauwen 
in de geleidingskasten liggen, veroorzaken dat zy de kast 
vastklemmen; de beide spiraalveeren staan dan ook geheel 
buiten werk, zoodra de spieën of klauwen in werking treden. 
Het zyn de spieën en niet de spiraalveeren, die de vang-
'nrichting vormen; dit ter onderscheiding van zoovele veilig
heids-inrichtingen aan liften, waarby veeren de hoofdconstructie 
vormen. 

Deze vang- of valinrichting kan dan ook nimmer in rt onge-
reede geraken, zooals ook hier te lande reeds afdoende is 
bewezen. Zoo was b.v. by een lift, die meer dan een jaar 

in onbedekte schacht tegen een buitenmuur geplaatst was, 
de vanginrichting nog in volmaakte orde, niettegenstaande 
dat zy al dien tijd aan regen en wind blootgesteld en 
nooit gesmeerd of onderhouden was. 

Vreemd is het dat vele fabrikanten zich nog steeds van 
houten geleiders als geleiding voor de kooi bedienen; trekken 
dezer houten geleiders kan toch niet uitblijven en te eeniger 
ty'd zal de rustige gang der liftkooi, vooral voor personen, 
worden benadeeld. IJzeren geleiders hebben ontegenzeggelijk 
het voordeel dat zy niet trekken; de liftkooi kan daartus-
schen vaster opgesloten worden en de rustige gang is op 
den duur verzekerd; znlke liften kunnen ook vry tegen 
buitenmuren geplaatst worden zonder schacht, zooals in 
fig. V is aangegeven, wat in vele gevallen, waar de ruimte 
binnenshuis beperkt is, van veel waarde is. 

In alle andere gevallen zyn hydraulische- en transmissie-
liften met voordeel te gebruiken. 

Hydraulische liften zyn overal aan te bevelen, waar eene 
waterleiding aanwezig is of een hoogreservoir met bijbe-
hoorend pompwerk geplaatst kan worden. Zulke liften vor
deren geene krachtsinspanning in 't gebruik, hebben grootere 
snelheid dan handliften, geven grootere besparing aan be
diening en tijd. Hun gang is rustig en regelmatig, de be
handeling eenvoudig; zy bieden de grootste zekerheid aan 
tegen ongelukken en kunnen zoowel by dag als bij nacht, 
zonder eenige voorbereiding oogenblikkelyk in werking ge
bracht worden. 

De voor personen-, goederen-, spyzenvervoer, enz. ge-
bruikelyke hydraulische lift construction kunnen in twee 
soorten verdeeld worden en wel: direct- en indirect werkend. 

Fig_ \it In het algemeen zyn de direct wer
kende liften, fig. VI, duurder dan de 
indirect werkende — om reden dat daar
voor een put in den grond noodig is, 
waarvan de diepte gelyk moet zyn aan 
de opvnerhoogte der liftkooi. Dit en de 
prijs zyn oorzaak, dat in vele gevallen 
aan de indirect werkende, fig. VIII, 
de voorkeur gegeven wordt. 

Uit nevenstaande afbeelding zijn de 
hoofdtrekken van de constructie dei-
direct werkende liften duidelijk zichtbaar. 
By lagen druk en groote belasting 
wordt van een tegengewicht gebruik 
gemaakt, dat, hetzy door kettingen oi 
staaldraadkabels, aan de liftkooi ver
bonden is en het gewicht daarvan, als
mede gedeeltelijk dat van den plunger, 
te niet doet. De plunger of perskolt 
sluit in een cylinder, welke in den bodem 
is ingelaten en die bovendien nog door 

t een yzeren mantel is omgeven, die hem 
} f | beschut. De ruimte tusschen cylinder en 

yzeren mantel is met beton en and 
aangevuld, zoodat het geheel weder eene 
vaste massa vormt. Het in den cylinder 
binnenstrooinende water drukt den plun
ger of perskolf omhoog; omgekeerd wordt 
bij het naar beneden gaan der liftkooi, 
het water door het, gewicht van plunger 
en kooi, verminderd met dat van het 
tegenwicht, weggedrukt; daartoe wordt 
de kraan-inrichting zoodanig gesteld, dat 
geen water in den cylinder kan toetre
den en het daarin aanwezige water door 
de loozingsbui8 kan worden afgevoerd. 

Wordt de kraan zoodanig gesteld, dat geen water kan toe-
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Fig. VIII. 

vloeien of wegloopen en aldus liet water, dat in de cylinder 
aanwezig is, opgesloten zit, dan staat de liftkooi stil. Al deze 
kraanbewegingen kunnen van de liftkooi uit op iedere hoogte 
en van alle verdiepingen uit, door middel van een stuurkoord, 
dat door de geheele liftschacht loopt, uitgevoerd worden. 

Voor kleine lasten worden deze liften 
ook zonder tegengewicht gemaakt, zie 
tig. VII. 

Nog niet lang geleden werden door 
de bouwpolitie te Berlijn voor personen
vervoer alleen de direct werkende liften 
toegelaten ; de indirect werkende achtte 
men niet veilig genoeg, Sedert zyn 
deze construction aanmerkelijk verbeterd 
en worden nu allerwege toegepast. 

De bedoelde verbodsbepaling leidde 
indertijd tot vele moeilijkheden en daar, 
waar de grond hard eu steenachtig 
was, moest men zijne toevlucht nemen 
tot inschuifbare plungers; by deze con
structie kon men volstaan met slechts 
een gedeelte van de opvoerhoogte in 
den grond te boren; de plunger had 

dan den vorm van een telescoop, waar
van de leden bg het dalen en ryzen 
van d • liftkooi beurtelings in- ,en uit 
elkander werden geschoven. 

De hydraulisch indirect werkende lifts, 
fig. VIII, munten evenzeer uit door 
groote eenvoudigheid. Bij deze staat de 
drukcylinder niet onder, maar naast de 
liftkooi, dus terzijde van de geleidings-
baan. De geheele lift-constructie staat 
daardoor boven den grond, wat in vele 
gevallen te verkiezen is; ook de kosten 
van aanschaffing zijn daarbij geringer. 

Een zuiger, die zich in den cylinder 
op en neer beweegt, brengt zyne be
weging door middel van de zuigerstang, 
waaraan zy' verbonden is, over op den 
z. g. kruiskop. Zooals uit nevenstaande 
atbeelding blijkt, zyn de draagkabels 
in de schacht aan een vast punt opge-

I | ]M\ \ • hangen, loopen onder langs de kabel-
33* schyven van den kruiskop naar boven, 

over de daar geplaatste kabelschyven 
en verder naar de liftkooi; Wordt nu 
de zuiger met den kruiskop naar boven 
bewogen, dan zal de liftkooi zakken, 
terwyl wanneer de zuiger naar beneden 
gedrukt wordt, de liftkooi zal ryzen. 
Deze bewegingen worden in den cylinder 
teweeggebracht, door beurtelings den 
waterdruk van den zuiger weg te nemen 
en erop te brengen, wat door de kraan
inrichting wordt geregeld ; een daaraan 
verbonden stuurkoord loopt door de 
schacht, zoodat deze kraanbewegingen 
van iedere verdieping, alsook van de lift-

ï p w » . j t 0 0 j u j t bunnen verricht worden. Eene 
eenvoudige op- of nederwaartsche beweging met de hand 
aan het stuurkoord, zet de liftkooi vast of doet haar ryzen 
of dalen. 
\ , Zoowel bij deze als bij de hiervoren beschreven direct 
werkende liften wordt de liftkooi op haar hoogste of laagste 
punt zelfwerkend vastgezet. Door eene afzonderlijke inrich
ting aan het stuurkoord aan te brengen, kan men de liftkooi 

zich ook op alle verdiepingen zelfwerkend laten vastzetten. 
Cylinder, zuiger en kraaninrichting zyn zoodanig gecon

strueerd, dat by bet dalen van de liftkooi geen water 
verbruikt wordt; de waterkolom, die boven den zuiger staat, 
wordt by het opgaan daarvan, dus tijdens het dalen der 
liftkooi, daaronder geplaatst. Door nu de kolom water, die 
zich onder den zuiger bevindt, op den waterafvoer te loozen, 
wordt de druk onder den zuiger weggenomen en zal de 
zuiger, waarop steeds de waterdruk uit den wateraanvoer 
staat, deze naar beneden drukken; de liftkooi rijst dan. 

Het gewicht van de littkooi wordt ook hierbij door tegen-
gewichten gedeeltelijk te niet gedaan; deze liggen op den 
kruiskop. 

Ter bescherming van de draagkabels zyn alle kabel
schyven met leder gevoerd; daardoor wordt spoedig slijten 
voorkomen. 

De vang- of valinrichting is by deze liften dezelfde als 
hiervoren by de handliften voor groote lasten is beschreven. 
Alleen wordt hierbij nog toegepast, vooral als de lift 
voor personenvervoer bestemd is, een veiligheids-regulator, 
welke dient om de liftkooi vast te zetten, zoodra zij door 
de eene of andere oorzaak eene bepaalde snelheid over
schrijdt. Deze veiligheids-regulator komt in uiterlijk aanzien 
overeen met een stoom-regulator en zyne werking is ook 
ongeveer dezelfde; hij is geplaatst op de vang- of val
inrichting. Zoodra de liftkooi in beweging gebracht is, in 
welke der beide richtingen ook, treedt de regulator iu wer
king en blyft werken totdat de liftkooi vast staat. De beide 
ronddraaiende ballen, gelijk aan die van den stoom-regulator, 
gaan hooger of lager naar gelang de snelheid der liftkooi 
grooter of kleiner wordt. Door deze opwaartsche beweging 
der regulatorballen wordt eene stift naar beneden gedrukt, 
die juist staat boven de stalen spie of klauw van de vang
inrichting. Wordt nu de vastgestelde snelheid van de 

Ft? T v liftkooi overschreden, dan gaan 
de regulatorballen zoo hoog, 
dat de stift diep genoeg naar 
beneden gedrukt wordt om den 
hefboom der stalen spie of 
klauw te raken en deze op te 
tillen; de kooi wordt vast
gezet en de regulator treedt 
buiten werking. 

De opvoerhoogte der lift
kooi en de waterdrukhoogte 
zyn tot op zekere grens onaf
hankelijk van elkaar. Indien 
van een hoogwater-reservoir 
gebruik gemaakt wordt, kan 
dit lager geplaatst worden 
dan de opvoerhoogte voor de 
liftkooi. 

Fig. IX stelt een hydrau
lische indirect werkende spij-
zenlift voor; deze wordt, even
als by de eerst beschreven 
handliften voor spijzen, tig. I 
en II, direct aan de fabriek in 
het liftschacht-geraamte ge
monteerd en daarna compleet 
verzonden, zoodat op de plaats 
van het gebruik nog alleen de 
water aan- en afvoer behoeft 
aangebracht te worden, welken 
arbeid iedere loodgieter of 
fitter kan verrichten. 

Vooral voor spyzenliften 

= S 

zjjn deze, om hun volkomen gernischloozen en stootvrjjen 
gang, zeer aan te bevelen. Het water, dat deze liften ge
bruiken, is niet noemenswaard. 

Indirect werkende liften met liggende of horizontale cylin 
ders zyn minder aan te bevelen en worden dan ook alleen 
daar toegepast, waar voor staande of verticale cylinders 
geene plaats is 

De prijzen van, en het waterverbruik voor hydraulische liften 
worden geringer, naarmate de waterdruk hooger is en omgekeerd. 

Een transmissie-lit't voor stoom-, gas-
Fig. X. of andere motorkracht is hiernevens, onder 

fig. X, afgebeeld Het gewicht van de 
liftkooi eu een gedeelte der belasting 
wordt ook hierby weder door een tegen-
gewicht opgewogen, dat, evenals by de 
handliften, tusschen twee ijzeren geleiders 
gevoerd wordt. Ter zyde van de kabelschijf 
of schyven, waarover de draagkabel ligt, is 
een wormwiel vast op dezelfde as beves
tigd; eeu daarin loopende schroef zonder 
eind brengt dit wiel in voor- en achter-
waartsche beweging, welke beweging, 
daardoor aan de kabelschyf medegedeeld, 
de liftkooi op- en neder doet gaan. 

De schroef zonder eind is geplaatst, 
op dezelfde as, waarop de drie riem-
schyven zyn aangebracht. Deze riem-
schyven ontvangen hare beweging van 
die op de hoofd- of werkas, welke tot 
breedte heeft de gezamenlijke breedten 
der dt ie rieinschyven van de litt. Van 
deze drie rieinschyven zit de middelste 
vast op de as, terwyl de beide anderen 
los of draaiend daarop zyn geplaatst. 
Twee riemen loopen van de hoofdas op 
deze losse ponlies. Eeu rechte riem op 
de eene losse poulie en een kruisriem 
op de andere losse poulie. Een riein-
uitzetter schuift een der beide riemen op 
de middelste poulie, waardoor deze in 
de twee tegenovergestelde richtingen ge
draaid wordt, met het gevolg dat de 
liftkooi op- en nedergaat. 

De riemuitzetter is aan eene balans 
verbonden ; staat deze balans horizontaal 
dan loopen beide riemen op de losse 

poulies en de lift staat buiten werk. Wordt de balans echter 
»an eene zyde nedergetrokken, dan wordt óf de rechte riem 
°P de vaste poulie geschoven en de liftkooi gaat naar boven, 
of de kruisriem wordt op de vaste poulie geschoven; deze 
krjjgt daardoor eene terugwaartsche beweging en de liftkooi 
Raat naar beneden. 
t 'Het bewegen van den riemuitzetter kan op alle verdie-
Plugen of van de liftkooi uit op dezelfde wyze geschieden, 
als by de hydraulische liften is beschreven en evenals 
daarbij stelt zich de kooi op haar hoogste en laagste punt 
zelfwerkend uit. Hierbij zy echter bemerkt, dat by horizon
talen stand van de balans, dus wanneer beide riemeu op 
^ e losse poulies loopen, de lift wel buiten het werk is, 
•naar nog niet vast staat. Aan den riemuitzetter en balans 
' 8 "og eene inrichting getroffen, die maakt, dat wanneer 

e ' °e riemen op de losse poulies loopen, een rem of stalen 
•cnoen krachtig de vaste schyf vasthoudt; hierdoor wordt 
«an de liftkooi vastgehouden. 
^ Deze liften worden ook zonder tegenwichten gebouwd; 

e draagkahel of ketting wordt dan, met het wormwiel 
verbonden, op een trommel gewonden. 

Zoo mogelyk worden de transmissie-liften volgens neven
staande figuur gebouwd, maar blijft niet uitgesloten, dat 
ook nog andere constructiën in toepassing gebracht worden. 
In plaats van het bovendryfwerk, zooals hiernevens is aan
gegeven, boven in den schacht te leggen, komen er gevallen 
voor dat dit niet kan en het lager geplaatst moet worden. 
Een en ander hangt in hoofdzaak af van de ligging der 
hoofd- of werkas. In dit geval wordt de constructie eenigs
zins meer samengesteld en kostbaarder. 

Wat echter eenvoudigheid van constructie, zekerheid tegen 
ongelukken, kosten van onderhoud en slijtage betreft, staan 
deze constructies by de hydraulische ten achter. Zij worden 
gewoonlyk dan ook alleen daar aangelegd, waar groote 
beweegkracht voorhanden is. Ook onder zulke omstandig
heden, vooral wanneer zy als personen-liften tevens dienst 
moeten doen, is het zelfs nog verkieslijker met de machine 
water naar een hoog-waterreservoir te pompen en eene 
hydraulische lift aan te leggen. Eene dusdanige installatie 
zal spaarzamer zyn, dan eene stoomlift, aangezien in den 
regel, voor het opvoeren van water voor een grooteren 
hydraulische!) lift, reeds l / 4 — ' / „ PK. voldoende is. 

Voor meer bijzonderheden omtrent de constructie der 
liften en de wyze van plaatsing daarvan in bepaalde ge
vallen, wordt verwezen naar de tinna J A X HAMKB & Co. 
te Amsterdam, die zich op dit gebied hier te lande reeds 
een goeden naam heeft verworven. Door haar werden wy 
in de gelegenheid gesteld de vorenstaande afbeeldingen en 
de daarbij behoorende beschrijving ter kennis onzer lezers 
de brengen, eene welwillendheid, waarvoor wy haar by dezen 
onzen oprechten dank betuigen. 

I N G E Z O N D E N S T U K K E N . 

DUISBURG, den 27 December 1893. 

Waarde Heer r. d. Kloes. 
Ik kwam in het bezit van Uw weekblad van 23 dezer 

en veroorloof mij eenige opmerkingen over enkele punten 
van Uw Ontwerp Algemeene Voorschriften. 

Over het algemeen kan ik mij wel daarmede vereenigen 
en het zou een zegen zyn, als we eens zulk een bruikbaar 
stel voorschriften ter onzer beschikking hadden. De oude 
zyn werkelyk al te verouderd! Doch ter zake. 

§ 57. Gegoten ijzeren huizen. Het zou aanbeveling 
verdienen in deze § in te laschen, dat er vooral op gelet 
zal worden, dat de buizen overal dezelfde wanddikte 
hebben. Een verschil van ten hoogste 10 ° / 0 kan worden 
toegelaten 

§ 59. Stiiiilijzer voor hiing'i i , kappen, selieeps-
houw enz., 4de zinsnede. Voldoet een der proefstukken 
niet, dan mag uit de betrokken partij een nieuw genomen 
worden; voldoet ook dit niet enz. 

Ik houd het nemen van twee herbeproevingen in zulk 
een geval voor noodzakelijk en heb dit steeds op die manier 
behandeld, zonder ooit eene bemerking van den betrokken 
fabrikant daarover gehoord te hebben. 

§ 59. De 5e zinsnede, 'I'rek proeven, zou ik aldus willen 
lezen: De proefstukken moeten, waar dit mogelijk is, steeds 
zoo lang genomen worden, dat de rek over 200 m.li. kan 
gemeten worden; de meting geschiedt na het breken. In den 
regel zullen de proefstukken van 2~>0 tot 500 mM*. doorsnede 
hebben. 

Daar de beproevingsmachines in de verschillende fabrieken 
of werkplaatsen meestal zeer niteenlonpen, is eene opgave 
der totale lengte van het proefstuk overbodig. 

Het komt somtijds voor, dat proefstukken geene 200 
mM. lengte tusschen de merkteekens kunnen verkrijgen 
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als namelijk het oorspronkelijke stuk te kort is; daarom 
voegde ik er bjj waar dit mogelijk is. 

Het komt zelden voor, dat men aan proefstukken 600 mM*. 
doorsnede kan geven. Ik houd ook 250 tot 500 mM\ 
voor ruim voldoende. Het is niet goed beproevings-machines 
met haar maximaal gewicht te belasten. Smeltijzer van 
44 KG. trekvastheid eischt bij 600 mM- doorsnede eene 
breekbelasting van 26400 KG., d. i. te veel voor de meeste 
machines. 

§ 59. 7e zinsnede. Smeltijzer, mag niet minder dan 
37 en niet meer dan 44 KU. per mM'. trekvastheid bezitten 
bij ten minste 20 °/0 rek. 

Ik KOU daarvoor willen lezen: 
Bij SMKLTIJZKK mag het product der cijfers van trekvastheid 

en totale uitrekking niet minder dan 900 bedragen. 
Naar mijne meening kan men bij de voorschriften voor 

dit materiaal niet voorzichtig genoeg zijn. Ik ben er zelf 
een groot voorstander van, maar zou daarom nog lang niet 
van elke fabriek, die smeltijzer vervaardigt, dit materiaal 
voor ketels of zelfs voor bruggen willen gebruiken. Het 
is waar, dat men, wat de deugdelijkheid van dit materiaal 
betreft, met reuzenschreden is vooruitgegaan, doch ook slechts 
daar. waar groote zorg aan de fabrikatie besteed wordt 
door het voordurend nemen van proeven en analysen. 

In dat geval is het een uitmuntend en geheel vertrouwbaar 
ijzer en is het door mij verlangde product van 900 niet 
te hoog eu beter in overeenstemming met den aard van 
het materiaal, als in alle gevallen 20 ü / 0 rek voor te schrijven. 

De rekbaarheid stijgt bij dit metaal enorm met het afnemen 
der trekvastheid, d. w. z. tot zekere grenzen, die het niet 
goed is te overschrijden. Ik kom hier bh' § 61 nog op terug. 

Rij het aannemen van 900 als product heeft men dus 
900 

bij 37 KG. trekvastheid — = ruim 24 % en bij 44 KG 
900 
44 

Bij een 400-tal trekproeveu op brug materiaal door mij 
genomen, heb ik by deze voorschriften uitmuntende resul
taten gehad en kan die als rationeel een ieder aanbevelen. 

§ 59, !4e zinsnede. Smeltijzer moet zich koud laten 
buigen enz., hierachter te laten volgen: 

Op alle smeltijzer wordt de hardingsbuig- of temperproef 
toegepast. De proefstukken worden daartoe tot kersrood
gloeihitte (in de schadvw) verwarmd en in water van 28° C. 

afgekoeld; daarna moeten zij aan dezelfde koudbuigproef 
voldoen als in de vorige zinsnede werd aangegeven. 

De temperproef houd ik bij alle smeltijzer voor hoog nood
zakelijk, daar men in den regel veel meer gelegenheid heeft, 
groote hoeveelheden afvalstukken aan deze proef, die zulk 
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37 
d. i. nog ongeveer 20.5 ° / 0 rek. 

een uitmuntend beeld van den aard van het metaal geeft, te 
onderwerpen, dan aan trekproeven. 

§ 61 Vastheidsstaatje. Voor de trekvastheid van wei-
ijzeren brngplaten qualiteit I, zon ik in dn langsrichting 
36 KG. bij 12 ° / ü rek willen voorschrijven. Na eene 20 jarige 
ervaring geloof ik wel gerechtigd te zijn, deze cijfers zon
der verder commentaar als de juiste te mogen stellen. 

De trekvastheid van smeltijzeren scheeps- en brugplaten 
zou ik tuschen 37 en 44 KG.'willen begrenzen. Er is naar 
mijne meening geene enkele reden om zulke enge grenzen 
bij dit materiaal te stellen, ook omdat het er slechts duurder 
door wordt. 

Verder houd ik het niet voor goed om bij smeltijzeren 
ketelvuurplaten onder 35 KG. te gaan; 35 KG. is de uiterste 
grens naar beneden, die men moet aannemen. Ik weet wel 
dat men door kunst- en vliegwerk hier en daar reeds 
charges geblazen heeft, die 34 en zelfs 32 Kl i . vastheid 
hadden, doch voor eene geregelde en vertrouwbare pro
ductie is 35 KG. de grens. 

Ook in deze rubriek zou ik in plaats van den rek in 
percenten aan te geven, het product van 900 wenschen te 
behouden. Hij 35 KG heeft men dan ongeveer 26 ",<„ het
welk voor vuurplaten niet te veel is. 

§ 61. Hardingsbuigproef op SMKLTIJZEB. Deze proef zou 
ik eenigzins willen verscherpen: 

Op smeltijzeren ketel/daten wordt de vroeger beschreven 
temperproef toegepast, in dien zin, dat de langs- en dwars-
proefstrooken na afkoeling onder een hoek van 180° worden 
gebogen over een doorn, waarvan de diameter BIJ VUUB-

i'i.A'i I;X GELIJK is aan- en bij BOMPPLATEN HET DUBBELE 
bedraagt van de plaatdikte. 

Bij BBUG EN SCHEKPSPLATEN zal de diameter van den 
doorn het DRIEVOUD der plaatdikte mogen bedragen. 

Daar U van L, T en I ijzer niets zegt, veronderstel ik, 
dat dit in het slotartikel zal komen. 

Verder hoop ik, dat U het mij ten goede zult houden, 
als ik wat uitvoerig geworden ben in mjjne bemerkingen, 
doch ik sympathiseer zoo met uw streven, dat ik niet nalaten 
kon zoo mogelijk een steentje aan te dragen, voor het nut
tige werk, dat U, zoo ik hoop, spoedig zult mogen zien verrijzen. 

Na vriendscliappelijken groete T. a. v. 
J. C. M A K . 

Alvorens op bovenstaand, door mij zeer gewaardeerd 
schrijven te antwoorden, wensch ik verdere opmerkingen 
omtrent mijn art. 11 af te wachten. v. D. K. 

Zie Advertentien, Aanbestedingen, Afloop van aanbe

stedingen en Prijslijst van metalen in hel Bijvoegsel. 

ADVERTENTIËN. 
DE G R O E V E N 

VAN 

J. M EU RIN 
te Andcrnnch a/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (8) lü Andernachsche Tras en Trassteen 
op strengste keur verder: 

DRIJF- of /w l > l s II i v L A -
> i l i l l l l l STi; i : . \ beste en goedkoop
ste SIERSTEEN voor Tuinen,Terrassen, 
Tninsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

yegens 
• grootere 

minvermogen 
iunnen lichtere pro-

"fielen in staal gebezigd 
^worden, waardoor stalen 
ilken voordeeliger in het ge

bruik lijn dan (jiereu balken. 

H. E. OVING Jr., 
74 Haringvliet, R O T T E R D A M . 

Alle soorten van 

ZICH 
en 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D. DOMINICUS & SóHNE. 
te Remscheid-Vieringhausen (Rheinl.) 

UeveMigd in 1822. (55) 
Vraag de geïllustreerde Prijscourant 

welke wü U gratis en franco toezenden. 

Aankomend Bouwkundige. 
Een zeldzame gelegenheid aange

boden voor 

EEN JONGMENSCH 
door een Architect en Timmerman, op 

w ie„s vele werken in alle genres ge
durende dit jaar veel te l eeren valt, 
tegen billijke ^rgoeding, (echter zonder 
Kost en inwoning). 

Brieven franco a/h Bureau v/d Blad. 

UTRECHTSCHE 

HYDHOZAN O S T E E N W E R K E N , 
Van de Pol & Wickop, 

U T R E C H T , 
L e v e r e n : 

volkomen gelh'k aan N a t u u r s t e e n en 
uitsluitend door steenhouwers bewerkt. 

In voorraad: 
DORPELS, NEUTEN, HORDESPLA-

TEX, TRAPTREDEN, GOOTSTEENEN, 
GRAFMONUMENTEN, BALUSTERS, 
PALEN voor scheidingen en hekwerk, 
SLIJPS TEENEN, enz. 

Fabriek en Kantoor: Kroezclaan-
Merwedekannnl. (62; 

P O R T L A N D C E M E N T 
„JOSSOM Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT, 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 118. 

. AMSTEBDAM, A. E. BRAAT, Fokke-
Simomstraat 74. (661 

OE L INT & C ° , ROTTERDAM. 
N I E U W E H A V E N N ° . 39 N . Z , 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
_J59) Vraag dessins enz. 

ARCHITRAVEN 
en L I J S T E N , 

y o l?ens b e s t a a n d of op te geven 
P'ofiel , levert franco de Stoom-hout-
*«venj e n Schaverij van 

K - W. KOGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

pfofielteekeningen en Prijs-courant op 
«nvraag gratis. (12) 

L E O N A R D S L I G C H E R , M o n n i c k e n d a m . 

\ M E R i K A A N S C H E H O U T b ü ü R M A C H I N E S EN B O R E N . 
u i t m u n t e n d fabrikaat en b i l l i j k e p r i i s . (76) 

V E I ^ S T E H -

IEK voor het oriiamenteeren van 

SPIEGELGLAS. ^ÖJ&* 

STOOM CLASS LIJ PER IJ 
SAAM

FIRMA- en 
a ^ T ^ ^ G R A F P L A T E N , 

in wit en zwart M A R M E R G L A 8 . 

ZANDBLAASMACHINE. | mm adres. 

(61) 

Sierlijke Monsterboeken worden op aanvrage verstrekt. 

Bij P. N00RDH0FF te Groningen is verschenen: 
G. A. SCHOLTEN, Houwkuiidig Rekenboek voor Ambachtslieden f 0.60. 
D. DE VRIES en P. D. VAN DER BILDT, Prnctisch Rekenboek 

voor Ambachtsscholen. 2e stukje - 0.35. 
L . VAN ZANTEN JZN., Leerboek «Ier Rekenkunde voor Ambachts

lieden. 2e druk - 0.40. 
. , Leerboek der Algebra voor Ambachts

lieden. 2e druk 
en G. A. SCHOLTEN, Leerboek der Meet-

(75) kunde voor Ambachtslieden. 4e druk . 

0.40. 

0.75. 

Chemisch bereide Vuurvaste Steeil-

V l = r R TH 1 F A B R I E K , 
" • Wed. N. S. A. Brantjes & Co.. 

Deze O L I E V E R F is geheel gereed ' U B M E R E K D . 
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 e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBURG', 
(70) Hij-wijk (Z.-ll). 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, Rlokken, Scheggen, l i ot 
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

Leveren in den kortst mogelijken tijd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar teekening of 
model. (72) 

file:///MERiKAANSCHE
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VERFWAREN, 
K . - i l t l i o i i . V e r i i i h - i f - s e i » . 

„DJi WATKliVEJtF" 
voor BINNEN- en BUITENMUREN, 
S I L I C A A T , HLAt k - V A I . M S , 

C A R B O L 1 N E U M 
en alle aanverwante artikelen. 

G. M. BOKS & Co., 
KEIZERSGRACHT 132, (5) 

A > I S R J T E l i I > A >I. 

S t o o m J a l o u s i ë n Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E PRIJZEN. (73) 

8 . B R U I G O M , 
A REU EM. 

M A N \ II E I ME R 

P o r t l a n d - C e m e n t - F a l i r l B k 
F A B R I E K 

IN 

MANNHEIM 

Opgericht 

18GI. 

I 

FABRIEK 
IN 

WEISENAU 
b/Mniuz. 
Opgericht 

1864. 

Levert haar beproefd en voortreffelijk 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin
dend, onder garantie van de grootste 
bindkracht, gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijks meer dan 450.000 
vaten. 

HOOFD - VERTEGENWOORDIGERS 
voorde Z u i d e l i j k e Provinciën: 

Wed. A . Terkuhle & van Swijndregt, 

I i < >l I « • i < I : i I I I -

Voor de N o o r d e 1 ij k e Provinciën : 

DE BEER & LEHREN, 
A M S T E R D A M . (60) 

H A N D E L A R E N in 
Marmer en Bouwmaterialen. 

E ' 5 

UTRECHTSCHE LOODWIT FABRIEK, 
F i r m a C J . G H K V Ü ; U t i e c h t . 

is beter «lekkend, lijner, witter en beter 
kleurhoudend dan eenig ander; 

is bekroond door den Kederl. Schildersbond, 
Tentoonstelling van Decoratieve Schilderkunst, 
Arnhem 1881; attesten van er va len schilders 
uit alle oorden van ons land en daarbuiten, wor
den op aanvraag franco toegezonden; 

wordt door tal van Ingenieurs. 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* 
brieksmerk, welke allen wettig zijn gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur geleverd, des-
verlangd met certificaat van oorsprong. 

Men leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in het „IM. V. d. Dag" 
dd. 31 Jan. 1887; in de „Huis - en Decoratieschilder"dd. 1 Mei 1887; inde 
„Ingenieur'' dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de„ Schilder" di. 1 Mei 1889 ; in de 
„Opmerker" 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 Dec. 1891. (27) 

Verkrijgbaar bij alle soliede Verfhandelaren en Drogisten. 

\WSx 
Tiri ïTTTTTTTTTTT7rT-TTT5^TJ£IAI,^ 
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\ FA*' XTD6CÏ)c\lDLSC\) mc\)QVOlï>c\f\ 

OT5ÖS?30ek^Bau TDetclleTJ 
bouio7üa.ter La.ler>, verf 
roa-cbtraeoUeü, e w » . 

¥ 1 \ FA*' 

I ^ T E T O o p A f f l ï ï l M ^ V E R W G B M R l 

¥ 1 

(69) 

JAN HAMER & Co,, 
Heerengracht 583bü de Utrechtsche straal, 

A M S T E R D A M . 
Amerik. Lucht-en Stofzuigers, 

W I X G ' 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. 

In t a l van f a b r i e k e n en voor versch i l* 
l ende doe le inden hier te l ande i a t« l u n i k . 

L E I I> E « I N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

8 C H K K P 8 BOUW W E R F 
met OWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, B a ^ e r - e D 
8poor\ve^materiaal. 

I J Z E R - E N K O P E R G I E T E R I J . ( 7 ) 

Zware en lichte Smeêwerken. 
IJZEREN EN STALEN KETTINGEN. 
met c e r t i f i c a a t van L l o y d ' s 

en B u r e a u V e r i t a s . 

P. DOLK & ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE- , GEKLEURD- . 
Cathedraal-, Mat-, Geribd*, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-. 

RUW SPIEGEL*. 
W I T - , KRISTAL-, BROEI en M K L K -

Ci I „ A M . 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 
GKBOGKN GLAS en DAKPANNEN. 

Lenzen* en Patrijspoortglazen. 
( 6 7 ) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTES. 

Atlvcrlpi i t 1*11 ia dit blad kosteo n a 1—5 1'cgelt 

00 cents, iedere regel meer 10 cent*. Groote letten naar 

plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 

berekend. 

VERSCHIJNT ZATE'DACS. 
Uitgevers i 

J. VAN DER ENOT & ZOON, 
MAASSLUIS . 

A l l e n r t v e r t r u l i e n in A R C H I T E C T U R A . opgenomen 
worden i t r n t i n geplaatst in DB A M B A C H T S M A N , Vak 
blad voor Timmerlieden, Metselaar», Machinisten, Sraedec. 

Verfers, eni. 

J . A. V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

D E E E R S T E A F D E E L I N G D E R R I J K S A. V. 

De belangstelling, die mijner kritiek op de tweede afdeeling 
der Rijks A . V. onder de vakgeiiooten is ten deel gevallen, 
noopt inü ook de eerste afdeeling „Wijze van uitvoering" 
niet ongerept te laten. Ik ontveins mijzelf niet, dat het. 
mij veel meer hoofdbreken zal kosten om daarvan iets te 
maken, waarmede ik voor den dag durf komen, dan bij de 
afdeeling bouwstoffen het geval was. Er doemen daarbij 
allerlei bezwaren op. Vooreerst is die eerste afdeeling 
schrikbarend lang en komt er heel veel in voor, waar men 
bniten 's Rijks dienst zeer weinig aan heeft. Ook al laat ik 
het laatstbedoelde buiten bespreking, toch blijft de uitvoerig
heid een beletsel tegen gelijke behandeling als met de 
afdeeling „bouwstoffen is geschied. Ons blad heeft daartoe 
geene ruimte genoeg beschikbaar. 

Dan rijst van zelf de vraag: „Welk practisch nut heeft 
zulk eene kritiek?" Het is toch niet aan te nemen, dat 
daaruit werkelijk wijziging der Ryks A . V. zou kunnen 
voortkomen. 

Verder is het niet van een enkel persoon te eischen, 
dat hg genoegzaam in alle takken van burgerlijke en water
bouwkunde thuis zal zyn om met zekerheid en zelfvertrouwen 
algemeene voorschriften voor de uitvoering van werk op te 
stellen, die het bouwende publiek zonder weifelen kan aan
vaarden. 

't Is dan ook niet dan na ernstige overweging dat ik 
de pen op nieuw heb opgevat. Die overweging, gepaaid met 
overleg met eenige belangstellenden, heeft echter tot de slot
som geleid, dat het geen onnut werk is verdere gegevens 
byeen te brengen voor een zooveel mogelijk volledig, afzon* 
deriyk uit te geven stel ALQEMEKNE VOORSCHRIFTEN VOOR 
UE UITVOERING VAN BOUWWERKEN EN DE KKURING VAN BOUW

MATERIALEN, dat, in aansluiting aan de ADMINISTRATIEVE 
RKPALINGFN der Ryks A . V. door particuliere en andere bouw
meesters kan worden benuttigd ter verwyzing, om zoodoende 
hunne bestekken meer of minder te kunnen bekorten. 

Aan het bezwaar van de plaatsruimte in dit blad zal worden 
tegemoet gekomen door de bestaande Ryks A. V. niet over 
te drukken, maar by elke § de nummers van de § § der 
A. V. op te geven, die ermede correspondeeren en hier en 
daar de afwijkingen daarvan in 't kort te motiveeren. 

In myn gebrek aan ervaring op sommige punten kan 
juist door de eigenaardige wy'ze van behandeling voor een 
Soii deel worden voorzien. Ik verzoek daarom nog eens 
dringend allen belangstellenden hunne tegenwerpingen 
toch vooral niet voor zich te houden en zal niet aarzelen, 
waar niyne kennis geheel en al te kort schiet, anderen uit 
te noodigen een gedeelte van myue taak over te nemen. 

Ik üal voorloopig de volgorde der artikelen van de Ryks 
A. V. zooveel mogelyk aanhouden, om de vergelijking met 
die A. V. niet meer te beuioeielyken dan door het weglaten 
van den overdruk onvermydelyk is. Wanneer by lateren 
herdruk de wenschelijkheid mocht blijken van samensmelting of 
schifting kan deze nog altijd plaats hebben. 

ALGEMEENE VOORSCHRIFTEN IOOR DE UITVOE
RING VAN WERKEX. 

Art. 1. A a r d - e n b a g g e r w e r k . 

§ 1. (12, 15). Ontgraving en uitbaggering. De 
ontgravingen en nitbaggeringen zullen geschieden ter vol
doende breedte om de werken ongehinderd te kunnen aan
leggen en niet dieper dan daartoe volstrekt noodig is. opdat 
de werken zooveel mogelyk komen te rusten op vasten, on-
geroerden grond. De uitkomende specie moet volgens aanwij
zing der directie worden geborgen, ten einde de uitvoering 
van het werk en het verkeer zoo min mogelyk te hinderen. 

§ 2. (13). Afdammingen en drooghouden. Alle voor 
het werk benoodigde afdammingen zyn voor rekening van 
den aannemer, zoo ook het droogmaken en drooghouden der 
fundeeringputten en slenven, tot zoodanig peil en zoolang 
als dit door de directie in het belang van het werk wordt 
noodig geacht, alsmede het wegruimen der dammen en daar
bij behoorende werken. 

§ 3. (2— 11, 14) Ophooging en aananrding. Bestek 
en teekening bepalen waar de ophoogingspecie zal worden 
ontleend. 

Voorhanden gras wordt in regelmatige zoden afgestoken 
en voor later gebruik opgestapeld. 

Wanneer de ophooging tot wateikeering moet dienen, wordt, 
de grondslag vooraf omgespit of omgeploegd ter diepte van 
minstens 20 cM. en de kluiten tijn gescherfd. Hetzelfde 
geschiedt met de aan het nieuwe werk aansluiteude opper
vlakken van bestaande aardwerken. Overigens mag aan die-
werken zonder uitdrukkelyke order van de directie niet 
worden geroerd, noch ook eenige ingraving bniten het vast
gestelde profiel worden verricht. 

Alle ophooging en aanaarding moet laagsgewys en onder 
gelykmatige aanstamping plaats liebben. 

By dyken en aarden banen den zwaar-ten of meest klei-
achtigen grond en de teelaarde in de glooiingen te brengen. 

Bij fundeeringen van waterkeerende werkeD moet de 
aanvulling tusschen de kespen en achter de damplanken 
met byzondere zorg en zooveel mogelijk met zuivere klei 
geschieden. 
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Tot aanvulling binnen gebouwen zal by voorkeur zuiver 
zand gebezigd worden. In geen geval mogen daartoe puin, 
afval ot sintels worden verwerkt. 

§ 4. (17,—22). Bezoden en Bezaaien. De te 
bezoden oppervlakken worden behoorlijk gezuiverd en 
zoo noodig eenigszins losgewerkt. De zoden worden in, 
geregelde rijen in het verband op de wortelzijde gezet 
goed aangeplakt en, voorzoover deze voorhanden is, met 
kruimelaarde bedekt. 

Alle randen van kruinen en bermen, ook dan wanneer 
overigens bezaaien in plaats van bezoden is voorgeschreven, 
met eene rij graszoden te bezetten. 

I >e grasvlakken moeten in den groei worden opgeleverd: 
onvoldoend gedekte gedeelten worden volgens aanwijzing der 
directie opnieuw bezood of bezaaid. 

Is het noodig blokzoden (§ 18 A. V.) te vermelden? en zoo ja 
worden die werkelijk met den begroeiden kant naar onder op elkaar 
gestapeld? 

§ 1 der A. V. Afbakening en aanleg heb ik laten vervallen. 
1<>. Omdat in Afbakening, peilingen, opmetingen, enz. voorzien is 
door Art. 20 der Adm. Bep. 2°. Omdat Let m. i. te ver gaat den 
aannemer verantwoordelijk te stellen voor fouten in de uitbakening 
en foutieve schatting van den klink bij ophogingen. 3°. Omdat ik 
mij geen bestek kan voorstellen, dat niet door tekst of teekening 
voorziet in de bepaling vnn lengtemaat en overgang tusschen de 
verschillende dwarsprofeilen. 

§ 13. A/damming, droogmaking en droog/houding, waterajloop en 
gemeenschap wordt, voor zoover le beide laatstgenoemde punten betreft, 
en § 16. Maatregelen in het belang der scheepvaart geheel overbodig 
gemaakt door \ 35 der Adm. Bep. Voorziening in de gemeenschap 
en afwatering. 

Wat overigens art. 2—12, 14, 15 en 17—22 meer bevatten 
dan mijn bovenstaand viertal, behoort, naar bet mij voorkomt, ten 
deele in de bestekken thuis en is voor de rest overtollig, v. D. K. 

T E V E T T E MORTELS. 

In het begin van het vorige jaar plakte ik, ten einde 
een voorbeeld te geven van het verharden van kleimortel 
door droging, twee metselsteenen onnadenkenderwy's met bry' 
van vette potteklei aan elkaar, bergde ze weg en 
vergat ze geruimen tjjd. Toen ik ze weer in handen kreeg, 
bestond er tusschen steen en klei niet de minste samenhang 
meer. De kleilaag lag, tot losse koekjes uit elkaar gekrom
pen, tusschen de beide steenen; geen enkel stukje zat meer 
aan den steen vast. 

Om zulke klei tot mortel geschikt te maken, moet er eene 
groote hoeveelheid zand of steenpoeder doorheen worden 
gemengd. In de vuurklei uit den handel, die van nature ook 
zeer vet is, is dan ook altijd veel poeder van gebakken 
klei (chamotte) van dezelfde soort voorhanden. Zand zou 
hier afbreuk doen aan de vuurvastheid. 

Hetzelfde verschijnsel van krimpen door waterverlies tenge
volge van verdamping kan men bjj allerlei brijvormige stoffen 
waarnemen. Sty'fselpap in een schaaltje droogt aan het opper
vlak tot eeue harde korst en vertoont daarbij tal van scheu
ren. Rijst kan zoo droog niet gekookt zyn, of men ziet er 
na het koud worden en uitdrogen in meerdere of mindere 
mate hetzelfde by gebeuren. Al die stoffen, meelbry' zoowel 
als mortelbry, de laatste hydraulisch of niet, gehoorzamen aan 
eene en dezelfde natuurwet. Verlies van water doet krimpen. 

Tegen deze wet nn wordt door bouwkundigen van allerlei 
soort schromelijk gezondigd bjj de samenstelling van hunne 
mortels. Wetenschappelijke opleiding schynt daartegen evenmin 
een waarborg te zijn als vergryzen in de practjjk. Zand 
is niet duur, maar het schynt er by onze bouwmeesters niet 
in te willen, dat goedkooper hier samengaat met beter. 

Twee sprekende voorbeelden daarvan vond ik dezer dagen 
op myn weg. 

Het eerste betreft eene in de laatste jaren gebouwde R. 
C. k«rk in de buurt van Delft. De binnenwanden (spouw
muren) daarvan zijn opgetrokken van Sibbersteen (*•) in kalk-
mortel van 1 deel vette (of zoogenaamd half hydraulische) 
kalk van Gerpines, (J) nat gebluscht, 1 deel zand en l / g 

deel Portlandcement. In dit geval springt het verlies aan 
samenhang tusschen steen en mortel, als gevolg van het 
krimpen van den laatstgenoemde, uit den aard der zaak het 
het meest bij de stootvoegen in het oog, daar by de lintvoe-
gen elke krimping dadelyk door inklinking grootendeels aan 
het gewicht ontrokken wordt. Toch zyn er ook in de lint-
voegen hier en daar dwarsche scheurtjes te zien. Maar in 
de stootvoegen zit de specie zoo van den steen gescheiden, 
dat zy er met behulp van twee dunne tafelmessen gemakkely'k 
in groote stukken zou uit te lichten zyn. Dit heb ik my' 
niet veroorloofd, maar wel heb ik het volslagen gebrek aan ver
steening geconstateerd door indrukken met den nagel van myn 
duim. Deze stuit op een oppervlakkig zeer dun vast laagje 
(koolzure kalk); wat daarachter zit is gemakkely'k tusschen 
de vingers tot poeder te wrijven. 

Het tweede door my' waargenomen geval heeft betrekking 
op een groot Ryks Waterstaatswerk. Daar zyn kolossale 
vleugelmuren gemetseld van zuilenbasalt in sterke trasmor
tel van gelyke deelen schelpkalk en tras, eene sterk 
hydraulische specie, die reeds om die reden alleen in de 
lucht nimmer gebruikt moest worden, maar bovendien by* 
gebrek aan zand zeer sterk aan krimpen onderhevig is. 
Daarenboven heeft men by dit werk nog de algemeen ge
bruikelijke voorzorg verzuimd van den mortel in de zeer 
dikke voegen tusschen het basalt zooveel mogelyk met 
steengruis op te vullen, ook een zeer werkzamen maatregel 
om de nadeelen van het krimpen tegen te gaan. 

Zooals de muren daar nu staan, zyn ze niet veel meer 
dan eene losse opeenstapeling van stukken basalt en daar-
tusschen passende stukken zeer harden mortel, die met tal 
van dwarsche krimpscheuren zyn doorploegd. De onregel
matigheid van het breuksteenmetselwerk, waarin geene door-
loopende voegen voorkomen, laat alleen tot zoolang inklinking 
toe als de bonken steen elkaar op een paar punten aanraken. 
Verder krimpt de mortel los en gaat de samenhang nagenoeg 
geheel verloren. Een enkele stoot met myn wandelstok was 
genoeg om my' in het bezit te stellen van een grooten 
bonk harden mortel uit een der hoeken van het werk. 
Deze bonk vertoont aan twee zjjden de indrukken van het 
oppervlak der bazaltsteenen, een der kopvlakken is natuurlijk, 
het andere een krimpvlak. Ik heb den bonk mortel als een 
afschrikwekkend voorbeeld voor anderen bewaard. 

Worden de bedoelde basaltmuren te eeniger tyd afgebroken, 
dan zal men ze wellicht'nog doen dienen als bewy's voor 
de slechte aanhechting van mortel aan basaltsteen, terwy'1 
in de basaltstreken aan .den Rijn tal van bewijzen voor het 
tegendeel uit vroegere eeuwen te vinden zyn. 

De hier vermelde feiten, op zich zelf reeds niet van 
belang ontbloot, winnen nog zeer aan gewicht, wanneer 
men ze in verband beschouwd met het niet zelden voor
komend gebrek van doorregenen van huismuren. Ik weet 
niet, hoe het daarmede tegenwoordig gesteld is; ik kom 
daartoe te weinig met het bouwend publiek in aanraking. 
Doch 20 tot 25 jaren geleden waren in den Haag de 
klachten daarover zeer algemeen en, naar een geval te 
Dordrecht te oordeelen, dat ray door den eigenaar van het 
betrokken gebouw zelf werd medegedeeld, is het 1 s t e e n 
dik bouwen geenszins een voldoende waarborg tegen door
regenen. 

Doorgaans wy't men het gebiek aan den metselsteen, 
niaar met de beide bovenbeschreven gevallen voor oogen, 
ligt de gevolgtrekking voor de hand, dat ook in dit opzicht 
de te groote vetheid van deu mortel ons weder eene poets 
speelt. Eene losgt krompen stootvoeg kan ook zelfs in l 1 / , 
steens metselwerk een of'twee open kanaaltjes vormen, die 
aan het regenwater toegang tot de binnenzyde van den 
muur v^rleenen. De steenen zuigen uit hun aard over 
hunne geheele lengte en breedte het indringende water op 
en zoodoende krijgt ook het blnnenvlak van den muur een 
nat aanzien, dat gereedelyk aanleiding kan geven om de 
steenen te verdenken van een gebrek, dat in werkelijkheid 
iu het te geringe zandgehalte van den mortel schuilt. 

v. i). K. 

B E P R O E V I N G V A N H E T D R A A G V E R M O G E N 

V A N F Ü N D E E R I N G P A L E N . 

(>) In blokken van IJ X U X 2 6 °M. 
(*) In de buurt van Aywaille aan de A m b l è v e , een zijtak van 

de Ourthe. 

Alvorens een aanvang te maken met het metselwerk 
voor de openbare bibliotheek te Chicago, die moest komen 
te rusten op palen in een kleibodem, wilde men eenige 
palen aan eene zorgvuldige beproeving onderwerpen ten 
einde na te gaan of de aangenomen belasting van 30 ton 
(30481 KG.) per paal met de veiligheid in overeenstem
ming was. De proef werd door de aannemers van het fun-
deeringwerk verricht onder leiding van den bouwmeester 
N. E . WEYDKRT. Er werd een vloer van 30 by 30 cMs. 
yellow pine balken, groot 7 voet (2.13 M.) in het vierkant, 
op smeltyzeren I liggers van 38 cM. hoogte op vier 
palen gelegd en daarop ruw- of gietijzer opgestapeld tot 
eene hoogte van 11.57 M. 

De proef werd begonnen op 6 Januari 1893, eene week 
na het inheien der palen. Er werden punten op de kop 
der palen gemerkt en men waterpaste de eerste maal, nadat het 
yzer 1.22 M. hoog was opgestapeld tot een gewicht van 
20475 KG. Het. opstapelen der belasting werd door slecht 
weder onregelmatig voortgezet tot 10 Jan., toen zy eene 
hoogte 6.40 M. en een gewicht van 101833 KG. had 
bereikt. Er werd weder gewaterpast, maar er viel geene 
zetting op te merken. Op 17 Januari 's nam. 2 uur was 
al het voorhanden yzer erop gebracht ter hoogte van 
11.57 M. en de palen droegen toen met hun vieren onge
veer 206300 KG., d. i. per stuk 51575 KG. Men waterpaste 
na 1, 3 en 11 dagen, maar vond geene zakking. Verdere 
proeven werden toen onnoodig geacht en zouden ook den 
voortgang van het werk te veel gehinderd hebben; daarom 
begon men op 29 Jan. het yzer weg te ruimen. 

De palen waren ingeheid met eeue stoomhei, type Nay-
smith, wegende 2041 KG., valhoogte 106 M., aantal 
slagen per minuut 54. De laatste 6 M. werden met een 
opzetstuk (follower) ingedreven. Men nam waar, dat er 48 
tot 64 slagen noodig waren om de laatste 30 cM. jnet 
het opzetstuk in te dryveu en, daar de verhouding van 
slagen onmiddellijk op den paal tot slagen op een opzetstuk 
«en tot twee is, mag men aannemen, dat er 24 tot 32 
«lagen noodig zouden geweest zyn, om de laatste 30 cM. 
zonder opzetstuk in te dryven. In denzelfden bodem waren 
er 16 slagen van een gewoon heiblok (drop hammer) van 
1360 KG. gewicht, 9 M. hoog vallende, om de laatste 30 
cM. in te drijven en 32 tot 36 slagen met datzelfde blok, 
4.50 M. hoog vallende op een opzetstuk. 

De onderlinge afstand der palen hart op hart is 0,76 
M-> drie onder de breedte van den muur. Dit wordt voor 
den geringsten afstand gehouden, waarop de palen nog 
behoorlijk zyn in te dry'ven. Zy waren omstreeks 16.50 

lang en over ongeveer 16 M. lengte ingeheid. Zy had

den eene gemiddelde middellijn van 33 cM., een gemiddel
den omtrek van 1.04 M. en eene kopvlakte aau de punt 
van 51.6 cM 2 . Het is gebleken, dat, wanneer men een paal 
als de vier, die voor de proef gediend hebben, 24 uren laat 
staan, er 300 tot 600 slagen met de bovenbeschreven 
hei (*) noodig zyn, om de laatste 30 cM. in te dry'ven. De 
koppen der palen werden op 823 M. onder straat
hoogte afgezaagd. De punten zitten ongeveer 24.39 SI. beneden 
straathoogte. Zy werden over 8.23 M. ingedreven in zachte 
plastische klei, 7 meter in taaie, vaste klei en 0.61 AI..in 
harde „pan" (?). Het draagvermogen van laatstgenoemde 
laat zich volgens de formule van RAXK IKK berekenen op 
13.36 KG. p. cM 2. (190 pound p. inch'-) en volgens em-
pyrische resultaten op 17.57 KG. p. cM 2 . (250 pound p. 
inch2). In dit gevalkan men het tamelijk zeker op 14 06 
KG. p. cM 2. (200 pound p. inch2) stellen. De grootste wry-
vingsweerstand per cM 2. omtrek-oppervlak van palen als 
de hiervoren beschrevene, mag volgens proeven onder gelijke 
omstandigheden verricht, op 1 KG. p. cM 2 . gesteld worden. 

Het gemiddelde kopvlak aan de punt der hierbedoelde 
palen is 516 cM 2. Dus zal de weerstand aldaar op zyn 
hoogst 75 34 KG. zyn. Het gemiddelde staande oppervlak 
der palen is omstreeks 151000 cM 2., zoodat de wry'vings-
weerstand 151000 KG zal zyn, een getal, waarby het draag
vermogen aan de punt in het niet zinkt. Maar, aangezien 
de weerstand tegen samendrukking van nat grenenhout 
(Norway pine) niet meer dau 112.5 KG. p. cM 2. zal zijn, 
of by drievoudige zekerheid 37.5 KG. p. cM 2., terwyl 
de doorsnede van palen, beschreven als van niet mindere 
middellyn dan 20 cM. aan de punt en 40 cM. aan den 
kop, ongeveer 707 cM 2 . zal bedragen, zou iedere paal met 
niet meer dan 26500 KG. belast mogen wordeu. Zoodoende 
heeft men dan eene zekerheidscoëfficient yan 3 voor den 
weerstand tegen indrukking en van 5 voor den wry'vingsweer-
stand. Als men het hout tot de helft van zyn uiterste weerstands-
verinogen meent te mogen belasten, dan zou ei 39708 KG. 
op mogen komen. Daar nu by bedoeld bibliotheekgebouw 
op niet meer dan 30481 KG. gerekend is, mag men aan
nemen, dat dit gebouw niet zal mank gaan aan te geringe 
sterkte zyner fundeering. (Eng. Sews.) 

(*) Elke slag vertegenwoordigende 189000 inch-pound? of 216340 
cM-KG., valhoogte X blekgewichi. 

K E U R E N V A N S T A L E N G E R E E D S C H A P 

door Du. L . C. L E V O I R . 

Onlangs kwam eeu broeder-beoefenaar ray raadplegen 
omtrent keuren van staal. Dit is haast even moeielijk als 
melk en boter keuren, want ook hier is vervalschen regel. 

Denkt ook aan het oude versje der bouwkundigen: 
Dit huis uit puin 
Met tras uit 't duin, enz. 

Maar regel is het ook dat de keurmeesters onkundig 
zyn. Het is my voorgekomen, dat het slechtste 't best ge
keurd werd. Maar men had de eischen niet op deskundige 
wyze beschreven. Wat voor scheermessen uitstekend was, 
had men voor hooiwagens, hooivorken of ry' wiel spaken 
gebezigd I 

Er zyn staalsoorten zoo hard, dat ze niet ontlaten en even
min meer gehard kunnen worden. 

Men weet, met ontlaten wordt uiterst langzaam afkoelen 
van gloeiend staal bedoeld. Maar de natuur heeft hare spelin
gen : roodkoper snel afgekoeld, wordt zacht, staal daarentegen 
door langzaam afkoelen zacht. Wordt er wat de Engelscheu 
noemen a true edge verlangd (in het Hollandseh het best over 
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te brengen door een zuivere meskant) dan moet de grof te van 
korrel van den bet laatst gebruikten slijpsteen nauwkeurig 
nagegaan worden. 

Om die van de slijpsteenen en slijpmiddelen te meten, 
ziju op dit oogenblik nog in het geheel geene methoden bekend. 

Oiu dus staal te keuren heb ik eene soort van hardheids-
schaal van mineralen en staalsoorten gerangschikt. Ik ge
bruik die stukjes nu als schraapstaal op de wijze der meubel
makers, maar juist op vooraf rechthoekig geslepen ribben 
of gave scherpe randen van de snede, in den zin, zooals men het 
by draaibeitels bedoelt. Dus niet scherp als een mes, maar goed 
haaks op Arkansas- of Turkschen oliesteen, (dat is kwarts 
van bepaalde fijnte van korrel.) Op zoodanige wy'zo verkregen 
krullen of schavelingen worden nu ouder het microscoop 
by ongeveer lOOmalige vergrooting bekeken en afgebeeld 
en dan met de op dezelfde wijze van de staalsoorten der 
al barder wordende reeks vergeleken. 

Zoodoende doet men de treurige ervaring op, dat onder 
een 25-tal zakmesjes uit de groote messenwinkels van 
Delft en den Haag geen enkel als van edelstaal vervaar
digd kan beschouwd worden. 

B E R E K E N I N G D E R M I D D E L L I J N E N V A N 
RIEMSCHIJVEN. 

In elke fabriek, al is zij ook nog zoo klein, komt het 
nu en dan voor, dat men veranderingen wenscht te brengen 
in de snelheid van de eene of andere machine, die de werk
man zelf beeft uit 'te voeren. Er is namelijk dikwijls niets 
anders noodig dan eene grootere of kleinere riemschijf op 
de as of op eene werktnachine aan te brengen om te berei
ken wat men op het oog heeft. De werkman is echter niet 
altijd bij machte om de middellijnen der vjreischte rietn-
sehijveti of het aantal omwentelingen met juistheid uit te 
rekenen en dit kost Item veel hoofdbreken. Toch is de zaak 
hoogst eenvoudig, als men maar steeds in het oog houdt, 
dat de omwentelingssnelheden der drijvende en der gedreven 
wordende schijf dezelfde moeten zyn, of nog duidelijker: 
het produet van de middellijn en het getal omwentelingen 
der drijvende schijf is gelijk aan bet produot van het getal 
omwentelingen en de middellijn der gedreven schijf. Maakt 
b.v. eene schijf v a n 80 cM. middellijn 100 omwentelingen 
per minuut en verlangt men, dat zij aan eene schijf op de 
werkmachine 160 omwentelingen per minuut zal mededeelen, 

80 X 100 
dan moet de middellijn der laatste 160 = 50 cM. zjjn. 

Keert men de vraag om, d. i. wil men op eene drijfas, 
die 100 omwentelingen per minuut maakt, eene schijf aan
brengen, die aan eene voorhanden schijf van 50 cM. mid
dellijn op eene werkmachine 160 omwentelingen zal mede-

50 X 160 

deelen, dan moet de drijvende schijf JQQ = 80 
cM. middellijn hebben. (Zeitschr. f. Drechsler.) 

B O E K A A N K O N D I G I N G . 

De heer H. W. SINDKKAM, deed ons een geschrift van 
zijne hand toekomen, getiteld „Handleiding tot het figuur
zagen. Vraagbaak voor den dilettant''. Hg' beschrijft daarin 
het gereedschap en de verdere hulpmiddelen, waarmede dit 
werk wordt uitgevoerd, benevens-de materialen, geeft verder 
eenige voorbeelden van het samenstellen en afwerken van 
uitgezaagde voorwerpen en behandelt eindelijk ook nog het 
inleggen. 

De eerste afdeeling bevat tal van wenken, die den dilettant-
figuurzager van nut kunnen zijn. 

De beschrijving der houtsoorten komt ons minder gelukkig 
geslaagd voor. Hooge wetenschap mag in een boekje als 
dit niet verwacht worden, wel echter, dat wat er in staat 

met de waarheid overeenkomt. Nu komen er in de be
schrijving van het hout onjuistheden voor, die wü niet 
onopgemerkt mogen voorbij gaan. 

De schors van den boom wordt geen hout. Het hout 
groeit tusschen spint en schors en jaarlijks wordt naar binnen 
eene laag hout, (houtring) en naar buiten eene laag schors 
(schorsring) afgezet. 

M ergst ralen, spiegels, komen in alle houtsoorten voor, die 
niet van palmboomen afkomstig zijn, maar zij zijn bij de 
eeue soort meer zichtbaar dan in de andere. 

Beukenhout is niet van den baagbeuk afkomstig en heeft 
daar ook niets van. 

Wagenschot is eiken en heeft geene andere spiegels dan dit. 
Waarom schrijver bjj de behandeling der kleurtniddelen 

altijd door het woord beitzen meent te moeten gebruiken, is 
ons niet duidelijk. De bedoelde vloeistoffen heeten in onze 
taal bijtsels, de bewerking bijten of bijtselen. 

De keus der kleurtniddelen is zeer ruim en ook de 
glausmiddelen zijn zeer uitvoerig beschreven. 

Dat vele liefhebbers van knutselen in het werkje van 
den heer SINDKKAM een nuttigen leiddraad mogen vinden 
wenschen wjj den schrijver van harte toe. v. D. K. 

I N G E Z O N D E N STUKKEN. 
U i i i « i i r i j n h o u t . 

Aan de Redactie van de Ambachtsman. 

Mijnheer de Redacteur! 

Het volgende als antwoord op uwe vraag in het nointner 
van 30 Dec. j.1. 

Waarom mag bladriet niet met biezen oj sek vermengd z;/n ? 

De geaardheid van het riet brengt mede, dat het in den 
regel gelijkmatig van lengte groeit, terwijl het opbossen 
onmiddellijk na het snijden op de groeiplaats geschiedt. Een 
gevolg hiervan is, dat het bladriet, zonder bijmenging vau 
biezen of sek, een regelmatig materiaal voor bekleeding is, 
waarbij de bladeren de dichtheid bevorderen. Sek en biezen 
zijn by gelyke groeikracht korter en bovendien te slap voor 
beslagwerk. Tusschen het riet veroorzaken deze by het be-
kleeden onregelmatigheid, terwyl voor de keuring moeieljjk 
een maatstaf te bepalen zou zyn. 

Sek, eene droge, op het gevoel scherpe grasplant, van de 
grofste soort, wordt ook wel seg genoemd. 

Verder is door ü gevraagd: Wat beteekent recht en slachtig ? 

Hecht en slachtig is eene by de griendbazen in gebruik 
zynde benaming. De bedoeling ervan is als volgt: 

De meeste houtgewassen zullen, als boom of struik vrij
staande, in het opgroeien eene kroon vormen, waarvan de 
loten of takken op den duur een min of meer hellenden 
stand aannemen. Bij eene dichte beplanting is het lot genood
zaakt uitsluitend omhoog te groeien, waardoor het recht en 
slachtig wordt. 

Bij het aanleggen van grienden of bosschen, waar men 
uitsluitend de productie van bet hout ten doel heeft, is men 

Het zaad van wilgenhout kan, na jaren in modder geze
ten te hebben, weer op nieuw ontkiemen. Een eigenaardig 
verschijnsel dienaangaande levert soms een met bagger opge
ef dus op bedacht de struiken of boomen zoo dicht in el
kander te planten, dat zy' zonder elkander te verstikken, 
recht en slachtig opgroeien. 

By grienden van wilgenhout wordt het gewas, dat oen 
jaar oud is, van de overtollige, kromme en hangerge 
loten ontdaan. Men noemt dit uitstikken. De gestikte loten 
worden opgebost en onder den naam van stikteen of lotband 
in den handel gebracht. 

Recht ryshout, in absoluten zin, groeit er niet. In wilgen
hout bestaan nog onderscheiden soorten, als: rood, grauw, 
schiet- of schitwilg enz. 

hoogd terrein, waarby het hier aanwezig zynde wilgenzaad 
ontkiemt. 

By de wilgenhout-cultuur, vervult de hoepelfabrikage de 
hoofdrol. De mooiste loten en takken worden daarvoor uitge
hakt. Van zware, kromme ondereinden bakt men palen, ter
wyl uitsluitend de tuinlatten, 't zy met of zonder blees, nog 
aanspraak maken op eenige geschiktheid voor hoepels. De 
nitgesnoeide loten, worden tot ryshout gebost, waarby met 
de gebruikelijke afmetingen rekening wordt gehouden. 

Daar de hoepels in onderscheidene afmetinge? voorkomen, 
hakt men al naarmate dit, 't zy voor hoepels, 't zy' voor 
ryshout, het meest geldelijke voordeel oplevert, zoodat in 
enkele gevallen het uitgesnoeide lot als brandstof in den 
handel wordt gebracht. 

Wat eindelyk betreft Uwe laatste vragen: 
Waarom mag in Brabantsch rijshout, bestaande uil vier-

of vijfjarig eiken-, esschen-, berken- hazelaar- en wervel-

UI. i. wilgen-) hout hoogstens een vierde gedeelte wilgen- en 

tlzeuhoat te zamen voorkomen, lerwjl Ho/landsch rijshout 

voor ten minste °/10 uit wilgenhout bestaat ? 

Waarom komt in de Brabantsche rijsbosschen een rechte 

stank of ziel voor van hoogstens .5 r.M. in omtrek ? Waar

om in de schouwsche twee dekhouten ? 

Dienaangaande kan ik U met. zekerheid geene verklaring 
geven. Vermoedelijk zyn die bepalingen aan het oude ce-
bruik ontleend, terwyl het mij voorkomt, dat de meerdere 
taaiheid en bardheid van eiken-, esschen-, berkel- eu haz-
laarshout, in die streek boven wilgenhout de voorkeur 
verdiend. Wilgenhout, dat op vochtige lage gronden groeit, 
is iu 't algemeen taaier, dan dat op hooge drogere 
gronden groeit. 

De rechte staak of ziel, alsmede de dekhouten, zullen 
m. i . met het oog op de styt'te der bossen aangebracht 
worden. Hoogachtend 

V. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

R. t e B. Wat verstaat men onder het Engvlsche Cottage

systeem ? 

Niets anders dan elk op zichzelf, dus niet in één blok 
aaneengebouwde werkmanswoningen. v. D. K. 

T. S. te E n s c h e d é . In het No. van 16 Dec. j.l. komt 
aan den voet van § 46 voor: Bij gebruik van Portland-

cement wordt hij vervangen door 1 deel cement, 2 deelen 

vette kalk en 10 tot 12 deelen zand. Is hiermede bedoeld 

dat Ijij gebruik van P. G. hydraulische kalk uitgesloten is? 

De hydraulische kalk is niet uitdrukkelijk uitgesloten, 
maar op zyn minst genomen overbodig. Met vette kalk wordt 
het doel van aan den mortel genoegzame smijdigheid te verleenen 
het best bereikt. Hydraulische kalk verdraagt minder zand 
dan vette, te miuder naar mate de hydrauliciteit grooter is. 

Doch er is nog iets anders te vreezen: er worden in 
België hydraulische kalken van zeer verdacht allooi bereid 
6 1 1 in den handel gebracht. 

My zyn gevallen bekend, dat zulke hydraulische kalk, 
a's kleurmiddel in cementsteen gebezigd, dien steen nietter-
*i|d deed scheuren en zyn samenhang verliezen — waar-
Mj'Ünljjk door „magnesia-werken". v. D. K. 

A A N B E S T E D I N G E N . 
^"^ndrdinge/i worden tlecht» eenmaal i» deze rubriek opgenomen, 

. DINSDAU 23 JANUARI. 
. 8 C D e « e « 11 uur. In het koffiehuis van II. Ter ttiet, aan den Kn 

uipersdijk; het bouwen van een huis van vier woningen, op een 
1 0 gelegen aan deu ü e t v e r t w e g , 

Hoorn. 8 uur. Regenten van het St. Pietershof, in bet gewone 
vergaderlokaal: de onderhoudi- en lernieuwiugswerken van het 
St. Pietershof, over bet tijdvak eindigende 31 Deo. 1894. 

Rotterdam. 1 uur. Het gemeentebestuur: liet bouwen van een 
accumulatoren-station nan de Wilhelininukade, ten behoeve der 
electrische verlichting eu krachtsoverbrengiug. 

Kuurlo (Geld.) 2 uur. Iu het stalioiis-kollieliuis voor rekening 
van den heer S. Arfmau: bet bouwea vat een koffiehuis ca. nabij 
het station aldaar. 

Sprang (N.Br.) 12 uur. Het gemeentebestuur: het vergrooten 
van de openbare school, aanw. 'smorg. 11 uur. 

WOENSUAU 24 JANUARI. 
Honda. 1 uur. Het gemeentebestuur: 1. bet vergrooten en 

gedeeltelijk verbouweu de' tweede burgerschool voor meisjes; SS. 
bet maken van 2id meter dennenhouten perkoenbescboeiing langs 
de Houtinaiisgraeht; 3. de vernieuwing aan bet bovendek eu de 
trottoirs vau de Jankattenbrug met herstellingen aan bet onderdek 
eu de hardstcenwerkeD; b. de vernieuwingen van deu bovenbouw 
der Trappeabrug over liet water vau de Turfmarkt met de uoodige 
herstellingen van de leuningen. 

St. Jai-obi-Parocbic (Fr) De lieer B. A. Wassenaar: 1. het 
verbouwen der buizinge staande aaa deu Haskedijk le Jelsum, als: 

a. het afbreken der bestaande en het weder bouwen van eeue 
voorbuizinge; 6. het binnenshuis verbouwen der schuur met vee-
stalling; 2. be' bouwen van eeu afzonderlijk woonhuis. 

Tegelen (Limb.) 11 uur. Het gemeentebestuur: liet verhouwen 
en vergrooten der scuool aldaar. 

]>OM)KRI)AH 25 JANUARI. 
's-Oravenhnge. 2 uur. Het gemeentebestuur: het verrichten 

van herstellingen en vernieuwingen aan verschillende gemeente
scholen en gebouwen. 

VRIJDAG 26 JANUARI. 
Zwolle. II uur. Het dagelijksch bestuur vau het waterschap 

Mastenbroek, ten kantore van het waterschap aan den Wilhclmiua 
Singel: het vernieuwen van de brug no. '.0 over de oude Wetering 
bij de school te Mas eubroek en het vernieuwen van de kleine 
brug no. 4 in de Koekocksteeg in 2 perc. of in massa. 

XATEKDAti 27 JANUARI. 
Herenter. 11 uur. Dc heer J. ï . A. Kempen, iu het koffiehuis 

vau J . T. van Poorten Brink, aldaar: het afbreken van 7,K.|s. be
staand en het bouwen vau een nieuw woon- en winkelbuis niet bakkerij 
uan den hoek vau de Stroomarkt en Graven aldaar. 

Grave. (N.Br.) 12 uur. Het gemeentebestuur: bet slechten van 
ecu gedeelte vestinggiond, gelegen tusschen de Koningiunclaan eu 
de grenspalen 4—12. 

MAANDAG 29 JANUARI. 
Roermond. 5 uur. Het bestuur van O. L. Vr. Munster, bij den 

architect J. Jon.a, Muusterplein : het nlbrekeu van liet bestaande 
en het bouwen van een nieuw Rectoraat iu de Munsterstraat aldanr. 

DONDERDAG 1 FEBRUARI. 
Onderdeudam. (Grou.) 11 uur. Het bestuur van liet waterschap 

Huusiugo, iu bel waterschapshuis: bet vernieuwen vau de vaste 
brug genaamd „Molentil," over het lioterdiep aldaar. Aanw. 24 
Jan. nam. 2 uur. 

AFLOOP YAN AANBESTEDINGEN. 

's-Gruvenhage. tiet verbouwen van de Wiibelminagnlcrij, op 
den hoek der Heulstraat eu het Noordeinde. Laagste H. v. Wort 
te Scbeveninpen voor f 13.683. 

's-llertogenbosch. Het onderhouden van- en het doen van eenige 
vernieuwiugen en herstellingen aan de gebouwen der rijks hoogere 
Burgerschool te Tilburg. Laagste L. Mennen Bossners te Tilburg 
voor f 3059. 

Maastricht. Het maken van heiwerk, timmer- en metselwerk 
ten behoeve der fundeeringes van bet rijksdouanenstation ouder 
de gemeente Oud-Vroenhoven, behoorende tot den aauleg der stoom
tram Maastricht—Canne. Laagste H. Huijnen aldaar voor f 372'). 

Nieuw-Vosmeer, Het maken van een aardebaan eu bestraten 
van deu Slaakdam, ter lengte van 3720 M. Laagste R. Lodder te 
Willemstad, met keien 5e soort voor f 39.970; idem 6e soort voor 
f 38.157. 

Stavoreu. De herstelling en verlengiug van de zeesluis. Laagste 
H. Stuur te Workum voor f 17.800, gegund aan D. Damstra te 
Leeuwarden voor f 18.450. 

St. Fuilipsland. Het aanleggen vau een grintweg. Laagste S. 
Guliker te Tholen voor f 5399. 
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ADVERTENTIËN. 
Houtbereiding tegen bederf 

KYAMISEERKMRICHl IMG 
l i . L E N S I N K , 

A R N H E M , 
levert pask laar gekyan i seerd 

(rot- en z w a m vrij) (13) 
Rasterwerken, M-huttingvii. 

B R O E I B A K K E N , V L O E R E K , 
VLOERHIHREN, enz. enz. 

B ij P. NOORDHOFF te Groningen is 
verschenen: 

BOUWKUNDIG ALBUM. 
Verzameling van Kleine Ontwerpen 

voor Architecten. Timmerlieden, Aanne
mers, Opzichters, aankomende Bouw
kundigen enz. 

EERSTE SERIE, 
DOOR 

T H . M. M. V A N G R I E K E N . 
Met 51 platen. Prijs I' 13.75. 

Ook verkrijgbaar in 11 tnaandeiyksche 
afleveringen a I' 1.25. 

TWEEDE SERIE, 
DOOR 

M. E . C. P L E M P , 
Civiel-Ingenieur, Leeraar aan de H. B. S. 

te Maastricht. 
Met 50 platen. Prijs f 12.50. 

Ook verkrijgbaar in 10 maaudeiyksche 
afleveringen & I' 1.25. (75) 

Gunstige beoordeelingen verschenen o.a. 
in De Gids, De Opmerker, Spectator e. a. 

B E L A N G R I J K E V E R K O O P 
om uit onverdeeldheid te geraken. 

Notaris LINSSEN te Roermond, zal 
op Maandag 5 Maart I V ) I en vol
gende dagen, telkens des voormiddags ten 
10 ure, te Roermond nabij het magazu'n 
aan de Kapellerlaan, tegen contante be
taling publiek verknopen: 

De hoogstbelangrijke Partij 

A F G I E T S E L S E I V O R M E N , 
behoorende aan de ontbonden firma 

GVYPERS & STOLTZEXBERG; 
waaronder vormen voor het reproducee
rt n van eenige monumenten in de Renais
sance Styi; o. a. Graftombe Engelbert 
van Nassau te Breda; Monument Graaf 
van Assendelft te Breda, enz.; diverse 
Afgietsels van de Koorbanken te Dordt 
en Enkhuizen, studie voor scholen, beeld
houwers en ornamentwerkers; voorts Frag
menten, bestaande uit volledige reliefs, 
groepen, beelden en ornamenten der XHIe 
tot XVIIIe eeuw. 

Nadere inlichtingen te bekomen aan 
de kunstwerkplaatsen der firma CUYI'EBS 
& Co., te Roermond, alwaar tevens op 
franco aanvrage, lysten der diverse vor
men en afgietsels verkrygbaar zijn. 

C R E O S O T E E R - e n 

K y a n i s e e r i n r i c h t i n g . 

fabriek van Houtbereiding tegen bederf. 
H A N D E L in 

Rond-, Bezaaid- on Bosla îMi HoaL 

CORN. HPS CORN.ZN., 
'71 DORDRECHT. 

D e P o r t l a n d - C e m e n t - F a b r i e k 

S T A A T S -

KIEDAILLE. 

JIEIIUI.IT 

Breslau 1S6S, 

DYCREIUIOFF&SOIINE 
te A m ö n e b u r g hij IIIKKRICII ml Itijn. 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 

voor de grootste vastheid en deugdeiykheid. 

Productie-vermogen der Fabriek'. 000.000 vaten per jaar. 

Nasrazijtiliwmlers in de voornaamste steden. 

Dilsseldorfi 

1B8D. 

G O U D E N 
M E D A I L L E 

hoogste 
onderschei

ding in den 
internatio

nalen wed
strijd, te 

Arnhem 1879. 
(32) 

MEDAILLE 
van 

Verdienste 

Weenenl87S 
«OUDEN 

MEDAILLE 

Offenbach 

a/M. 1879. 
DIPL0JI.4A. 
Eerste prijs 

voor uitman

fabrikaat 
Kassei 1870. 

PORTLANDCEMENT 
„JOSSON Co," 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 118 
„ AMSTERDAM, A. E. B R A A T , Fokke-

Simomstraat 74. (66) 

Chemisch bereide 
V E R F . 

Deze O L I E V E R 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 e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrygbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBURG", 
(70) Rijswijk (Z.-H.) 

VERKOOP 
VAN E E N 

S T Q O M - H O U T Z A A G M f l L E N , 
Houtschuren, enz. 

De Notaris W. SYPKENS KYLSTRA 
te HarUngen, zal op Woensdag den 
31 Januari IS94, 's avonds te 8 uur 
precies, in , D K KORENBEURS" aldaar, 
finaal verknopen, ten verzoeke der 
erfgenamen van den heer J. POSTHÜMA : 

Den in volle werking zjjiideii 

S t o o m - I l o u t z a a g m o l e n 
„ D E SNELHEID", 

met K O L K , O P V A A R T E N , TWEE 
HOUTSCHUREN, TIMMERSCHUUR, 
B E R G P L A A T S E N , KANTOOR, 

H e e r e n h u i s m e t Tuin , 

TWEE IRBEIOEflliWDNIIICEl 
en ruim Open Terrein, 

zeer gunstig staande en gelegen aan de 
Leeuwarder Trekvaart te Harlingen, 

samen groot 63 aren, 60 centiaren; i" 
vyf perceelen (met recht van samenvoe
ging) welke breeder zyn omschreven b|) 
verkoopboekjes, die te bekomen zyn b|) 
den Notaris. 

Geboden: Op den Molen o.a. f 3289; 
de Schuren ƒ 1661; overigens ƒ 2 2 1 7 ; 
totaal ƒ 7167. 

F O L K E R S & Co. 
SË-iu middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwamvormiiig enz. 

E n g e l s c h e e n B e l g i s c h e A A R D E B U I Z E N . 

Direct , aanvoer (J ||»M>| \ \ |( fiN T £ Z 2 ? ' " ! " 
VAN E N 

PORTI A Nil PFMFNT MOSSTEBNBN rUnlLARU LtffltHI. V 0 0 r l i g t e u i R r e R , plafonds, enz. 

Merk: Knight Bevan & Sturge. 

Merk: Dyckerhoff & Söhne. 

DRIJF-, VUUR- EN METSEL 

STEENEN. 

(an A M S T E R D A M . 

TROTTOIR-, VLOER
EN WAMDTEGELS, 

in v e r s c h i l l e n d e dess ins 

OAKPAPIER, ASPHALT 
EN VKRDKRE 

R O U W M A T E R I A L E IV. 

H A P E i S B L l H G 2 9 . 

LEONARD SLIGCHER, Monnickendam. 

AMERIKAANSCHE H O U T B O O R M A C H I N E S EN B O R E N . 
u i t m u n t e n d fabrikaat en b i l l i j k » i ir i js . ( 7 6 ) 

cc STOOMFABRIEKEN van 
CÖ D A K P A N N E N , V O R S T E N , B A A N T E G E L S , B A K K E N C E M E N T - en 3 
£ K U N S T Z A N D S T E E N , H Y D R O Z A N D S T E E N , C E M E N T en I J Z E R , g , 
0 (syst. MONIES) M O Z A Ï E K - en E F F E C E M E N T T E G E L S , R I E T P L A N K E N , CD 
§ T E R R A C O T T A , enz. JJ» 

£ Handel in Metselsteen en andere Bouwmaterialen. =? 1 A. OOSTHOEK ÓL ZOON, Alfen a/d Rijn. | 
CS Sterk coiiciirreerende prijzen direct op aanvraag, P 

S t o o m J a l o u s i ë n Fabriek 
V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E P R I J Z E N . (73) 

S . B R U I G O M , 
A BH HEM. 

LICHTDRUKPAPIER, 
Zwaar, Prima kwaliteit, zeer gevoelig, 
rol 1 X 10 Meter . . f 6 . -

, 0.75 X 10 Meter . . f 4 . -

H, J. T . M A T V E L D , 
Schrijf- en Teekenbehoeften, (56) 

Wagenstraat 27, Den Haag. 

L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

8 C H E K P 8 B 0 U W W E R F 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ . (7) 

Zware en lichte Smeêwerken. 
A N K E R S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
H i e l <•<•!-( i t i « ; , ; l t \ ; | | | I ^ l o y d ' s 

en B u r e a u V e r i t a s . 

V u u r v a s t e S t e e n -
FABRIEK, 

Wed. N. S. A . B r a n t j e s & Co. , 
I' I 11 >1 I It ! \ II. 

Fabriceeren Vuurvaste Stevnen, 
Platen, II In K L . n. Scheggen, Trot-
toirtegeta, Smeltkroezen, etc. 

Leveren in den kortst raogeiy'ken tyd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar teekening of 
model. (72) 

beter tegen de b u i t e n l u c h t bestand 
als vernis of olieverven. 

M O L Y N & C o . , 
(57) R o t t e r d t t m . 
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CAKBOLINEIJIH 
Van Baerle", E E \ I G E A G E \ I E \ voor 

Nederland cn Ki>Ionit'ii : 

G. M. BOKS *ƒ• Co., 
A M S T E R l > A I V 1 . 

V E R F W A R E N , 
(5) O 11 5fc. 

P . DOLK £ ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE- , G E K L E U R D - , 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

RUW SPIEGEL- . 
W IT- , KKISTAL-, BROEI en M K L K -

d L A . s. 
D E U R P L A T E N . 

Geslepen en andere ROZETTEN en 
RANDEN. 

GEBOGEN GLAS en DAKPANNEN. 

Lenzen- en P a t r ij s p o o r tg lazer. 
(67) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS 

G r i ' o o t e v o o r r a a d . 
VAN 

S T A L E N B A L K E N . 

op 

H. E. OVING Jr., 
74 Haringvliet, R O T T E R D A M 

Alle soorten van 

Z A G E N 
GR 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D. DOMINICUS & SóHNE. 
te Remscheid-Vieringhausen (Mieinl.) 

Gevestigd in 18*22. (55) 
Vraag de geïllustreerde Prijscourant 

welke wy U gratis en franco toezenden. 

J>2 
!*1 STOOM CLASS LIJ PERU 

en FABRIEK voorliet oriiniiientceiiii van 
V E N S T E R . ^ t t & P 1 

G R A F P L A T E N , 
r ^ S ^ i n w j t e n 2 W a r t MARMERGLAS. 

ZANDBLAASMACHINE. 

SPIEGELGLAS. 
N AAM

FIRMA- en 

Sierlijke Monsterboeken worden op aanvrage verstrekt. 

N e d e r l a n d s c h e V e r z i n k f a b r i e k , 
VAN DER LINDEN & C o . - DORDRECHT. 

A L G E M E E N 

BOUWSYSTEEM. 
L E K V R I J E 

Dak- en Zjjbekleeding. 

Houten of IJzeren RAAMWERK, 
K A P P E 1 T , G E B O U W E N , 

A F D A K E N , B R U G G E N , S C H U T T I N G E N , B E S C H O E I I N G E N , D R O O G - I N R I C H -
T I N G E N voor tropiwlie ppodueteii, R O L L E N D E K A P P E N voor Steenovens 
en Kolf ie vloeren, L O S S E * P L A T E N speciaal ter vervanging van riet
matten voor steenovens, enz. in alle afmetingen en voor alle doeleinden, opgesteld 
in NEDERLAND of KOLONIËN; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enkele dagen. G E G A L V A N I S E E R D I J Z E R E N , ook gegolfde P L A T E N . 

P L A N N E N en B E G R O O T I N G E N worden opgemaakt voor elk gevraagd 
doel. O P G E S T E L D E C O N S T R U C T I E S ter bezichtiging. 

CATALOGI op aanvraag franco en gratis. (58) 
Wm\*~ A G E N T E N < i E V R A A O T> . ~*f& 

I I 0 I 1 I I \ \ I I E L 
F . & A. V A N DER LINDEN. - Dordrecht. 

Pitch-Pine Parketvloeren i Pitch-Pine Heiningen 
/ ' 1.75 per tl Igeheel gereed afgeleverd /"2.ÏO per M'_ 

D E L I N T & C ° , ROTTERDAM. 
NIEUWE HAVEN N". 3 9 N . Z , 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
(59) Vraag dessins enz. 

JAN HAMER ÓL CO., 
Heerengracht 583 bij de Utrechtsche straat, 

A M S T E R D A M . LIFTEN. KRANEN. 

Transporteurs. - Elevateurs. 
T ^ E C E L S . (6 3 ) 

D0IYIIY1EKRACHTEN. - VIJZELS. 

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A d v e r t e n t i e » ia dit blad kosten Tan 1—5 regelt 
60 cent», iedere regel meer 10 cent.. Groote Ietter. naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATE 0AGS. 
Uitgevers i 

J. VAN DER ENOT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

A l l e n<lvertentlen in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden K r n l i s geplaatst in D E A M B A C H T S M A N , Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Smedes. 
Ververs, enz. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

A L G E M E E N E V O O R S C H R I F T E N V O O R D E 

U I T V O E R I N G V A N W E R K E N . 

(Vervolg.) 

Aaunieikingen cp en bezwaren Iepen deze ontwerpvoorschriften, 
vau wciLcu aard en van wicn ook, zulten mij ten allen tijde zeer 
welkom zijn. 

De tusschen ( ) geplaatste cijfers duiden de overeenkomstige § § 
der Rijks A. V. aan. v. D. K. 

Art. 2. S t i o o - , r i e t - e n r l j t * f o e L l e e c l i i i g . 

§ 5. (23, 24). Krai i in iat . De te bekrammen oppervlakte 
wordt, na gclyk- en schoongemaakt te zyn, belegd met een 
spreidsel van ten minste l * / 8 cM. dikte tarwe- of roggeglui. 
Het spreidsel kan ook ter onderste halve dikte bestaan uit 
gerste- of haverstroo. De bovenste helft bestaat alsdan uit 
tarwe of reggeglui, of wel uit bladriet. In dit laatste geval 
windt de geheele dikte van het spreidsel bepaald op teu 
minste l 8 ^ cM. Eindelijk kan ook de geheele vloeiing van 
bladriet worden gemaakt, mits alsdan de dikte ten minste 
2 cM. bedrage. 

Het spreidsel wordt vastgekraiud met beugels van 12 cM. 
spanning, hetzy platte van 5 cll. breedte en '/ 2 cM. hoogte, 
ot' — waar zulks gebruikelijk is — gedraaide van 6 cM. 
omtrek. De beugels bestaan uit tarwe of ioggeglni; inliet 
najaar kan daartoe ook sek gebruikt worden. De regels 
loopen in rechte of regelmatig gebogen Innen op 20 cM. 
afstand midden op midden dwars over het spreidsel. De poten 
worden ten. minste 12 cM. in den grond gestoken; zy komen 
in behoorlek verband. 

In oude gronden worden ten hoogste twee en in nieuwe 
gronden ten hoogste één beugel uit de volle lengte van het 
glui genomen. De uiteinden van het glui of sek moeten in 
den grond reiken, t,1) 

;') Ik heb de laatste zicsncle van § 24 der Rijks A . V . weg
gelaten, omdat ik te tergeels naar voldoende gronden daarvoor 
««-'b gezocht. 

Is er tegenwoordig nog wel sprake van zomer- en wintermat en 
'au bebeugeling? Daar ik dacht van niet, heb ik §§ 25—34 voor
loopig laten vervallen. v. D. K. 

§ 6 (35—45, 8 1 - 83 . Riet- en rijsbehlag met 
' lechtf uiiien. De teen wordt met eene haakscbe insponding 
bewerkt van zoodanige diepte, dat het bovenvlak der rjjs-
°* steenbedekking met den iiangrenzenden vooroever gelijk 
*«nt te liggen. Van daar uit wordt het te bekleeden talud 
onder de voorgeschreven helling geëffend. 

Het aldus gelijkgemaakte oppervlak wordt met eene kram-

tnat bekleed volgens § 5. Daarover woi dt een rietled uitge
spreid van 25 bossen droog (*) riet per are. Het riet komt 
evenwijdig te liggen aan de lengterichting der dyksbeloopen, 
nollen, (3) ryshoofdeii of andere werken, waarop het rys-
beslag wordt aangebracht. 

De rijsbedekking wordt als optreklaag. d. i met de bleezen 
in het bovenvlak, haaks op het riet gelegd Aan den kop 
en den teen van het werk wordt onder de uiterste schoten 
eene dunne dwarslnag gelegd, waartoe de rysbossen op de 
plaats worden losgesneden. De aldus verkregen rijsvloering 
moet effen en gelykmatig zijn en, Da goed te zyn neerge
drukt, eene dikte hebben van ten minste 12 cJI. voor Gel-
dersch, 13 cM. voor Brabantsch, en 16 cM. voor Hollandsen 
of Schouwsch iys. 

Haaks over het rijs worden vleehttuinen gezet, in rechte 
of regelmatig gebogen lijnen. Daartoe worden te lood of 
haaks op het beloop staken ingedreven, tot zoodanige diepte, 
dat aan de gedeelteh, die boven het rijsbed blijven, gevoegelijk 
de tuinen gevlochten kunnen worden. De staken vooraf op 
de voorgochreven lengte (gewoonlyk 1.20 II.) te kruinen 
en te scherpen. Het vlechten geschiedt inet haringband, in 
goed verband over en weer om de staken. Na het vast neer-
dryven dezer tuinen, blyven de koppen der staken nog on
geveer 5 cM. boven de vlechtingen en deze 18 cM. boven 
het ry8 verheven. De onderlinge afstand der staken van 
elke vlechtry bediaagt voor tuinen van Brabantsch rijs 35 
cM., van Hollandsuh haringband 40 cJI, en van Gelderseh 
rijs 45 cll. Bij gebruik van het laatste de tuinen lat voor 
lat te vlechten. Op iedere M. breedte worden gemiddeld 
drie tuinen geplaatst. Voor de ondeiste en bovenste tuinen 
moeten de zwaarste palen eu latten worden uitgezocht. 

Elke vierde staak moet een anker- of' kruispaal zijn, 
waartoe de zwaarste staken genomen worden. Zij worden 
in het verband verspringende geplaatst, blijven nagenoeg 
10 cM. boven de vlechtingen en zijn op die hoogte voorzien 
van een 15 cV. langen draadnagel ('). Een dergelijke staak 
wordt bovendien op elk uiteinde geplaatst. (*) 

Alle vleehttuinen moeten, nadat zij In neergedreven 
toestand 4 tot 8 dagen aan lucht en water zyn blootge-
gesteld geweest, nagezien en de beschadigde haringbanden, 
gaarden, latten, staken eu ankeipalen uitgenomen en door 
andere vervangen worden. De tuinen worden daarna opnieuw 
behoorlijk neergedreven. 

Vervolgens wordt het ry'sbeslag tot aau de koppen dei-
palen overdekt met grind, aardspecie, puin of ballaststeen, 
naargelang in het bestek is bepaald. 

B\j invulling met ballaststeen de onregelmatige steenen 
dicht aaneengesloten tusschen de tuinen te vlijei 
dat de geheele oppervlakte van het rijshout 
dau nog overblijvende vakjes tot gelijk met 
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palen met kleine stukken steen, kiezel of puin aan te vullen. 

(-) Moet dit wel droog riet ziju? Het woard komt alleen in § 39 
der Rijks A. V. voor. Zou het niet beter zijn de bepaling van 25 
bossen per are door ccne diktemaat te vervangen ? 

{») Wat zijn nollen ? 
{*) Wordt er nog ooit met bouten sleutels in plaats van draad-

nagels gewerkt? 
(') In § 42 der Rijks A. V. staat hierachter „onverminderd 

het daarom aanbrengen eener zoogenaamde beslagroede''. Wat 
wordt daarmede bedoeld ? 

Df daarop volgende slotzinsnede van § 42 komt mij geheel 
overbodig voor. Zoo o o k § 43. v. D. K. 

§ 7. (51). Ilerstellhig van oud rijsbesla»;. De 
herstelling van oud rijsbeslag geschiedt in dier voege, dat 
te beginnen aan den voet van het werk en geregeld op
waarts volgende de noodige opruiming van steen, gebroken 
slaken, vlechthout, enz. wordt gedaan, waarna de vlecht-
tuinen, staakryen en perkoenpalen door nieuwe worden 
vervangen. De herstelling wordt, zoo mogelijk op weinig 
rijen tegelijk ter hand genomen. Gedurende deze bewerking 
wordt de rjjsvluering verbeterd door het instoppen van 
gemiddeld drie bossen rjjs per SI2, van dezelfde soort als 
voor het rijsbeslag is gebruikt. 

§ 8. (84.) Kukel rietbeslag met vleclittiiiiieii. De 
bewerking van enkel rietbeslag stemt overeen met die van 
riet- en rysbeslag, met dien verstande dat, in plaats der in 
§ 6 beschreven rijsbedekking, eene 10 cSI. dikke laag 
groen bladriet wordt genomen. (u) 

(°) Het overlangs aangebrachte rietbed van 25 bossen per are 
blijft, als ik het goed begrijp, dus behouden. v, :>. K. 

g 9. (46, 47) Spanningen. Wanneer in plaats van 
vlechttuinen zoogenaamde spanningen ter bevestiging van 
het riet- of rjjsbeslag zjjn voorgeschreven, worden deze 
gemaakt van: 

a. Grenen sparren van ten minste 5 SI. lengte in het 
midden zwaar 17 cSI. in omtrek gemeten, over en weder 
neergehouden door eenigszins uit. het lood ingeslagen per
koenpalen, waarin op 20 cSI. van den kop eeu 25 cSI. 
lange bout is aangebracht van 22 mAIs. rond ijzer. De per
koenpalen worden langs elke spanning zoodanig verdeeld, 
dat hun onderlinge afstand hoogstens 2 SI. bedraagt. (') 

6. Gegalvaniseerd yzerdraad van 5 mSI. dikte, op onder
linge afstanden van 50 cSI. Het draad wordt bevestigd 
door Walchersche staken, elk voorzien van een schuin inge
slagen, 8 cSI. langen draadnagel, dik 6 mM. De staken komen, 
beurtelings aan de eene en de andere zyde van denzelfden 
draad, op 50 cSI. afstand uit elkaar te staan, terwijl zij 
in de opvolgende rijen met elkander in het verband ver
springen. 

(') Hoever komen zulke spanningen uit elkaar te liggen? Dit 
is in § 46 der Rijks A . V. niet opgegeven. v. D. K. 

§ 10. (48, 49, 50). Staakrijeil. Wanneer bjj steenbe
zetting de vlechttuinen vervangen worden door staakryen, 
dan komen er in elke rü 70 staken per 10 M. lengte. De 
koppen der staken regelmatig in de lijn te brengen op 5 cM. 
boven het oppervlak der steenbezetting. 

De onderlinge afstand der staakryen bedraagt by bezet
ting met Doornikschen of daarmede overéénkomenden steen 
50 tot 60 cM. en met Vilvoordschen- of soortgelijken steen 30 
tot 40 cM. hart op hart. 

§ 11. (80.) 1'erkoenrijen. Worden, in den zin als in 
de vorige § bedoeld, perkoenpalen gebezigd, dan komen er 

in iedere ry 45 perkoenpalen per 10 SI. lengte; de koppen 
blyven 40 cSI. boven de steenbezetting of het rysbeslag 
verheven. (s) 

(8) Dit maakt een verschil van 40 tot 45 cM. Zouden de woor
den „of bet rijsbeslag" niet moeten vervallen? 

Moet de afstand tusschen de paalrijen ouderling niet worden 
opgegeven? v. D. K. 

§ 12. (93—98). Stortebedden, plasberinen. Storce-
bedden of plasbermen, welke tot verlenging van houten of 
steenen ontvangbedden dienen, en stortebedden van sluizen, 
enz. worden als volgt uitgevoerd: 

De te bekleeden oppervlakte wordt vooraf naar behooren 
gelijkgemaakt; langs de zyden welke niet aan kunstwerken 
aansluiten, wordt eene perkoenry' aangebracht van 50 palen 
per 10 M. lengte. 

Voor ontvangbedden wordt vervolgens rechthoekig op de 
stroomlijn eene laag riet gelegd van ten minste 15 cM. 
dikte en daar kruiselings overheen eene dubbele laag rijs, 
de boleinden naar binnen, dicht tegen de houten of steenen 
stortebedden, een weinig oploopend tegen de wederzydsche 
vleugels aansluitend, met 18 cM. hooge dwarstuinen op 
30 cSI. onderlingen afstand bevestigd en met puin opgevuld 
of overdekt, ter dikte van 20 cM. 

Voor stortebedden komt de laag riet ter dikte alsvoren, 
in de richting der stroomlijn te liggen en wordt zy met 
twee lagen rijs gedekt, waarvan de onderste kruiselings en 
de bovenste in gelyke richting met het riet; het werk 
wordt met 18 cM. hooge dwarstuinen op 50 cSI. onder-
lingen afstand bevestigd, met puin opgevuld en vervolgens 
met Doornikschen of basaltsteen bezet volgens § 15. 

Voor stortebedden van buitengewone dikte moet over de 
dubbele rjjslaag nog eene spreilaag in het beloop van den 
stroom gelegd en het weik met stevige, 20 tot 25 cM. 
hooge, van haringband gevlochten tuinen op 30 cM. ouder
lingen afstand rechthoekig op de stroomlijn bevestigd wor
den ; hiertoe stevige palen te gebruiken, waarvan elke derde 
een kruispaal. In dit geval wordt de ruimte tusschen de 
tuinen aangevuld met zware zink- en stopsteenen, op eene 
laag van grof grint of tijn puin, vastgestampt tot gelijk 
met de koppen der palen, alles zoo vlak mogelyk, ter dikte 
en zwaarte volgens bestek. 

(Wordt vervolgd.) 

MONIER- T E G E N O V E R S T A M P B E T O N -
G E W E L VEN. 

Het opstel van den heer VAN NIKTBIK over Beproeving van 
Monier-gewelven in ons No. van 6 Jan j.1. heeft my opnieuw de 
vraag voor den geest gebracht, die by het lezen van geschriften 
over Slonier-werk reeds meermalen in ray is opgekomen; Is het 
in het algemeen rationeel Monier-werk voor stampbet on in 
de plaats te stellen ? 

Met het oog op het bepaalde geval, door den heer v. N . 
beschreven, wensch ik ditmaal eens wat meer op die vraag 
in te gaan. Ten einde de zaak niet ingewikkelder te maken 
dan juist noodig is, begin ik met aan te nemen, dat de 
berekeningen door den heer v. N. medegedeeld juist zijn; 
mochten er by narekening onjuistheden in ontdekt worden, 
dan zal het eene geringe moeite zyn, de cyfers, die ik 
hieronder mededeel dienovereenkomstig te wjjzigen. Ik van myn 
kant zal myn gedachtengang zoo trachten^weer te geven, dat ook 
daarin mogelyke misrekeningen gemakkely'k te verbeteren zyn. 

De heer v. N. heeft twee construction tegenover elkaar 
gesteld, namelijk: 

1 °. Een Monier-geweli, volgens fig. 2, van 5 M. spanning 

l ig. 2. 

• 5 M 

bij 39 cM. pijl, dik aan den voet 10'/2, in den top 7 cM., 
vlak aangeraseerd met stampbeton, en 

2°. Een stampbetongewelf volgens fig. 4 van gelyke 

Fig. 4 

* 5 M > 

i _ 
spanning by 35 cSI. pyl en 23.5 cSI. dikte in den top, 
eveneens met plat bovenvlak. 

Volgens de berekening van den heer V A N NIFTUIK zyn 
beide constrnctiën van gelyke sterkte. De Monier-boog 
bestaat uit mortel van 1 deel Portland-cement op 1 1 / i 

zand niet 2099 ïuAI2. yzerdoorsnede op 1.20 M. lengte d. i. 
dus per M. gewelf 1750 mM 2 yzerdoorsnede. Het stampbeton-
gevvelf volgens fig'. 4 is samengesteld gedacht uit griut-
cementbeton van „zeer goede verhouding". 

Laten wy zeggen, dat 1 cement op 5 grintzand eene zeer 
goede verhouding is en uit die specie ook de aanraseering 
van het Monier-gewelf gemaakt denken. 

Verder neem ik aan dat 1 deel cement met 1 ' / 2 zand 
en 0.37 water 1.75 mortel uitlevert en 1 deel cement 
met 5 grintzand en 0.63 water 4.5 deelen stampbeton 
geett. (f) 

In fig. 2 is de inhoud van den rechthoek tusschen de 
ijzeren balken 5 x 0 46 = 2.30 M a . 

Die van het cirkelsegment onder den boog . . 1.31 „ 
Die van het gewelf dus 0.99 M 2 . 

waarvan voor den Monier-boog 5.26 X 0.0875 = 0.46 „ 
Dus voor de aanraseering 0.53 M 2 . 
De doorsnede van het yzer, ten bedrage van 0.00175 M 2 . 

mogen wy' verzuimen. 
In fig. 4 is de inhoud van den rechthoek tusschen de 

balken 5 X 0.585 = 2.925 M 2 . 
Die van het cirkelsegment onder den boog . 1.17 „ 

Die van het stamp-betongewelf dus . . 

Nemen wij nu als eenheidsprijzen aan: 

1.755 AI". 

2.63 HL. 
1.18 , 

3.81 HL. a /' -I 5 0 , / 1 7.15. 

. 0.3114 tt8. 

. 0590 „ 

. 0.984 Sr*, a / 1.50, /' 1.48. 
staafyzer 72 KG a / 0.20 /' 14 40. 

Samen / 33.03. 

voor 1 HL. cement / 4.50 
1 Al 8, zand en grintzand - 1.50 
1 KG. yzer, in het werk - 0.20 

en stellen wy' het arbeidsloon en de formeelen voor beide 
constrnctiën gelyk, wat zeker niet in het nadeel is van 
net Slonier-werk, dan komen wy' tot de volgende begrootingen 
van kosten, zonder arbeidsloon, formeelen en winst. 

Monier-gewelf volgens fig. 2. 

Voor 1 SI. lengte is benoodigd: 
Aan cement 

voor den Monier-boog . 
r de aanraseering . 

Samen 
Aan zand 

"oor deu Monier-boog 
i3 de aanraseering 

Samen 

Stampbetoh-gewelJ' volgens Jig. 4. 

Voor 1 M. lengte is benoodigd: 
Aan cement 3.9 HL. a /' 4.50 . . . . / ' 17 55. 

„ zand 1.95 SI*. „ - 1.50 . . . . - 2.!»3. 
/_20.18. 

Zoodat dus het Slouier-gewelf bjj gelyk draagvermogen 
ruim 60 pCt. duurder zou komen te staan dan het stamp-
betongewelf. 

Ik ben zeer benieuwd aanmerkingen op bovenstaande 
becijferingen te vernemen. Wat liet materiaal betreft, heb 
ik er zelf niet geheel vrede mee. Vooreerst heb ik ernstig 
bezwaar tegen het gebruik van een zoo sterk hydraulischen 
mortel als cementmortel 1 : 1 iji in de lucht, zoowel met 
het oog op het gevaar van krimpscheuren door te groote 
VJtheid, als op dat van achteruitgang in vastheid door 
gebrek aan water. In Duitschland verwerkt men voor 
Monier-werk ceinentmortel 1 : ••' : waarom zou dat bier te 
lande ook niet goed zyn ? 

Dit zou nu in het voordeel van het Monier-gewelf komen, 
doch aan den anderen kant valt er op het stampbeton-gewelf 
ook nog vry' wat te bezuinigen, als men het stamp-beton 
samenstelt volgens § 52& van mijne ontwerp-algemeene 
voorschriften ;zie het No. van 16 Dec. j.1.) uit 1 cement 
5 tot 6 grintzand en 5 tot 6 grint of 7 tot 8 steen 
slag, mengsels, die in Duitschland voor gewelven enz. proef
houdend zyn gebleken. v. n K. 

(f) Dc berekening der uitlevering van eerstgemelden mortel 
vindt meu op blz. 368 e. v. van „Onze bouwmaterialen". Die van het 
stampbeton ontleen ik nun eene n.eded-cling van wijlen den lieer 
L I N D O , directeur Jer NeUerlandsche cementsteeufabriek te Vrijenban 
bij Delft, volgens welke bet grintzand hij aanstamping 10 pet. 
inklinkt. 

I N G E Z O N D E N STUKKEN. 

Mijnheer de Redacteur. 

Niettegenstaande er reeds geruimen tyd verloopen is, sinds 
in uwe ontwerp-voorschriften de natiuirbotiwsteen aan de 
orde was, komt het mij toch nog geweuscht voor U daar
omtrent het volgende mede te deelen. 

Gedurende de laatste 30 jaren zal er in ons land wel 
geen natnurb0UW9teen meer toegepast zijn dan het basalt, 
en wel hoofdzakelijk voor waterbouwwerken, als: dykglooi-
ingen, oevervoorzieningen, riviernormaliseeringen, zeewerin
gen, enz. Nu doet zich het geval voor, dat juist een vorm 
van basalt zeer veel is en wordt toegepast, waarvan tot 
heden geen enkel algemeen voorschrift bestaat en ook in 
uwe ontwerp-voorschriften niets is aaagegeven. 

Het basalt, dat ik hiermede onder uwe aandacht wensch 
te brengen, i s de zoogenaamde ordinaire zetsteen, bestaande 
uit een mengsel van gesorteerde stukken Bcbrot- en z u i l e n -

basalt, enz. 
D a a r alle zetwerk van b a s a l t een paswerk op hel ge

zicht is, waarbij hoogstens mei d e n zethamer wat hoeken 
en uitstekende punten worden afgeslagen, zal men e i k e n 

veelhoekigen v o r m ( m i t s a a n bepaalde voorschriften beant
woordende) daartoe kunnen bezigen en kan er met een meng
sel v a n daartoe gesorteerd schrot-en zuilenbasalt uitstekend 
werk gemaakt worden. 

V o l g e n s de beslaande voorschriften zou men geneigd zyn 
te denken, dat er alleen v a n zuilen- en tafelbasalt zetwerk 
gemaakt kan worden, terwijl er b y het door m y bedoelde 
basalt veel stukken voorkomen, die o n d e r g e e n der in de 
voorschriften genoemde vermen gerangschikt z i j n en nochtans 
voor bekleeding van glooiingen enz. reeds sedert jaren mei 
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succes zijn toegepast. Dit basalt is veel goedkooper dan 
zuilen- of tafelbasalt en daarom inzonderheid door dijkbesturen 
algemeen gezocht. Voor bekleeding van glooiingen, die aan 
zwaren golfslag blootgesteld zyn, zal zuilenbasalt op den 
kop verwerkt, in den handel bekend onder den naam van 
kopzuilen, wel de voorkeur verdienen boven het door mij 
bedoelde, doch dan zullen de in nwe ontwerp-voorschriften 
aangegeven afmetingen ra. i. wijziging behoeven. 

Een bekwaam steenzetter maakt soms van enkel schrot-
basalt eene goed gesloten bekleeding; nochtans zjjn ter be
paling der soliditeit, behalve de geaardheid van den steen, 
de volgende gegevens noodig als: 

1 Dikte der basaltkorst. 
2 Dikte der puinbevloering en vulling. 
3 Afmetingen en vorm van den steen. 
De sub 2 en ;i genoemde gegevens staan met elkander 

in onmiddellijk verband. Immers hoe ongelijker van dikte 
bet basalt verwerkt wordt, hoe dikker de puinvulling moet 
zijn. Daar nu die vulling een onontbeerlijk materiaal is, dat 
de soliditeit door zyue meerdere dikte weinig of niets ver
hoogt, zou m. i. geen grooter lengteverschil der zuilen mogen 
toegelaten worden, dan hoogstens 10 cM. 

Verder zal het minimnmgewicht der steenen, een zeer 
gewenschte maatstaf zijn. Een zuil van 35 a 4 0 cM. dikte, 
overkruis gemeten, tij slechts 15 elf. lengte ot hoogte, 
zal in het werk een vasteren stand bekomen dan eeu zuiltje 
van 20 cM. dikte bij 20 cM. lengte; dit laatste gelijkt by 
eerstgenoemde in het werk op een stopstnk. Nu wordt 
eerstgenoemde zuil by het goedkoopere zetbasalt vaak toe
gelaten, terwyl laatstgenoemde by de duurdere kopzuilen 
nog toegang erlangen. 

Ook de zuilen voor metselwerk, zou ik naar hunne dikte 
in 2 soorten verdeeld willen zien. n. 1. zuilen A dik 15 
tot 25 cM. en zuilen li, dik 25 tot 35 cM. Zuilen A zyn 
voor alle werk geschikt zuilen B daarentegen niet. Laatst
genoemde kunnen bovendien niet alle uit de hand in het 
werk gesteld worden. 

Wat de lengte der zuilen voor metselwerk betreft, komt het 
my gewenscht voor, geene maat te bepalen, daar die in de 
meeste gevallen naar den eisch van het werk geregeld 
wordt. 

De woorden rechte en regelmatige prisma's, voorkomende 
in § 356 der A. V. geef ik U in overweging te behouden. 

Kromme- en bultige zuilen zyn ongeschikt voor goed met
selwerk. 

Volgens het bovenstaande zou uwe § 21 in beginsel worden 
als volgt: 

Basalt. Het basalt wordt onderscheiden in: 
Znilenbasalt A, voor metselwerk, op den kop overkruis ge

meten dik van 15 tot 25 cM. 
Idem B, voor metselwerk, alsvoren gemeten dik van 

25 tot 35 cM. 
idem C, voor zetwerk, als voren gemeten dik 15 

tot 25 cM., lang 20 tot 30 cM., wegende 
minstens lti KG. per stuk. (*) 

Idem D, voor zetwerk, alsvoren gemeten dik 25 tot 
35 cM., lang 25 tot 35 cM., wegende 
minstens 40 KG. per stuk. (*) 

Ordinair zetbasalt, bestaande uit gesorteerde, regelmatige 
stukken, voorzien van eene vlakke werkzyde, 
ter grootte van minstens 4 dM a . oppervlak, 
hebbende daarbij eene dikte van 15 tot 25 
cM., wegende minstens 25 KG. per stuk. 

Tafelbasalt, dik enz. 
Verder aan uw slot nog toe te voegen: 
„Het zuilenbasalt bestaat uit vjjf- of zeshoekige prisma's, 

„die niet anders dan recht en regelmatig van vorm gele
verd mogen worden". 

Teneinde de door mij noodig geoordeelde wijzigingen goed 
uit een te zetten, ben ik wat uitvoerig geweest, in de hoop 
daardoor in het belang van uwe, door my gewaardeerde 
ontwerp-voorschriften te hebben medegewerkt. 

Elshout a/d K i n d e r d i j k , Hoogachtend, 
18 Januari 1894. C. A. VERHEIJ. 

(*) Het gewicht is zoo bepaald, dat do dunste zuilen de grootste 
lengte moeten hebben. C . \ . V . 

Ik heb tegen bovenstaande verbeteringen niet het mins'e bezwaar 
en zal niet, nalaten ermede rekening tc boiden bij een eventucele 
herdruk. v. D. K . 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

C. P. S te P y n acker. Eene p'jpwd of Nortonwel ter 
verkrijging van koelwater vont de boterbereiding levert water 
van 12 graden, terwijl eene andere soortgelijke wel loater 
levert van S1/., graad; beide wellen hebben eene diepte 
van ongeveer 20 M.; wat zou de oorzaak kunnen zijn van 
dit verschil en waardoor zou eerstgenoemde op lagere tempe
ratuur gebracht kunnen worden; zou dieper slaan zijn aan 
te raden? Zoo ja, hoeveel dieper zou dit noodig zijn? 

Hiervan is vooraf niets met zekerheid te zeggen; alleen 
proeven of bijzondere bekendheid met de plaatselijke ge
steldheid van den bodem kunnen eenige zekerheid geven. 

Elk, die zich rekenschap geeft van hetgeen men doet 
en van hetgeen men beoogt by het slaan van eene pypwel, 
zal dit onmiddellijk inzien. 

De aardbodem, waarop wy leven, bestaat voor een groot 
deel uit lagen van in water bezonken of neergeslagen stof
fen. Naar gelang van de soort dier stoffen, de omstandig
heden, waaronder zy werden afgezet en die waarin zy later 
verkeerden, zyn sommige lagen in harden vasten steen 
veranderd (Kalksteen, Zandsteen, Leien, enz); andere zyn, 
zonder tot steen te worden, tot waterdichte massa's op el
kaar gepakt (Leem, Klei, Mergel, enz.); weer andere bestaan 
uit los opeengehoopt gruis (Zand, Kiezelsteenen, enz.); en 
eindelyk zyn er ook, die grootendeels uit organische stoffen 
zyn samengesteld (Humus, Veen, Derrie, Bruinkool, Steen
kool, enz.). De lagen wisselen in allerlei dikten, uitgestrekt
heden en volgorden af; wat hier hoog ligt, vindt men elders 
in de diepte; wat op de eene plaats boven ligt, komt op 
de andere in de onderlagen voor. Zelfs over geringe af
standen kunnen de verhoudingen dikwijls zeer ongelijk zyn. 
Het is een dwaalbegrip, als de puttenmaker meent, dat hy 
te beter water moet krijgen, naarmate hy meer naar de 
diepte werkt. 

•Soms wordt op betrekkelijk geringe diepte zuiver water 
over grooten afstand van elders tusschen twee waterkeerende 
leemlagen aangevoerd en vindt men weer slecht water, 
zoodra door de onderste waterdichte laag wordt heengeboord. 
Zoo treft men b.v. by Deventer op 8 cM. diepte best drink
water aan, doch altijd slecht als men verder boort. 

Wie, in eene landstreek onbekend, zyne Nortonbuizen 
maar voor het vaderland weg in den bodem dryft tot 40, 
50 en meer diepte, zonder de tusscltenliggende lagen te 
onderzoeken, gaat op onverantwoordelijke wyze te werk. 

In zulk een geval moet eiken halven M. dieper de grond 
uit de hoorbuis worden opgehaald en onderzocht; vindt men 
grof zand of grind, dan late men tevens het water door 
een deskundige onderzoeken en houde ondertusschen met 
het werk op, om het eerst dan voort te zetten, als onver
hoopt de aard van het water minder goed blykt te zyn. 

Zoo leert men dan langzamerhand het terrein kennen 
en met eenige zekerheid vooraf de diepte gissen, waarop 
goed water te vinden zal zijn. 

De schryver van bovenstaanden brief verzuimde te ver
melden, hoever de beide Nortonwellen uit elkaar gelegen 
zijn. Is de afstand eenigszins grooter, dan zou het geen 
wonder zyn. indien de eerste wel op gelyke diepte water 
kreeg uit eene andere laag, over anderen afstand aangevoerd 
als de tweede. 

Ook vindt men behalve wateraanvoerende lagen, ook 
waterhoudende kommen of nesten in de bodem, alsmede 
wateraderen, die het water geheel plaatselijk in slooten en 
grachten als het ware opspuiten. De eene wel kan dus in 
een plaatselijk reservoir staan, de andere in eene ader van 
warmer water, dat van verre aankomt. 

Om precies te weten, hoe het geval in elkaer zit, zou 
men eene derde wel- of grondboring moeten uitvoeren tus
schen de beide andere in en daarbij op eiken halve M. 
den uitkomenden grond en het daarin aanwezige water 
moeten onderzoeken. v. D. K 

AAW B E S T E D I N G E N . 

Aanbestedingen worden tlecht» eenmaal in deze rubriek opgenomen. 
M v \ M» \ '. 29 JANUARI. 

A m s t e r d a m . De directie van de biet brouwerij en azijn imkerij 
de Gekroonde Valk, ten haren kantore: bet veranderen van eenige 
bierkelders, bet maken van een loods eu het veranderen van deu 
hoofdingang, Hoogte Kadijk. 

l iussum. (N .H. ) 12 uur. Het K. C. parochiaal kerkbestuur van 
den H . Vitus, in bet h ó ' e l de Rozeuboom: het bouwen van een 
dubbele villa aan de ür iukhinn aldaar. 

V e i l e (Geld.) 5 uur. De architect T . Broekhuizen namens den 
beer J . 1, ten Hoopen, in het c a f é van O. H . ten Uoopen: het 
amovecren van eene boerderij en het bouwen van een woonhuis 
met zou te rij en rookerij. 

tdiimclanderwyk (Gr.) 4 uur. Ten Verlaatshuize: de onderhouds
werken ten laste van het watersohap de Oinmelanderwijk. 

DINSDAG 30 JANUARI. 
Ouderkerk a/d Amstel (N.H.) 11 uur. Kerkvoogden der Ned. 

Hcrv. gemeente, in bet café Paardenburg: bet bouwen van enne 
pastorie op een terrein aldaar. 

WOENSDAG 81 JANUARI. 
Deventer. 11 uur. Het gemeentebestuur, voor rekent i,g van den 

heer II. Paalman, ten huize van den heer M . W . S. Krabbenbos 
aan de Nieuwe Markt: bet herbouwen van hetafgebrandeperc.no. 
2'i. gelegen aan de Groote Orerstraat aldaar. Aanw. 29 Jan.'s morg. 
11 uur. 

Utrecht. 1 uur. De architect P. J . Houtzagers, ia het Metalen 
K r u i s : het bouwen van een villa in het Hoogelandpark te Utrecht. 

DONDERDAG 1 FEBRUARI. 
Haarlem. 2.15 uur. Het gemeentebestuur: het maken van riolee-

ring cn bestrating ia de Amsterdam- A . L . Dyserinck-, Voorui t 
gang-, Tcijler- en Haarleuimerliede straten in den Zuideipolder alhier. 

VRIJDAG 2 FEBRUARI. 
Zwolle. 12 uur. Hel prov. bestuur: bet bouwen van een schut

sluis op de Dedemsvaart, ter vervanging van de bestaande schutsluis 
uo. 2 met daarbij bchoorende werkeu. Hegr. f 34.400. 

MAANDAG 6 FEBRUARI. 
B o x t e l (N.Br.) '2 uur. Het gemeentebestuur: perc. 1. het afbreken 

van een oud gebouw eu het iiw.ken van een nieuw schoolgebouw 
en 3 lokalen; perc. 2. het maken, leveren en stellen van ameuble
ment voor de school in perc. 1 genoemd. 

DINSDAG G FEBRUARI. 
Rotterdam. 1 uur. Het gemeentebestuur: het vergrooten van 

bet pompstation der hydraulisch- iurichttng op Fijenoord. 

AFLOOP YAN AANBESTEDINGEN. 

A l f e n a/d Rj j i i . Het bouwen van een steenen brandspuithuis 
met steenen vloer. Laagste Ph. Stapper aldaar voor f 1 Ü S , gegund. 

A r n h e m . Het lood, zink cn leijdekkerswerk, ten behoeve der 
in aaubouw zijnde gebouwen op de gasfabriek. Laagste Grui.deler 
aldaar voor I IIII zonder glas 

Beek en D o n k , Het bouwen van een liefdegesticht met scholen 
en gasthuis. Laagste F . Rooiackers te Dcurne voor f24.918, gegund. 

' s -Gravenhage . tiet bouwen vau een villa ingericht tot woonhuis 
en een villa bestemd voor geneeskundige behandeling aan den 
Parkweg en bet van Stolkpark Laagste J . P. Rceser aldaar voor 
f 7 1,930. 

' s - G r a r c u h n g c . Het ondernoud van het post- en telegraafgebouw 
te "ergeu op Zoom, va i den dag der goedkeuriug der aanbesteding 
tot en met 31 Dec. 1896. Laagste H . J . Horsten te Bergen op 
Zoom vjor f 665. 

H o o f d p l a a t . Het miken der oeververledigingswerkeu tusschen 
de pedruaijen V en V I I van den T ü o m a e s p o l d e r . Laagste A . Tholens 
Dzti. tc Temeuzen voor t 10.274. 

L e e u w a r d e n . Het onderhoud van- cn het doen vau herstellingen 
van de schoolgebouwen, schoolmeubelen en onderwijzerswor.ingen, 
ged. het jaar 1894. Laagste S. v. d. Zaag voor f 5586. 

N i e u w e r - A m s t e l . 1. Het inrichten van 3 woonhuizen, staande 
aait de ttuijsdaelstraat tot tijdelijke barak voor lijdersaau besmettelijke 
ziekten. Laagste J . Huiziuga voor f 2256; 2. het wijzigen « a u bet 
profil vau d m weg van een gedeelte der Roelof Hartstraat, het 
maken van een hoofdrijol in eeu deel dezer strait cn in aansluiting 
daarmede, het doen rijzen eener beslaande boofdrioleering, een en 
ander met diartoe behoorende grondkeeringswerken, alrasteriugen 
enz. Laagste Dekker en Greyer te Amsterdam voor I' 9500, 

Roermond. Het bouwen vau 2 winkelhuizen aau de Hamstraat. 
Laagste Hendrik Peeters aldaar voor f 7646. 

U t r e c h t . Het maken van gebouwen cn inrichtingen, bet maken 
van grondwerken, het afbreicen eu (eggen van sporen en wissels 
en eeuige diverse werken ten behoeve van de halte Amerika. Laagste 
W . F . Weijers te T i lburg voor f 11.539. 

A D V E R T E N T I E S . 

Alle soorten van 

Z A G E N 
BH 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
«leehts in de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

D . DoMINICUS & S ó H N E , 

te Bemscheid-Vieringhausen (Mielnl.) 

Gevestigd in 1821. (55) 
Vraag de geïllustreerde Prijscourant 

^elke wy U gratis en franco toezenden. 
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Chemisch bereide 
V E R F . 

Deze O L I E V E R F is geheel gereed 
voor liet gebruik en bezinkt ot verhard 

nooit. Zy' is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t e n eu a t t e s t e n gaarne 
verkrygbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBURG", 
(70) 

V u u r v a s t e S t e e n -
FABRIEK, 

W e d . N . S. A. B r a n t j e s & C o . , 
I» V 15 M i ; h i . \ D. 

Fabrieeeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, Blokken, Scheggen, Trot
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

Leveren in den kortst mogelijken tjjd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar teekening of 

Rijswijk (Z.-K.)l model. (72) 

- o S T O O M F A B UI E K E N v a n 2 
DAKPANNEN, VORSTEN, BAANTEGELS, B A K K E N CEMENT- en § 

Z - KUNSTZANDSTEEN, HYDEOZANDSTEEN, CEMENT en IJZER, g , 
O ( si' s t- MONIBB) MOZAÏEK- en E F F E CEMENTTEGELS, RIETPLANKEN, CD 

> 
» H a n d e l in M e t s e l s t e e n en andere B o u w m a t e r i a l e n . 

TERRA COTTA, enz. 

C S A. OOSTHOEK & ZOON, Alfen ad Rijn. 
Sterk coiieiirreereiide prijzen direel op ituimiiuii, 

(f) 

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. 

M O L Y N & Co., 
(57) R . o t t e i - d t * m . 

BELANGRIJKE VERKOOP 
om uit onverdeeldheid te geraken. 

Notaris LINSSEN te Roermond, zal 
op Maandng 5 Maart 1*04 en vol
gende dagen, telkens des voortniddags ten 
1(1 ure, te Roermond naby het magazyn 
aan de Kapellerlaan, tegen contante be
taling publiek verknopen: 

De hoogstbelangrijke Partij 

A F G I E T S E L S EI V O R M E N . 
behoorende aan de ontbonden firma 

CVYPERS & STOLTZENBERG; 
waaronder v o r in e n voor liet reprodncee-
Mii van eenige monnmenten in de Renais
sance Stijl; o. a, Graftombe Engelbert 
van Nassau te Breda; Monument Graaf 
van Assendelft te Breda, enz.; diverse 
Afgietsels van de Koorbanken te Dordt 
en Enk buizen, studie voor scholen, beeld* 
houwers en ornamentwerkeis; voorts Frag
menten, bestaande uit volledige relict's, 
groepen, beelden en ornamenten der XIlie 
tot XYIIIe eeuw. 

Nadere inlichtingen te bekomen aan 
de kunstwerkplaatsen der firma CCYPXBS 

& Co., te Roermond, alwaar tevens op 
franco aanvrage, lysten der diverse vor
men en afgietsels verkrijgbaar zyn. 

| DE G R O E V E N 
VAN 

/. MEURIN 
te Andernach a/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (8) la AndernachscheTras en Trassteen 
op strengste keur verder: 

Dlt l l l - of ZWEMS T E E N ; L A -
VAftiROTSTKEN beste en goedkoop
ste SIERSTEEN voor Tuinen, Terrassen, 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 
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L E I 1 ) E N. 
Machine-, Stoomketel- en 

Constructiefabriek. 
SCHEKPSBÜÜWWERF 

met OWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger- en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7> 

Zware en lichte Smeewerken, 
A. IN K E R. S, 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
niet c e r t i f i c a a t van L l o y d ' s 

en B u r e a u V e r i t a s . 

UTRECHTSCHE 

P. DOLK & ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

RUW S P I E G E L - . 
WIT-, KRISTAL-, BKOKI en M E L K -

C * I „ A S . 

D E U R PTA T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

RANDEN. 
GEBOGEN GLAS en DAKPANNEN. 

ienzen- en Patrijspoortglazen, 
• (67) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

HYDROZAN Ü S T EEN WERKEN, I P O R T L A N D C E M E N T 
„JOSSON $ Cor Van de Pol & Wickop, 

•UTRECHT, 

"' HYGRflÜLISCHE ZANDSTEEN. 
volkomen gelijk aan N a t u u r s t e e n eu 
uitsluitend door steenhouwers bewerkt 

In voorraad: 
DORPELS, NEUTEN, BORDESPLA-

T E N , TRAPTREDEN, GOOTSTEENEN, 
GRAFMONUMENTEN, BALUSTERS, 
PALEN voor scheidingen en hekwerk, 
SLIJPSTEENEN, enz. 

Fabriek en Kantoor: Kroezelaan-
Merwedeknnaal. (62> 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT, 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 118 
„ AMSTERDAM, A . E . B R A A T , Fokke-

Sitnomstraat 74. (66' 

L E O N A R D S L I G C H E R , fflonnickendam. 

G r o o t e v o o r r a a d 
V A N 

STALEN B A L K E N . 
in alle courante profiel 
»P lengten van 5 tot 
1- Mr., opklim 
mende met 

egons 
iet grootere 

draagvermogen 
unnon lichtere pro-
in staal gebezigd 

worden, waardoor stalen 
mi lke i i voordeeliger in het ge-

•nik zijn dan ijzeren halken. 

H. E. OVING Jr.,m 
' 4 Haringvliet, ROTTERDAM. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN. 
uitmuntend fabrikaat en bil lijkt1 prijs. (76) 

W . J . W E 1 S S K N O , 
*ieuweiidHk 111 te AMSTERDAM, 

fabriceert geijkte DUIMSTOKKEN, twee 
«n vyf M E T E R L A T T E N , Stalen MEET-
KEïTINGEN, B A K E N S , JALONS, 
Koperen en stalen PEILLIJNEN, FEIL-
LOODEN, P E I L S T O K K E N , PEIL-
SCHALEN, enz. (65) 

~ MAGAZIJN VAN PASSERDOOZEN, 
««kenbehoeftenenUptischelnstrnmenten, 

EQUERRES, PRISMA'S. ENZ. 

AHSIILS BOUWKUNG, 
Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit dd. 10 Aug. 1888, So. 33, Staatsblad No. 271,1888 

P R I J S V R A A G 
voor een hoofdstuk betreffende „HET BOUWVAK" 

in een aanstaande wet op den arbeid. 
PROGRAMMA'S zyn, zoover de voorraad strekt, te verkrijgen tegen 

betaling van 10 cents, ten voordeele van de afdeeling „ Z i e k e n f o n d s " , by 
ROELOFZEN & HÜBNER en SCHELTEMA & HOLKE.MA's Boekhandel, 
Amsterdam. 

T3E NEDERLANDSCHE 

C a o u t c h o u c e n G u t a P e r c h a F a b r i e k 
„ 3 I I V T J O R I S " 

B A K K E R & Z O O N , - R i d d e r k e r k , 
v e r v a a r d i g t a l l e s o o r t e n VERPAKKING, K L E P P E N en B L A D E N 
voor Stoom-, Water- en andere Machines, ZUIG-, PERS- en STOOMPIJPEN, 
VELOCIPEDE-, RIJTUIG-, BILJART- en LINTZAAGBANDEN, TRAMBUFFERS, 
PAARDENHOEF-BUFFERS en RANDEN, M A T T E N (in verschillende soorten) 
met naam en op maat, HOSPITAALDOEK. om kinder- en ziekbedden rein te 
houden, TOCHTBAND voor deuren en ramen. 

R e p a r e e r t en f a b r i c e e r t WRINGROLLEN, 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 Maatschappij ter bevor
dering van Nijverheid 1885. (38) 

it If 
Uitgaaf van J .VAN DER ENDT& ZOON te Maassluis. 

ONZE BOUWMATERIALEN, 
b e s c h r e v e n d o o r 

«T. A., v a n d e r K l o e s , 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

P R I J S : Compleet ingenaaid f IS.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

B E O O R I) E E 1.1 N « E N. 

. . . . Is het voor den jongen ingenieur en opzichter van bijzonder veel waarde op een 
voor hen bijna onbekend veld te worden voorgelicht door iemand, die rijpe ervaring aan breed
voerige s t u d i ë n paart, ook hunne oudcro vakgenooten zullen evenzeer als vele aannemers, 
werkbazen en handelaren, gaarne een werk ter hand nemen, dat in zoo aangenamen en bevatte-
lijken vorm een ruim overzicht geeft van wat do praktijk hier en elders tot op heden 
heeft uitgewezen of een theoretisch onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kan doen 
voorspellen {De Ingenieur.) 

. . . . Met groote uitvoerigheid en voorliefde teekent de schrijver het steenbakkersbedrijf 
met al de daartoe noodige werktuigen, blijkbaar 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 Indië echter dikwijls zijn eigen materiaal moet zoeken of vervaardigen, zal 
daardoor dit boek menige nuttige aanwijzing bevatten. 

. . . . Juist de onbevooroordeelde onderzoekingen, die den heer Van der Kloes gemaakt 
heeft op het gebied der bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk 

(Bouwkundig Weekblad.) 
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< \ I I I H I I I \ l l ,1 
„ V a n B a e r l e " , 

E E N I <>' E A G E N T E Ni voor 
Nedi rlaiiil t ' i i k o l o n i ë n : 

G, M. BOKS Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) * - I I X . 

\IUIIITS1AVI\ 
en L I J S T E N , 

volgens b e s t a a n d of op t e g e v e n 
p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

11. W. KOGGEN KA DIP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courant op 
aanvraag gratis. (12) 

(JTBECHTSCHE LOODWITFABRIEK, 

E ' S 

F i r m a O . G R K V E , U t r e c h t 
is beter dekkend, lijner, witter en beter 

kleurhoudend dan eenig ander; 
is bekroond door den Nederl. Schildershand, 

Tentoonstelling van Decoratieve 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 Ingenieurs, Gemeente* 
Architecten en andere Autoriteiten 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 zijn gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur geleverd, des-
verlangd met certificaat van oorsprong. 

Men leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in het „Ni. v. d. Dag" 
dd. 31 .lan. 1887; in de „Huis - en Decoratieschilder"dd. 1 Mei 1887; in de 
„Ingenieur'' dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de„ Schilder" dl. 1 Mei 1889 ; in de 
„Opmerker" 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 Dec. 1891. (27> 

Verkrijgbaar bi) alle soliede Verfhandelaren en Drogisten. 

T 

S T O O M C L A S S L I J P E R I J 
en FABRIEK voorliet ornamenteert'n van ^ « ^ C i O « ^ ^ ^ 

NAAM-
FIKMA- en 

A F P L A T E N , 
MARMERGEAS. 

ZANDBLAASMACH1NE. | B i . i n k s t adres. 
Sierlijke Monsterboeken worden op aanvrage verïtrM. 

D I A K M 1 E I D I E R 

Portland—Clement—Fabriek. 
FABRIEK 

IN 

D E L I N T & C ° , ROTTERDAM. 
NIEUWE HAVEN N°. 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
(59) Vraag dessins enz. 

J A N H A M E R & C o , 
Heerengracht 583 bij de Utrechtsche straal, 

A M S T E R D A M . 

VEILIGHEIDS LIFTED. 
voor 

Personen. Goederen, Spijzen, enz. 

Heer dan 226 LIFTEN alleen in Neder
land geplaatst. 

»/. II. cl'" Co. hebben steeds ervaren 
monteurs, uitsluitend voor LIFTEN, ter 
beschikking, waardoor dc montage en 
eventueel onderhoud, in den korst moge
lijken tijd cn tegen billijken prijs kan 
verricht worden. (63) 

B y P. NOORDHOFF te Groningen is 
verschenen: 

H A N D L E I D I N G 

Onderwijs In de Kennis der Bouwmaterialen 
A A N 

A M IIA C I11' 8 8 C HO E E N 
en andere inrichtingen van onderwijs voor 
den handwerksstand en totzelionderricht, 

DOOR 

D . D E V R I E S , 
Directeur der Ambachtsschool tc Rotterdam. 

Prijs f 0.90. 
I N H O U D . 

Inleiding. — Hoofds tuk I. Hout.— 
Hoofds tuk II. Steen. — Hoofds tuk 
III. Verschillende stoffen voor het berei
den van metselspeciën. — H o o f d s t u k 
IV. Metalen. — H o o f d s t u k V. Spij
kers, Draadnagels, Klinknagels en Hout-
schroeven. — Hoofds tuk VI . Verven, 
oliën en'vernissen. - Hoofds tuk VII. 
Vensterglas. — Hoofds tuk VIII. Blad
goud, bladzilver, enz. — Hoofds tuk 
IX. Verschillende stoffen, die in de am
bachten gebruikt worden. (75) 

Opgericht 

1861. 

FABRIEK 
I N 

W E M ) 
b/Matni. 
Opgericht 

1864. 

Levert haar beproefd en voortreffelijk 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin
dend, onder garantie van de grootste 
bindkracht, gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijks meer dan 450.000 
vaten. 

HOOFD - VERTEGENWOORDIGERS 
voorde Z u i d e l i j k e Provinciën: 

Wed. A. Terkuhle & van Swijndregt, 
R o t t e r d a m . 

Voor de N o o r d e 1 ij k e Provinciën : 

D E B E E R & L E H R E N , 
A M S T E R D A M , (60) 

H A N D E L A R E N in 

Marmer en Bouwmaterialen. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E PRIJZEN. (73) 

S . B R U I G O M , 
ABXMEJU. 

ARCHITECTURA 
Orgaan Yan het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A d v e r t e n t i é u ia dit blad kosteu van 1—5 regels 

00 cents, iedere regel meer 10 cents. Groote lettert naar 

plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 

berekend. 

VERSCHIJNT ZATE DACS. 
Uitgevers i 

J . V A N D E R E N D T & Z O O N , 
M A A S S L U I S . 

A l l e a d v e r t e n t i e » iu ARCHITECTURA opgenomen 
worden g r a t i a geplaatst in DB A M B A C H T S M A N , Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Smedec, 
Ververs, enz. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

A L G E M E E N E V O O R S C H R I F T E N V O O R D E 

U I T V O E R I N G V A N W E R K E N . 

3de (l'ervolg.) 

Aanmerkingen op en bezwaren tegen deze ontwerp-vooischriften, 
van weiken aard en van wieu ook, zulieu mij ten allen tijde zeer 
welkom zijn. 

Dc tusscheu ( ) geplaatste cijfers duiden de overeenkomstige § § 
der Rijks A . V. nan. v. D. K. 

Art. 3. S t e e r i b e z e t t i n g . 

§ 13. Steensoort. De steenbekleedingen kunnen worden 
samengesteld uit: 

a. Enkel briksteen tusschen rijen 
perkoenpalen, 

b. Basalt, 
c. Doornikschen kalksteen, 
d. Portier van Lessines of Quenast, 
e. Vilvoorder zandsteen, 

/ . Drentscbe of Noordsche rolsteenen, 

staken,' kribpalen of 

j op eeue onderlaag 
} van briksteen. 

§ 14. (58, 64, 68, 69, 70, 75, 78.) Rrikbekleeding. 
Voor bekleeding met enkel briksteen wordt de grond tus
schen de paal- of staakrijen goed vlak aangestampt en daar
over eene laag fijn puin gestort, die met een ijzeren stampei-
van 15 KG. gewicht goed vast wordt aangestampt tot de 
dikte van 5 cM. Daarop wordt een bestrating aangebracht 
van goeden harden briksteen in zuivere kleispecie; de brikken 
niet kleiner dan een halve steen, dicht aaneengesloten en 
behoorlijk in het verband en eenigszius tonrond gestraat, 
niet de gaafste zijden buiten. Deze bestrating met houten 
stampers volgens het juiste beloop in te stampen. 

Tot onderlaag voor bekleediug met natuursteen worden 
op de krammat (§ 5) of het rietbed (§ 6), tusschen de 
na te noemen randverzekeringen en de staak- of perkoen-
rijen — zoo deze er zijn — twee platte lagen briksteen 
°t' puin aangebracht van heele steenen of minder tot de 
grootte van een halven steen, doch niet korter dan 11 cM., 
behoorlijk in het verband zoo neven als op elkander, en 
daaroverheen eene stort laag van halve steenen en minder 
tot de grootte van een klezoor.zoodanig, dat de gezamenlijke 
dikte der briklaa* gemiddeld 20 cM. bedraagt, 

§ 15. (52, 53, 59, 60, 65, 66, 72, 79,) Steenkorst. 
«ver de in de vorige § beschreven puin- of brikbekleeding 
Wordt de natuursteen, zooveel mogelyk in geregelde laugs-
' W i goed in het verband en dicht sluitend tegen elkander 
f?ezet, /.uilenbasalt op zjjn kop, tenzij het bestek anders 
bepaalt, tafelbasalt en Doorniksche steen op zijn plat, 

Vilvoordsche steen op zijn kant, de grootste en vlakste 
kanten der steenen beurtelings boven en beneden; de overige 
steensoorten, zooals het met hun vorm het best uitkomt. 
Tot goede sluiting der steenen worden de hinderlijke hoeken 
en punten afgeslagen. De gaafste en kloekste steenen wor-
worden voor de bovengedeelten bewaard en de minder zware 
in de benedengedeelten verwerkt. 

De te groote hoogte van sommige steenen mag in de 
stortlaag en bij uitzondering ook in de bovenste vlijlaag 
ingelaten worden, ofschoon de dikte der steenkorst steeds 
genieten wordt boven de bepaalde dikte der ptiinbekleediug. 
Voorts worden alle steenen goed en vol met puin onder
en aaugestopt en vastgeklemd, zoodat al de steenen met 
hu ine bovenkanten in één vlak onwrikbaar vast komen. De 
laatste geringe openingen, die zich alsdan nog voordoen, 
worden met kleine scherven steen van dezelfde soort dicht 
aangeklopt en onderhouden, zoodat in de oppervlakte geen 
bliksteen zichtbaar is. Voor zoover noodig wordt de glooiing 
daarna nog met de handhei neergedreven, totdat zij aan 
het bepaalde profiel beantwoordt. 

Tot het aanstoppen met scherven mag niet worden over-
gegaau, dan nadat het betrokken vak door de directie is 
opgenomen en goedgekeurd. (') 

De dikte der steenkorst, gemeten boven de puinbekleeding, 
wordt in de bestekken bepaald. Zij bedraagt iu den regel 
voor basalt-, Doornikschen- en Vilvuordschen steen 25 cM., ('2) 
voor de andere steensoorten 20 cM. 

(') Wat beteekeut de bepaling in § 71 der Rijks A. V. „Hij het 
zetten van stecu iu de glooiingeu wordt nimmer vau den ketting, 
ma..r wel vau de steentang gebruik gemaakt':" 

Is die bepaling uoodip? 
(*) Iu § 'Jic der Rijks A. V. is voor Doornikschen steen ook 

20 c.M. dikte opgegeven, v. i>. K. 

§ 16. (55, 63, 76.: Voorziening der randen. 
De randen der steenbekleeding worden, voor zoover zij niet 
tegen kunstwerken aansluiten, beschermd door groote, op 
hun kant geplaatste steenen, door perkoenryeii of door 
beschoeiingen. 

Bü gebruik van perkoenpalen worden daarvan 50 stuks 
per 10 M. ingeslagen, tot zoodanige diepte dat de koppen 
10 cM. boven het oppervlak der steenglooiiiitf uitsteken. 

De hont8oort en samenstelling der beschoeiingen wordt in 
de bestekken beschreven. (") 

(») § 50 der Kijks A. V,, tteenstrooi is mij niet recht duidelijk. 
v. i). K. 

§ 17. (61, 67, 79.) Herstelling van steeiiglooi-
iugen. Bij herstelling van steenglooiingen worden d e ^ $ © U N f$X-< 

In 
(f3 

O 
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veelheden der bij te leveren materialen in het bestek 
vermeld. 

Na de opruiming der steenbezetting worden de nog bruik• 
bare steenen uitgezocht en in de benedengedeelten der 
nieuwe steenglooing verwerkt. (*) 

(4) Oen inhoud van Art. 30 (§181 — 184) der Rijks A. V. Levering 
van steenbrik en pui* zou ik ongeveer gelijkluidend willeu overbrengen 
naar de Tweede afdeeling, Bouwstoffen. v. D. K. 

R A T I O N E E L B O U W E N . 

In de vergadering van het genootschap „Architectura en 
Amicitia" van 10 Januari j.1. had ik gelegenheid eenige 
denkbeelden te ontvouwen over rationeel bouwen, hoofdza
kelijk met betrekking tot het inwendige, en aansluitende 
aan eene vorige voordracht over dit onderwerp, waarvan 
de inhoud in onze nummers van 25 Maart en 1 April 
1893 is weergegeven. 

Terugkomende op het alstoen besprokene, ten onzent alge
meene gebruik van te vette metselspeciën, begon ik met 
te wijzen op twee onlangs door mjj waargenomen, sterk 
sprekende gevallen van krimpen van mortel in de voegen 
en bracht deze in verband met vroeger vernomen klachten 
over doorregenen van muren. Dit gedeelte vindt men in ons 
No. van 20 Januari j.1. onder het opschrift: „Te vette 
mortels", afzonderlijk afgedrukt. Het overige laat ik hier
onder volgen, vermeerderd met eenige beschouwingen, die 
alstoen, met het oog op het te ver gevorderde uur, on
uitgesproken moesten blijven. 

Heb ik mij tot dusver voornamelijk tot de bespreking 
der bouwstoffen en het gebruik daarvan bepaald, eene kleine 
uitweiding op het gebied van indeeling en constructie schijnt 
rnjj nu niet te onpas. 

Over het algemeen valt er omtrent de indeeling onzer 
tegenwoordige woonhuizen m. i. weinig anders dan goeds 
te zeggen; de duurte van den bouwgrond dwingt de huizen
bouwers immers meer dan elke andere overweging om geene 
ruimte te laten verloren gaan. Doch op twee punten laten 
indeeling en constructie menigmaal zeer veel te wenschen 
over, d. z. de privaten en de schoorsteenen. Laten wij, om 
niet te uitvoerig te worden, de eerste buiten beschouwing (*), 
dan kunnen wij aan de schoorsteenen eenige oogen-
blikken onze aandacht wijden. 

Is het niet eene zonderlinge gewoonte, dat men ook zelfs 
in de meest bekrompen woonvertrekken den schoorsteen in 
het midden van een der zijwanden aanbrengt? Wel beschouwd 
is het door niets gemotiveerd, aldus een sprong van ten
minste 50 cM. in het vertrek te brengen, die met den er
voor geplaatsten kachel een groot deel van de ruimte doet 
verloren gaan en het onmogelijk maakt rondom de tafel 
plaats te nemen, die midden in de kamer moet staan, om
dat de gas- of petroleumlamp daar ook hare plaats aange
wezen vindt. Hoeveel ruimte zou er daarentegen onmid
dellijk en middellijk in het vertrek gewonnen kunnen worden, door 
den schoorsteen in een der hoeken aan te brengen en den kachel 
symmetrisch daarvoor te plaatsen in de lijn, die den hoek 
middendoor deelt. Tegen zoodanige schikking is in werke
lijkheid niets in te brengen; de Nederlandsche huisvrouw 
wenscht iu hare huiskamer een marmeren — of bij gebreke 
van dien, een als marmer geschilderden houten — schoor
steenmantel, om er hare pendule, hare vaasjes en verdere 
snuisterijen op te kunnen plaatsen; welnu de voorgestelde 
schikking brengt niet het geringste bezwaar daartegen 
mede; geene nis behoeft aan haar schoonheidsgevoel afbreuk 
te doen. Alleen waar ruimte over is, zooals bij gro0te voor-

(>) Een uitvoerig opstel van mijne hand over „De inrichting der 
privaten"-, door figur»n toegelicht, vindt men in jaarg. III, nos. 
26—28 van de Ambachtsman. 

kamers met drie ramen aan de straat, is de schoorsteen in 
het midden van den korteren zjjwand op zijne plaats, geens
zins echter ook in grootere, langwerpige kamers, die met 
een hater kortste zjjden in den gevel uitkomen. 

Beginnen wjj, wat de constructie der schoorsteenen be
treft, van onder af aan. Bij laag grondwaterpeil en dien
overeenkomstig diepliggende paalfundeeringen is het alleszins 
rationeel het fundament voor den schoorsteen niet op gelijke 
diepte met den muur aan te leggen, maar daarvoor eene 
flinke vertanding uit te metselen. Bij fundament op staal, 
0.80 tot 1 M. beneden den beganen grond, daarentegen 
legt elk verstandig bouwmeester schoorsteen en muur tege
lijk aan. Niet alzoo de speculatiebouwers ; zulk een redeneert 
aldus: Op de verdiepingen zet men den schoorsteen op 
trogwelven tusschen de binten, waarom zou men dit ook 
niet op den beganen grond doen? dit spaart een paar gul
dens aan mortel en steen uit. Zij vergeten daarbij, dat de 
vloerbinten zoodoende behalve den last van den onmiddellijk 
erop geplaatsten schoorsteen ook nog ten deele dien van 
de boven-schoorsteenen te torschen krjjgen, die toch altjjd 
met een deel van hun gewicht op den onderste rusten. Zoo 
ziet men soms gebeuren, dat, als de twee of meer verdie
pingen hooge schoorsteenbouw mettertijd de vloerbinten op 
den beganen grond doet doorbuigen, er later een fundament 
tot steun wordt onder gestopt. 

Omtrent den opbouw der schoorsteenen zy vooreerst op
gemerkt, dat aan de algemeen voorkomende besteksbepaling, 
dat de schoorsteenen tegelijk en in goed verband met de 
muren moeten worden opgetrokken, in de practyk bezwaar
lijk is te voldoen. Strikt noodig is dat ook niet; het ver
band kan verkregen worden door het uitsparen van kasten 
Men zorge echter vooraf voor eene uitgewerkte deelteeke-" 
ning van het geheele samenstel van den schoorsteenbouw. 

De bijzonderheden van dien bouw behoef ik voor eene 
vergadering van architecten niet te ontwikkelen, doch het 
zij my vergund op eenige algemeene tegelen te wijzen van 
welke sommige in den regel wel in acht genomen, andere 
daarentegen maar al te dikwijls verzuimd worden. 

Tot de eerste behoort die, dat elke stookplaats haar eigen 
tot buitendaks opgaand rookkanaal behoort te hebben; doch 
wat daarby dikwijls uit het oog wordt verloren, is dat zulk 
een rookkanaal van onder tot boven eene zooveel mogeljjk 
gelüke doorsnede behoort te hebben Niet zelden neemt op 
den beganen grond het rookkanaal de geheele breedte van 
den schoorsteenmantel in, om dan ter hoogte van de bint-
laag plotseling tot een gat van een paar dM. in het vier
kant te vernauwen. Zulk eene overbodige wijdte van onder 
moet wervel stroomen in het aanzijn roepen, die alles behalve 
bevorderlijk zyn aan den regelmatigen trek, en aanleiding 
geven tot roetafzetting en gevaar voor schoorsteenbrand. 

Eene wijdte van één waalsteen, 22 cM., in het vitrkant 
is voor eiken kamerschoorsteen groot, genoeg. De kanalen 
moeten glad afgepleisterd worden. Inmetseling van inwendig 
verglaasde aarden buizen verdient zeker aanbeveling, maar 
zal in de meesten gevallen wel te veel geld kosten. Van 
onder laat men het rookkanaal aanvangen niet eene dubbele 
koperen nisbus, zoodat neervallend roet ten allen tijde in 
de kachelpijp moet terechtkomen. (9) 

(*, Op allerongelukkigste wijze rioht men te Delft de schoor
steenen in. Hier woidt namelijk het rookkanaal, dal de volle 
breedte van den schoorsteenmantel inneemt, van onder dicht ge
legd met een stuk blik op een paar in den muur geslagen spijkers 
of krammen, met een gat erin, waar de kachelpijp doorheen steekt. 
Deze plaat behoort niet bij het huis, maar bij den kachel, d. w. z. 
zij is voor rekening van den huurder. De sluiting last meestal 
veel te wenschen over: eene schuif op het kachelpijprat ontbreekt, 
men legt dat in den zomer met een stapeltje oude kranten dicht, 
't Is mij voorgekomen dat, terwijl in het najaar de wind op de 
evenmin sluitende ramen stond, zoo'n stapeltje van drie hoog door 
den tocht werd opgelicht. 

De vloer binnen den schoorsteenmantel moet in elk geval 
van steen zyn (8). 

Op de verdiepingen slaat men daarom een trogwelf tus
schen de raveeling en den muur en raseert dit aan met 
portlandcementmortel. 

Men zou meenen, dat niemand het in zyn hoofd zou 
krijgen, om de rookkanalen der opvolgende verdiepingen 
vóór, in plaats van naast elkaar aan te brengen, doch ook 
in dat opzicht zyn de wonderen de wereld nog niet uit. 
Ik heb er twee gevallen van waargenomen. Het eene betrof 
een oud huis aan de Boomstraat te Dordrecht, dat ik wegens 
bouwvalligheid moest inspecteeren. De breedte ervan aan de 
straat zal 4 tot 4.50 M. geweest, zyn: Ik vond er op drie 
verdiepingen rookvangen van zeker 1.50 M. breedte bij 40 
tot 50 cM. diepte, zoodat de voorsprong op de derde 
verdieping 1.50 tot 1.80 M. zal bedragen hebben. Misschien 
heeft een vroegere eigenaar er eene spekrookery in gedreven. 
Het tweede voorbeeld was te opmerkelijker, omdat het daar 
een piksplinternieuw heerenhuis gold, (te Leeuwarden op 
een der nieuwe wyken). De bouwheer, een koopman, die 
zjjne rust ging nemen, had het beter geoordeeld geen archi
tect te nemen, maar het werk uit de hand aan een baas-
huizenbouwer opgedragen. Zoo ontstonden twee schoor
steenkanalen vóór elkaar, met ongeveer 1 M. sprong op de 
verdieping; den zwart marmeren schoorsteenmantel had 
men op zijde met geverfde planken verbreed! 

Wat hiervoren omtrent de kamerschoorsteenen gezegd is 
geldt' eveneens voor die in de keukens. Men make ook 
daarvoor één met eene dubbele hisbus afgesloten rookkanaal 
van een steen in 't vierkant en daarnaast: een dergelijk 
afvoerkanaal voor den wasem, dat van onder in eeu wjjden, 
met eene opslaande klep van plaatijzer voorzienen wa-
seiuvang aanvangt. 

De gewone constructie met een van onder verwyden koker 
voor rook en stoom tegelijk, eeue ijzeren plaat met eene 
klep voor den wasem en een gat voor de kachelpijp, is af 
te keuren, ten eerste om het warmteverlies en ten tweede 
om het gevaar voor brand door neervallend roet. Het be
spijkeren van het boezemhout met plaatijzer of zink geeft 
daartegen geen den minsten waarborg (4). 

In gemeente-verordeningen vindt men soms de zonderlinge 
bepaling, dat de schoorsteenraveelingen met lood moeten be
kleed zyn, alsof bladmetaal, met vuur in aanraking, hout 
tegen in brand raken zon beschermen. Men zorge liever er 
voor overal tenminste */ a steen metselwerk vóór het hout 
te hebben en late, waar het mogelijk is, een paar cM. 
luchtruiinte tusschen het hout en de buitenwanden der rook
vangen. 

Buitendaks trekke men de schoorsteenen tot tenminste 
1 M. boven de legering of liever nog tot even boven den 
nok op en vernauwe het profiel niet met een zoogenaamden 
schoorsteenpot. Een aldus vryopgaande schoorsteen behoeft 
geene kunstig uitgedachte opzetstukken, om den trek te 
bevorderen. Alleen brenge men ter hoogte boven de uitmon
ding van minstens de wy'dte van het rookkanaal eene 
dekplaat aan tegen het indringen van den regen. 

Het nut van zoogenaamde lnchtzuigers of aspirateurs 
tot bevordering van den trek is voor my alsnog niet be
wezen. Deze construction berusten meestal op de werking 

den wind, die, door nauwe spleten blazende, in den 
, 0 P van den schoorsteen eene luchtverdunning moet veroor-

'') In de H. B, S. te Leeuwirdeu ontstond kort na dun bouw 
r»nd door roet, dat uit den schoorsleen Op den daaronder door-

'""penden houten vloer was gevallen. 
( ) Te Dordrecht ontstond indertijd een schoorsteenbrand in 

e keuken VBH het raadhuis, — die zich dreigend liet aanzien, dor li 
g intijds gebluacht werd, — doordien er heet roet langs bet plaat-

J z et heen tot het boezemhout was doorgedrongen. 

zaken. Sommige dier toestellen zyn bewegeljjk en worden 
door den wind aan het draaien gebracht. In elk geval blijft 
de uitwerking voor mij twijfelachtig (s), vooral ook nadat 
ik by het ziekenhuis te Dordrecht de ervaring opgedaan 
heb, dat een appél-schoorsteen evengoed werkte, nadat de 
de by den bouw erop geplaatste aspirateurs ongemerkt afge
waaid en er een paar maanden lang afgebleven waren. 

Met een enkel woord zij er nog op gewezen, dat de 
warmte der schoorsteenkanalen in sommige gevallen zeer 
geschikt is dienstbaar te maken, aan de ventilatie iu den 
winter; doch wy zouden te ver afdwalen door daaromtrent 
in verdere bijzonderheden te treden. 

("j Nadat ik deze mijne meening iu jaarg. III, nos. 20 en 23 
van de Ambachtsman had uitgesproken, naar aanleiding vau door 
lezers ingezonden vragen, verscheen in no. 26 d. a. v. eene 
uitvoerige bestrijding daarvan door den heer J.\y I ' A M E R le Am. 
sterdam met aanbeveling der ventilatoren van H O B E K I B O Y L E 

& S O N te Londen. Zijn betoog heeft mij niet tot andere gedachten 
gebracht, maar mij aanleiding gegeven tot eenige meer uitvoerige 
beschouwingen over ventilatie in het algemeen, welke in de Nos. 
28—32 van denzelfden jaargang werden afgedrukt. Men vindt er 
o.a. de beschrijving iu van de ventilatie en verwarming der 
barakken bij het ziekenhuis te Dordrecht, welk werk in deel 24 
van de Bouwkundige Bijdtageu der maatschappij tot Bevorderiug 
der Bouwkunst in zijn geheel is afgebeeld en beschteven. De se
cretaris der maatschappij, dc beer Louis RlEBBB, had alstoen de 
goedheid mij de clicu4s der ventilatiekacbels ten gebruike af 
te staan. 

(Wordt vervolgd.) 

D E VOORRANG V A N RIVIER- B O V E N DUIN
Z A N D IN MORTELS. 
door Dr. L . C . LEVOIK. 

De eerste reden, waarom duinzand minder geschikt is 
voor mortelbereiding, is dat het te lijn vau korrel is. Om 
de versteening van mortels regelmatig te doen plaats hebben, 
moeten de korrels rondom nat- gemaakt zyn, met het poeder 
van het cement in water zwevende; daarenboven moeten 
aldaar dan nog beschikbaar zyn fijne luchtbelletjes, om wat 
men noemt de diffusie der gassen, dat is het doortreden der 
gassen, regelmatig te doen plaats hebben. 

Men bedenke steeds, dat. drie voorwaarden by de verstee
ning van hydraulische mortels moeten vervuld worden; 

1° moet een regelmatige doorvoer van luchtbestanddeelen 
mogelyk zyn. 

2° moeten de korrels rondom regelmatig vochtig zijn. 
3° moet water door de geheele laag kunnen doorzuigen. 
Het zou dus in het belang der versteening wenselielyk 

zyn groote bonken metselwerk met spouwen ofluchtkana.il-
tjes op te trekken, voor eiken tweeden steen een holle te 
nemen of eenige voegen zonder mortel te laten. 

Ik heb eens een ouden huismuur zien afbreken ; blokken 
metselwerk van ongeveer 1 M* waren in het midden nog 
in het geheel niet versteend. 

Ten tweede moet ik op den voorgrond stellen, dat het 
een ieder bekend is, dat klei en modder een hoogst schade
lijken invloed op mortel doen gelden. Deze stoffen beletten 
namelijk zoowel den doorvoer van lucht als dien van water. 
. Rivierzand is gemiddeld, als liet voor mortel geschikt ge

rekend wordt, zoowat vijfmaal grooter van korrel dan duinzand, 
minder gelijkslachtig, wat de soort der vergruisde mineralen aan
gaat, en hoekiger, zoodat er meer luchtbellen in beklemd raken. 

Maar het heeft ook eene reeks gemakkelijk ver weerbare 
mineralen ingemengd. Deze nu spelen als het ware de rol 
van bemiddelaars en hun oppervlak, ruw zijnde en met vel
schillende oneindig tijn verdeelde poeders bedekt, geeft veel
vuldige scheikundige omzetting, die by duinzand in het geheel 

http://ofluchtkana.il-
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niet tot stand komt. Duinzand is veel gelijkslnchtiger en 
bestaat voor liet grootste deel uit slecht bindende kiezel; 
van dezelfde korrelgrootte bindt oud basaltpoeder veel beter 
dan duinzand. 

B R A N D S T O F V E R B R U I K O N D E R STOOM
K E T E L S , 

door Dn. L. C. LEVOIR. 

Er zijn volken, die het vuur als oorsprong van alle kracht 
aanbidden en daarom by het zien van werkende stoommachines 
op hun knieën vallen bij den ketel. Dat gevoel kan ik my 
wel denken en men behoeft maar weinig scheikundige kennis 
te hebben om al opgetogen te wezen over de processen en 
scheikundige omzettingen, die in ketels bh' 15 atinosfeeren 
bijvoorbeeld al plaats hebben. Een lainpenglas, daarin ge
hangen aan een touwtje, lost geheel op. Zwavelzure en kool
zure kalk, in gewoon water oplosbaar, worden daarentegen 
byna volkomen als ketelsteen neergeslagen. 

Om het afzetten daarvan in hechten versteenden staat tegen 
te gaan. heeft men in later ty'd veelvuldig alcali (dat is ruwe 
bijtende en koolzure soda) met uitnemend gevolg toegepast. 
Maar dit preparaat heeft de schaduwzijde van, wanneer de 
stoomketels voortdurend op hun volle vermogen gebruikt wor
den, veelvuldig opschuimen, te doen plaats hebben. Dit over
koken, waardoor water in de schadelijke ruimte komt, geeft 
veelvuldig aanleiding tot avery en ongelukken. Altyd 
komt er wel met stoom wat water met ketelsteen uit den 
ketel in den cylinder en, is dat veel, dan vermindert door 
het borrelen en stooten het arbeidsvermogen, zoo er al 
geene breuken plaats hebben. 

Om dit opkoken en deze slijtage veroorzakende ketel
steen in de stootngangen en cylinders te ontgaan en tevens 
deu ketelsteen in den ketel door haarbuiswerking gemak
kelijker van den ketel te kunnen loskrygen, heb ik in 
lateren tijd met groote besparing aan brandstof van 5 liter 
gewone petrolenm per week op ongeveer 80 paardekracht 
gebruik gemaakt. 

Het vermeerderde brandstofverbruik door de ophooping 
van ketelsteen op de pijpen en gangen in den stoomketel 
werd er opvallend door verkleind, ontaarding en slytas.;e 
van ketel en machine merkbaar verminderd. 

Stoomketels en machines worden helaas door onkundigen 
dikwerf mishandeld. 

NIEUW SOORT V A N B E S C H I L D E R D E V E N 
S T E R R U I T E N . 

plaat rust en omgeven met een rand van vuurvasten steen 
of ander materiaal, waarvan de nitzettingscoëfficient kleiner 
is dan die van glas, zoodat de kanten der glasruitjes bij 
de verhitting tegen elkaar aangedrukt en vast aaneenge
smolten worden. Tusschen den rand eu het glas kunnen ook 
nog reepen ijzer of ander metaal worden aangebracht met 
een hoogeren uitzetting-coëfficiënt dan de rand heeft, teneinde 
de s tukken glas nog vaster tegen elkaar aan te drukken. 
Tegen het aanbakken van het glas aan den rand worden 
strooken glimmer of platina aangebracht. Op het glasmozaïek 
wordt een tweede blad platina gelegd en daarop eene 
yzeren of vuurvaste steenen plaat, zoodat het glas niet 
opwaarts kan buigen. Zoodra het glasmozaïek afgekoeld is, 
kan het als een geheel uit den rand genomen, door den 
kunstenaar beschilderd en op de gewone manier is gebrand 
geworden. In plaats dus dat de kunstenaar, zooals tot dusver, 
op afzonderlijke stukken schildert, neemt hy nu het geheele 
oppervlak tegelijk onderhanden. Werk wordt er door de 
nieuwe manier bespaard. Om de brandverven tegen alle 
invloeden van buiten te beschermen, wordt de gekleurde 
vensterruit door smelten met eene blanke ruit verbonden. 
Het aaneensmelten geschiedt met behulp van een glasachtig 
smeltmiddel, evenals ook het aaneensmelten der afzonderlijke 
stukken van het mozaïek. In plaats van de ïnozaïekruit 
kan ook de blanke glasruit beschilderd worden. Voor de 
vervaardiging van wandversieringen wordt dezelfde manier 
toegepast, echter met dit verschil, dat er donkerder of 

J minder doorzichtig glas voor wordt genomen. Dat platina 
j als onder- en deklaag wordt gebezigd, is omdat dit metaal 

niet oxydeert en het in den vorm van dun bladmetaal 
na het aaneensmelten der glasruiten zonder eenige moeite 
daarvan afgetrokken kan worden, terwijl de oppervlakte 
van liet glas er niet in het minst door aangedaan wordt. 
De aaneensmelthtg van het glas geschiedt in een gewonen 
moffel onder gepaste verhitting. 

E E N B E L A N G R I J K MONIER-WERK. 

In de Neueste Erfind. n. Erfahr komt eene beschrijving 
voor van een octrooi, aan H . CLIFFORD HUOHES te Londen 
verleend, waarvan het onderwerp eene geheele omwenteling 
zou kunnen teweegbrengen in de tot dusver gebruikelijke 
manier van werken met looden glasroeden. Het doel der 
uitvinding wordt gezegd te zijn de looden roeden te laten 
vervallen, het schilderwerk in brandverven op het gekleurde 
glas aan den invloed van het weder te onttrekken, de 
vervaardiging der glasruiten goedkooper te maken en het 
gebruik van kleinere stukken glas mogelijk te maken. De 
nieuwe methode bestaat daarin, dat de stukken glas als 
mozaïek tegen elkaar gelegd, aaneengesmolten en vervolgens 
eveneens door smelten met eene kleurlooze glasruit worden 
overdekt, zoodat het schilderwerk in brandverf, dat hetzjj 
op het kleurige, hetzij op het kleurlooze glas is aangebracht, 
tusschen de beide glaslagen opgesloten raakt. De aaneen 
te smelten kleine stukken glas worden op een dun 
blad platina gelegd, dat op eene ijzeren of vuurvaste steenen 

In October jl. werd in tegenwoordigheid der betrokken 
autoriteiten te Berlijn eene belangrijke MoNiER-constructie 
beproefd en overgenomen, eene viaduct namelijk in de straat, 
Alt-Moabit over den Lehrter-spoorweg. In de plaats der 
vroegere yzerconstmctie, die door verroesten van het ijzer 
gevaarlijk voor de openbare veiligheid was geworden, zijn 
er MoxiER-gewelven tusschen welyzeren liggers en steunen van 
hetzelfde materiaal uitgevoerd. Voor zoover de ijzeren constrnc-
tiedeelen niet reeds door de MoNiER-gewelven zelf tegen roesten 
zijn gevrijwaard, worden zy door bekleeding met lichter Mo-
NiEii-werk tegen den invloed van het weder en den rook der 
locomotieven beschermd. 

De constructie werd door de Maatschappij v o o r MOWER-
werken, voorheen G . A. WAYSS & Co., te Berlytt ontworpen 
en uitgevoerd. Als grondslag voor de berekening werd 
aangenomen de belasting met de Berlynsche stoomwals van 
2 3 ton gewicht, of ook met sleeperswagens met 2 0 ton 
gewicht. De MottiEa-gewelven van 4 .40 M. overspanning 
hebben eene dikte in den top van 16 cM. by 4 5 cM. pijl-
Door deze geringe dikte was het mogelijk het werk uit te 
voeren zonder verandering van de hellingen der aansluitende 
straatgedeelten. De proef belasting werd uitgevoerd met een 
wagen van 2 0 ton gewicht met 10 paarden bespannen. 
Ofschoon by de eerste berijding de straatkeien 5 cM. diep 
in het zand werden gedrukt en zij by de tweede in onmid
dellijke aanraking met het gewelf kwamen, werd er in de 
MoNiER-constructie geenerlei verandering waargenomen en 
bestond er geen het minste bezwaar tegen de overname en 
in gebruikstelling van het werk. (Gentr. bl. f. Bauverw). 

Z I L V E R P O E D E R . 

Voor het verzilveren (zoogenoemde korrelverzilvering) van 
schalen, wijzerplaten en verdeelcirkels, geeft het Ztschr. f. 
Inst. R. een mengsel op, uit 1 gew. dl. zilverpoeder, 3 cre-
mortartari en 6 keukenzout. 

Eerst wordt het goed dtoge keukenzout met de cremur-
tartari goed dooreen gewreven. Het mengsel stort men op 
schoon wit papier uit en doet er dan het zilverpoeder by, 
daar er van het laatste te veel aan het mortier zon bly'ven 
hechten. De te verzilveren, vooraf geslepen en ingelaten 
schaal wordt eerst met creiuortartarie en water afgewasschen 
en vervolgens het zilvermengsel met water door opwrijven 
met den vinger opgebracht, totdat de verlangde sterkte en 
witheid is verkregen. Vervolgens wordt het oppervlak weder 
met cremortartari en water afgewasschen en goed gedroogd. 
De zilverlaag kan al of niet gevernisd worden ; zij blijft in 
tegenstelling met verzilvering door choorzilver wit. Het 
zilverpoeder is in drie korrelgrootten te verkrijgen by BIRKXKR 
& HARTMANN te Neurenberg. 

" V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

M. & Co. te R o t t e r d a m . Als abonnés van Uw weekblad 
nemen wij de vrijheid beleefd te vragen of U ons ook het 
Hollandsche woord voor „Schwarzkalkmorie/" kunt geven. 
Wij vinden het niet in de ons ten dienste staande dictionnaires. 

GOTTOETREÜ „Physische und chemische Beschaffenheit der 
Baumaterialien" schrijft omtrent zwarte kalk het volgende: 

De zoogenaamde zwarte kalken zyn doorgaans door 
bitumineuze bestanddeelen donker gekleurd en bevatten steeds 
een meer of minder groot gehalte aan leem. Zoo wordt te 
Munclien eene zwarte kalk verwerkt, die tot de oudere 
of oligocecne Molasse van Zuid-Beieren behoort. Dit gesteente 
(stinkkalk) is eene bitumineuze, grauwachtig witte tot zwart
achtige, eigenaardig dunschilferige zoet-waterkalk, die by 
Oberkammerlohe (Tölz) van uiterst dunne pik-kolenlagen 
vergezeld, land- en zoetwaterslakken in zich opgesloten 
houdt: daarbij doet zich dit gesteente voor als doorvlochten 
met een warwinkel van talryke plantaardige deelen, ten 
deele ontaarde turfplanten, ten deele zoetwater-algen, die 
als een bepaald viltachtig weefsel achterblijven, als men 
den koolzuren kalk door zuren verwijdert; by het gloeien 
ontwikkelen zich dampen en doen zich teeroliën door haar 
branderigen reuk kennen; by het behandelen met zuren 
l°st het grootste deel van den steen op en treft men in de 
Oplossing yzer, kalk, magnesia, koolzuur, eenig kiezelzuur 
en verder sporen van phosphorznur, zwavelzuur en zoutzuur 
aan; het onoplosbare restant daarentegen bevat kiezelzuur, 
aluinaarde en sporen van yzer. De qnantitatieve analyse 
wijst de volgende samenstelling aan: 

a. In oplossing: Kalk 4 3 . 6 5 
Magnesia 3 2 0 
IJzeroxyde 2 .20 
Kiezelzuur 0 . 1 0 

b. In het restant: Kiezelzuur 6 .15 
Aluinaarde 2 2 0 
Uzer 0 .85 

Dus bestaat het gesteente in hoofdzaak uit koolzure kalk, 
kiezelzuur, magnesia en aluinaarde. 

Re steen wordt bjj matige ovenhitte gebrand, zoodat hij 
niet versintert en ook zyn koolzuur niet geheel en al ver
liest. 

Voor de bereiding van den mortel wordt het gebrande 
materiaal dan onder eene deklaag van zand gebluscht en 
onmiddellijk daarna met het zand tot mortel verwerkt. 

v. D. K. 

A A N B E S T E D I N G E N . 

Aanbestedingen worden ilecht» eenmaal in deze rubriek opgenomen-

MAANDAG 5 FEBRUARI. 

Delfzijl. 12 uur. Het gemeentebestuur: het graven van da 
binueuhaven aldaar eu hel verrichten var. aanverwante werken, 
begr. f l i .305. 

Üosterhont (N.Br.) 10.30 uur. De architect J. M. Marijnen 
te Breda, namens den heer Mr. A. J M. Smits in het koffiehuis 
de Zwaan bij C. van Etteu i het verbouwen en vcrgrooteu van het 
bestaande woonhuis aan de Heuvelstraat te Oosterhout. 

Rotterdam. Het bestuur der Itottcrdanischc Diergaarde: het 
maken van ecu administratiegebouw, portiershuisjes enz. aan 4 e 

Kruisstraat atdatr. 
Utrecht. 11 uur. De hee'en Peek en Cloppenh'jrg, in het huis 

Oude gracht hoek Vin ken burgstraat • het amoveeren van 2 huizen, 
VV. Z Oude Gracht G. 29 en 31. 

Zicrikzee. 12.30 uur. Ten raadliuize: het afbreken der brug 
aan de Zwemhaven, het dempen van een gedeelte der Zwemhaven 
en de Zoute gracht, het leggen van een riool daar ter plaatse en 
het doen van verdere daarmede in verband staande werken. 

DINSDAG 0 FEBRUARI. 

Gronnu (Duitschl.) 4 uur. De firma G. vau Delden en Co., in 
het hotel Zum Engel: het doen van een aanbouw aan de spinnerij 
met verdere werken. 

Rotterdam. 2 uur. De maatschappij tot exploitatie van staats
spoorwegen, in het bureau van den sectie-ingenieur Jhr. VV. Hoeufft, 
station Deiflsche Poort, bestek C: het wijzigen en herstellen van 
gebouwen op de voormalige Rijksstapelplaats te Dordrecht. 

WOENSDAG 7 FEBRUARI. 
Apeldoorn. 2 uur. De architect Andr. van Driesum Sin. in het 

hotel Burgerhout: het gedeeltelijk amoveeren eu weder opbouwen 
van perceel uo- 40 iu 'le Dorpstraat aldaar. 

DONDERDAG 8 FEBRUARI. 
's-Gravenliage. 2 u-jr Het gemeentebestuur: 1. het verbreeden 

en rioleeren van een gedeelte van de Laan van Nieuw Oosteinde 
en van eeu gedeelte van den Bezuièenhoutschen weg; 2. het 
leveren van Houtstukken voor de Suezkade eu aangreuzende straten 
en voor den Prinsess'-wal. 

ZATERDAG 10 FEBRUARI. 
Aalten (Geld.) 12 uur. In het hotel de Roskam: bet doen van 

voeg-, portland-cement- en witwerk, van de nieuw gebouwde fabriek 
van den weled. heer II. Dtiessen aldaar. 

Arnhem. 11.30 uur. Het gemeentebestuur: bestek no. 5: het 
verrichten van eenige herstellingen en vernieuwingen aan verschil
lende geineentegebouwen en scholen, iu 3 perc.; begr. perc. 1 
f 3B60; perc. 2 f 4990; perc. 3 f 3555. 

Heerenveen. Ten kantore van J. Wierda: het afbreken en weder 
opbouwer, eener vuorhuiziuge met annexe werken aan de plaats te 
Cuhaatd, bewoond door Jorritsma. 

Workum(Fr) 12 uur. Het gemeentebestuur: 1. het maken 
en inhangeu van een stel buitenvloeddcuren, ten dienste van de 
Zeesluis aldaar, en 2. de levering van 375 stère riviergrint. 

WOENSDAG 14 FEBRUARI. 
Culenborg. 12 uur. Het U. K. Kerk-, Armbestuur en de St. 

Vincentlus-Vereeuiging' in de Sociteit St. Joseph: het bouwen van 
een ziekenhuis op een terrein buiten de Stolpoort te Culemborg. 

VRIJDAG 23 FEBRUARI. 
Steenbergen. (N.Br.) 11 uur. Het heemraadschap over het 

waterschap van den Rosendaalscben en Stcenbergschen Vliet, in 
het hotel C. Stoffelen: het maken en inbrengen van twee houten 
waaier- eu twee buitenvloeddeuren voor het Benedensas van de 
Rosendaalscben en Steenbergschen Vlie'. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 

Enschede. Het bouwen van een huis van vier woningen op een 
terrein gelegen aan den Getvertweg. Laagste F. H. Wijdeveld 
aldaar voor f 3597. 

's.tiravenhage. Het verrichten van herstellingen en vernieuwingen 
aan verschillende gemeentegebouwen en schoten. Laagste Th. Petrie 
aldaar voor f 7975. 
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's-üravenhage. Het verbreedou vmi de brug over de afzunderij-
vnart aan de Laan van Meerdervoort. Laagste G. v. d. Drift aldaar 
voor f 6873. 

Gouda. 1. Het vergrooten en gedeeltelijk verbouwen van de 2e 
burgerschool voor meisjes. Laagste J. II. de Wilde voor f 9043; 
2. net maken van 220 meter perkoenbeschoeiing langs de Hout-
uiansgracht. Laagste II. J. Nederhorst voor f 1083 ; 'ia. de ver
nieuwing van het bovcudeel en trottoirs der Jan Kattenbrugstraat. 
Laagste dezelfde voor f 987 ; 34. do vernieuwing van den boven
bouw der Trxppenbrug over het water van de Turfmarkt. Laagste 
D. Ames? voor f 422; massa van a en i. Laagste J . J. Ouijin 
voor I 1786, allen aldaar. 

Hoorn. Het onderhoud eu de vernienwingswerken ged. 1894 van 
het St. Pietershof. Laagste J . Markus aldaar voor f 287, gegund. 

Ruurlo. Het bouwen van een statiouskotliehuis. Laagste H. 
Tenderbos aldaar voor f 4472. 

Rotterdam. Het bouweu van een accumulatoren-station aan de 
Wilhelininiikaile ten beboete der elecliische verlichting eu kracbis-
overbrenging. Laagste F. VV. Zonneveld te Kralingen voor f 33,380. 

Ruurlo. Eene aanzienlijke verbouwing van het logement het 
Wapen van Ruurlo. Laagste G . J. v. Keulen te Borculo voor 
f 5268. 
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Stuvenisse. Het verbouwen en vergrooten der gemeenteschool te 
Stavenisse. Laagste B. J. van Bezooijen te St. Maartensdijk voor 
f 8759. 

St. Jacob! Parochie. Het bouweu eener nieuwe voorbuizinge 
met bijkomende werken te Jelsum. Laagste W. Terpstra te Jelsum 
voor f 8138. 

Sprang. Het vergrooten der school. Laagste Jac. Nieuwer.huizen 
aldaar voor f 1644, gegund. 

Tiel. tiet bouwen van 2 woonhuizen aan de Ambtmausstraat, 
voor rekening van den heer Mr. P. H. A. Tydeman. Laagste W. 
11. Theunissen te Nijmegen voor f 17.700, gegUDd. 

Utrecht. Het maken vnn de grond- en kunstwerken ten behoeve 
van de uitbreiding van het stationsemplacement Siltard en de aan
sluiting van dtn locaalspoorweg Herzogenrath—Sittard van den 
"staatsspoorweg Maastricht—Venlo en het verrichten van bijbehoo-
rendc werken. Laagste I. Hillen aldaar voor l 11.280. 

Veendani. 1. Het maken van een draaibrng over het hoofddiep 
te Borgercompagnie; 2. het leggen van een grintweg, lang 3480 M. 
te Borgercompagnie. Laagste J. Bulder, perc. I, voor f 1797, perc. 
2, voor f 7345, gegund. 

Wagenlngen. Het bouwen van een pakhuis en woouhuis voor 
den beer A. v. d. Heijden. Laagste H . Haar aldaar voor f 14.391. 

A D V E R T E N T I E S . 

D E L I N T & C ° , ROTTERDAM. 
NIEUWE HAVEN N°. 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 

(59) Vraag dessins enz. 

Houtbereiding tegen bederf 
KYAMISEERIMRICH1IMG 

II. L E N S I N K , 
ARNHEM, 

levert p a s k l a a r gekyani seerd 
(rot- en z w a m vrij) (13) 

Rasterwerken, -< liuit inmii. 
BROEIBAKKEN, VLOEKEN, 

YLOERRIRREN, enz. enz. 

Alle soorten van 

ZAGEN 
en 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts iu de Jijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D. DOMINICUS & S ó H N E . 

te Bemscheid-Vieringhausen (Rhelnl.) 
Gevestigd in 1822. (55) 

Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke w\j U gratis en franco toezenden. 

LICHTDRUKPAPIER, 
Zwaar, Prima kwaliteit, zeer gevoelig, 
rol 1 X 10 Meter . . f 6 . -

„ 0.75 X 10 Meter . . f 4._ 

H, J. T. MAT V E L D , 
Schrijf- en Teekenbehoeften, (56) 

Wagenstraat 27 , Den Haag. 

S t o o m J a l o u s i ë n Fabriek 
V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E PRIJZEN. (73) 

S. B R U I G O M , 
A RDM KM. 

De Portland-Cement-Fabriek 
T A B 

Gouden 
STAATS

IE EDAILLE. 

REItAILLE 

Breslau 1S69, 

D YCKE RIIOFF & SOIINE 
te A m ö n e b u r g bij BIEBKICH a'd Rij". 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der Fabriekt 600.000 vaten per jaar. 

Mafrazyiihouders in de voornaamste steden. Verdienste 

Weenenl873 

G O U D E N 
M E D A I L L E 

hoogste 
onderschei

ding in den 
internatio

nalen wed
strijd, te 

Arnhem 1879. 
(32 ) 

GOUDEN 
NMIAILLE 

Offenbach 
a/M. 1879. 

DIPLOMA *, 
Eerste prijs 

voor niimun-
tend 

fabrikaat 

Kassei 187a 

J. VAN DERENDTi 
STOOM-BOEKDRüKKERIJ 

T E 

M A A S S L U I S , 
is er geheel op ingericht om 

alle soorten van D R U K W E R 

K E N met den m e e s t en 

s p o e d tot zeer billijke prij

zen te leveren. 

Inzonderheid aanbevolen 

voor het drukken van 

B E S T E K K E N 
met daarbij behoorende 

TEEKENINGEN. 

De Firma's P H . V A N OMMEREN en 
p. A. VAN ES & Co. zijn voornemens 

o p DondcrdnK 15 Februari 1894, 
des namiddags 2'/2 ure, in een der 
bovenzalen van het POOLSCH KOFFIKHUIS 

(Beursplein), Botterdam, bjj inschrijving 
aan te besteden: 

io. Het maken van eene paal-
fundeering voor een ijze
ren Shed, eene honten 
terrein-afsluiting, als
mede bestrating van een 
terrein, p.m. 2700 M2. 

2o. Het maken en stellen van 
een ijzeren Shed, lang 48 
Meter, breed 15 Meter. 

Op een open terrein aan de RIJNKADE 
te Rotterdam. 

Bestek en t e e k e n i n g e n zul
len van af den 1 Februari 1894 in 
genoemd Koffiehuis ter inzage liggen en 
aldaar te verkrijgen wezen a f 2.50 
per Stel. 

Inlichtingen verschaffen de Architecten 
T. L. KANTERS & ZN., W I T T E DE 
WITIISTRAAT 3 4 , Rotterdam. 

PORTLANDCEÏENT 
„JOSSOX Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres:ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 1 1 8 
• AMSTERDAM, A . E. BRAAT, Fokke-

Simomstraat 74 . (661 

Vuurvaste Steen-
F A B R I E K , 

Wed. N. S. A. Brantjes & Co., 
i ' i l i i i i : i i i M i . 

C R E Ö S O T E E R - en 
Ryaniseerinrichting. 

fabriek van Houtbereiding tegen bederf. 
H A N D E L in 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
;'•*•»», Klokken, Scheggen, Trot-
^"•tegels, Smeltkroezen, etc. 

keveren in den kortst mogelijken tijd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 

ecl»ni.sche doeleinden naar teekening of 
model. ( 7 2 ) 

Rond-,Bczaagd- en Beslap HÉ, 
COOT! GIPS CORN.ZN., 

•71 DORDRECHT. 

J A P A N L A K V E R F , 
beter tegeu de b u i t e n l u c h t bestand 
als vernis of olieverven. 

I 1 0 L Y N & Co., 
( 5 7 ) H o t r « » i - < l j * i n . 

G r o o t e v o o r r a a d 
VAN 

STALEN BALKEN. 
in alle courante profielen 
op lengten van 5 tot 
12 Mr., opkli 
mende met 

Vegens 
liet grootere 

aagvemogen 
kunnen lichtere pro-

' fiolen in s taal gebezigd 
.vorden, waardoor Stalen 
keu voordeeliger in het ge -

bruik zijn dan ijzeren b a l k e n . 

H. E. OVING Jr., ( ) 
74 Haringvliet, R O T T E R D A M . 

KON.NED G R O F S M E D E R I J , 
n. E: i i> E >. 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

3 C H Ë K P S B 0 U W W E R F 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
öpoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7> 

Zware en lichte Smeewerken, 
A. rv l i E u s, 

IJZEREN E N STALEN KETTINGEN, 
met c e r t i f i c a a t van L l o y d ' s 

en B u r e a u V e r i t a s . 

LEONARD SL1GCHER, fflonnickendam. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN. 
uitmuntend fabrikaat en billijke prijs. (76) 

T=" STOOMFABRIEKEN van X 
2 D A K P A N N E N , V O R S T E N , B A A N T E G E L S , B A K K E N C E M E N T - en 3 
tm K U N S T Z A N D S T E E N , H Y D R O Z A N D S T E E N , C E M E N T en I J Z E R , «g. 
O (syst. MONIEB) M O Z A Ï E K - en E F F E C E M E N T T E G E L S , R I E T P L A N K E N , » 
O T E R R A C O T T A , enz. a> 

• Handel In Metselsteen en andere Bouwmaterialen, 

e A. OOSTHOEK & ZOON, Alfen a/d Rijn. 
eg Sterk concurreerende prijzen direct op aanvraagt 

O 
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< AlïltOUM 111 
Van Baerle", 

E E NI U E A U E \ T E V voor 
Kcdcrlnnd en Kolon iën: 

G M. BOKS # Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor het Kebril ik en bezinkt of verhard 
nooit. Zy is gemakkelijk in het gebruik 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK .,KRAAIJENBURG", 
(70) Rijswijk (Z.-K.) 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583 bij de utrechtsche straat 

A M S T E R D A M . 

Verstrekken pionnen en belasten zich 
met de uitvoering van COSII'LKTE 
INSTALLATIE' voor 

ZUIVEL BEDRIJVEN 
en andere 

F a n r i e l c s - l n r i c l i t i n y f e n . 
REFERENTIES van reed» uitgevoerde 

INS TA TJLA 1 IE'S van verschillenden aard, 
worden op aanvrage verstrekt. (63) 

Nederlandsche Verzinkfabriek, 
V A N DER LINDEN & Co. - DORDRECHT. 

A L G E M E E N 

BOUWSYSTEEM. 
L E K V R I J E 

Dak- en Zjjbekleeding. 

Houten of IJzeren RAAMWERK, 
ZECA-IFIPIEIfcT, G E B O U W E N " , 

A F D A K E N , B R U G G E N , S C H U T T I N G E N , B E S C H O E I I N G E N , D R O O G - I N R I C H -
T I N G E N voor tropische producten. R O L L K N D E K A P P E N voor Steenovens 
en Kol'lievloeren, L O S S E P L A T E N speciaal ter vervanging van riet
matten voor steenovens, enz. in alle afmetingen en voor alle doeleinden, opgesteld 
in NKDKHLAND of KOLONIËN; aflevering aan fabriek eu opstelling op bestemming 
in enkele dagen. G E G A L V A N I S E E R D I J Z E R E N , ook gegolfde P L A T E N . 

P L A N N E N en B E G R O O T I N G E N worden opgemaakt voor elk gevraagd 
doel. O P G E S T E L D E C O N S T R U C T I E S ter bezichtiging. 
CATALOGI op aanvraag franco en gratis. (58) 

A G E I N T E i N G E V R A A G D . 

H O U T H A N D E L 
F . & A. V A N DER LINDEN. - Dordrecht. 

Pitch-Fine Parketvloeren Pitch-Pine Heiningen 
/• 1.75 per M 8 . geheel gereed afgeleverd /' 2.70 per M' 

Bij P. N00RDH0FF te Groningen is verschenen: 
G . A. SCHOLTEN, IJouvt kundig Rekenboek voor Ambachtslieden f 0.60. 
D. D E VRIES en P . D. VAN DER BILDT, Practisch Rekenboek 

voor Ambachtsscholen. 2e stukje - 0.35. 
L . VAN ZANTEN JZN,, Leerboek der Rekenkunde voor Ambachts

lieden. 2e druk - 0.40. 
, Leerboek der Algebra voor Ambachts

lieden. 2e druk - 0.40. 
_ _ en G . A. SCHOLTEN, Leerboek der Slcct-

(75) kunde voor Ambachtslieden. 4e druk . . - 0.75. 

FOL &Co. 
middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwauivoriiiiiig enz 

E n g e l s c h e en Be lg i sche A A R D E B U I Z E N . 
Directe aanvoer (, | l > S J > L A \ k ENGKI.SCHK, DUITSCHK, FRANSCHB 

en HOLT.ANDSCHK 

EN 

PORTLAND CEMENT. 
Ho-In m i i i ' o i i l i lnt 'mif * voor ligte muren, plafonds, enz. 

.Merk: Knight Bevan & Sturge. 

Merk: Dhckerhoff & Söhne. 

TROTTOIR-, VLOER 
EN WANDTEGELS, 

DRIJF-, VÜÜR- EN WETSEL-

STEENEN. 
,8ii A M S T E H D A M . — H A l M w M i U H G 2 9 . 

in v e r s c h i l l e n d e dess ins 

DAKPAPIER, ASPHALT 
EN VKRDKRK 

li O U W SI A T E R I A L E M. 

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISGH GEDEELTE. 

A«lvert«>ii«iéii in dit blad kosten ran 1—6 regel» 
00 ceiila, iedere regel meer 10 cents. Groote lettert naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATE*0AGS. 
Uitgevers i 

1, V A N D E R E N O T & Z O O N , 
M A A S S L U I S . 

A l l o i x l v r r t f i i l i f • • in ARCHITEt TUKA opgenomen 
worden a-ral i» geplaatst in DB AMBACHTSMAN, Vak 
blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Smedec, 
Ververs, cns. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

A L G E M E E N E V O O R S C H R I F T E N V O O R 

U I T V O E R I N G V A N W E R K E N . 

D E 

(4de l'ervolg.) 

Aanmerkingen op en bezwaren legen deze ontwerpvoorschriften, 
van welken aard en van wicn ook, zullen mij ten allen tijde zeer 
welkom zijn. 

De tusschen ( ) geplaatste cijfers duiden de overeenkomstige § § 
Kijks A. V. aan. v. i>. K. 

Art. 4. Z i n k s t u k k e n e n z i n k w e r k , 

i * I j x e n t > e d c l e n . 

§ 18. (102.) Wiepen. Wiepen worden uit recht, van 
de blees voorzien, tenminste 2 31. lang rijshout ineenge 
sponnen en per M. lengte styf samengebonden met twee 
knijp- en zes wiepbanden; de klapbanden worden door 
middel van een zoogenaamden knijper gelegd; de einden 
der banden moeten door eiken volgenden band worden omvat. 

De dikte der wiepen mag in omtrek genieten niet minder 
dan 40 cM. bedragen. De wiepen worden vervaardigd op 
eene wiepstelling, bestaande uit 00 cM. hooge jukken, 50 
cM. uit elkander geplaatst. 

J ; 19. (99 — 101, 103—108.) Samenstelling der 
zinkstokken. De zinkstokken worden samengesteld uit 
een onder- en een bovenroosterwerk van wiepen, met eene daar-
tusschen vast aangeknepen i'ijsvulling. Het materiaal is, zoo 
in het bestek niet uitdrukkelijk anders is bepaald, Hol
landsen rijshout. 

De roosterwerken worden gevormd uit twee elkander krui
sende rjjen evenwijdig liggende wiepen, die in lengten tot 
ten minste 50 M. toe in één stuk worden vervaardigd en 
voor grootere leugten, ter plaatse waar het zinkstuk gemaakt 
wordt, aan elkaar worden gesponnen. 

De afstand der wiepen midden op midden is 90 cM. 
Hare lengte moet zoodanig zijn, dat zij 30 cM. buiten den 
rand der stukken uitsteken. De lengte en breedte der zink-
stukken worden gemeten tusschen den buitenkant der bui
tenste wiepen; de dikte der rysvulling tusschen de onder
wiepen der beide roosterwerken. . 

Rü kraagstukken of laagwaterbezettiugen kan in overleg 
•ast de directie echter van laatstgenoemden regel worden 
afgeweken. 

l'e kruisen van het onderroosterwerk worden om den 
•Jidere, die der buitenste wiepen rondom het stuk echter 
a l l e . vereenigd met een deugdelijk teertouw van 3 1 /» cM. 
°nitrek. De lus der sjorringtouwen wordt stijf aangehaald 
* n het eind aan een tijdelijk ingeslagen staak verbonden. 

m de overige kruisen worden twee kloeke kruisbanden 

geslagen, van goede lussen voorzien en met dubbel gedraaide 
knoopen bevestigd, waarvan de einden in de wiep worden 
gestoken. 

Ter plaatse, waar de na te noemen boeien moeten worden 
vastgemaakt, worden aan het onderroosterwerk deugdelijke 
touwen bevestigd van 4'/ 2 cM. omtrek en ter plaatse waar 
de na te noemen proppen moeten komen, worden daaraan 
met nieuw sterk touwwerk, ten minste 2 bossen baringband, 
stevig bevestigd. 

Om de kruisen der tweede wiep van buiten af worden 
op afstanden van 8 tot 10 c3[. uit elkander stroppen van 
nieuw sterk touwwerk geslagen van 7 cM. omtrek, voorzien 
van eene ijzeren kous; de stroppen van zoodanige lengte, 
dat de kous voldoende boven de ï'ijsvulling uitsteekt. 

De dikte der ï'ijsvulling en het aantal der elkander krui
sende ï'ijslagen worden in het bestek opgegeven. De dikte van 
drie ï'ijslagen bedraagt 43 en die van twee lagen 30 c3I. 

Voor de stukken, waarin drie lagen voorkomen, wordt 
het r p van de geheele grondlaag, by wijze van uitschotlaag, 
in de lengte van het stuk of rechthoekig op de richting 
der laagwaterlijn gelegd; dat der volgende laag, met de 
eerste kruisende by wyze van optreklaag in de breedte van 
het stuk afgeschoten, en de derde laag met de tweede 
kruisende insgelijks bij wijze van optreklaag bewerkt, elke 
laag van wiep tot wiep gelegd, zoodat de onderste banden 
van elke rysbos achter de wiep en de knoopen der bossen 
naar boven en naar dezelfde zy'de vallen. 

Kraagstukken, uit twee elkander kruisende ryslageti samen
gesteld, bestaan uit eene grondlaag, by wijze van uitschot
en eene kruislaag by wyze van optreklaag bewerkt. De 
bossen der grondlaag worden evenwijdig aan de laag-
waterlyn gelegd. 

De ï'ijsvulling wordt in dicht aaneengesloten lagen be
werkt, zonder openingen, zoodanig dat zy, na vast beknepen 
en aangesjord te zyn, eene gelijkmatige dichtheid verkrijgt. 
Het aantal in elke laag te verwerken bossen wordt dooi
de directie in overleg inet den aannemer geregeld, in ver
band met het meer of minder maathouden van het rys, ot' — 
wanneer in het geval van § 35 de onderste laag rys door 
riet wordt vervangen — van het riet. 

De onderwiepen van bet bovenroosterwerk worden dwars 
over de bovenste i ijslaag gelegd. By kraagstukken of laag* 
water-bezettingen kan in overleg met de directie echter van 
dezen regel worden afgeweken. 

In het bovenroosterwerk wordt, evenals hiervoren voor 
het onderroosterwerk is bepaald, haringband bevestigd ter 
plaatse waar de proppen komen. 

De sjorringtouwen van het onderroosterwerk worden om 
de overeenstemmende kruisen van het bovenroosterwerk 
bevestigd; om de overige kruisen van het bovenroosterwerk 

o 
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wordt een dubbele kruisband geslagen, evenals biervoren 
bij liet onderroosterwerk is bepaald, 

§ 20. (109—114, 132.) Betiiining, proppen, boeien 
cn bevestiging. Voor zoover de stukken beneden de laagste 
ebben vallen, worden op de beide buitenste wiepen rond-
loopende en voorts op elke tweede wiep, zoo overlangs als 
overdwars, recht loopende tuinen van haringband aan 1.15 
M lange Walchersche staken gevlochten, volgens § 6, welke 
tuinen niet de wiepen van het bovenroosterwerk de noodige 
hokken voor den na te melden ballast vormen. De langsche 
tuinen, welke over de dwarsche komen, worden om den 
vierden staak met een ankerpaal voorzien, evenals die der 
gangboorden van het stuk. Al de tuinen op het beneden de 
laagste ebben vallende gedeelte worden vóór het afdrijven 
van het stuk neer- en aangedreven. 

In zoover als de stukken op hunne plaats in het werk 
met de laagste ebben blootvallen, worden zy na het zinken 
evenwijdig aan den oever met tuinrijen bezet, zoodat elke 
dwarswiep tusschen twee tuinen is ingesloten. Hiertoe wor
den staken van buitengewone lengte verwerkt. 

Wanneer de directie het verlangt, wordt ook een gedeelte 
der boven laagwater komende tuinen vóór het afdrijven 
gevlochten en onmiddellijk na het zinken aangedreven. 

in liet stuk worden zooveel proppen geslagen als de 
omstandigheden vorderen. Bij iedere prop worden drie opvol
gende wiepen in de lengte en vijf in de breedte onbemind 
gelaten. De tuinen op de overige gedeelten van het stuk I 
mogen wel nader, doch niet verder dan twee tusschen- ! 
ruimten van elkander komen. 

Vóór het afdrijven der stukken moeten de noodige ankers, ! 
dreggen, trossen en kolders, zoomede de vereischte latten en ! 
st aken tot het voltooien der algemeene betnining, ook in | 
de opengelaten vakken bij de proppen, aanwezig zijn, ten
einde, wanneer de directie het verlangt en als het stuk in 
de raai ligt, de betnining overal te voltooien. 

Vóór het zinken worden de noodige ankertrossen om de 
proppen gesprenkeld. Zy blijven gedurende 24 uren na 
het zinken staan. 

Ingeval zinkstnkken door andere gedekt moeten worden, 
kunnen de proppen worden vervangen door onder- en boven-
krulswerken, ieder bestaande uit onderling stevig bevestigde 
latten volgens bestek. 

Aan het zee- en het landeind, voor zoover dit laatste 
meer dan 2 M. onder laagwater valt, wordt voor elke 20 
M. breedte (evenwy'dig aan de laagwaterlijn gemeten) eene 
wit of rood geverfde houten blokboei of ijzeren boei vast
gemaakt, alsook eene dergelijke boei wederzijds van het 
stuk voor elke 30 Jl. lengte (haaks op de laagwaterlijn.) 
Deze boeien blijven gedurende twee etmalen aan het gezon
ken stuk bevestigd. 

Zoo de directie het ter voorkoming van afschuiven noodig 
oordeelt, wordt het stuk gedurende twee of meer dagen 
door voldoende trossen aan deu oever bevestigd gehouden. 

§ 21. (115.) Al 'hnkeniiig. De raaien der stukken 
worden volgens aanwijzing der directie nauwkeurig afge
bakend door voldoende, boven hoog water reikende sparren. 

§ 22. (121—125, 131.) Ballast. De in het bestek bepaalde 
hoeveelheden ballast, 't zij steen of vletgrond, moeten in het 
aan het zinken voorafgaande getij bij het zinkstuk voor
handen zjjn. Bij gebreke daarvan of ingeval' van geheele 
of gedeeltelijke afkeuring van den aangevoerden ballast, 
mag het zinkstuk op het bedoelde getij n * e t worden gezon
ken, maar wordt het zinken uitgesteld tot ten en ander 
in orde is. 

§ 23. (120.) Tijd van het zinken. Het zinken ge
schiedt bij de kenteiing van het getij. De keus van het 
meest geschikte oogenblik blijft aan den aannemer. 

§ 24. (123, 127—129, 133.) Vaartuigen met toe-
behooren. De ballast wordt na voorafgaande meting voor 
deel in vletschuiten overgeladen. 

Aan den kop of het zeeëinde van elk zinkstuk komt 
een steenschip te liggen, langs de zijden der stukken ten 
minste één steenschip en zooveel vletschuiten als tot ver
krijging eener gelijkmatige steenbelasting wordt noodig 
geoordeeld. 

De vletschuiten moeten volgens opgaaf der directie ge
nummerd zijn, alvorens zü op het werk worden toegelaten. 
Ook tijdens het zinken wordt het nummer van elke schuit 
door eene vlag in top aangeduid. 

Al de vaartuigen worden naar behooren geankerd of 
gemeerd en brengen elk ten minste ééne scheerlijn naar 
den wal of het tegenoverliggend vaartuig. Er wordt gezorgd, 
dat een deel der vaartuigen, daartoe vooraf' aangewezen, zoo
danig aan de scheerlijnen wordt bevestigd, dat by liet vieren 
of loswerpen der zinklynen, de vaartuigen vooreerst op hunne 
plaats blyven, doch zich vervolgens gemakkely'k over het 
stuk laten verdeelen. 

Indien een anker of dreg aan het zinkstuk vastraakt of 
de ankertrossen na het zinken niet gemakkelijk van de 
proppen kunnen worden afgelicht, worden de touwen of trossen 
beneden laag water afgesneden. 

§ 25 (130.) tie tal werklieden. Tot het aanbrengen 
en verdeelen van deu ballast worden ten minste 5 manschap
pen per 100 M 2 . zinkstuk in het werk gesteld, zonder de 
vletters of schippers en hunne knechten mede te rekenen. 

§ 2(5 (134—138.) Herstel van gebrekkige zinking. 
Ingeval een zinkstuk of gedeelte daarvan onder het zinken 
min of meer uit de afgebakende raai is gedreven, wordt de 
veranderde richting ervan by het eerste stil water door de 
directie met den aannemer op den wal uitgebakend. 

Indien de afwy'king meer dan een tiende der lengte van 
het afgeweken gedeelte bedraagt, wordt volgens aanwijzing 
der directie door en voor rekening van den aannemer een 
nieuw stuk gezonken, dat het onverdedigd gebleven bodem
of oevervlak ruim bedekt, met by'levering van den noodigen 
ballast tot geheele bestorting als voor het zinkstuk zelf 
was bepaald. 

Indien het geheele stuk meer dan een tiende van zyno 
lengte uit de afgebakende raai is gedreven, wordt ter ver
vanging daarvan een geheel nieuw stuk van gelyke grootte, 
eveneens door en voor rekening van den aannemer. 

Valt het zinkstuk tegen de bedoeling geheel beneden laag 
water of meer dan een tiende der lengte te veel of te 
weinig op den oever, dan wordt evenzoo een nieuw ge
deelte gezonken van 10 M. meer lengte dan het verschil 
bedraagt. 

Wanneer het stuk te ver zeewaarts, doch met het land
eind boven laag water ligt, wordt het voor rekening des 
aannemers zooveel noodig opgebroken, gelascht, bijgewerkt en 
met steen bezet. Ligt het stuk een tiende der lengte of 
minder te hoog of te ver op den oever, dan wordt, wanneer 
de directie het verlangt, het te hooge gedeelte uitgebroken 
en niet in rekening geleden. 

§ 27 (131, 139—142, 143.) Bestorting. Eerst wan
neer het zinkstuk in behoorlijke richting aan den grond 
zit en al de ballast erop gelost is, mag het nastorten 
van puin of steen aanvangen. Deze storting geschiedt ge

durende den tijd dat het getij de minste kracht heeft, ter 
bcoordeeling van de directie. 

By de bestorting, hetzy die geschiedt met grond, steen 
of puin, wordt alles aangewend om de bewerking juist, 
gelijkmatig en goed aaneengesloten te doen geschieden. 
Hiertoe moeten de richtingen der te bestorten strooken door 
baken worden aangewezen, de noodige peilingen geschieden 
en de vaartuigen goed geankerd en gemeerd zyn. De directie 
heeft het recht het storten te doen ophouden of de schepen 
te doen verhalen. Tegen hare bevelen in gestorte bouwstoffen 
worden als niet geleverd beschouwd. Tot verzekering van 
een en ander plaatst de aannemer op elk steenschip een 
door de directie aan te wijzen onderbaas, die onmiddellijk 
onder hare bevelen staat. 

Binnen veertien dagen na het zinken moet de helft van 
de bepaalde hoeveelheden na te storten ballast op ieder 
stuk zyn gelost en binnen zes weken na het zinken van 
ieder stuk moet de geheele nabestorting zyn afgeloopen. 

Niet goed gestorte hoopen worden zooveel doenlyk op
gespoord en geëffend en de minder gedekte gedeelten aan
gevuld. Ingeval de bestorting onregelmatig is geschied, 
tengevolge van nalatigheid des aannemers of van het niet 
nakomen der gegeven bevelen, wordt ten koste van den 
aannemer door bijstorting boven de bepaalde hoeveelheid in 
het gebrekkige voorzien. De bestorting boven en zoover 
mogelyk beneden laag water wordt by het eerstvolgend 
laagwatergety ten genoegen van de directie geëffend. 

De bovenstaande bepalingen zyn eveneens van toepassing 
op het bestorten van oude zinkstnkken en van niet bezonken 
oevers. Geschiedt zoodanige bestorting met verschillende 
steensoorten, dan wordt de kleinere steen na den grootere 
gelost, om zooveel doenlyk de overblijvende holten te vullen 

§ 28 (116 —119, 126). Rijwerken van het land-
einde. De boven laag water liggende gedeelten van zink
stnkken worden in den oever gespond, zoodat de bovenste 
wiepen daarmede iu hoogte overeenkomen. De vooroever 
wordt onder eene regelmatig opgaande helling bewerkt en 
de steile kanten onder laag water zooveel mogelyk afge
stoken. De zinkstukken worden roet de hooger of naast
liggende werken zoodanig vereenigd, dat alles met elkaar 
een dicht en aaneengesloten geheel vormt. 

In deu regel worden de landeinden der stukken onver
wijld na het in de raai brengen belast met vooraf daartoe 
aangevoerden steen. Voor zoover het stuk met het laagste 
water bloot komt, wordt de steen — by voorkeur Doornik
sche — regelmatig tusschen de betnining gezet. 

Wanneer het landeinde van een zinkstuk te hoog mocht 
vallen om het stuk te bekwamer tyd in de raai te kunnen 
brengen, kan onder goedkeuring der directie een gedeelte 
van zoodanig landeinde op de plaats zelf bijgewerkt wor
den, echter onder volledige verplichting van den aannemer 
ont ook in dat geval voor eigen rekening de meerdere op
pervlakte te bewerken en te belasten, welke uit eene af-
schuiving mocht voortvloeien of om andere reden noodig 
n»ocht zyn. 

§ 29 (151.) Rijzenbedden. De samenstelling van 
rozenbedden is volkomen dezelfde als die van zinkstnkken, 
me< dien verstande, dat eerstgenoemde op hunne plaats in het 
Werk zelf in den droge worden in elkaar gezet en afgewerkt. 

R A T I O N E E L B O U W E N . 

( Vervolg.) 

R(j het afwerken van het inwendige der gebouwen hebben 
*B in het algemeen dezelfde beginselen in het oog te houden, 

l e bjj de bespreking van den opbouw werden op den voor

grond gesteld. Ook daarbij hebben wij wel degelijk rekening 
te houden met de vochtigheid van bodem en klimaat. Wij 
zullen de volgorde in acht nemen, waarin de onderdeden 
van het werk zich in de werkelijkheid aan ons voordoen. 

Maar al te weinig wordt er in den regel gewaakt tegen 
het optrekken van vocht uit den bodem binnen het gebouw. 
Het is een feit, waar al te weinig op wordt gelet, 
dat elk woonhuis door het stoken in den winter als het 
ware tot een wyden trekschoorsteen wordt gemaakt, die de 
vochtige grondlucht met de daarin voorhanden ziektekiemen 
opzuigt. Is de bodem eromheen met eene humuslaag of gras
mat bedekt, die de vrije gemeenschap tusschen bodemlucht 
en dampkring verhindert, dan kan een verwarmd woonhuis 
horizontale luchtstroomen in den bodem verwekken, die 
de besmetting over groote afstanden aanvoeren. Dit is 
de reden, waarom het wonen in pas drooggemaakte polders 
zoo ongezond is. In de steden sluiten de keibestratingen en 
vooral de asphaltwegen de bodemlucht op gelyke wijze van 
de atmosfeer af. 

De afwisselingen in het peil van het grondwater hebben 
mede een voornaam aandeel in de ongezondheid der wo
ningen. Het grondwater is de sfeer, waarin zich de ziekte
kiemen ontwikkelen, als de omstandigheden daartoe gun
stig zyn; by verlaging van het peil, waardoor een deel 
van den bodem tijdelijk opdroogt, dringen zy met de grond
lucht in de huizen. Om gelyke reden is het tijdelijk onder-
loopen van kelders door hooge rivierstanden zoo bedenkelijk: 
te Dordrecht heb ik meer dan eens verband meenen te ont
dekken tusschen ziektegevallen en uitdroging van het met
selwerk van zulke huizen. 

Het valt niet te ontkennen, dat er tot nog toe groote 
kosten verbonden zyn aan de afdekking van deu bodem 
binnenshuis door water- en tot op zekere hoogte lucht-kee-
rend metselwerk; te verwonderen is het daarom niet, dat 
men niet gemakkelijk overgaat tot dure maatregelen, waarvan 
de uitwerking niet voor onmiddellijke waarneming vatbaar 
is. Wel hebben theoretici als eenvoudig en minkostbaar 
middel natte klei en zelfs graszoden aanbevolen, maar eiken 
bouwkundige is het duidelijk, dat de eerste alleen door een 
volkomen standvastig grondwaterpeil op den hier vereiscliten 
graad van vochtigheid zou te houden zyn, terwyl eene gras
mat alleen onder paalwoningen bestaanbaar is en wij daartoe 
tot den bouwtrant onzer barbaarsche voorvaderen zouden 
moeten terugkeeren. 

Doch hebben wy' om tot het doel te geraken geen ander 
materiaal ter onzer beschikking dan klinkers en cement? 
Zou het asphalt niet in den eenen of anderen vorm daartoe 
te benuttigen zyn? Een feit is, dat zelfs eene dunne asphalt-
laag ook het vochtigste lokaal vry maakt van bodemtiitwa-
seming. My'ne werkplaats aan de Polytechnische school - -
waarover straks nader — is daar een sprekend voorbeeld 
van. Het gietasphalt, zooals dit voor bevloeringen wordt 
toegepast, is ontegenzeggelijk veel te duur, doch de vraag 
is, of dit niet in eene veel geringere dikte op eene enkele 
platte laag baksteen zou zyn aan te brengen; misschien zou 
ook asphaltpapiei, asphaltvilt of zelfs asphaltlak aan het doel 
dienstbaar te maken zyn. ( l) 

Kan men aan het afsluiten van de bodemlucht om gelde
lijke redenen minder zorg besteden dan in het belang der 
gezondheid wenselielyk zou zyn, dan sclienke men. ook met 
het oog op de duurzaamheid van het vloerhout en de daaraan 
aansluitende betimmeringen, te meer zyne aandacht aan de 
specie, waarmede de ruimte binnen de muren wordt opge
hoogd. Zoo mogelijk bezige men daartoe enkel zuiver scherp 
en liefst grof zand, in geen geval afbraak van huizen, afval 
uit werkplaatsen of sintels. Met afval en afbraak kan men 
zich licht de sporen der huiszwam in huis halen, terwijl de 
ontwikkeling daarvan te beter in de band gewerkt wordt, 
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naarmate de ophoogingsspecie grooter vermogen heeft om 
water vast te houden. Nu staan — al gelooven ook tal van 
huizenbouwers vast aan het tegendeel i2) — in dit opzicht 
sintels bovenaan. De Duitsche hoogleeraar Dr. HAKTIO, die 
met groote nauwgezetheid de huiszwam heeft bestudeerd en 
beschreven, heeft door proeven aangetoond, dat, terwyl 1 M*. 
grof grindzand niet meer dan 19 liter water vasthoudt, 1 M 3 . 
fijn zand 394 en 1 li*, sintels 403 liter water in zich op
gesloten kan houden. 

Met het oog op de huiszwam is er zeker niets zoo be
denkelijk, als het aanstampen der vloerliggers in de ophoo
gingsspecie, wat vroeger meer gebruikelijk was dan nu, 
maar op het platte land hier en daar nog wel voorkomt. 
In de steden zorgt men vrij algemeen voor luchtruimte onder 
den vloer en tracht die te ventileeren door een of meer 
roosters in den buitenmuur. Hier blijft echter altijd iets ge
brekkigs in, als men niet zorgt voor doorstrooming van 
lucht door tegenover elkaar aangebrachte openingen in twee 
muren en, als er een lokaal met opgelioogden steenen vloer 
tusschen of bij voorkomt, voor een luchtkoker van aarden 
buizen daaronder door. (Wordt vervolgd.) 

(') De heer O. HORN te Arasterdam, vertegenwoordiger van de 
United I.immer & Vorwohle Aspbalto Cy. heeft zich bereid verklaard 
omtrent dit punt uadere inlichtingen ia te winnen en deze in dit 
blad bekend te maken. 

(2) Nog zeer onlangs zag ik te Delft op een rijkswerk de van 
de hei-locomobielen achtergebleven asch ec sintel!1 tot ophooging 
binnen het gebouw aanwenden. 

I N G E Z O N D E N STUKKEN. 

ELSHOÜT a/d KINDERDIJK, 25 Januari 1894. 

Mijnheer de Redacteur ! 

Met genoegen heb ik in Uw blad van 20 dezer gezien, 
dat ook de afdeeling „ Wijze van uitvoering" in behandeling 
wordt genomen, zoomede, dat daaraan door U reeds een 
begin van uitvoering is gegeven. Gevolg gevende aan het 
daarbij door U gedane verzoek, komt het mg wensclielyk 
voor, U het volgende medetedeelen: 

Oiitgraving en uitbaggering. Het door U onder § 1 
gemelde geldt uitsluitend voor eene voorafgaande ontruiming 
tot het maken van een kunstwerk, d. w. z. een van steen, 
hout of ijzer gebouwd werk. 

Voor het verdiepen van vaarten, kanalen of rivieren, is 
de 2e alinea van § 15 der A. V. ra. i. onmisbaar (l) 

Afdammen en drooghouden. Niettegenstaande de dam
men als gereedschap van den aannemer zijn te beschouwen 
en als zoodanig, wat de constructie betreft, naar zijn goed
vinden behooren aangebracht te worden, is in sommige 
gevallen de goedkeuring der Directie een vereischte, inzon
derheid wanneer de daarbinnen uit te voeren werken spoed 
vereischen. 

Een te zwakke dam berokkent den aannemer soms niet 
alleen veel schade, doch kan bovendien de tijdige oplevering 
belemmeren. Dit laatste euvel is door boete niet te verhelpen. 

Heeft eenmaal de Directie hare goedkeuring aan een dam 
gehecht, dan behoort by eventueel bezwijken voor het 
hierdoor geleden tijdverlies geen boete toegepast te worden. 

Ophooging en aanaarding. Alinea 1 van § 11 der 
A. V. is in. i. zeer nuttig. Zettingen in kaaimuren en uit
wijkingen van beschoeiingen vinden meermalen plaats, doordat 
deze van de grondzyde over te groote hoogte met natten, 
slappen grond aangevuld en daardoor aan te grooten druk 
blootgesteld worden. Door meerdere stabiliteit wordt dit niet 
altijd voorkomen, daar toch gevallen bekend zjjn, waarby 
een naar den eisen gebouwde muur door de persing van 
den grond met paalfundeering en al uitweek. Het is dus 

vooral noodig, dat de daarvoor te bezigen grond voldoend 
droog zij. (*) 

Blokzoden. Zoo er al geene vergissing omtrent het ver
werken van blokzoden in de A. V. heeft plaats gegrepen, 
kan ik mij' toch in geen geval met die manier vereenigen, 
en wel om de volgende redenen: 

Blokzoden worden in hoofdzaak toegepast, wanneer by 
beperkte breedte, of bij aansluiting tegen een kunstwerk, 
een steil beloop onvermijdelijk is. Gewone graszoden zijn dan 
ter bezoding ongeschikt, om reden dat die afzakken. Men neemt 
dan zijne toevlucht tot van levende grasmat voorziene teer
lingen van klei, die met de begroeide zijde naar voren 
aangebracht, onmiddellijk een groen talud opleveren. 

Zonder blokzoden mislukt het met gras heteelen van 
steile beloopen in de meeste gevallen, daar bij eenige droogte 
of vorst het reeds ontkiemde zaad met de af kruimeling 
omlaag zakt. Alleen by langdurig, vochtig, warm weer, 
kunnen gewone bezoding of bezaaiing gelukken. Voor het 
behoud van het werk verdienen blokzoden in elk opzicht 
de voorkeur. 

Volgens § 18 der A. V. geldt uitsluitend de meerdere 
samenhang der blokzoden, door de daarin aanwezige gras
wortels ; de wyze van verwerken is echter in strijd met 
de bedoeling van Art. 2. ;:)) 

Slotopmerking. Uwe opmerking betreffende de foutieve 
uitbakening, voor zoover die door of onder toezicht dei-
Directie is geschied, deel ik geheel; daarentegen kan ik inij op 
het punt der foutieve schatting van de inklinking bij ophooging, 
met uw inzicht niet vereenigen. Waar belangrijke ophoo
gingen moeten plaats vinden, kunnen door te voren ver
richte grondboringen den aannemer inlichtingen verstrekt 
worden. Elke bekwame Directie zal deze boringen ter bepa
ling van het proflei eener belangrijke ophooging noodig 
achten. Nu is het waar, dat bij al die gegevens de bereke
ning kan falen, doch daar staat de risico tegenover. Juist 
de bekwaamheid van den aannemer, zijn overle< om voor-
deelig uit te voeren en de risico, geven aan zijn bedrijf 
iets eigenaardigs. Het gebeurt toch vaak, dat de aannemer 
door gepaste maatregelen afschuiving en verzakking voor
komt, terwyl voorts de wyze van aanbrenging een belang
rijken invloed op de inklinking der ophooging zelve kan 
hebben. Inklinking behoort m. i. steeds voor rekening van 
den aannemer hersteld te worden. Verzakking alleen dan, 
wanneer blykt, dat de aannemer dit van zijn standpunt op 
geenerlei wijze kon voorkomen en hy te voren door bestek 
of teekening hiermede op geenerlei wyze in kennis was 
gesteld. (*) 

Eindelyk geef ik U nog in overweging geene bepalingen 
uit de A. V. weg te laten, tenzy die beslist overbodig 
blyken. Immers hoe minder de voorschriften in de algeraeene 
behoeften voorzien, des te uitgebreider zouden later de 
bestekken moeten worden. (5) 

Hoogachtend, 
C. A. VERHEIJ. 

(•) Deze opmerking komt mij gegrond voor. Ik stel daarom voor 
§ 1 te lezen als volgt: 

(*) Ik ken voor aanaarding van kaaimuren, beschoeiingen, eni 
geen beter materiaal dan vlelzoden; een daarmede opgezette kaut blijf 
op zich zelf staan. Waar men geene vlet zoden ter zijner beschikking 
heeft, is droog aangestampte grond zeer zeker te verkiezen bovea 
natten bagger, doet waar de werken zich met fundeering en al 
begeven, is de oorzaak daarvan eer te zoeken in den slappen onder
grond, die door het gewicht der ophoogingsspecie wordt uitgeperst, 
dan in laatstgenoemde zelf. 

Ik blijf dus vooralsnog de voorkeur geveu aan mijne redactie 
van 5 3, omdat die algemeen is. 

(') De bepaling betreffende blokloden kan dunkt mij gerust weg
blijven. Het materiaal heeft dunkt mij zeer weinig algemeen belang-

(ii Wat de beer V. bier zegt is m. i. het heste pleidooi vóór 
bet weglaten van elke bepaling omtrent inklinking. De aannemer 
levert bf onder profiel op en dan is de klink voor zijne rekening 
e n risico; 6f hij levert zooveel pet. hooger op als het bestek bem 
,oorschrijft, maar dan is hij er ook van af. 

ft) Volkomen waar. Maar wat beslist overbodig is en in elk geval 
in het bestek genoemd wordt, moet er dan ook uit. Bondigheid, 
zakelijkheid, duidelijkheid en gemakkelijk overzicht, dit zijn dunkt 
mij de eerste veretsebten, die men aao A.V. moet stellen. 

v. D. K. 

§ 1 (12, 15). Outbrav ing en uitbaggering. Het 
in het bestek bepaalde te ontgraven of uit te baggeren 
proliel zuiver op te leveren en daartoe alle daarbij voor
komende boomstammen, palen, steenen, enz. weg te ruimen. 
Wanneer deze voorwerpen gevaar voor de scheepvaart kun
nen opleveren, moet de aannemer onmiddellijk de Directie 
daarmede in kennis stellen en er bovendien een zichtbaar 
teeken by plaatsen ter waarschuwing. 

Wanneer bij' ontgravingen telegraafleidingen in het gezicht 
komen, alsook ingeval van beschadiging van telegraafkabels 
door baggerwerk, geeft de aannemer dadelijk bericht aan 
de Directie, alsook aan het naastby gelegen Ryks-telegraaf-
kantoor, met juiste opgaaf der plaats. 

Ontgravingen ten dienste van den aanleg van kunst
werken zullen geschieden ter voldoende breedte om die 
werken ongehinderd te kunnen aanleggen en niet dieper 
dan daartoe volstrekt noodig is, opdat de werken zooveel 
mogelyk komen te rusten op vasten, ongeroerden grond. 

De uit de ontgraving of uitbaggering voortkomende specie 
moet volgens aanwyzing der Directie worden geborgen, ten 
einde de uitvoering van het werk en het verkeer zoo min 
mogelijk te hinderen. 

Ik laat in deze afdeeling van mijne A.V. met opzet alle boete
bepalingen achterwege, omdat daarin door § 32 der Administratieve 
Bepalingen eens en voor altijd is voorzien. Het bedrag der boete 
behoort m. i. voor elk bijzonder geval, in verband met de zwaarte 
der overtreding en de daardoor getroffen belangen, in bet bestek 
te worden vastgesteld. 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen worden üechts eenmaal in deze rubriek opgenomen 

M A A N D A G 13 F E B R U A R I . 
('nlenborg. 7 uur. De heer G. Prins Czu. namens den beer 

II. Leeman in bet hotel Veeu aldaar: het afbreken van het be
staande woonhuis en het terzel'der plaats weder opbouwen van e«u 
nieuw woon- en winkelbuis iu de Tollestraat aldaar. 

Heerenveen. De heer J. Wierda, ten zijnen kantore: het afbreken 
en weder opbouwen eener voorbuizinge met annexe werken aan 
de Plaats te Cubaard, bewoond door Jorritsnia. 

Langweer (Fr.) 11 uur. liet gemeentebestuur van Doniawerstal 
ten êmeentehuize: 1. het oudersuoudswerk aan de gemeente- en 
dorpsgebouwen enz. over 1894. 

Tilburg. Het R. K. parochiaal kerkbestuur van Korvel, t-n 
kollichuize van André Smits te Korvel: het bouwen van een gesticht 
met bijbouwen voor de Eerw. Fraters. 

DINSDAG 13 F E B R U A R I . 
Alkmaar. 12 nur. Het gemeentebestuur: het maken van den 

onderbouw van een gashouder bij de gasfabriek le Alkmaar met 
eenige bijbehoorer.de werken, begr f 5860. 

Kolderveen (Dr.) 12 uur. Het bestuur der coöperatieve vereeni-
P'ng stoomzuivelfabriek Nijeveen—Kolderveen, bij K. van 't Ende: 
net afbreken van een achterhuis en het opbouwen van een boter-
luliriek te Kolderveen. 

Menwer.Amstel. 12 uur. Het gemeentebestuur: het rioleerings-
e " uestratingswerk der van Eeghenstraat en aangrenzende straten 
°l» een gedeelte van het Willemspark, met alle daartoe behoorende 
materialen en arbeidsloonen. 

1'ilburg. 6 uur. De Eerw. algemeeue overste der Zusters van 
Liefde, ten koffiebuize het Molenzicht te Korvel: het bouwen van 

üeldegesticht met aanhooren te Korvel. 
„ WOENSDAG 14 F E B R U A R I . 
"eventer. 10 uur. Het gemeentebestuur: het leveren van een 

•ardsteenen draagring met biibehoarende neuten voor een te bouwen 
gashouder. 

I 's-ljruvcnhage. 11 uur. De architect J. H. Eshuis: het bouwen 
vau eene villa aan de Groot Hertoginne Laan te 's-Graveulinge. 

Gouda. I uur. Het gemeentebestuur: 1. Het uitvoeren van eenige 
werken iu de Zwem. en badinrichting: 2. het onderhoud der stu
kadoorwerken in de gemeentegebouwen ged. de jaten 1894, 1895 
en 1896. 

DONDERDAG I.". FEBRUARI. 
Beek en Donk (N.Br.) 3.30 uur. Het bestuur der aid. Heek en 

Donk der N. Br. M. v. I.., teu berherge van M. van Will: het 
bouwen vau een roomboterfabriek, met woonhuis, enz., met gedeel
telijk bijievering van materialen volgens bestek. 

Nederhorst den Berg (N.H.) 11 uur. In liet koffiehuis van H. 
Bak: het kouwen eener schuur, koetshuis met stalling enz., op het 
erf van den heer C. B. Streefkerk te üvermeer, gemeente Nederhorst 
den Berg. 

Botterdam. 1.30 uur. Het bestuur vau ''eu polder Blommersdijk, 
in de Gioote Romein, West-Schickade 181: bet maken van een 
machine en ketelhuis me', toebehooren, op eeu terrein nabij de 
Hillegundastraat, gemeente Hillegersberg. 

Rotterdam. 2.30 uur. De linna's l'li. van Ommeren en P. A. 
van Es en Co., in een der bovenzalen van het Poolsehe Koffiehuis 
(Beursplein): 1. het maken van eene paalfiindecriug voor eene 
ijzeren sehd, eene houten terrein-afsluiting, alMnede bestrating van 
een terrein, plm. 2700 M a . ; 2. het maken en stellen van eene ijzeren 
shed, lang 48 meter, breed 15 meter, op eeu open terrein aan de 
Rijnkade te Rotterdam. 

Westot'geest (Fr.) Bij deu heer H. W. de Bruin ender lettet 
F: het bouwen van een cichoreifahiiek met pakhuis enz. aldaar. 

ZATERDAG 17 FEBRUARI. 
Buitenpost 12 uur. (Fr.) Het gemeentebestuur van Achtkarspelen.-

1 het afbreken en weder opbouvten van de ondcrwijzerswoniug] te 
Gerkesklooster; 2. het vertimmeren van de school aldaar; 3. het 
leveren van 24 schoolbanken, een kachel enz. 

Deventer. II uur. De heer O, A. Peteri, in het koffiehuis van 
den beer It. Rikkeit, Brink aldaar : het af breken van Z.Eds, beslaand 
eu bet bouwen van een nieuw woon- en winkelhuis in de Kleine 
Overstraal aldaar. 

Enschede. 12 uur. Namens den Kerkenraad der Gereformeerde 
gemeente A, te Enscii.dc, in het hotel Klomp, het bouweu van 
eeue kerk met toren en pastorie op een terrein gelegen aan de 
VVilhclminastraat. 

Lelden. 11.30 uur. Dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland, 
in hel gemeentelandshuis; het onderhoud ged. 1S94 van de sluizen, 
bruggen en wacbterswoniagen langs den Rijn, te Rijn/aterwoude en 
Ter Aar, van het gebouw voor waarnemingen te Oude Wetering en 
vau de telegraaflijn tusschen Oude Wetering en Roelofarendsveen, 
in 9 perceelen. 

Velzen iN. 11.) 12 uur. De aannemer A. de Groot Ctn., in bet 
hotel Appeldoorn: het bouwen van 2 directiekceten in den Zuid. 
wijkermeerpolder. 

MAANDAG 19 FEBRUARI. 
's-Gravenhagc. 11.30 uur. Het provinciaal bestuur: het herstellen 

van het gebouw bestemd voor woningen ten dienste van het brug. 
personeel aan de Koepoort te Delft. 

DINSDAG 20 FEBRUARI. 
Groningen. 2 uur. De maatschnppij tot exploitatie van staats

spoorwegen, aan het bureau van den sectie-ingenieur, in dc Oude 
Kijk-in-'t Jatstraat; bestek C: het verrichten van eeuige onder-
derhoudswerken aan de gebouwen, kunstwerken enz. der lijnen 
Harlingen—Nieuweschans en Groningen—Delfzijl, in 9 perceelen. 

Oude Pekelu (Gron.) Het R. K. Parochiaal Kerkbestuur van 
den H. Wiliibrordus: het bouwen van een pastorie. 

Utrecht. 2 uur. (Locale tijd.) De maatschappij tot exploitatie 
van staatsspoorwegen, aan bet Centrnalbureau bij de Moreelse 
Laan, bestek no. 649; het uitbreiden en wijzigen van sporen en 
wissels en het maken van eenige diverse werken len behoeve van 
de wetkplaats en magazijnen van weg en werken op het station 
Utrecht, oegr. f 6900. 

WOENSDAG 91 FEBRUARI. 
Poortvliet (Zeel.) 12 uur. Het bestuur van het waterschap 

Poortvliet, in het gemeentehuis: het verbeteren der haven, liet 
< maken van een nieuwe beschoeiing met havenplateau en keibestrating 
j en verdere bijbehoorende werken te Nieuw-Strijen. 

DINSDAG 27 FEBRUARI. 
Groningen. 2 uur. De maatschappij tot exploitatie van staats

spoorwegen, op het bureau van den sectie-ingenieur A. J. Buis, 
Oude Ktjk-in-'t Jatstraat, bestek D: het uitvoeren van verfwerken 
met bijlevering der materialen op de lijnen Harlingen—Nieuwe 
Schans en Groningen—Delfzijl, in 8 perceelen. 
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A F L O O P V A N A A N B E S T E D I N G E N . 
Amsterdam. Het maken van een vergrooting van de visitatiezaal 

in bet stationsgebouw Bcntheim, volkens bestek D O . 575. Laagste 
A. Grote und Söbne te Bentbeim voor f 2735. 

Amsterdam. Het verbouwen van eenige kelders enz. op het 
terrein van bovengenoemde bierbrouwerij. Laagste L. de Neef Lz. 
aldaar voor f 18.300. 

liussuni. Het bouwen van eene dubbele villa. Laagste H. VVeitjens 
aldaar voor I 10.737, gegund. 

Deventer. Het afbreken van een bestaand en het bouweu van 
een nieuw woon- en winkelbuis. Laagste G . Hulleman aldaar voor 
f 8525, gegund. 

Deventer. Het herbouwen van het afgebrande perceel aan de 
Groote Overstraal. Laagste H. Visscher aldaar voer f 2910. 

Grave. Het slechten van een gedeelte vestinggrond. Laagste L. 
v. d. Broek aldaar voor f 230?/ 

Heerlen. Het maken van een gebouw voor waterbezorgiug. met 
welput op het slation Nuth. Laagste J. Ubachs te MaastriebPvoor 
f 4500. 

Leeuwarden. Het dempen en rioleereu van de gracht langs de 
Turfmarkt, de Tweebaksmarkt, bet Blokhuisplein en bet Zwitser-
waltje. Laairste G. Jansen aldaar voor f 38.979, 

Jieede. Het amoveeren vau een boerderij en het bouwen van 
een woonhui* met slachterij, ronkerij en zouterij, buiten de leve'ing 

van steenen eu pannen. Laagste Ü. Markerinck aldaar voor f 3800. 
ümmelanderwtyk. De onderhoudswerk*n ten laste van boveoge. 

noemd waterschap, gedurende 1894. Laagste F. Burger te Veendan» 
voor f 345, uitgezonderd het verf-, glas- en behangwerk waarvan 
aannemer is geworden L. Voor in 't Holt te Ommelanderwijk 
voor f 109. 

Oudckerk a/A. Het bouwen van eene pastorie. Laagste voor i n 

waalsteen G. A . van Spanje te Haarlem voor f 17.169 en voorin 
v echtsteen dezelfde voor f 17.404. 

Roermond. Het afbreken van het bestaande en bel opbouwen 
van een nieuw rectoraat. Laagste T. Moors voor f 5683. 

Rotterdam. Het maken van een administratiegebouw, portiers
huisjes, euz. aan de Kruisstraat aldaar. Laagste P. J. C. Hofman 
te Kruliugen, voor f 34.790. 

Rotterdam. Het vergrooten van het pompstation der hydraulische 
inrichting op Feyenoord. Laagste A . Toorenvliet, voor f 25.500. 

Tegelen. Herbestediog van het verbouwen der school. Laagste 
J. Ververgaard voor f 4240. 

Utrecht. Het bouwen van een villa in het Hoogelandspark. Laagste 
J. Bousman Jr. te IJselstein voor f 22.482. 

Zwolle. Het bouweu van een schutsluis op de Dedemsvaart, ter 
vervanging v a n d e bestaande schutsluis no. 2, met daarbij behoorende 
werken. Laagste G. Hazelhoff te Oude Pekela voor f 30.883. 

Zwolle. Het vernieuwen van twee bruggen. Laagste C. J. van 
Dijk te Genemuiden voor f 1524.98, gegund. 

ADVERTENTIËN. BELANGRIJKE VERKOOP 
Alle soorten van 

ZICEI 
en 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D. DOMINICUS & SóHNE, 
te Remscheld-Vleringhausen (Rbelnl.) 

Gevestfcd in 1822. (55) 
Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
wij U gratis en franco toezenden welke 

B (j P . NOORDHOFF 
verschenen: 

te Groningen is 

BOUWKUNDIG ALBUM. 
Verzameling van Kleine Ontwerpen 

voor Architecten, Timmerlieden, Aanne
mers, Opzichters, aankomende Bouw
kundigen enz. 

EERSTE SERIE, 
rooB 

T H . M . M . V A N G R I E K E N . 
Met 51 platen. Prijs I' 13.75. 

Ook verkrijgbaar in 11 maandeiyksche 
afleveringen a I' 1.2.1. 

TWEEDE SERIE, 
nooit 

M . E . C . P L E M P , 
Civiel-Ingenieur, heeraar aan de H. B. S. 

le Maastricht. 
Met 50 platen. Prijf* f 12.50. 

Ook verkrijgbaar in 10 maandeln'ksche 
afleveringen tl 1' 1.25. (75) 

Gunstige beoordeelingen verschenen o.a. 
in De Gids, De Opmerker, Spectator e. a. 

om uit onverdeeldheid te geraken. 

Notaris LINSSEN te Roermond, zal 
op Maandajc 5 Maart 1804 en vol
gende dagen, telkens des voormiddags ten 
10 ure, te Roermond nabij het magazijn 
aan de Kapellerlaan, tegen contante be
taling publiek verkoopen: 

De hoogstbelangrijke Partij 

A F G I E T S E L S EH V O R M E N , 
behoorende aan de ontbonden firma 

GUYPERS & STOLTZENBERG; 
waaronder vormen voor het reprodneee-
ren van eenige monumenten in de Renais 
sance Stijl; o. a. Graftombe Engelbert 
van Nassau te Breda; Monument Graaf 
van Assendelft te Breda, enz.; diverse 
Afgietsels van de Koorbanken te Dordt 
en Enkhuizen, studie voor scholen, beeld 
houwers en ornamentwerkers; voorts Frag 
menten, bestaande uit volledige reliefs, 
groepen, beelden en ornamenten der XHIe 
tot XVIIIe eeuw. 

Nadere inlichtingen te bekomen aan 
de kunstwerkplaatsen der tirma CUYPERB 
& Co., te Roermond, alwaar tevens op 
franco aanvrage, lijsten der diverse vor 
men en afgietsels verkrijgbaar zijn. 

M A i\ iS 11 EI M E R 

P o r t l a n d - C e m e n t - F a b r i e k , 
FA BK I EK sül&rÏÏSs. FABRIEK 

Opgericht 

1861. 

WEISEMAU 
b Mainz. 
Opgericht 

1864. 

Vuurvaste Steen-
F A B R I E K , 

Wed. N. S. A. Brantjes&Co,. 
P i li >i i: it i: \ 1). 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, Blokken, ScheKKen, Trot-
t o h l< n< I-. Smeltkroezen, etc. 

Leveren in den kortst mogelijkeu tijd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar teekening of 
model. 172) 

Levert haar beproefd en voortreffelijk 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin
dend, onder garantie van de grootste 
bindkracht, gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijks meer dan 450.000 
vaten. 

HOOFD - VERTEGENWOORDIGERS 
voor de Z u i d e l i j k e Provinciën: 

Wed. A. Terkuhle & van Swijndregt, 
Rotterdam. 

Voor de N o o r d e l i j k e Provinciën: 

DE BEER & LEHREN 
A Al S T E R D A KI, (60) 

H A N D E L A R E N in 

Marmer en Bouwmaterialen. 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor het Kebruik 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 e n en at testen gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBURG", 
(70) Rijswijk (Z.-II.) 

10 Februari 1894. A R C H I T E C T Ü R A . 4 7 

S T O O M C L A S S L I J P E R I J 
en FABRIEK voor het ornanienteereii van 

V E N S T E R - ^ & 

SPIEGELGLAS. 

4Z 

(61) 

e2 
S AAM

FIRMA- eR 
GRAFPLATEN, 

in wit en zwart M A R M E R G L A S . 

ZANDBLAASMACHINE. 1 B I I I U M adres. 

Sierlijke Monsterboeken norden op aanvrage verstrekt. 

D E G R O E V E N 
VAN 

(69) 
y j r r T T T I T T I I X I l l I I I l TTTTTT • T T T T T T T T TTYTTTrrtT.'i . 

KOMIMGMEMWr 
• T O e c ^ D L S C J ? « , c J ? e T D i s c ! ; 
O T C d e r n o e k ^ eau voet^lev 
b o u l o f D ö t t e r i&lev, oer p 

^ T D a L c p L ü e o U e ü , « 3 . , 

T M T E y M o p M W R M & W T O G B M R 

J. MEUR/N 
te Aiidernncli a/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (8) 

la Andernachsche Tras 
en Trassteen 

op MtreiiffKte keur verder: 
DRIJF- of Z W E M S T E E N ; L A 

VA!» R O T S T EEN beste en goedkoop
ste SIERSTEEN' voor Tuinen, Terrassen, 
Tnin8alons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

CC 
CC 
lm 
lm. 
O 
O 

> 
+-
O 
O 
t_ 

CD 

STOOMFARR1EKEK van 
D A K P A N N E N , V O R S T E N , B A A N T E G E L S , B A K K E N C E M E N T - en 
K U N S T Z A N D S T E E N , H Y D R O Z A N D S T E E N , C E M E N T en I J Z E R , 
(syst. MONIKR) M O Z A Ï E K ! - en E F F E C E M E N T T E G E L S , R I E T P L A N K E N , 
T E R R A C O T T A , enz. 

Handel in Metselsteen en andere Bouwmaterialen. 
A. OOSTHOEK & ZOON, Alfen a/d Rijn. 

Sterk conciirreerenile prijzen direct op aanvraag, 

P. DOLK & ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

1-4 
CD 

CO 

O 

i . i s i r > i<: > -
Machine-, Stoomketel- en 

Constructiefabriek. 
S C H E E P S BOUW W E R F 

met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

UZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeewerken, 
JL IS K E Tt S , 

U Z E R E N EN S T A L E N K E T T I N G E N . 
•net certificaat van I^loyd's 

en Bureau Veritas. 

J A P A N L A K V E R F , 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Garri-, 
RUW S P I E G E L - , 

W I T - , KRISTAL-, BROEI en M E L K -

G r T „ A S . 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 
GEBOGEN G L A S en D A K P A N N E N . 

L e n z e n - en P a t r i j s p o o r t g l a z e n . 
(67 ) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

UTRECHTSCUE 

HY DROZANDSTEENWERKEN, 
Van de Pol & Wickop, 

U T R E C H T , 

L e v e r e n : 

beter tegen de b u i t e n l u c h t bestand 
als vernis of olieverven. 

M Ö L Y N & Co., 
(57) R o t t e r d a m . 

PORTLANDCEMENT 
„JOSSON &r e » " 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. B R A A T , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 1 1 8 

N AMSTERDAM, A. E . B R A A T , Fokke-
Simomstraat 7 4 . ( 66 ) 

volkomen gelyk aan N a t u u r s t e e n en 
uitsluitend door steenhouwers bewerkt 

In voorraad: 
DORPELS, NEUTEN, BORDESPLA

T E N , T R A P T R E D E N , GOOTSTEENEN, 
GRAFMONUMENTEN, B A L U S T E R S , 
P A L E N voor scheidingen en hekwerk, 
SLIJPSTEEN EN, enz. 

Fabriek en Kantoor: Kroezelaan-
Merwedeknnnal. (62) 

S t o o m J a l o u s i ë n Fabr iek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E P R I J Z E N . (73) 

8. B R U I G O M , 
JLRXHEM. 
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CAHB0L1NEUM 
„Van Baerle", 

E E X I *. E A G E \ T l 'N voor 
Nederland cn Ko lon iën: 

Cf. M. BOKS $- Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) I I X . 

DE L I N T & C°, ROTTERDAM. 
NIEUWE HAVEN Nü. 39 Hl, 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
(59) Vraag dessins enz. 

LEONARD SLIGCHER, Honnickendam. 

mm 

G r o o t e v o o r r a a d 
V A N 

STALEN BALKEN. 
in alle courante profielen 
op lengten van 5 tot 
12 Mr., ojiklim 
mende n 
Vi 

regens 
'het grootere 
lagvermogen 

"kunnen lichtere pro-
ielen in sl iuil gebezigd 

'worden, waardoor stalen 
b a l k e n voordeeliger in het ge-

ruik zijn dan yzei en hulken. 
H. E. OVING Jr., (74) 

74 Haringvliet, ROTTERDAM. 

\MERIKAANSCHE HOUTBOURMACHINES EN BOREN. 
Ui til l n i l t end fabrikaat en b i l l i j k e p i 'ÜS . (76) 

AlUIHiit WHIV 
en L I J S T E N , 

volgens b e s t a a n d of op t e g e v e n 
p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

it. W. KOGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courantop 
aanvraag gratis. (12) 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583 bij ae Utrechtsche straat, 

A M S T E R D A M . 

BOYLE's P A T E N T 

Luchtpompventilators 
en Schoorsteenkappen 

Duizenden 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) 

A1ISTËLS BOUWklllNG, 
Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit dd. 10 Aug. 1888, No. 33, Staatsblad No. 271,1888. 

P R I J S V R A A G 
voor een hoofdstuk betreffende „HET BOUWVAK" 

in een aanstaande wet op den arbeid. 
I'ROURAMMA's zyn, zoover de voorraad strekt, te verkrijgen tegen 

betaling van 10 cents, ten voordeele van de afdeeling „ Z i e k e n f o n d s " , by 
ROELOFZEN & HÜBNER en SCHELTEMA & HOLKEMA's Boekhandel, 
Amsterdam. 

UTRECHTSCHE LOOD WIT F A BR1EK, 

GHEVE ' S 

F i r m a O . G K E V E , U t r e c h t , 
is beter dekkend, lijm i witter en beter 

klemiioudeiid dan eenig ander; 
is bekroond door den Nederl. Schildersbond, 

Tentoonstelling van Decoratieve 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 Ingenieurs, Gemeente-
Arcliitecten 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 eu Fa
brieksmerk, welke allen wettig zyn gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur geleverd, des-
verlangd met certificaat van ooi sprong. 

Men leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in bet „IS', v. d. Dag" 
dd. 31 Jan. 1887; in de „Huis - en Decoratieschilder" dd. 1 Mei 1887; in de 
„Ingenieur' dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de„ Schilder" dd. 1 Mei 1889 ; in de 
„Opmerker" 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 Dec. 1891. (27) 

Verkrijgbaar bi] alle soliede Verfhandelaren en Drogisten. 

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A d v e r t e n t l C n in dit blad kotten Tin 1—6 regelt 
00 centt, iedere regel meer 10 cento. Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgevers i 

J . V A N D E R E N O T & Z O O N , 
M A A S S L U I S . 

A l l o n i l v c r t p u t l ë n in ARCHITECTURA opgenomen 
worden gratia geplaatst in DB AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Mettelaart, Machinisten, Smedec, 
Verver», em. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

A L G E M E E N E V O O R S C H R I F T E N V O O R D E 

U I T V O E R I N G V A N W E R K E N . 

(5de t'ervolg.) 

Aanmerkingen op en bezwaren legen deze ontwerpvoorschriften, 
van welken aard en van wieu ook, zullen mij ten al'eu tijde zeer 
welkom zijn. 

De tusschen ( ) geplaatste cijfers duiden de overeenkomstige § § 
der Kijks A. V. aan. v. D. K. 

Art. 5. J P a l i - e n b a a r d w e r k e n . 

§ 30. (82, 8 5 - 89, 91, 92, 179). Rijspakwerk. 
Ryspakwerk uit enkele rijslagen wordt als volgt samenge
steld: Nadat de grondslag geheel of vaksgewijze waterpas 
is afgewerkt, wordt eene dicht aaneengesloten, schuins op 
en tegen elkaar geplaatste geschulpte ry bossen aangelegd, 
haaks op de voorlyn, inet de boleinden in het voorvlak van 
het te maken pakwerk. Deze ryslaag wordt bevestigd door 
15 cM. hooge vleehttuinen zonder ankeistaken, ten getale van 
5 op Geldersch rys, 4 op Hollandsch rys en 3 op Brabantsch 
of Schouwsch rys. De palen lang 1 M. De voorste tuin 
wordt geplaatst tegen en over den eeisten band van het 
rys en van achter voorzien van eene plat gewerkte, op
staande wiep. De afstand der volgende tuinen van den 
eerste bedraagt 0.50, 1.15 en 1.95 M. Daarna wordt de 
rijslaag vol met zand en water ingespoeld. 

In byzondere gevallen, ter beoordeeling der directie, wordt 
de beschreven eerste pakwerklaag op eene dicht aaneenge-
slotene platte laag rysbossen gelegd, waarvan de koppen 
buiten het voorvlak van het pakwerk uitsteken en op den 
voorland waarvan een stevige kieltuin is aangebracht. 

De ruimte tusschen den eersten en den derden tuin wordt 
gevuld met puin of klei volgens bestek. Achter den derden 
tnin tot tegm de ontgraving geschiedt de aanvulling met 
den afgegraven grond in dunne, vast aangestampte lagen. 
"ot goede vereeniging met den staanden rand der ont-
graving wordt deze zooveel mogelyk ruw gemaakt. 

\ ervolgens wordt op nieuw eene laag rysbossen aange-
*egdi behandeld en met puin en grond bedekt als de vorige; 
e>> dit wordt zoolang herhaald, totdat liet pakwerk ter ver-
MBClite hoogte is opgewerkt, terwijl het voorvlak eene helling 

van 7 der hoogte, of zooveel als noodig is tot verkrijgt 
een» geregelde aansluiting tegen bestaand werk. 

De bovenste rijslaag wordt echter na het aanbrengen der 
tuinen over de volle breedte van het pakwerk aangevuld 
m e t vletzoden of puin. (s) 

Rü'spakwerken van 2 M. hoogte of minder worden in 
C 1 1 regel uit Brabantsch of Schouwsch rys samengesteld, die 

Vi*n ineer hoogte uit Geldersch of Hollandsch iys. 
Wanneer pakwerk van Brabantsch of Schouwsch rys 

meer hoogte dan 1.50 M. en pakwerk van Geldersch of 
Hollandsch rys meer hoogte dan 2.50 M. verkrijgt, wordt 
het met samengestelde rijslagen bewerkt, dat wil zeggen, 
voor elke 80 cM. vermeerdering in hoogte worden de tweede, 
vierde, zesde laag, enz., achterwaarts verbreed door eene 
uitschotlaag uit platliggende, dicht tegen elkaar aangesloten 
rysbossen, waarvan de boleinden telkens 80 cM. achterwaarts 
komen van de onmiddellijk daaronder liggende ryslaag; voor 
elke uitschotlaag wordt het aantal vleehttuinen der ryslaag, 
waai toe zy behoort, met eene vermeerderd en deze vlecht-
tuin wordt alsdan telkens 80 cM. achterwaarts van de 
laatstvoorgaande geplaatst. 

De bewerking der eerste, derde, vy'fde laag enz. en de 
onderlinge afstanden der tuinrijeii blyven zooals hiervoren 
is beschreven. 

De tuinen op de uitschotlagen worden vooral goed neer 
gedreven en des noods iets minder hoog dan de andere be
werkt, opdat nergens het vlechthout boven de grondaan-
vulling verheven blyve. 

De breedte van een pakwerk zonder uitschotlagen wordt 
by gebruik van Geldersch rys aangenomen op 3.50 51., van 
Hollandsch rys op 2.50 51., van Brabantsch rys op 2 51. 
en van Schouwsch rys op 1.75 51. Elke achterwaartsehe 
verbreeding door uitschotlagen wordt voor 80 cM. in reke
ning gebracht. 

De dikte of hoogte van het pakwerk wordt gemeten van 
den grondslag af tot aan den kop der staken van den 
vooisten vlechttuin op de bovenlaag. Is voor het bovenvlak 
eene helling in de richting der lengte bepaald, dan wordt 
de afbreking der waterpasse lagen en de zooveel noodig 
gewyzigde behandeling der bovenlaag door de directie aan
gewezen. 

Het gi'ondprofiel 1 oven het pakwerk wordt volgens aan
wijzing der directie afgewerkt en met graszoden bedekt. 

(8) In § 88 der Kijks A . V., 2e ziusuede, wordt gesproken van 
bezetten met stuakrijru na het stellen der vlechttninvu. Daar dit 
mij niet duidelijk is, heb ik het voorloopig maar weggelaten. 

§ 31. (90, 179). Pakwerk van slieten. Nadat de 
grondslag alivoren is afgewerkt, worden lagen slieten aan

gelegd van 25 tot 30 c.5I. dikte, elke laag met drie, de 
bovenste echter niet vier vleehttuinen bevestigd, de tuin-
palen lang 1 M. Iedere laag slieteu wordt verankerd met 
eene laag Hollandsch rys van platte, dicht aaneengesloten 
rysbossen, tegen den tweeden tuin aansluitende. 

De ruimten tusschen de voortuinen, behalve die op de 
bovenlaag, worden met schietlagen ("; volgewerkt Tegen 
den tweeden tuin der onderlagen en den buitentuin der 
bovenlaag worden naar verkiezing der directie bossen blad
riet of wiepen aangebracht, waartegen de aanvulling plaats 
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keelt met goeden kleigrond tot een weinig boven den boven
kant der tuinen. De staande kant der ongraving wordt 
alsvoren ruw gemaakt. 

(») Wat zijn scbietlagen ? 

§ 32. (145 — 150 179). Baardwerk bijeben vloed. 
Het baardwerk langs den laagwaterrand van dijkvellen 
wordt samengesteld van Hollandscli rijshout. 

Eerst wordt langs de laagwaterlijn eene vlakke sponde 
gegraven, ten minste 30 J M . breed en aar. de achterzijde 
steil afgestoken ter hoogte van 20 c 11. 

De eerste rij bossen of grondlaag wordt met de boleinden 
vast tegen dezen steilen kant gelegd, elke bos rechthoekig 
op de laagwaterlijn, en met een te volle lengte ingeslagen 
staak achter den kopband bevestigd. 

Op iedere vier bossen worden, in schuine richting, met 
de bleezen zeewaarts, twee dwarsbossen gelegd, zoodat het 
midden op ongeveer 150 M. van de achterzijde der grond
laag komt. De boleinden dezer dwarsbossen vallen op de 
reeds uitgeschoten bossen der grondlaag en de bleezen onder 
de vier opvolgende bossen. 

Verder worden, telkens 30 tot 40 c.M. uitschietende, de 
volgende rijen eveneens gelegd, met staken vastgezet en 
van dwarsbossen voorzien, totdat de afstand tusschen de 
koppen der binnenste en de halve lengte der uiterste rij 
bossen met de verlangde breedte van het baardwerk over
eenstemt. 

Op den bovenrand wordt eene deklaag aangebracht, be
staande uit eene rij goed aaneengesloten bossen, met de 
bleezen naar binnen en de boleinden ter halve lengte van 
de buitenste bossen der uitschot laag, welke laatste inmiddels 
wordt gelijk gehouden. Vervolgens wordt de geheele dek
laag, van rü tot ry 30 tot 40 cM. optrekkende, tot over 
den binnenrand of de boleinden van de binnenste benedenrij 
afgewerkt, zonder gebruik van dwarsbossen of doorgaande 
staken. 

Het geheele werk wordt bezet met vlechttuinen volgens 
§ 6, op 40 c.M. ouderlingen afstand, komende de buitenste 
vlechttnin binnen en tegen de uiterste kopbanden van de 
deklaag; de palen in de uitschotlagen 0.80, in de deklagen 
1.20 M. lang. 

Wanneer de directie het verlangt, wordt het baardwerk, 
in plaats van met vlechttuinen, met door ankerstaken be
vestigde wiepen bezet. 

De geheele oppervlakte van het baardwerk wordt tot 
ruim de hoogte der vlechttuinen of wiepen dicht met schor-
kloeten bezet en gedekt, het gras in de oppervlakte. De 
bezetting der ruimte tusschen de beide uiterste tuinen of 
wiepen geschiedt eerst met het volgende gety of op den 
anderen dag, nadat de alsdan bespeurde oneffenheden ge
noegzaam met i-ijs en vletgrond zyn aangevuld. By gebrek 
aan vletgrond kan de belasting met steen of puin geschieden. 

§ 33. (165—173, 179.) Hoard- of pak werk op de 
bovenrivieren. Voor dit baardwerk worden naaldhout, 
eiken of andere houtsoorten toegelaten, mits voldoende aan 
de Geldersche rysmaat. De deklagen moeten van Geldersch 
ryshout gemaakt worden. 

De bewerking geschiedt met uitschot, optrek- en deklagen, 
De uitschotlagen worden, ter plaatse waar de voet van het 
werk komt te rusten, bos voor bos vooruitgeschoten, ter 
breedte naar de bestaande diepte geregeld en tot zoodanige 
lengte als de kracht van den stroom toelaat. 

Elk dezer uitschotlagen op afstanden van 80 c .M. te 
bevestigen door wiepen, alsmede door een of twee tuinen 
langs de stroomzyde en door eene wiep over de buitenste 
bossen. De tuinen of wiepen van eiken uitschot te beginnen 

en te eindigen binnen in het werk, en de einden dier 
wiepen met stevige banden aan de daaronder liggende te 
verbinden; de wiepen op 50 c.M. afstand in eene behoorlijke 
orde te bezetten met kribpalen. 

Wanneer de uitschotten vergenoeg vooruit gebracht zyn, 
worden zy overdekt met een spreidsel van dunne lagen 
losgesneden bossen, dicht en effen gespreid, gelyk en be
hoorlijk stroomwaarts afkragende, beginnende uit de voorste 
bossen van de drijvende baard- of uitschotlaag en eindigende 
op het vaste werk; de dikte niet meer dan 4 0 cM., tuinen 
en wiepen daaronder begrepen; de breedte naar de op die 
plaats bestaande diepte. 

De lagen vast te maken roet twee tuinen langs de stroom
zyde en wiepen over de geheele oppervlakte op afstanden 
van 80 c.M. en bovendien eene wiep langs den buiteusten 
tuin, die tevens langs de buitenpunt omzwaaien en op de 
halve breedte in de laag versterven moet; de wiepen naar 
behooren met kribpalen te bezetten eu vast te maken De 
tuinen met rechte strekkingen en de einden op het vaste 
werk, zoomede de wiepen inwendig te brengen en met taaie 
banden aan d wiepen van het vaste werk te koppelen. 

Zoodra het werk door uitschot en optreklagen tot eene 
genoegzame lengte gevorderd is, wordt het beballast met 
de beste te bekomen kiezel en grof grint, klei met grint, 
grof rivierzand of ook zoogenaamd gas, van de beste hoe
danigheid, die in de nabijheid van het werk te verkrygen 
is ten genoegen der directie, in dier voege dat de baard 
vlot bly've; doch zoodra men bemerkt, dat het werk be
gint grond te raken, dien ballast te vermeerderen en op 
hoopen op de oppervlakte te zetten, die ten minste eeu M". 
en naar gelang van de sterkte van den stroom tot 2 M 3 . 
toe per strekkende M., inhouden. Deze ballast moet zoolaug 
blyven staan als de directie noodig acht en, naar mate 
het werk vordert, vermeerderd wordeu, waarop bijzonder 
te letten. 

Zoodra het werk ver genoeg gevorderd is en door ineen
pakking gelyk raakt mei den waterstand, worden de hoopen 
b a l l a s t op last der directie geslecht, zoo over het lichaam 
als over de glooiingen; vervolgens wordt dit gedeelte van 
het werk met eene dunne deklaag overtrokken, bewerkt en 
vastgemaakt als ten aanzien der optreklagen is bepaald. 
Deze laag weder te bezetten inet geregelde kitsen, die ten 
minste 1 M : i . per strekkende M. inhouden. 

Nadat het werk aldus over zyne geheele lengte tot de 
hoogte van het water is ineengezet eu afgewerkt, wordt 
de erop staande ballast geslecht en op gelyke wjjze met 
deklagen voortgewerkt, totdat met inbegi ip der bovendeklaag, 
welke met de tuinen eene hoogte van 35 c.M. verkrijgt, 
het geheele werk de aangegeven volle hoogte, lengte, 
breedte en glooiingen heeft verkregen. 

De onderdeklagen te bewerken als enkele rijslagen, volgens 
§ 29 eerste zinsnede, doch bezet met drie tuinen; de buitenste 
tuinen worden van achteren voorzien van eene plat gewerkte, 
opstaande wiep. 

De bovendeklaag moet bezet worden met tuinen op 
onderlinge afstanden van 60 c.M Voor deze laag wordt 
het gladste rijshout verwerkt, effen en glad gespreid in de 
richting, die de directie aangeeft. De aanvulling geschiedt 
met den in het bestek bepaalden ballast tot boven de kop-
ken van de palen der tuinen. 

De tuinen voor dit werk moeten 15 c.M. hoog zyn, de 
tuinpalen in de uitschotlagen 0.80 M., in de deklagen 1.20 
M. lang, van gelijke dikte, recht en gaaf, 28 stuks op de 10 
M., rechtstandig gezet en doorvlochten met uitgezochte latten. 
Vóór het opbrengen van den ballast de palen der tuinen 
aan te kloppen en de tuinen op het hout vast neer te 
drukken, zoodat er geene ruimte tusschen het hout der 
lagen en der tuinen overblijft. 

De deklagen worden onder dezelfde glooiing als het daar
onder liggende ryswerk opgewerkt. De wiepen vau glad hout, 
behoorlijk gevlyd en gebonden met zeven taaie banden op elke 
11. lengte, ter dikte van 30 cM. in omtrek. Gekroond of 
gekreukt hout wordt voor het maken van wiepen niet toe
gelaten; er wordt alleen ryswaardenhout toe gebezigd. 

De breedte der deklagen wordt gemeten tusschen de 
buitentuinen, zonder de uitstekende koppen en bleezen mede 
te rekenen. De hoogte van het werk wordt gemeten op de 
koppen van de palen der tuinen op de bovendeklaag. 

Bewerking met zinkslukken. De aannemer is bevoegd het 
baardwerk op te trekken op eene doorgaande grondlaag 
van zinkslukken volgens § 19 van ten hoogste 40 c.M. ry's-
vulling, mits deze laag aau den kop rechthoekig wordt be
werkt, langs de zijde vau het werk ten minste 4 M. en by 
den kop ten minste 10 M. voor den voet der helling van 
het werk uitspriuge. 

§ 34. (174— 176). Bleekwerk. By dit werk krygen 
de uitschotten eene breedte van 1.50 M.; de bossen worden 
sluitende en dicht over elkander gelegd met de bleezen 
stroomopwaarts, met eenig los hom dicht en effen gespreid, 
zooals door de directie wordt aangewezen; de bollen stroom
opwaarts bevestigd met 7 M. lange wiepen, 1 M. uit elkaar 
om den vierden band met krippalen beslagen, doch niet 
verder dan 2 M. in het water; de landeinden aan de on
derliggende wiepen met zware koppelbanden verbonden, en 
in goed verband gelegd; voorts nog te leggen twee wiepen 
van 10 M. lengte over den buitenkant van iedere uitschot-
laag alsvoren vast gemaakt. 

Wanneer deze laag ver genoeg gevorderd is, wordt zy 
met eene optreklaag van losgesneden bossen overdekt, aan
vangende op de buitenste bossen van het uitschot en ein
digende op den oever, effen gespreid in eene richting zooals 
wordt voorgeschreven en kruiselings over de bossen op 
afstanden van 60 c.M. met evenwijdige tuinen bevestigd. 
Over den buitenkant de laag te bezetten met een of twee 
overlangsche, doorgaande tuinen van meer dan gewone 
grootte en daartegen eene wiep te leggen. Voorts de noodige 
tuinen op afstanden van 2 M. te stellen, dwarshokken vor
mende voor den ballast, alles volgens aanwyzing der directie. 

Het zinken van het bleeswerk moet geschieden met kiezel 
of zand van de grofste soort, die in de nabyheid te verkrygen 
is, of met klei, vletgrond of puin, naargelang het bestek be
paalt, zoodanig dat de laag overal goed tegen den grond 
sluit. Na het zinken de laag verder te beballasten, zoodat 
in het geheel 0.6 M : ! . ballast per M*. gebezigd wordt. 

Ten einde de tuinen van de bleeslaag ten minste 50 c.M. 
in den vasten oever te kunnen beginnen, moet daar langs 
een banket van 0.50 tot l M, breedte worden gegraven. 

(Wordt vervolgd.) 

I N G E Z O N D E N STUKKEN. 

Mijnheer de liedacteur! 

Naar aanleiding van uw verzoek, om het aan uw adres 
inzenden van aanmerkingen met betrekking tot uwe Ontwerp-
Algemeene Voorschriften, neem ik de vrijheid voor wat betreft 
Art. ll, IJzer en staal, ook eenige opmerkingen van my'ne 
zijde aan u te doen toekomen, die m. i. tot verbeteringen 
zouden kunnen aanleiding geven, waartoe my mijne meer 
dan dertigjarige ervaring op het gebied van ijzerconstructie, 
eenig recht geeft 

Allereerst deel ik u mede, dat ik ook kennis heb genomen 
van de opmerkingen van den heer J . C. M A E te Duisburg, 
voorkomende ln het nummer van 13 Jan. 1 8 9 4 en consta
teer, dat ik volkomen sympathiseer met de denkbeelden 

daarin uitgesproken, zoodat ik zal trachten deze zoo min 
mogelyk te herhalen. 

§ 5 5 Geeft my aanleiding tot de opmerking, dat voor 
het gieten van yzeren voorwerpen, overeenkomstig het 
doel waartoe zij dienen, ook, zij het in geringere hoeveel
heid, spiegelijzer (dat niet grauw is) en in groote hoeveelheid 
oud gegoten ijzer, dit laatste vooral tot vermeerdering der 
deugdelijkheid, wordt gebezigd. 

Daar spiegelijzer eu oud gegoten yzer niet tot het grautv 
ruw yzer kni.nen gerekend worden, zou de redactie van 
deze paragraaf, dienovereenkomstig gewijzigd dienen te worden. 

§ 56. Gegoten ijzer. Ik acht het zeer noodig, dat 
daar wordt bijgevoegd dat het gegoten yzer moet zyn 
zonder gallen of holligheden, blazen, brassen, koude loop, 
oneffenheden of andere gietgebrekett, en dat het alle ken-
teekenen vau een voldoenden hiltegraad by de gietiug moet 
bezitten. 

De trekvastheid en draagkracht by buiging is zeer juist. 
By gegoten yzer mag geene uitrekking, contractie of hoe
veelheid der buiging worden voorgeschreven. 

§ 57. Gegoten ijzeren buizen. Het is niet noodzake
lijk voor alle construction, dat rechte gegoten yzeren buizen 
alty'd verticaal moeten gegoten worden; ik wenschte daarom 
voor de laatste alinea te lezen: 

De rechte buizen moeten, zoo dit in het bestek is voorge
schreven, verticaal (te lood) gegoten wordeu. 

§ 58 tot 61. Daar bij alle andere ijzersoorten de vereischte 
I draagkracht enz. is voorgeschieven, wensch ik ook § ^8 
! voor staal, dienovereenkomstig te zien aangevuld. 

Verder ontbreekt by alle voorschriften van § 5 8 tot § 6 1 
l de vereischte contractie van de breuk, in procenten van de 

oorspronkelijke doorsnede. 
Hel is my zeer goed bekend, dat verscheiden fabrieken 

niet gaarne de hoeveelheid van contractie garandeeren ; toch 
is het mij gebleken, dat aau die fabrieken, waar men gewoon 
is goede materialen te vervaardigen, en waar meu by de 
fabrikatie zich ten doel stelt het materiaal volledig aan de 
eischen van het bestek te doen bean t worn den, tegen de 
garantie van de contractie weinig of' geen bezwaar bestaat. 

Aan die fabrieken, waar men met zoo gering mogelyke 
qualiteit tracht te volstaan, vindt men op dit punt meestal 
groote bezwaren tegen deze garantie. 

Nu weet ik ook zeer goed, dat men zonder de waarneming 
van de contractie toch wel het materiaal kan beoordeeleu; 
daar bjj geringe contractie de buiging dikwijls meer of 
minder te wenschen overlaat; echter is het in twijfelachtige 
gevallen wenselielyk meer dan één factor te hebben, waarom 
de afkeuring van het materiaal kan volgen. 

Het is bekend, dat bij goed materiaal het aantal pro
centen contractie ongeveer 1.2 tot 2 maal het aantal pio-
centen uitrekking bedraagt, en wel is over het algemeen 
het materiaal des te beter, naarmate deze verhouding grooter 
is. Met dit beter zyn bedoel ik het meer weerstand bieden 
aan levende krachten. 

Ik wenschte diensvolgens in de volgende paragrafen ook 
het volgende opgenomen te zien : 

§ 58. Gegoten staal. Het gegoten staal moet van de 
beste en fijnste qualiteit zyn. Het moet volkomen gelijk
slachtig op de breuk zyn en mag geene gallen of holligheden, 
blazen, bersten, scheuren of andere giet gebreken bezitten, 
en moet vry' zyn van alle gebreken, waarvan de voorwerpen 
van gegoten yzer vry moeten zyn. 

Na de gieting en afkoeling moeten de gegoten voorwer
pen met de meeste zorg uitgegloeid en langzaam afgekoeld 
worden. De proefstukkeu moeten aan het stuk worden 
aangegoten en na de uitgloeiing daarvan worden afgenomen. 
Deze proefstukken mogen daarna niet meer afzonderlijk 
worden uitgegloeid. 
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De proefstukken moeten over eene lengte van ruim 20 
cM. machinaal met eene gelyke doorsnede zuiver worden 
bewerkt. De totale lengte der proefstukken wordt genomen 
in verband met de te bezigen beproevingsmachine. De 
grootte van de doorsnede over de genoemde 20 cil. lengte, 
zal in den regel netto 250 tot 500 inM2. bedragen. 

Deze proefstukken moeten ten minste 48 KG. per mM 2 . 
gedurende twee minuten kunnen dragen. De uitrekking zal 
over de lengte van 20 cM. worden gemeten en moet bij 
zware voorwerpen, by de breuk minstens 7 "ƒ„ bedragen. 
De contractie van de breuk moet bjj zware voorwerpen 
minstens 9 ° / 0 van de oorspronkelijke doorsnede bedragen. 
Hy kleine voorwerpen wordt eene uitrekking van minstens 
10 ° / 0 en eene contractie van minstens 18 w / 0 vereischt. 

Hoeveelheid vau buiging wordt voor gegoten stalen voor
werpen niet voorgeschreven. 

§ 58a. Gesmeed gegoten staal. Dit staal moet 
gegoten en gesmeed zyn. Het moet van de beste en tijnste 
qualiteit, en volkomen gelijkslachtig op de breuk zyn. 
Het mag geeue der gebreken bezitten, waarvan de voor
werpen van gesmeed yzer vry moeten zyu Het moet behoor
lijk kunnen gehard worden. 

De proefstukken of de voorwerpen, waarvan deze worden 
genomen, mogen niet worden uitgegloeid, wanneer niet de 
geheele party dezelfde nitgloeiing ondergaat. 

De afmetingen der proefstukken worden genomen, als die 
welke voor het gegoten staal zyn voorgeschreven, terwijl 
de bewerking op dezelfde wyze moet geschieden. 

Deze proefstukken moeten minstens 50 K G . per mM2. 
gedurende twee rainuteu kunnen dragen, terwijl de draag
kracht gedurende dienzelfden tyd niet grooter dan 55 KG. 
per mM 2. mag zyn. 

De uitrekking by de breuk moet, gemeten over eene 
lengte van 20 cM., minstens 18 °/„ bedragen; zoodanig dat 
het product van liet aantal KG. draagkracht met het aantal 
procenten uitrekking niet kleiner zij dan 900. 

De contractie van de breuk moet minstens 35 ° / 0 be
dragen; zoodanig dat de som van het aantal KG. draag
kracht en het aantal procenten contractie ten minste 90 
bedraagt 

Voor de buiging worden proefstukken bewerkt met afge
ronde kanten, ter lengte van minstens 20 cM., ter breedte 
van zoo mogelyk minstens 40 mM. eu ter dikte van mins
tens 10 mM., welke koud, of by vriezend weder, by eene 
temperatuur van ongeveer 10° Celsius, zoodanig moeten kunnen 
omgebogen worden, tot beide einden van de beproevingsstaaf 
evenwydig en op een afstand, overeenkomende met de halve 
dikte der ataaf, van elkander verwijderd zyn. 

De voorgeschreven beproeving geldt ook, wanneer van 
vloeistaal staven of platen worden gewalst. Van elk geheel 
of gebroken honderdtal voorwerpen, mogen voor elk der 
voorgeschreven proeven drie stnks worden genomen, In dit 
geval kan ook in het bestek in verband met het doel, eene 
grootere draagkacht en in verband daarmede kleinere uit
rekking en contractie worden voogeschreven. 

§ 582». Weistaai . of staal voor bijzondere doel
einden. Voor al het andere staal moeten de voorwaarden, 
waaraan het moet voldoen, nauwkeurig in de bestekken 
omschreven worden, naar gelang van het doel waarvoor het 
moet dienen, hetzij voor grover of fijner gereedschap of 
voor instrumenten of anderszins. Tot nadere aanduiding kan 
voor deze soorten ook het vereische koolstofgehalte worden 
voorgeschreven. 

§ 59. Staafijzer voor bruggen, kappen, scheeps-
bouw enz. Het is blykbaar de bedoeling van den schrijver 
dat hiervoor kan gelezen worden: 

„Staanjzer, universaal-(strip jyzer, hoek-, balk-, goot-, T 
en andere soorten van protielyzer." 

Het is noodig dit afzonderlijk erby te noemen, omdat 
de voor te schryven buigproeven voor alle niet gelyk 
mogen zyu. 

Al het ijzer moet op de breuk een zilverkleurige vezel 
met niet meer dan 5 ° / 0 kristal, of zooals by zoogenaamd 
fijnkorrelig yzer en vloeiyzer eene fijne gelijkslachtige korrel 
vertoonen. 

Het vloeiyzer moet week, niet hardhaar, vloeiyzer zyn en 
behoeft niet te kunnen worden geweld. 

Het welyzer moet zich niet alieen goed laten wellen, 
doch mag ook ten gevolge van dat aan elkander wellen, 
daar ter plaatse niet in kwaliteit verminderen of merkbaar 
veranderen. 

De trekproeven verkrygen dezelfde afmeting en bewer
king als boven omschreven. 

Klinknagels. 

De proefstukken van staafijzer voor klinknagels en moer-
bouten van weiijzer, moeten gedurende twee miunten 38 
KG. per mM 2. kunnen dragen. 

De uitrekking per 20 cM. lengte bedraagt daarvoor 
minstens 18 ° / 0 . 

De contractie van de breuk minstens 35 ° / 0 der oor
spronkelyke doorsnede. 

Dit yzer moet koud kunnen worden omgebogen tot beide 
einden evenwydig en op een afstand met de halve dikte 
der staaf overeenkomende van elkander verwyderd zyn. 

Het moet opgestuikt kunnen worden tot op l / 3 der lengte, 
wanneer de oorspronkelyke lengte tweemaal den diameter 
bedraagt. 

Staafijzer tot 38 mM. 

De proefstukken voor al het andere staanjzer van vier
kante of ronde doorsnede, tot eene zyde of middellyn van 
38 mM., moeten gedurende twee miunten 3(3 KG. kunnen 
dragen. 

De uitrekking per 20 cM. lengte bedraagt daarvoor 
minstens 12 "ƒ„. 

De contractie van de breuk minstens 16 ° / 0 der oor
spronkelyke doorsnede. 

Dit yzer moet koud omgebogen kunnen worden tot beide 
einden evenwydig en op een afstand met de dikte der staaf 
overeenkomende, van elkander verwyderd zyn. 

Staajijzer dikker dan 38 mM. 

By staaf yzer van vierkante of ronde doorsnede van meer 
dan 38 mM. zyde of middellyn bedraagt de bovenbedoelde 
draagkracht 35 KG., de uitrekki ig 10 ° / 0 , de contractie 
13 "/„ en de buiging tweemaal de dikte. 

I.izer van 5 tot 15 mM. dikte. 
De proefstukken van universaal-, hoek-, balk- en goot-

yzer moeten by eeue dikte van 5 tot 15 mM. dikte 36 KG. 
per mM2. kunneu dragen, met dien verstande, dat in den 
staandeu wand van balk- en gootyzer eene draagkracht 
vau 35 KG. voldoende is. 

De draagkracht van T en alle andere soorten van pro
tielyzer moet 35 KG. bedragen. 

De uitrekking bedraagt in alle gevallen over de lengte 
van 20 cM. 12 ° / 0 . 

De contractie vau de breuk moet minstens 16 c / 0 der 
oorspronkelyke doorsnede bedragen. 

De buiging bedraagt, wanneer zulks plaats heeft als 
boven is voorgesteld, tot 3-maal de dikte. 

IJzer van meer dan 15 mM. dikte. 
Voor al het universaal- en alle soorten protielyzer wordt 

by eene dikte van meer dan 15 mM., de draagkracht inet 
1 KG. per mM'2. verminderd. 

De vereischte uilrekking bedraagt in die gevallen 10 ° / 0 . 
De contractie moet in dit geval minstens 13 •/„ bedragen, 
pc buiging als boven voorgesteld, tot 5-maal de dikte. 

Smeltijzer. 

Smelt- of vloeiyzer mag niet minder dan 37 en niet meer 
dan 44 °/o trekvastheid gedurende twee minuten bezitten 
(Zooals door u is voorgsteld.) 

De uitrekking als door den heer MAK is voorgesteld. 
De contractie moet minstens zooveel procenten, gemeten 

over 20 cM. lengte, bedragen, dat de som van het aantal 
KG. draagkracht en het aa.ital procenten contractie min
stens 90 bedraagt. 

De buiging als boven tot de halve dikte van het proefstuk. 
§ 61. Plaatijzer. Dat de proefstukken van het plaat 

ijzer moeten worden at- of uitgeboord, is niet noodzakelyk 
voor te schryven, daar dit eene bepaling is in het belang 
van het bekomen van goede resultaten, waarvoor de fabrikant 
zelf moet zorgen, daar het zyne zaak is, de proefstukken 
Zoo te behandelen, dat zy by de beproeving aan de ver 
eischten voldoen. 

De proefstukken of de platen, waarvan zy' worden geno
men, mogen niet worden uitgegloeid, wanneer niet de geheele 
partij deze uitgloeiing ondergaat. 

Voor de tabel van de trekvastheid enz. wenschte ik het 
volgende te nemen: 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

Trekvast- Uitrekking Contractie 
heid K G . over 20 cM. van 

SOORT V A N I J Z E R . per c M 4 . lengte. de breuk. 

langs dwars langs |dwars langs dwars 

WELIJZEB. 

- , . ) qualiteit I 
Brugplaten . j T , 

J> -li 

Scheepsplaten j " 

Ketelplaten | Vuurqualiteit 
tot 25 mM.) Front id. 
dikte toe. ( Romp id. 

Ketelplaten I 5 ° m » ' 
I \ uurq 

36 30 12 5 15 7 
35 28 10 4 13 5 
35 28.5 7 5 12 7 

31.5 27.5 5 3 7 4 

36 34 18 12 24 16 
35 33 12 8 15 11 
33 30 7 5 12 7 

In beide In beide In beide 
richtingen richtingen richtingen 
min hoog- min- 1 min min min 
stens; stens stens stens stens stens 

a b aXb C a + c 
37 tot 44 20% 900 45% 90 
36 tot 43 21% 900 47% 90 
35 tot 42 237» 900|j48% 90 

Scheeps- en brugplaten . . 
ip . . . . 
rqualiteit 

Tegen de overige hierboven niet genoemde bepalingen in 
U w voorstel heb ik geene overwegende bezwaren; alleen 
Weuschte ik de speling iu meer of minder gewicht voor het 
«el iee l in plaats van 3 ° / 0 tot 2 % teruggebracht te zien. 

Aangenaam zal het my zyn, zoo ook naar uw oordeel 
"•Pe opmerkingen zullen kunnen medewerken, om tot eene 
Voldoende oplossing van deze belangryke zaak te komen. 

Met de meeste hoogachting bly'f ik 

Uw dw. dienaar, 

A. A. VAN DER L E E R , 

Bouwkundige bij de Qemeentetverken 
te Rotterdam. 

Cen"*i < ^ n ' ' , ' e n t hetzelfde onderwerp is nog eeu uitvoerig stuk van 
de n| • TKRNEDES te Miilbeim a. d. Ruhr ter perse. Na 
Uolï•'•',"ls"'8 daarvan hoop ik op de opmerkingen van de drie heeren 

«e"Jk te repliceeren. v. D. K. 

N. C. K. te C a p e 11 e n by A n t w e r p e n . 
lo. Welke mélange zoudt U geschikt achten, voor buiten-

pleisterwerk ? 
2o. Wat is uw oordeel van een buitenmuur, gemaakt als 

volgt: Gevelsteen van Boom, 1 Doorniksche kalk en 
I*/% zand? 

3o. En h'>e denkt U, wanneer deze specie ook voor het 
fundament gebruikt werd en ter vervanging van het z. g. n. 
trasraam, dit fundament werd afgedekt b.v. 25 cM. boven 
den grondslag met eene laag asphalt van 2 cM. ? 

Een en ander wenschte ik aan te wenden bij het bouwen 
van twee villa's te Capellen bij Antwerpen. 

Ik heb van buitenpleisterwerk weinig persoonlijke erva
ring, doch heb tegenover tallooze gevallen van het tegen
deel, slechts zeer enkele waargenomen van iu goeden staat 
verblyven daarvan. Het komt mij voor, dat iu verreweg de 
meeste gevallen te groote vetheid van den pleistermortel 
en het daaraan onveimydelyk verbonden krimpen de voor

naamste oorzaak is van het losraken en afvallen. 
De losgeraakte en afgevallen stukken zyn namelijk elk op 

zich zelf dikwijls zeer hard en vast. 
Toch moet, dunkt my, elke deugdelijke hydraulische specie, 

mits met voldoende hoeveelheden zand vermengd, een deug
delijk pleistermateriaal kunnen opleveren. 

Het meest in aanmerking komt voor buitenwerk tegen
woordig Portland-cement; op 1 deel daarvan minstens 3 
deelen zaud by te mengen, met desnoods een weinig vette 
kalk, b. v. 1 ., deel, niet meer, om de plasticiteit te 
bevorderen. 

Trasmortel, 2 kalk op 1 tras en zooveel zand mogelijk, 
bij vette kalk in geeu geval minder dan 4 deelen, maar 
liefst meer; Doorniksche waterkalk met tenminste drie 
deelen zand. 

Ook voor metselspecie zyn de beide laatstgenoemde meng
sels alleszins aan te bevelen, fundamenten zoowel als op
gaand werk; 1' ., zand op 1 kalk komt mij veel te vet 
voor en moet aanleiding geven tot losraken der voegen 
door krimpen. 

Wat het trasraam betreft, zou ik het niet alleen op de 
laag asphalt laten aankomen, omdat de 25 cM. metselwerk 
daaronder allicht vochtig zullen zyn. Ik zou daartoe klinkers 
gebruiken in de hiervoren genoemde P. C. specie, met eene 
laag asphalt (in buigzame bladen) erop, die dan zeker veel 
dunner dan 2 cM. kan zyn; 8 mM dikte of daaromtrent 
zal dunkt my voldoende zyn. v. D. K. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Mi <M>-. riet- en rysbekleeding. 
Mijnheer de Redacteur! 

Als gevolg op uwe vragen in het No. van 27 Jan. j.1. 
heb ik het genoegen U het volgende mede te deelen: 

1". Daar voorheen vele dyken en kaden door de gehoef-
slaagde eigenaars werden onderhouden, gebruikte men voor 
beslagwerk iu den regel die materialen, welke de landeigen 
naars zelf bezaten, of iu de nabijheid verkrijgbaar waren-
In streken, waar veel riet langs de oevers groeit, gebruikte 
men dus riet eu ryshout, terwyl in die streken, waar men 

| tarwe of rogge verbouwde, men erop bedacht was het 
I tarwe- of roggeglui met of zonder ryshout iu toepassing 

te brengen. De eenmaal aangenomen wyze van verdediging 
I bleef voortduren en vond eindelyk zijne voorschriften ook 

in de A. V. afgedrukt. De meerdere toepassing van steen-
1 bekleeding heeft gedureude de laatste jaren wel veel kram-
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mat eu riet- of rysbeslag ounoodig gemaakt, doch niet 
kunnen verhinderen, dat zij én op zich zelf, èn onder steeu-
bekleeding, nog toegepist wordt. Voor bescherming van 
nieuwe dijken bracht men tydens den zomer eeu dun zoraermatje 
aan, terwul voor den winter eenedik kere wintermat noodigwas. 

Inzonderheid in Zeeland werd bekramining met glui veel
vuldig toegepast. 

Ook thans wordt zy nog toegepast, doch de zomermat 
in hoofdzaak onder op nieuw aan te brengen steenbekleeding. 

De § § 23, 30 en 31 der A V. kunnen m. i gevoegelijk 
onder ééne § gebracht worden. 

De laatste zinsneden van § 24 der A. V'. zieu op de 
meerdere of mindere vastheid en samenhang van den te 
bek ra in in en grond en staan iu verband met het slot van § 32. 
By zeer vasten grind kunnen de poten der beugels kort 
zjju; by minderen samenhang moeten die langer zun, terwijl 
bij slappen of lossen grond zelfs lange poten geene verbinding 
tengevolge hebben en dus evengoed weggelaten kunnen worden. 

2" Lil gegroeid riet heeft het meerendeel der bladeren 
verloren eu is iu den regel droog. Bladriet wordt vóór 15 
October in den groei, dus groen, gesneden. 

Eene bepaling van 25 bossen per are is een gemakke
lijke maatstaf voor de berekening. Het riet groeit overal wel 
niet even lang, doch § 425 der A. V. voorziet in delengte 
maat, waardoor de dikte del' bekleeding vrijwel bepaald wordt. 

3". Wat men iu Zeeland „nollen" noemt, wordt iu Hol
land ,.bollen" genoemd. 

Voor het nonnaliseeien van eene rivier worden thans 
kribben en strekdammen aangebracht, terwijl voorheen daar 
waar de stroomdraad te kort langs een dijk liep, door het 
dijkbestuur een nol of bol werd aangebracht, ten einde den 
stroom van den oever verwijderd te houden. Zy' doen de
zelfde dienst als eene krib, doch zijn korter en ronder vau vorm. 

4". Daar is met zekerheid geen antwoord op te geven. Houten 
sleutels en draadnagels zyn m. i. beide goed, mits men bij toepas
sing van draadnagels zorg draagt, dat de staken niet splijten. 

5°. Vermoedelijk wordt met eene beslagroede bedoeld, eene 
aan het einde van elkeu vlechttuin met het worteleinde in 
den grond gestoken tuinlat, die omgebogen en tusschen de 
vlechttuin wordt vastgemaakt, ten einde het rijs van ter 
zijde op te sluiten. 

li". Volgens § 425 der A. V. zijn bossen bladriet lang 
2 tot 2.50 l i . en dik 0.50 M. in omtrek. Rekent men nu, 
dat de belegging telkens 1.80 M. verspringt, dan geeft 
elke bos 0.0358 M : i . in het werk en zullen bij eene 10 
cAI. dikke belegging, per are ongeveer 280 bossen benoo-
digd zijn. Bij 2 AI. verspringing zou het ongeveer 250 
bossen zijn. Daar nu volgens § 44 der A. V. gemiddeld drie 
tuinen op iedere Al. breedte geplaatst worden, zal er by het 
verspringen der belegging, zoo met de lengte van het riet, als 
met den afstand der tuinen rekening gehouden moeten worden. 

7°. Volgens § 44 der A. V. worden gemiddeld drie 
tuinen op iedere AI. breedte geplaatst, terwijl men volgens 
§ 47 der A. V. by ijzerdraadspanningen 0.50 AI. afstand-
toelaat. Nu* is óf de afstand der vlechttuinen te klein, óf 
die van jj/.erdraadspanningen te groot. Immers het neer te 
houden materiaal heeft by beide dezelfde functie te ver
richten. Is nu de afstand der vlechttuinen, als de oudstbe-
kende, gebleken proet houdend te zijn, welnu, stel dan het 
ijzerdraad niet wijder en geef zoo noodig aan die zware spannin
gen van grenen sparren een ouderlingen afstand van 0.50 M. 

De tuinen worden gevlochten van gaarden of haringband 
om palen of staken. Ik geef U dus in overweging, in alinea 
4 van uwe § 6 te zetten: „De onderlinge afstand der 
„staken bedraagt voor Brabantsche tuinlatten 35 c.AI., voor 
„Hollandsche 40 cAI. en voor Geldersche 45 cM." Zooals 
het daar staat, schijnt het mij minder duidelijk. 

8°. Perkoeupalen worden drieërlei toegepast: 

a. Aan den teen en van ter zijde langs steenglooiingen 
voor het verzekeren van den voet en de einden van 
het werk; hierbij worden 5 perkoeupalen per AI. j n , 
geslagen, ter zoodanige diepte, dat de koppen 10 cM. 
boven het oppervlak der glooing staan, (zie § 63 der A. V.) 

b. Ter vei zekering eener puinbekleeding met staakryen 
waarby langs den beneden- en den bovenrand, alsook 
ter vervanging van eene of meer staakrijen, de noodige 
perkoenrijen aangebracht worden. Elke staakry bewerkt 
met 7 staken per AI. en elke perkoenrij met 6 palen 
per AI. De koppen der staken en perkoenen ter hoogte 
van 5 cAI boven de steenbezetting, of wel 32 cAI. boven 
de kraiutuat. De afstand dezer staak- en perkoenrijen 
bedraagt 30 cAI. (zie § 74 der A. V.) 

c. Als golfbrekers boven belasting vau natuurlijken steen 
op rysbeslag, waarby' in elke perkoenry' 45 palen op de 
10 AI. worden ingeslagen, ter zoodanige diepte, dat. de 
koppen 40 cAI. boven het rysbeslag of de steenbezetting 
verheven blyven. Ook worden hiervoor staakryen toege
past, als de onder b beschrevene. Volgens § 50 der A. V, 
bedraagt de afstand der staakryen, bij belasting met 
Doornikscben ot daarmede overéénkomenden steen, 50 
a 00 cAI., en by belasting met Vilvoordschen of | 
soortgelijken steen 30 it 40 cAI. van raidden tot midden. 
Die afstand zal dus ook by perkoeuryen geldend /.jjn. 
By belasting met steen ligt de rysbekleeding op enkele 
plaatsen soms even hoog als de ballaststeen, zoodat de 
bepaalde hoogte der koppen van de perkoenrijen als 
een gemiddelde moet beschouwd worden. 

ELSUOUT b/d Kinderdyk, Hoogachtend 
8 Februari 1894. U. A. VERHEIJ. 

Blokloden. 

Naar aanleiding van de correspondentie met den heer 
C. A. VKKHEIJ over dit onderwerp in het no. van 10 Febr. 
j.1. schryft mij de heer L J . RIJNINK, hoofdopzichter bjj 
de gemeentewerken te Amsterdam, dat hij de blokzoden 
steeds met den begroeiden kant naar onder verwerkt, 
uitgenomen de bovenste zoden; dat dit den snellen groei 
niet belet en dat o. a. de boorden langs de Singelgracht 
en de Nassaukade op deze wijze zijn behandeld. Een talud
baas, dien hy erover sprak, zeide hem, dat het talud op 
deze wy'ze sterker is; by het afsteken van de verschervin-
gen wordt minder wortel afgestoken. 

De heer L . JONQKDIJK te Genemuiden is van dezelfde 
meening. Hy schryft my het volgende: 

„Slooten, die door ophoogingen voor bermen, dy'kenot 
wegen worden doorsneden, behoeven eenigen steun tot 
keering van de grond vulling. Hiertoe blok- of stapelzoden 
bezigende, b.v. graszoden van 30 cM. vierkant, dik 1-
cAI., leg ik deze met de wortelzyde boven. De aangelegde 
lagen laten zich dan gemakkelijker effenen, wat aan de 
vastheid van de stapeling zeer bevorderlijk is. Bjj op de 
andere zijde liggende zoden zal er na het glad afsteken 
spoediger een ruw talud ontstaan door het verkruimelen 
van den meer lossen grond aan de wortelzyde. Op de 
eerstgenoemde wijze daarentegen komt het meest vaste 
gedeelte van de zode juist in den buitenwaarts gelegen 
scherphoekig afgestoken kant der zode." 
De heer RIJNINK wenscht § 18 der Rijks A. V. te be

houden. Aan dezen wensch zal ik by eventneelen herdruk 
mijner A. V . gevolg geven. v. ». ri. 

jjg^T* Zie vervol// der ADVERTENTIES* 

AANBESTEDINGEN en AFLOOP van AAN

BESTEDINGEN in het BIJVOEGSEL' 

ADVERTENTIËN. 

I \ I ; O M \ 
V A N DE 

H a m b u r g e r I n g o l i n - F a b r i e k . 
Radicaal middel tegen uitslaande, 

vochtixe en salpeternchtige muren. 
Ook zeer aanbevelenswaard voor nieuw 
gebouwde Huizen. Tweejarige Ka ra nl ie. 

D. FRENI, A m s t e r d a m , 
Contractant voor Nederland. 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R 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 e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBURG", 
(70) Hij -wi jk (Z.-II.) 

LEONARD SLIGCHER, Monnickendam. 

A M E R I K A A N S C H E H O U T B O O R M A C H I N E S E N B O R E N , 
uitmuntend fabrikaat en bi l l i jk*' i tri is . (76) 

De Portland-Cement-Fabriek 

m 

STAATS-
1EDAILLE. 

p ' U l L L E 

Breslau 1B69. 

60UDEN 
| * E D A I L L E 

hoogste 
I 0»derichei. 
n 8 * i n den 
J "Kernatio. 
| u l « n wed-
1 , t rÜd, te 
Fnhem 1879 

(62) 

DTCKE RIIOFF 4 SOIIAK 
te A m ö n e b u r g bij BIEItKICH ad Rijn, DüSSeldüffi 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 1 B80v 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Prodnctie-vermogen der Fabriek; 600.000 vaten per jaar. 
Mwrnzijtilioiiders in de voornaamste steden. 

MEDAILLE 
van 

Verdienste 
Weenenl873 

GOUDEN 
HhDAILLE 

Offenbach 
a/M. 1879. 

DIPLOMA A, 
Eerste prijs 

voor uitmun
ten* 

fabrikaat 
Kassei 187a 

OUD ZINK 
en a l l e andere O U D E M E T A L E N 
k o o p e n in iedere hoeveelheid en 
tegen HOOGSTE PRIJZEN a contant 

S. A. VLES & ZONEN. 
Metaalhandel, 

ZINK- en M E T A A L S M E L T E R I J , 

Schiedamsche Dijk 125, Rotterdam. 

Bouwkundige T e e h a a i s . 
Op het Bureau van een ARCHITECT 

worden met Maart a. s. gevmagd 

BOUWKUNDIGE T E U E I I I K . 
Loon naar bekwaamheid. Bekendheid 

met den kerkbouw strekt tot aanbeveling. 
Brieven franco onder letters S G, aan 

het Bureau van dit Blad. 

G. J . O O K , 
SPECIALITEIT in 

PARKETVLOEREN 
e» 1V[ UURTEGELS. 

Rotterdam, Wijnhaven 3 . 

B Ü P. NOORDHOFF te Groningen is 
verschenen : 

H A N D L E I D I N G 
BIJ H E T 

Onderwijs in de Kennis der Bouwmaterialen 
AAN 

A II B A C II 'I' S s C HO I, I \ 
en andere inrichtingen van onderwijs voor 
den handwerksstand en tot zelfonderricht, 

DOOK 

D. D E VRIES, 
Directeur der Ambachtsschool te Botterdam. 

Trys 1' 0.90. 
I N 110 ü D. 

Inleiding. — Hoofds tuk I. Hout.— 
Hoofds tuk II. Steen. — Hoofds tuk 
III. Verschillende stoffen voor het berei
den van metselspeciën. — H o o f d s t u k 
IV. Metalen. — Hoofds tuk V. Spij
kers, Draadnagels, Klinknagels en Hout-
schroeven. — Hoofds tuk VI. Verven, 
oliën en vernissen. - Hoofds tuk VII. 
Vensterglas. — Hoofds tuk VIII. Blad
goud, bladzilver, enz. —- Hoofds tuk 
IX. Verschillende stoffen, die in de am
bachten gebruikt worden. (75) 

L El 
koopen in iedere hoeveellieid 

aan hoot/Hte waarde 
3. A. V L E S & ZONEN, 

>I*»t t l 3 » l l i : m < l « ' l , 
ZINK- EX M E T A A L S M E L T E R U , 

Schiedamsche Dijk 125, 
R O T T E R D A M . 
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(AHISOLIMI il 
„Van Baerle", 

E E N I G E A G E N T E N voor 
Nederland en Kolon iën: 

G r . M. BOKS Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) i i z . 

S T O O M C L A S S L I J P E R I J 
en FABRIEK voor het ornaineiiteereii van ^ < T ( f O 

VEIM S T K H - NAAM-
FIRMA- en 

d&@^^ G R A F P L A T E N , 
in wit en zwart MARMERGLAS. 

Z A N D B L A A S M A C H I N E . 1" Billijkst adres. 

SPIEGELGLAS. 

Sierlijke Monsterboeken worden op aanvrage verstrekt. 

Nederlandsche Verzinkfabriek, 
VAX DER MAhl \ & Co. - DORDRECHT. 

A L G E M E E N 

BOUWSYSTEEM. 
L E K VRIJE 

D a k - e n Z j j b e k l e e d i n g . 
Houten of IJzeren RAAMWERK, 

Q E B O U W B I T , 
A F D A K E N , B R U G G E N , S C H U T T I N G E N , B E S C H O E I I N G E N , D R O O G - I N R I C H 
T I N G E N voor tropische producten, R O L L E N D E K A P P E N voor Steenovens 
en Koflievioeren, L O S S E P L A T E N speciaal ter vervanging van riet 
matten voor steenovens, en/, in alle afmetingen en voor alle doeleinden, opgesteld 
in NEDERLAND of KOLONIËN ; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enke l e dagen . G E G A L V A N I S E E R D I J Z E R E N , ook gegolfde P L A T E N , 

P L A N N E N en B E G R O O T I N G E N worden opgemaakt voor elk gevraagd 
doel. O P G E S T E L D E C O N S T R U C T I E S ter bezichtiging. 

CATALOGI op aanvraag franco en gratis. (58) 
A G E N T E N G E V R A A G D . 

H O U T H A N D E L 
F. & A. VAN l>ER LINDEN. - Dordrecht. 

P i t c h - P i n e P a r k e t v l o e r e n P i t c h - P i n e H e i n i n g e n 
/" 1.75 per M- . Igeheel gereed afgeleverd ft.10 per M 2. 

< j r n o o t e 

STALEN BALK 

v o o r r a a d 

H. E. OVING Jr., ra 
74 Haringvliet, R O T T E R D A M . 

Alle soorten van 

ZAGEN 
en 

WERKTUIG EN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D J o M I N I C U S & S ó H N E , 
te Bemscheid-Vjeringhausen (Mie inL) 

Gevestigd in 1822. (55) 
P"^" Vraag de geïllustreerde Prijscourant 

welke wjj U gratis en franco toezenden. 

Vuurvaste Steen-
F A B R I E K , 

W e d . N . S . A . B r a n t j e s & C o . , 
I» U R M E R E N D. 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, Hlokken, Scheggen, Trot-
toirtegels. Smeltkroezen, etc. 

Leveren in den kortst mogelpen tjjd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar teekening of 
model. , 72) 

L , E I J> E IN. 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHEKPiS B O U W W E R F 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
8poorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeêwerken, 
A IV K E Tt S , 

IJZEREN E N STALEN KETTINGEN, 
met c e r t i f i c a a t van I ^ l o y d ' s 

B u r e a u V e r i t a s . en 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583 by de Utrechtsche straat, 

A M S T E R D A M . 

A m e r i k . L u c h t - e n S t o f z u i g e r s , 
W U V G ' s P a t e n t , 

voor het verwijderen van warme of slechte 
lucht, stof, stoom, gassen enz. (68) 

Voor d r o g i n g en a fkoe l ing i» 
fabrieken van verschillenden aard. 

In tal van fabrieken eu voor verschil
lende doeleinden hier te lande in irebrnU. 

BIJVOEGSEL vaR het technisch gedeelte van „Architectura" van Zaterdag 17 Febr. 1894. 

A D V E R T E N T I E IV. 

ca 

O 
O 

> 
co 
•+-> 
O 
O 
u 

CS 

STOOMFABRIEKEN van S 
D A K P A N N E N , V O R S T E N , B A A N T E G E L S , B A K K E N C E M E N T - en § 
K U N S T Z A N D S T E E N , H Y D R O Z A N D S T E E N , C E M E N T en I J Z E R , £ 
(syst. MONIEB) M O Z A Ï E K - en E F F E C E M E N T T E G E L S , R I E T P L A N K E N , 
T E R R A C O T T A , enz. 

CD 

C0 

H a n d e l in M e t s e l s t e e n en andere B o u w m a t e r i a l e n . 
A. OOSTHOEK & ZOON, Alfen afd Rijn. 

Sterk coiicurreerende prijzen direct up aanvraag, (68) 

3 
O 
O 

S t o o m J a l o u s i ë n Fabr iek 
V O O R 

H u i z e n e n B l o e m e n k a s s e n . 
L A G E P R I J Z E N . (73) 

S. B R U I G O M , 
ARNHEM. 

FOL.KERS & Co. 
C a r t o o l i n e u m 

middel tegen bet rotten van hout en touw, tegen zwam vorming enz. 

ENGELSCHE, DUITSCHK, FKANSCHE 

en H O L L A.NDSCHE 

Engelsche en Belgische A A R D E B U I Z E N . 
O i r e c t e a a n v o e r (, | |'S l> LU k l \ 

, luawTFFXFM TROTTOIR-, VLOER-
PORTLAND CEMENT. ï001. f g f ™ S 8 > , „ , E N WANDTEGELS, 

Merk: Knight Bevan & Stnrge. , • I.. _1 i n v e r s c h i l l e n d e d e s s i n s 
Merk: Dnckerhoif & Söhne. 

DRIJF-, VUUR- EN METSEL 

STEENEN. 

DAKPAPIER, ASPHALT 
BH VKRDEKE 

li o I \ \ II A T E R I A l i E \ 

A M S T E R D A M . R A P E N B U R G 2 9 . 

LICHTDRUKPAPIER, 
Zwaar, Prima kwaliteit, zeer gevoelig, 
rol 1 X 'O Meter . . f 6 . -

„ 0.75 X 10 Meter . . f 4 . -

H , J . T . M A T V E L D . 
Schrijf- en Teekenbehoeften, (56) 

Wagenstraat 27, Den Haag. 

DE L I N T & C ° , ROTTERDAM. 
NIEUWE HAVEN N°. 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
(59) Vraag dessins enz. 

C R E Ö S O T E E R - eu 
Kyaniseerinrichting. 

Fabriek van Houtbereiding tegen bederf. 
H A N D E L in 

1. 

171 
CORN. GIPS C O R N . Z N . , 

DORDRECHT. 

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 & Co., 
(57) E f c o t t e i - c l t A i i i . 

IMMILk4/00\. 
Spiegel̂  en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

M O U S S E L I N E - , G E K L E U R D - , 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - , 

W I T - , K K I 8 T A L - , BROEI en M E L K -

Or 1^ A S . 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 

GEBOGEN GLAS en DAKPANNEN. 

Lenzen* en Patrijspoortglazen. 
(67) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

BELANGRIJKE VERKOOP 
om uit onverdeeldheid te geraken. 

Notaris LINSSEN te Roermond, zal 
op .Maandag » .Maart 1*1)4 en vol
gende dagen, telkens des voormiddags ten 
10 ure, te Roermond nabfl het magazijn 
aan de Kapellerlaan, tegen contante be
taling publiek verknopen: 

De hoogstbelangrijke Partij 

behoorende aan de ontbonden firma 
CUYPERS & STOLTZENBERG; 

waaronder v o r ni e n vom- het reproducee
rt n van eenige monumenten in de Renais
sance Stfjl; o. a. Graftombe Engelbert 
van Nassau te Breda; Monument Graaf 
van Assendelft te Breda, en/..; diverse 
Afgietsels van de Koorbanken te Dordt 
en Enkhuizen, studie voor scholen, beeld
houwers en ornamentwerkers; voorts Frag
menten, bestaande uit volledige reliefs, 
groepen, beelden eu ornamenten der X l l l e 
tot XVIIIe eeuw. 

Nadere inlichtingen te bekomen aan 
de kunstwerkplaatsen der tinna CUÏI'ERS 
& Co., te Roermond, alwaar tevens op 
franco aanvrage, lusten der diverse vor
men en afgietsels verkrijgbaar z\jn. 
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W . J . W E I S S E N O , 
Nieuwendijk 111 te AMSTERDAM, 

fabricaert geijkte DUIMSTOKKEN, twee 
en vijf M E T E R L A T T E N , Stalen MEET-
K E T T I N G E N , BAKENS, .TALONS, 
koperen en stalen PEILLIJNEN, PEIL-
L O O D E N , P E I L S T O K K E N . PEIL
SCHALEN, enz. (65) 

( M A G A Z I J N V A N P A S S E R D O O Z E N , 
T e e k e i i b e l i u e r t e n c n O p t i s c h e l u s t r u n i e u t e n , 

EQUERRES, PRISMA'S, ENZ. 

P0RTLANDCE1ENT 
„JOSSOiï Sf Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A . E . B R A A T , 
H a n d e l i n B o u w m a t e r i a l e n . 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 1 1 8 
„ AMSTERDAM, A . E . B R A A T . Fokke-

Simotizstraat 74 . ' 66} 

Hüutbereiding tegen bederf 

KYANISEERINRICHUNG 
i i . i , i : \ s i \ i i , 

A R N H E M , 

levert pask laar g e k y a n i s e e n l 
(rot- en z w a m vrij) (13) 

Rasterwerken, schuttingen. 
BROEIBAKKEN, VLOEREN, 

YLOERRIHBKN. enz. enz. 

A A N B E S T E D I N G E N . 

Aanbededingei worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen 
I L I I M I A G 19 F E B R U A R I . 

D e l f z i j l . 12 uur. Het gemeentebestuur: het uitgraven van de 
binnenhaven te Delfzijl, het maken van een kliukerbestrating en 
bet daarstelleu van een honteuoeschoeiiug, begr. f' 12,365. 

G r o n i n g e n . S ure. De architect VV. P. Bos, namens den beer 
U. It. Alma, in liet café Veening van E. W. J. Möller, aan de 
Grooic Markt: liet verbouwen rao de behuizing It 72 aan de 
Rademarkt aldaar. 

G r o n i n g e n . 12.45 uur. Het gemeentebestuur: bet maken van 
eene tijielijke loods voor hulpschoolgebouw, bet afbreken van het 
bestaaude hulpscboolgchouw eu het bouwen van een blijvend school
gebouw Hf.n den Radesingel (bestek 5 ' 4-). 

W a u l r e (N.Br.) 5 uur. De firma J. VV. Swane en Zonen, ten 
kolfiehuize van de Kinderen Manders: bet bouwen van een sigaren
fabriek met aiinhoo-ighedfu. 

D I N S D A G 20 F E B R U A R I . 
Assen . 8 uur. De heer W. ID. P. Bertram, in bet hotel van Mej. de 

Wed. Kuipers : 1. bet bouwen van een winkelhuis aau de Marktstraat 
aldar.r; 2. de stucadoorwerken; 3. de behang-, glas- en verfwerken. 

' s -Uraveubi igi ' . II uur. Het ministerie vau Marine: het maken 
vau eeue wachterswoning voor den dienst der oeververlichtiug 
bij Stellendam. 

G r o n i n g e n . 12 uur. Met prov. bestuur: het opruimen van de 
houteu eu het makeu van 30.35 M. beschoeiing met ijzeren stij'en 
en wulfmuurtjes, langs de en westzijde der haven te Middelstum. 

Leeuwarden. 12 uur. Het bestuur der Ambachtsschool, in het 
gebouw Sueelmansstraat 17: het bouwen eener nieuwe smederij. 

WOENSDAG 21 FEBRUARI . 
Heeuise (Ov.) 12 uur. He' gemeentebestuur: Het gemeentebest. 

vau Ambt. Hardenberg, ttn geniet ntctiuize: bet bouwen eener 
onderwijzerswoning te Daalder. 

's-Graveuhuge. 2 uur. Het gemeentebestuur: liet verdiepen van 
net kanaal naar Scheveuingen eu van bet afvoerkanaal nabij de 
oude keienbergplaats en den Asch- en Vuilnisstaal. 

D O N D E R D A G 22 F E B R U A R I . 

Haarlem. 2.45 uur. Het gemeentebestuur: de levering van 
materialen voor bet onderhoud vau straten, riolen cn dc begraaf
plaats, in 7 percaelen. 

V R I J D A G •>.'$ F E B R U A R I . 
' s -Grnvcnhagc . 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel cn 

nijveiheid: het onderhoud van bel post- en lelegraal'gebouw te 
Maassluis, van deu dag der kennisgeving van de goedkeuring der 
aanbesteding tot en met 31 Dec. 1896, begr. 1 533. 

M i d d e l b u r g . 1.30 uur. Het gemeentebestuur: 1. liet nl'brcken 
van de smederij met twee daaratu grenzende woningen bij de 
gemeentelijke gasfabriek en het aldaar bouwen van eene nieuwe 
filterswoning cu smederij, in één perceel; 2. bet makeu cu in de 
school op het voormalig Oostkerkhof plaatseu van 300 schooltafels 
tuct bankeu, 14 kasten, 0 parapluiebakken, 12 lo3se Dorden, 14 , 
tafels, 12 voetbankjes, 14 papier cn 12 krijt bakjes, in 4 perc. 

Z w o l l e . 12 uur. Het prov. bestuur: het uitvoeren van herstelliu- j 
gen aan de sluis vau het Lichtmiskananl iu Berk tui begr. f 14.000. , 

Z w o l l e . 12 uur. Het provinciaal bestuur: het uitvoeren vau | 
vernieuwingen en herstellingen aan den straatweg langs Dedemsvaart 

tusschende Balkbrug en de ongelukkige Wijk, begr. f 1300. 
D I N S D A G 27 F E B R U A R I . 

T e n l o . l l uur. De Maatschappij '.o'. exploit, van staatsspoor
wegen, in het bureau van den Sectie Iiigeuieur ; het uitvoeren van 

verfwerk aan de gehouwen eu kunstwerken langs de lijnen Maas 
stricht—Boxtel en Nijmegen—Venloo, in 11 perc. 

Vcnloo . 12 uur. De Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen, in bet bureau van den Sertielngenier; het verriehicn 
tau eenige herstellingen aan de gebouwen, kunstwerken, inrichtingen 
en verdere werken, behoorende tot de lijnen Mar-sstricht—Boxtel 
en Nijmegen—Venlo in 14 pnrc. 

D O N D E R D A G 1 M A A R T . 

U t r e c h t . 2 uur. De maatschappij tot exploitatie van staatsspoor
wegen, aan het bureau van den sectie-ingenieur H. E. Beunke, 
centraalstation: het doen van bers'ellingen aan kunstwerken, 
gebouwen en inrichtingen, behoorende tot de lijnen Amsterdam — 
Utrecht, Utrecht—Rotterdam, Breukeleu—Harmelen, Gouda—deu 
Haag—Scbeveningen en Leiden—Woerden; bestaande in a, 7 perc. 
bei- en timmerwerk; b. 7 perc. wit-, metsel- en straatw-rk; c. 3 
perc. loodgieterswerk; d. 8 perc verf- en behangerswerk ; e. 2 perc. 
teerwerk. 

M A A N D A G 5 M A A R T . 
R u a r l o . II uur. In het Wapen van Run Ho: bet herstellen van 

den toren ea bet vernieuwen van het leieudak van den torenspits 
Ier hervormde kerk aldaar. 

D I N S D A G 6 M A A R T . 

G r o n i n g e n . 10 uur. De firma W. A. Sebol'eu: bet meerendeels 
vernieuwen van de boerenplaats Poppemabeerd te Niehove, in 
gebruik bij K. Steenliuis. 

' M I N O E K D V G 8 M A A R T , 
Ni jmegen. 2 uur. De maatschappij tot exploit, van staatsspoor

wegen, aan liet bureau vau deu sectie-ingenieur Ferd. Sassen, 
Smetiusstraat 7, bestek B : b"t veirichtcn vau eeuige herstellingen 
aan de gebouwen, kunstwerken, inrichtingen en verdere werken 
behoorende tol de lijnen Tilburg—Nijmegen, Arntien—Nijmegen, 
Utrecht—Geldermalseu, U.recht—Emmerik en Ede—Wageningeu, 
in 25 perccelen. 

AFLOOP TAN AANBESTEDINGEN. 

B o x t e l . 1. het afbreken vau ecu oud gebouw en het maken van 
een schoolgebouw met, 3 looalen eu 2. het maken, leveren eu 
stellen van meublement in die schooi. Laagste voor perc. 1, Joh. 
de Koning aldaar voor I' 411)0; voor perc. 2, A. van de Laar 
aldaar voor f 062. 

D e l f z i j l . Hel graven vau de binnenhaven te Delfzijl en het 
verrichten vau aanverwante werken. Laagste H. van Dijk aldaar 
voor I' 13,0(10, uiet gegund. 

' s -Graveubage . Het verbroeden eu rioleeren van een gedeelte 
van ue Laan vau Nieuw Oosteiodc er. over een gedeelte van den 
Bczuidenhoutschen Weg. Laagste A. L. Rietbergen aldaar voor 
f 29,336. 

Grouau. Het bouwen vau eeu aanbouw aan de spinnerij. Laagste 
H. J. te Siepe te Winterswijk voor f 41.972. 

Uosterhout . Het verbouwen en vergrooten van eeu heerenhuis. 
Laagste C. van der Avo rd aldaar voor I' 11.600, gegund. 

Rotterdam Het wij/.it'ca vau ge'iouwen aan de voormalige 
Rijksstapelplnati te Dordrecht, volgens bestek C. Laagste O. Bot 
Cz. te PapenJreclit voor f 208 1. 

Z i e r i k z e e . Het afbreken der brug aan de Zwemba ven, het dempen 
van eeu gedeelte der haven eu de Zoute (iracht, het leggen van 
een riool daar ter plaatse eu hel doen van vnrjere daarmede in 
verband staande ,werken: het laagst ingeschreven door J v. d. 
Valk Lz. voor f 1353, zonder bijievenug v..n grond aan hem 
gegund, terwijl voor het arouJwerk alleen was ingesohreven door 
j . Roedoe voor f 583. 

ARCHITECTURA 
Orgaan van bet Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A t l v i T l e n t i é i i ia dit blad kosten van 1—6 regels 
00 cenU, iedere regel meer 10 cent*. Groote letters naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATE 0AGS. 

Uilgever» i 

J . V A N D E R E N O T & Z O O N , 
MAASSLUIS. 

A l l e i t t t v t r K . i i l i . i t in A lit III ITKl T l ! It A opgenomen 
worden g r a t i a geplaatst in l)K A M B A C H T S M A N , Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaar*, Machinisten. Smedes, 
Ververs, enz. 

J . A . V A N D E R K L O E S , REDACTEUR. 

A L G E M E E N E V O O R S C H R I F T E N V O O R D E 
U I T V O E R I N G V A N W E R K E N . 

(6de Vervolg.) 
Aanmerkingen op eii bezwaren legen deze ontwerp vooischriften, 

van weileu aard en van wien ook, zullen mij ten allen tijde zeer 
welkom zijn. 

De tusschen ( ) geplaatste cijfers duiden de overeenkomstige § § 
der Rijks A. V. aan. v. o. K. 

Art. 6. K r i b w e r k , a f s s l n i t o n v a n g e u 
l e n e n k r e k e n . 

§ 35 . ( 1 5 2 — 164 , 177 , 178) . Kribwerk hij eb eu 
vloed. De uitvoering van kribwerk bij eb en vloed en zoo 
mede beteugeling of u/sluiting van geulen en kreken geschiedt 
beneden laagwater met rijzen zinkstnkken volgers artikel 4 
van gemiddeld 50 cM. ry'svulling, en boven laagwater niet 
berm of koplagen, alles van Hollandsch rijshout of geheel 
of gedeeltelik van Geldersch rijshout volgens opgaaf der 
directie. 

Wanneer de onderste laag zinkstokken op een zandbodem 
komt te rusten, moet, als de directie dit verlangt, de on
derste ryslaag dier zinkstukken door eene laag bladiiet 
worden vervangen. 

De deklagen der zinkstukken worden niet de bleezen stroom
afwaarts of in de richting der eb gewelkt; de richting der 
kruisingen in elk zinkstuk vindt dienovereenkomstig 
bepaald. 

De zinkslukken mogen over de lengte iu verschillende 
vakken verdeeld en deze ieder afzonderlijk gezonken worden, 
mits de lengte van ieder stuk ten minste 4 0 cM. bedrage. 
De breedte der zinkstukken wordt afgeleid uit de peilingen, 
door de directie in tegenwoordigheid van den aannemer of 
zijn gemachtigde verricht, vóór en na de plaatsing van 
iedere laag zinkstnkken. 

De openingen tusschen de stukken mogen ten hoogste 
' M. wijd zyn en worden met de meeste zoig aan en 
volgestort. 

De verdeeling van den volgens bestek te leveren ballast 
op de zinkstukken, hetzij uit steen of kleispecie en kloete-
lingen bestaande, geschiedt volgens schriftelijke opgaaf van 
de directie. 

De kruin wordt, zoodia zij boven laagwater komt. geheel 
0>et rijswerk afgedekt. 

De koplagen moeten 4 0 tot 5 0 cM. dik zyn. De onder
ste worden langs de buitenzijde met twee tuinen en vet der 
niet wiepen op 5 0 cM. midden op midden van elkander 
bezet. Van elke laag wordt de ruimte tusschen de tuinen 
e n wiepen tot aan den bovenkant der palen met kloetelin-
epu aangevuld. 

De bovenlagen moeten over de volle breedte der kruin 
doorgaan en verder enkel worden bezet met tuinen, die 
mede op 50 cM. midden op midden worden geplaatst; deze 
tuinen worden evenals de hellingen met ballastsleeneu 
aangevuld. 

Opmeting. De hoogte van de kruih van het werk wordt 
gemeten op de koppen der palen van de tuinen der boven
laag; de breedte der kruin tusschen de buitentuinen zonder 
de uitstekende koppen mede te rekenen. 

De trappen, door de verschillende lagen zinkstnkken ge
vormd, moeten buiten de by bet bestek beschreven helling 
der zydeii vallen. 

§ 3 6 (177 , 178.) Kribben o» de bovenri\ieren. 
Deze kribben worden bewerkt als pak- of baaidwerk vol
gens § 3 3 , waarbij in acht te nemen, dat de punt met de 
noodige dwarshokken moeten worden voorzien volgens aan
wijzing der directie. 

Wanneer in liet bestek piiindeklagen op deze kribben zyn 
voorgeschreven, geschiedt de samt listening op de vol
gende wyze: 

Op de oiiderileklaag wordt een rondgaande tuin geplaatst, 
op 5 0 cll. uit. den buitentuin en evenwijdig daarmede 
zwaaiende om de punt; voorts worden in de richting der 
lengte van de krilben, op 1 M. ouderlingen afstand rjien 
kribpalen ingeslagen tot 20 cM. boven den bovenkant der 
deklagen. In iedeie rij kt men per strekkende M. lo krib
palen, lang 1 M. en van boven in omtiek 18 cM. 

De ruimte tusschen de ryen kribpalen en de buitentuinen 
wordt ter dikte van 2 0 cM. geheel met grof puin gevuld. 

Le biecdte van de kruin der kribben wordt dan gemeten 
tusschen de tuinen van de puindeklaag en de hoogte op 
deu bovenkant der palen van den vli chimin en de paalry'en 

Zocals reeds achter art. 3 is medtgededeeld, lont ik § iSl 
k l 184 der Kijks A. V., te zameii uitmakende lift > rl. 3d, l.ereriny 
eau tteen, brik en puin, achterwege, unida' zij in. i. in de tweede 
aid. thuis behooren. 

§ 185—195, handelende o.er Inplantingen zal ik, als uit een 
bouwkundig oogpunt van miiider belang, toorloopig eveneens over
slaan ea in het volgend nummer beginnen mei Ait. 7. Hei. en 

Jundeeringicerk v. l> K. 

Houden wj op dit punt een oogenblik Hand, tin een terugblik 
le werpen op den afgelegdeu weg, dim vinden wij li nihkels, te 
zBini ii bevattende 36 paragrafen, in plaat» vnn 28 artikels met 
180 paragrafen in de Kijk» A. V, Toch is de irhoud, vooi zoover 
artikel 2—ü betreft, bijna gelijkluidend, eu zijn eikel volgorde en 
samenvoeging bier rn daar gewijzigd, len eu.de den inhoud ge
makkelijker ie kiinnia overzeil, iets wi ermede ik in mijne vroegere 
piactijk !i>fmunten moeite heb gehad. 

De i.it-uwc inijccling maakt, dat dertien paragrafen, dit: niets 
dau verwijzingen naar andere inhouden, geheel kunnen vervallen. 
Uil elf andere heb ik de boete In palinirin weggelaten, ojarbV tiet, 
recht om deze le helftn is verzekerd door § 82 /Mvltj Jer 

h c l 
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Administratieve Bepalingen, trrwijl het bedrag ervan « o o r eik bij-
onder geval m. i. in het bes'ck belioort vastgesteld te worden. 

Verder beb ik overal weggela'en uitdrukkingen als „ H e t bestek 
beuaal'", „ T e n z i j bet bestek anders bepaalt", enz. omdat in de 
bestekkeu nooit anders dau voorwaardelijk baar de K. V . wordt 
Terwezen, namelijk: „ V o o r zoover zij niet met de bepalingen van 
het bestek in strijd zijn" of „ T e n z i j in het bestek uitdrukkelijk 
an 'ers is bepaald" euz. 

Om gelijke reden heb ik bij het kribwerk ook de geheele 
§ 163 weggelaten. Mocht ik d m zin dezer § soms niet goed be
grepen hennen, dan houdt ik mij voor terechtwijzing aanbevolen. 

v. D. K. 

O N T W E R P - B E P A L I N G E N VOOR IJZER E N 
S T A A L T E N B E H O E V E VAN B R U G -

E N D A K C O N S T R U C T I E S , 
door J . L. TKRNKUKX. 

(Januari 1894.) 

I. Algemeene Voorschriften. 
§ 1. Het WELIJZER (gepaddeld jjzer) moet vezelig, vrij van 

bjigepakketteerd vloeigzer en evenmin koud- als roodbreukig 
zyn. Uiterlijke gebreken, brand- en zandplekken, verdub
belingen, schilfers en losse indrukken, opeu weinaden, ritsen 
en kantscheuren mogen niet, voorkomen. Het moet dus gaaf 
zijn en glad gewalst. 

§ 2. Geringe uiterlijke gebreken van het bouwmateriaal 
mogen niet dan met voorkennis van den keuringsbeambte 
bij dit of bij het vloeiijzer, met beitel en vy'1 worden 
bijgewerkt. Tot latere goed- of afkeuring blijft hg echter 
ten volle bevoegd. 

§ 3. Het v i . o K i i . r z K K moet homogeen, niet rood- of getem
perd (afgeschrikt) koudbreukig. vry van blazen, schilfers en 
onvolkomen plekken zyn. Ritsen en kantscheuren mogen 
evenmin voorkomen. Het rnoet voorts een gladde en gave 
oppervlakte vertoonen 

§ 4. Ten einde te verhoeden dat de uiteinden open naden 
in de dikte vertoonen, moeten de ingots lang genoeg worden 
gegoten, om het te leveren bouwmateriaal behoorlijk op 
maat te kunnen snyden 

§ 5. Voor de gieting wordt, in overleg met den keu
ringsbeambte, de dwarsa/'meting der ingots vastgesteld. Eene 
tabel dienaangaande volgt later. 

§ 6. Om zooveel mogelijk de dichtheid der ingots te 
bevorderen, moeten zij door een trechter opstijgend worden 
gegoten. De in vele staalwerken gevolgde handelwijze de 
coqnillen (de gietvormen uit de pan van boven af, dus 
dalend, vol te gieten is streng verboden. 

§ 7. De gieting van iedere afzonderlijke charge moet 
onafgebroken plaats hebben. By storing daarin, door welke 
onheilen ook, mag deze ingot niet ter keuring worden 
aangeboden en geldt dus als niet gemaakt. 

§ 8. Het QIRTIJZKR voor oplegstoelen, rollen, consolen, 
leuningstgle i enz. moet gemêleerd grauw en wit, middel
tot fgtikorrelig zgn. 

§ 9. De qualiteit wordt bepaald door 2 of 3 proefstaven 
van iedere gieting, lang 1.20 X 0-30 X O.'dO M., welke 
door den fabrikant gedurende de gieting der te leveren 
voorwerpen, in tegenwoordigheid van den keuringsbeambte 
worden vervaardigd. 

Na afkoeling der verticaal gegoten staven, worden zy 
door dezen laatste van een ingedreven merkteeken voorzien. 

§ 10. SMEED- BN GIETSTAAL. De verlangde smeed- en 
gietstaaldeelen kunnen of mogen elk voor zich, slechts in 
ééne fabriek worden vervaardigd. 

§ 11. Alvorens de opdracht voor de vervaardiging der 
bovengenoemde materialen te doen, wordt voor de keuze der 
fabrieken de goedkeuring van d>n be-teder vereischt. 

§ 12. Van de motieven voor de beslissing dienaangaande 
behoeft de besteder geenerlei mededeeling te doen. 

§ 13. Het doen der proeven heeft naar de volgende 
grondslagen plaats: 

§ 14. Bg WELUZKR door mechanische proeven. Het aantal 
trekproeven bedraagt, voor ieder walswerk, minstens 3 ° / 0 

van elke party' yzer, (platen, universeel- en vormyzer) ter 
keuring aangeboden. Bij dit, zoowel als bg het vloeigzer 
zul'en daartoe zooveel mogelyk afvaleinden van het bouw
materiaal worden aangewezen. 

§ 15. Bg vloeiijzer door chemische en mechanische proeven. 
Van iedere charge worden vóór de uitwalsing, zoogenaamde 
voor- of chargeproeven gemankt. 

a. Het chemisch onderzoek omvat eene bepaling van het 
koolstof- en pho8phorgehalte van 'iedere charge, 

b. terwgl het gehalte aan zwavel en mangaan slechts 
van 2 a 3 ° / 0 der te leveren chargen wordt vastgesteld. 

c. Desverlangd wordt ook 1 of 2 ° / 0 der chargen op 
silicium onderzocht. 

d. De keuringsbeambte wijst daartoe de chargen aan. 
e. Van de chargen voor klinkboutijzer (*) besterad, wordt 

in tusschen iedere charge op zwavel onderzocht, 
/'. Bovengenoemde onderzoekingen zijn slechts toepasselijk 

op materiaal gewonnen volgens het basisch Siemens- Martin-
proces. 

§ 16. By materiaal volgens het Tho nasproces, wordt 
iedere charge op de 4 eerstgenoemde lichamen onderzocht. 

§ 17 v"oor de mechanische proeven wordt, telkens nadat 
de gietpan omstreeks voor '/g e n Vs g'eled.ig'd is, 1 proef-
ingot gegoten. 

a Het blgft aan den fabrikant overgelaten op welke 
wgze hij de eerste wil doen onderzoeken, maar het onderzoek 
omvat steeds één trekproef. De tweede wordt echter aan 
een uitsmeed- en aan een temperproef onderworpen. 

§ 18. Van het klinkboutijzer, worden daarenboven, als 
voor- en naproeven, dus ook bg welgzer, opstuikproeven ge
maakt 

§ 19. Aantal trekproeven. Aangezien het materiaal iu den 
bloktoestand aan eene voorproef werd onderworpen, is het 
voldoende van iedere charge 3 stuks, hoogstens echter van 
iedere 20 stuks gereed fabrikaat 1 stuk daartoe aan te 
wyzen. 

§ 20. Alie vloeigzeren proefstukken worden van inge
slagen chargenummers voorzien en desverlangd gedurende 
drie maanden opbewaard. 

a. Deze laatste bepaling geldt eveneens voor alle overige 
proefstukken. 

§ 21. Behalve deze trekproeven worden nog buigproeven 
in kouden staat, van het vloeiijzer, na getemperd te zyn, 
en in rood warmen staat gemaakt, te weten uitbreed- en 
doorslagproeven. 

§ 22. Ten einde zich voorts van de deugdelijkheid der 
te leveren bouwstof voldoende te kunnen overtuigen, staat 
den keuringsbearabte het doen van buigproeven met bescha
digd (opzettelijk ingehouwen) oppervlak, van pons- of andere 
proeven, binnen redelijke grenzen vry'. 

SOORT VAN HKT MATERIAAL. 

§ 23. De besteder bepaalt vooraf het gebruik van weiijzer, 
of van vloeiijzer, volgens het basisch Siemens-Martin of 
wel volgens het (basisch) Thomas-proces te winnen. 

§ 24. Het gebruik van wel- en vloeiijzer in ééne con
structie door elkander is, met uitzondering van het klink -

(*) Klinkbouten van af p.m.: 10 mM. dikte, worden warm, klink
nagels, van dunnere afmeting, worden in dakconstruotiën, scheeps
wanden, gashouders enz. koud geslagen of geklonken. Het eerstge
noemde materiaal mag dus niet roodbreukig, en het tweede niel 
koudhreukig zijn. Ter onriersciieidiu.tr wordt de dikkere soort: 
klinkbouten, de dunnere klinknagels genoemd. 
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boutyzer verboden. Voor of tydens de bestelling van het 
bouwmateriaal geeft, de besteder de te bezigen soort voor 
liet klinkboutijzer aan. 

§ 25. Omtrent het winnen van de bouwstof volgens het 
óïemews-jl/aWiti-proces geldt bet volgende: 

§ 26. Het verlangde vloeiijzer moet volgens het basisch 
Sieniens-Martin-proces worden gewonnen eu uit homogene 
blokken, zonder gebreken, bestaan. 

§ 27. Het vo. r den basiscben S. M. oven benoodigde 
ruwijzer moet zoo weinig mogelyk phosphor bevatten ; daarom 
is slechts het gebruik van hematietijzer toegestaan, dat in 
geen geval meer dan 0.10 P bevat. 

§ 28. Om eene voldoende, zekerheid te verkrygen, dat 
slechts goed ruw materiaal gebezigd wordt, mag voor de 
bijvulling van den oven slechts zulk staalafval worden 
gebezigd, dat van geheel- of half-fabricuten afkomstig is, 
en welke uit den hasischen convertor afstammen, daaronder 
zijn te verstaan : spoorstaven, dwarsliggers, balky'zers, lasch-
platen, knuppel- en platinen-afsnydsel, voorts blokeinden en 
afval uit den S. M. oven zelve. 

CHEMISCHE BIJMENGSELS. 

§ 29. a. Ten opzichte van de koolstof (tusschen 0.10 
en 0.17 "/„ gelegen) worden aan de metaal vervaardiging 
geen grenzen verder voorgeschreven. 

b. Silicium, by dit proces als sporen voorkomende, is 
slechts als zoodanig toe te laten. 

c. Voorts mag het gehalte aan P met 0.08 "/,, 
Mn „ 0.60 „ 
S „ 0.08 „ niet 

worden overschreden. 
d. Bij klinkboutijzer echter, mag het, zivavelgehalte niet 

hooger dan 0.06 ° / 0 zgn. 
f Wordt vervolgd.) 

BESCHERMING V A N P A L E N IN D E N GROND. 

OTTO LINLIHEIMER te Frankfort a. d. M. heeft octrooi 
verkregen op het beschermen van palen in den bodem door 
eene bekleeding met papierbry', die na droging met asphalt, 
teer, creosootolie of andere bederfwerende vloeistoifen gedienkt 
en vervolgens eenige malen gevernisd wordt. De papierstof 
zuigt de bedoelde vloeistoffen gretig op. Zy wordt aangebracht 
onder hydraulischen druk, waardoor tegelijk het water wordt 
uitgeperst. 

S C H O E N P O E T S E N . 

Er zijn lieden, zegt de Shoe and leather Gazette, die uit 
pure vitzucht overal fouten vinden. Maar er zijn ook anderen, 
die gebreken en dwalingen aantreften, omdat zy scherpzin
nige opmerkers zijn en tot den grond der dingen doordrin
gen. Tot laatstbedoelde personen behoort de man, van wien 
dc uitspiaak afkomstig is, dat goede schoenpoetsers even 
zeldzaam zyn als goede barbiers. Ge weet hoe akelig en 
vervelend het is, zei die man tot schryver dezer regelen, 
als de barbier U met zyne kleverige vingers over Uw aan
gezicht strijkt, nadat hy juist een ander onder handen gehad 
heeft, of als hy U met een vochtigen zeephanddoek in bet 
oog raakt. Ik denk daar altijd aan, als een onhandig schoen
poetser laag op laag van zyn zwart smeersel op niy'ne laar-
zen strykt om er byzonderen glans aan te geven. De man 
nieent het goed, maar hy weet niet — en van honderd 
schoenpoetsers weet het er nauwelijks een — dat de beste 
glans verkregen wordt met een zoo dun mogelijke laag smeer (*) 
Be laars moet gelijkmatig met het smeer overdekt worden 
tu het smeer moet goed zyn. Drie vierden van alle schoenen 
Worden bedorven en barsierig, alleen doordien er te veel 
smeer' op wordt gedaan en drie vierden van alle lieden, die 
e e n barbierswinkel bezoeken, ergeren zich eraan, dat de bar

bier hen met alle mogelyke soorten van vocht in het gezicht 
spuit, terwyl men niets van hem verlangt dan dat hij het 
met, een zachten handdoek droogwryft. 

(*) Het gaat hiermede als met bet zand in de metselspecie. 
v i i K. 

I N G E Z O N D E N S T U K K E N . 
Mijnheer tie liedacteur! 

Naar aanleiding van Uw opstel „Monier-tegenover Stamp-
beton gewelven" in Uw No. van 2 7 Januari j.1. verzoek ik 
U het volgende te willen pnbliceeren. 

In myn opstel in het No. van 6 Januari j.1. sprak ik 
niet van een betongewelf van gelijke sterkte als het beschreven 
Moniergewelf doch heb ik ten naastenbij en alleen tot eenige 
vergelijking de afmetingen trachten aantegeven van een 
betongewelf, dat by de gegeven spanning en pyl, 2000 KG. 
per M-. gelijkmatig verdeelde belasting zou kunnen dragen. 
Voor eene juiste vergelijking met het beschreven Monierge-
welf zon, volgens mijne meening, een betongewelf aan eene 
gelyke proef dienen onderworpen te wordeu. 

Daar U, in Uw opstel van 27 Januari j 1. eenigen twy'fel 
uitspreekt omtrent ïuy'ne becijfering, zoo wil ik beginnen met 
op te merken, dat by het overdrukken van tig. 4 by 
vergissing de pyl van het gewelf ter grootte van 35 c.M. 
is aangegeven, terwyl ik in myne nota met deze maat de 
de plaats der brekingsvoeg definieerde. Wanneer men by 
den straal van 8 60 M. en de koorde van 5 M. den pijl 
uitrekent, zoo wordt 37.2 cM. gevonden. Verder schijnt het 
my gewenseht, tot meerdere duidelijkheid van hetgeen 

, ik in myn opstel van Januari bedoelde, U medetedeelen, dat 
ik met de betonconstructie een gewelf in den waren zin 
beoogde en dus samengesteld uit zuiver gevormde welfsteen-
stukken ter groote en in aantal als het meest wenschelijk 
is - • doch waarover ik my niet uitliet. 

Nn wil ik gaarne toegeven, dat myne gevonden dikte 
van 23.5 cM. gering kan worden geacht en U bovendien 
mededeelen, dat eenige andere globale berekeningen omtrent 
gewelven my in dezen grootere afmetingen aangaven, doch 
aangezien ik my wilde hoeden voor den schyii, dat myn 
opstel het Monierwerk (in het algemeen) gunstig tegenover 
beton moest doen uitkomen, koos ik eene becytering, die tot 
de geringst mogelyke top afmeting leidde. 

Gaarne hoop ik de gelegenheid te hebben over die be
cijfering meer zakelyk en uitgebreid te zyn, wat, zooals 
mgn opstel deed uitkomen, nog niet in myne bedoeling lag. 
Intusschen zou ik meenigeen tot berekening van het be
doelde gewelf willen aansporen en ook om eens na te 
gaan tot welke verbazende afmeting inen komt, wanneer 
de betonconstructie niet als gewelf zou beschouwd en 
samengesteld worden, doch als eene aaneenschakeling van 
rechte, massieve dwarsdragers tusschen de ijzeren hoofdliggers. 

In verband mei Uwe prijsberekening in het No van 27 
Jan. j.1. meld ik I', dat de aanraseering van ons Monierge-
welf was samengesteld uit b' deelen kolensinlels. :i /.and 
en 1 cement, afgestreken met 1 cement, en 3 zand, ('wat 
dus tot een anderen pry's moet leiden, dan waartoe Uwe be
cytering voerde. Verder komt my in die berekening de 
prys van het ijzer ad f 0.20 te hoog voor, iu het bijzon
der wanneer, by eventneele uitvoering dei gewelven de 
staven (van laat ons zeggen 8 a 10 m.M.) direct op maat 
en gebogen door den leverancier Konden aangevoerd 
worden Daar er alsdan niets overblijft dan bet leggen en 
het. maken der ijzerdraadlussen op de knooppunten van de 
liggers met de staven van hel langsverband, zoo schijnt 
my een prys van f 0.15 bepaald boog genoeg. 

Wat U omtrent de mortelsamenstelling' zegt zal niemand 
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tegenspreken. De verhouding van l cement en 1 '/j z a n | l 
— overigens door de fabrikanten geheel vrijwillig gekozen — 
kan zeker minder sterk zijn. 

De vraag door U gesteld: .Is het in het algemeen ratio
neel Monierwerk voor stampbeton in de plaats te stellen ?" is 
moeielijk bevestigend te beantwoorden, doch met mij zullen 
er wellicht méér van meening zijn, dat er gevallen voor
komen, waarin dat wél rationeel is. Wanneer wij toch — 
zooals in ons geval — strevende naar eene vloerconstructie, 
die zoo min mogelijk steunpunten zuilen, penanten) in het 
gebouw noodig maakt — komen tot groote overspanningen 
en, strevende naar een veilige constructie, zoowel tegen 
brand als tegen instorten — komen tot samenstellingen, 
die daartegen de meeste zekerheid geven, dan meen ik 
dat Monier-werk zeer in aanmerking mag komen. Ik voor 
my ten minste heb, hoe weinig uitgebreid de door ray in 
het No van 6 Januari j 1. beschreven proeven ook waren, 
en tot welke uitkomsten die ook hebben geleid — toch 
het .Monier-werk leeren kennen als een materiaal, waarin 
ik zeer veel vertrouwen moet stellen. 

Ü dankzeggende voor de verleende plaatsruimte 
hoogachtend Uw Uw. 

JAN E. VAN NIFTRIK. 
(i) Dit beton bleek bij het weghakken z ó ó bard, dat lerschei-

dene breekijzers bet daarbij moesten uileggen. 

5JVL 

35 
J _ 

Wanneer in bovenstaande figuur de pijl 37.2 in plaats 
van 35 cM wordt, maar de dikte in den top van 23.5 cM. 
zoo blyft. dan wordt de dikte aan de zijden (50.7, de inhoud 
der dwarsdoorsnede van het betongewelf 1.794 in plaats 
van 1.77 5 M'J. en de prijs per strekkenden M. naar den 
zelfden maatstaf als vroeger berekend f 20.93 in plaats 
van f 20.48. 

Door bij het Manier gewelf het yzer op ƒ 0.15 in plaats 
van op / 0.20 te stellen, vermindert de pry's per M. van 
/ 33.03 tot f 29.43. 

De verhouding tusschen de beide eindcijfers wordt dus 
20.93 : 29.43 = 100 : 140 ongeveer. 

Stampbeton van 1 P . - C , 3 zand, 6 kolensintels, kost 
nagenoeg precies evenveel als dat van I P . - C , 5 grind/and 

Binnen enkele weken hoop ik omtrent uitlevering, prijs 
en vastheid van stampbeton eenige cyfers mede te deelen. 

V. D. K. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Nortonwellen. 
PIJNACKKR, 30 Januari 1894. 

Mijnheer de Redacteur ! 
Uw antwoord op mijne vraag brengt my nog niet tot 

het gewenschte doel. Gy schrijft, dat by het dieper worden 
van de wel telkenmale de grond onderzocht moet worden, 
doch in dit geval is het niet te doen. aangezien de pijp 
geheel «licht is, van onderen voorzien van gaten, waarover 
gaas is bevestigd. Het doel dezer wellen is niet, zooals in 
Uw antwoord wordt, bedoeld, goed (drinkbaar) water te 
leveren, maar wel eene zekere hoeveelheid water, dat zeer 
koel is, dit laatste is hoofdzaak. 

De meeste de/.er wellen hieromstreeks leveren dan ook 
brak water, bruin van kleur, dat zeer aanvoert in pijpen 
en bakken De afstand der beide wellen, waarvan ik in 
het vorige schrijven melding maakte, is ongeveer 20 minu
ten gaans hemelsbreed, doch om hiertusschen een boorwel 
te maken ter onderzoek van den grond zou te kostbaar zijn. 

Nogmaals vraag ik U, zou dieper slaan aan te bevelen 
zyn, om koeler water te krijgen ? Achtend, 

C. P . S. 

Het spyt ray den heer S. geen afdoend antwoord op zijne 
vragen te kunnen geven. Zyn schrijven bevestigt myn be
weren, dat men bij het slaan van pypwelle'i in den regel 
zeer onoordeelkundig te werk gaat, namelijk op zoodanige 
wijze, dat er geene gelegenheid bestaat om de specie uit 
de verschillende bodemlagen te onderzoeken. Men werkt 
zoodoende geheel in den blinde en het hangt meestal van 
het toeval af of men bruikbaar water vindt, 't zy dan dat 
dankbaarheid of wel lage temperatuur daarbij op den voor
grond staat. Alleen waar de bodemlagen waterpas liggen 
en de puttenmaker in dezelfde streek reeds meer by toeval 
deugdelijke putten heeft gemaakt, waar hij dus mannetje 
naar mannetje maakt, heeft men meer zekerheid. 

Waar twee putten op 20 minuten gaans van elkaar ver
wijderd liggen, daar zou het onzin zyn naar een gemiddelde 
daartusschen te zoeken. Op 10 minuten afstauds kan de 
bodem nog zeer aanzienlijk verschillen. Ik meende dat de 
bedoelde twee putten in hetzelfde fabriekterrein gelegen 
waren. 

De hoogere temperatuur van het water van den eenen 
put, spruit vermoedelijk voort uit broeiings- of gist.ngsver-
schynselen in een veen- of derrieachtigen bodem daar ter 
plaatse. 

Ik geef den heer S. in overweging nog eens aandachtig 
de zaakrijke verhandeling over P'jpwelboriity te lezen van 
den heer P . A. FKIJLINK E .MZN. in onze Nos. van I Juli — 
22 Juli 1893. Mocht by mij tegenwerpen, dat hy' geene 
pypwellen op zoo groote schaal bedoelt als daarin zijn be
schreven, dan verwijs ik hem nog naar de Ambachtsman, 
jaargang V, Nos. 12 en 13, waarin de heer H. A . HUKNDKB 
te Eibergen heeft beschreven, hoe ,door den heer MmiRntNif. 

te Winterswijk pypwellen van 8 tot 15 M. diepte worden 
geboord. 

Mochten de bedoelde Nos. niet ter beschikking zjju, dan 
zullen vermoedelijk by laatstgenoemden heer wel inlichtingen 
omtrent zyue wijze van werken te bekomen zyn. 

v. n. K. 

Petroleum tegen ketelsteen. 

In het No van 3 Febr. j.1. van dit blad wordt het gebruik 
van petroleum tegen het zich vastzetten van ketelsteen, 
door Dr. L . C. LKVOIR als een voordeelig middel aanbe
volen. In de laatste 15 jaren zyn daaromtrent vele berich
ten openbaar gemaakt, die betrekking hebben op proefne
mingen op uitgebreide schaal. Zoo geeft bijv. het weekblad 
de Nijverheid in No. 43, jaarg. 1893, eene beschrijving 
van het gebruik van petroleum en wel, behoudens eene 
opmerking de ontplofbaarlieid van petroleum-dampen betref
fende, in aanbevelender. zin. 

De aandacht dient echter tevens gevestigd te worden 
op een artikel in datzelfde blad, No. 47 van dien jaargang, 
dat de groote nadoelen en het gevaar vau het gebruik van 
petroleum in stoomketels blootlegt, zoodat de redactie dier 
courant eindigt met de volgende woorden : 

„Wy achten deze waarschuwing van zoo ernstigen aard, 
dat wij er haast berouw van hebben in No. 43 een stuk 
te hebben opgenomen, dat als aanbeveling voor het gebruik 
van petroleum als middel tegen ketelsteen beschouwd kan-
worden. Doch dwalen is menschelyk en wy deden het dit 
maal in goed gezelschap." 

Zou het dus niet wenscheljjk zyn, het artikel van No. 47 
in zyn geheel in dit blad over te nemen ? 

J. W. MOLIJN. 

B E H A N G S E L S E N G A S V E R L I C H T I N G . 

gy het behangen van kame-s wordt er veel te weinig 
gelet op den invloed der kleur van het behang op den graad 
van verlichting door gas. Om eene zelfde hoeveelheid licht 
in een vertrek te hebben, is naar gelang van de kleur der wan
den en plafonds eene zeer verschillende hoeveelheid gas noodig. 
2oo worden b. v. wanneer wanden en plafonds met zwarte 
draperie» zyn bekleed, 100 lichtsterkten vereischt, om tot 
eene zekere mate van verlichting te geraken; by donker
bruin 87 , blauw 80, geelgrijs 20, gewitte muren slechts 15. 
Met wit gepleisterde muren bespaart men dus tegenover bruin 
behangselpapier % van bet gasverbruik. 

(Patent-bureau Lüders.J 

A A N B E S T E P I N G £ N. 
Annhe.dedinqei lotrden tlecht* eenmaal in deze rubriek opgenomen 

J I A . V S I H t ! 26 F E U IU . 'AKI . 

Apeldoorn. 10 uur. De architect Andr. win Dr esum S z n „ in 
bet park Ti»o i i s bet doen van eeniire verbouwingen en veranderingen 
lan ile, Apel.l lornsehe Melkiniich'iiiir. (Marktplein.) 

Breda. 7 uur. Ü e architecten I'. A . Onnes en Co., namens den 
heer A. Biermans, in liet koffi.-liuis de Keurs van Breda, bij den 
heer II. Vlasblom: het verbouwen van bet winkelhuis aan de 
Boutma kt A . 878. 

Ken ver (Limb.) 4 uur. Het gemeentebestuur van Beezel, in liet 
schoollokaal: bet bouweu vau eene nieuwe onderwijzerswoning. 

1 U X S D V H 27 F E B R U A R I . 
Deventer. 10 uur. Het ge ueentebestuur: het metselen van een 

fundament v 0 or een gashouder oi> eer. terrein der gasfabriek. 
Ei i scuide , 12 uur. De architect H K. Zeggelink, voor deu heer 

J. v Zuiden te Enschede, in het koffiehuis van den heer C . T . 
Dörlcman: bet bouwen van eeu woonhuis met winkel enz. op een 
terrein gelegen aan de H a a k - b e r g e r s t r a . » t . 

Siieck. Voor bet O B. Weeshuis: het afbreken der oude- en 
wejer opbouwen eener nieuwe molenaarswouing bij de Groeaedijkster 
Watermolen onJer Sneek, alleen voor aanne ners aldaar woonachtig 

Utrecht. Ui uur. De genie, op het bureel van deu eerstaan 
wezend ingenieur op Damlust.: I. hel maken Van eene veranda bij 
de zaal voor teeringlijders iu het militair hospitaal te Utrecb', 
be?r f 750; 2. het voltooien van den straatweg naar de legerplaats 
bij Zeist, begr. f 1 5 0 » , onder het beheer der genie. 

N.t iravei ih. ige. 2 uur. Het bestuur der C o ö p e r a t i e v e B o u w e r -
«•inging Duinoord, in de achterzaal van het Zuid-Ho[|andsch 
tomenuis: het bouwen van vier woonhuizen op een terrein gelegen 
»an de Binst raat (Duinoord) aldaar. 

Leeuwarden. 1 uur. De hoofd-ingenieur van den provincialen 
Waterstaat v.u friesland, in het gebouw van het provinciaal bestuur 

vernieuwing vau de sluizen III eu IV en verdere bijkomende 
"erken, tot geJeePelijke verbetering van het kanaal vau de Hooi 
damn-r- lot de Kolonievaart, begr. f 55 400. 

Kaamsilonk (N.Br.) 11 uur. Het gemeentebestuur; het verbouwen 
en virgroolcn der school aan de wijk Het Dorp aldaar. 

I M I M I I K I M C | HAART. 
' s - W r a » e n h a g e . 11 uur. De architect J . H . ' Eshuijs, in het 

H, Koffiehuis: het bouwen van een dubbele villa aan de Groot 
aertogginnelaan, 

Nieuwkoop (Z H.) 12 uur. De aannemer L. Brouwer, in de 
eet op het werk: het. afnreken vau 2 brugjes eo tei plaatsen 

tnaliuri van 2 nieuwe brugjes, het afbreken vau i! inaehinegebouwen 
Jet afbreken vau een duiker, het maken van 2 sluisdeuren en 200 

• scheringen i n 3 perceelen eu iu massa. 
8 , e r ' k s o « . 1 uur. Het Dageiijkscn Bestuur van het Waterschap 

: het maken van de fuudeering voor een metallieken 
a e n n " l e u , iu de Pruiijepolder van genoemd waterschap. 

, , Z&TBKI>lti « KAAKT. 
"-UrnrenUage. 2 uur. Het ministerie van Justitie: het bouweu 'au 

isvest: 
Alkmaar, 

"•en uuis <an bewaring le Alkmaar, begr. f 63.350. 
et ' ! " r ' B ' " * 'O uur. De genie, op het bureau aan de Kiuderhu 

Douwen V H n e e n iiekeniiiriohtiog bij le cadetteschool te All 
" lit 1 " ' e r d e r « e n i e aldaar, begr. f 20.000. 
bou w7 C l U* 1 0 U U r - D e &enie, °P n e t h'ireau °P Damlust: 1. het 
jv ,P" , H n eene bergloods voir geniematerieel op het terrein 
met" U S ' H l J a » r . hegr. f 1400; 2. het maken van een waterput 
• . pomp en reservoir in de legerplaats bij Zeist, begr. f 800, 

°>>uer beheer der genie aldaar. 

MA A M I A U 5 M A A R T . 

K i i u r l o . l i uur. In het Wapen van Ruurlo: het herstellen van 
den toren en het vernieuwen van het leijeudak vau deu torenspits 
der hervormde kerk aldaar. 

W O E N S D A G 7 M A A R T . 

Drachten (Friesl.) II uur. • el gemeentebestuur vau Suallinger-
laud . hel inrichten van het bijgebouw op Ü a e r s m u - S i a t e tot stalling 
en gedeeltelijk tot woning, len behoeve der brigade Marechaussee. 

DOXUERDIU H MAART. 
H e k e l i n g e n (Z.H.) 12 uur. liet. bestuur van de polders BraDand, 

Hekelingen en Vriesland, in He raadkamer: bet al'brekeu van het 
beslaande stoomgemaal eu het nouwen van eeu uieuw sto iinamnaal 
met. daaraan verbonden werken. 

Jisp (N.H.) II uui. liet gemeentebestuur: het maken eener nieuwe 
draaibrug met steenen hooiden, het sloopen der bestaande brug en 
hiermede in verband staande grond- en wegwerken. 

M A A N 1 I A U 12 M A A K T . 

A m s t e r d a m . 1.30 uur. (tireeuw.) De directie der Holl . Ijzer, 
^poorw. Maatschappij, iu het cen'raal personens.atiou 3e klasse, 
(inuang vestibule), bestek 110. 580: het leggen vau sporen en 
wissels e'i het wijzigen der inrichtingen voor den traetie-iitnst op 
goederen-s'ationseiiiplaceaienl Auis'enUiii — Rietlanden, begi f2700 . 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 

Alkmaar. Het maken van den onderhouw vau eene gashouder 
met eenige bijkomende werken. Laagste C . van 't flullenaar tc 
le Nijmeircu voor f 1887, gegund. 

Apeldoorn. Het gedeeltelijk amoveeren en weder ophouweu euz. 
van perc. A . no. 40 in de Dorpstraat. Laagste K. Dales aldaai 
vo ir I' 7 ï 8 4 , gegund. 

Arnhem. Het verrichten van eenige vernieuwingen en herstellingen 
aan verschillen le gemeentegebouwen -n scholen iu 3 p-rceelen. 
Laa/ste voor perc. 1, .1. C . van Workum voor I' 3112 ; voor perc. 2, 
I de l'iuijter voor f 4240; voor perc. 3, J . A . Koeuders voor 
f 3333. 

Iteek en Donk. Het h eiwen van een roomboterfabriek. Laagste 
H v. il. Heuvel aldaar > u r I 3116, gegund. 

( 'ule inborg. .let hou ven van een winkelhuis. Laagste L . van 
stra'en en II. Verrips aldaar voor f 1237, geguud. 

Cillenborg Het bouwen van een ziekenhuis aldaar. Laagste T. 
H . lansen te lliimpt voor ' 13633 

Deventer. Het leveren van een hanlsteenen draagring met 
b ü b e h o o r e n d e neuten, voor den te bouwen gashouder. Laagste L. 
•ioffi.i te Luik voor f 77'J. 

D.iesburg. De levering van schoolbehoeften. Laagste W . C . 
Meilink te Zutphen, gegund. 

Enschede, De k i r k e i i i i » j d.ir Ger. Gem : bet bouwen van een 
kerk met pastorie. Laagste H . ten Cate aldaar voor I 22.089 en 
met. .oren voor f 24-77-J. 

i ioudii . Het makeu vau eenige werken aan de bad- eu zwem
inrichting aldaar. Laagste W Bokhoven iildaar voor f 1919. 

'«-ijeavcuhage. Het makeu van e-n waehte'swoni-'g v.-ww u 
dienst der oevfvevlichting le Stellendam. L « a g s i » C . ï ' ^ i e m a u 
te Meltssant voor t 4230. 

's-tiraveuhage. Het bouwei °an een villa aau de Groot Her-
togiunestraat aldaar. Laagste J . J . P. Lorrie aldaar voor f15986. 

Heereuveen. Het afbreken en weder opbouwen van eene voor-
hui/ . i .g tc Cubaard. Laagste O. Boonstra te Bergum voor f 4576. 

Kolderveen. Het bouwen van eeu stoomzui/elfabriek aldaar. 
Laagste II. Danser te Meppel voor t 4683, gegund. 

Nederhorst den Burg. Het bouwen eeuer schuur, koetshuis 
met. stal euz. Laagste .1. Meijer aldaar voor f 3757, gegu:id. 

N'euwer-Amstel. Het rioleerinirs- en bestratingswc:k der van 
Kei'heustraat en aangrenzende stratei , op een gedeelte van het 
Willemspark, met alle daartoe behoorende materialen en arbeidsioo-
nen. Laagste H . Wijker te Helder voor f 23.963. 

Poortvliet. Het verbeteren der haven. Laagste L . Moerland 
te St«venis<e voor f 8390. 

R o t t e r d a m . I. het maken van eene paaKundeeriug voor een 
ijzeren shed, een houten terreinafsluitiug, alsmede bestrating van 
een terrcia p. m. 2700 vierkante meters. Langste J . J . liornstra 
te Bergen op Zoom voor f 59S7 ; 2. h-t maken eu stellen van een 
ijzereu shed, lang 48 M . en breed 15 M . , op eea terrein aau de 
rtijnkade tc Rotterdam. Laagste Arn Georg te Neuwied voor f 7310. 

R o t t e r d a m . Het maken van een machine en ketedmis mot 
toehehooreu. Laagste A. P. P. Boef aldaar voor f 11.649. 

U t r e c h t . Het uitbreiden en wijzigen van sporen en wissels, het 
maken van inrichtingen op het station Utrecht. Laagste W. T. 
Weijers te Tilburg voor f 6371. 



6 2 A R C H I T E C T U R A . 24 Februari 1894. 

A D V E R T E N T I Ë N . 

S t o o m J a l o u s i ë n fabr iek 
VOOR 

H u i z e n e n B l o e m e n k a s s e n . 
L A G E l ' H l . l / i \ . (73) 

S. l i l U J I G O M , 
AI:MI I.M. 

\ < I I N Ï ; \ V I \ 
e n L I J S T E N , 

volgens b e s l a a n d of op t e g e v e n 
p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

l i . \ V . K O ( J ( . E J i K A M P & C o . 
te Del/zijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courant op 
aanvraag gratis (12) 

PORTLANDCEMENT 
„JOSSON Co." 

HOOF 1)- V E RTEG ENWOO HDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT, 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehavev No. 1 1 8 
„ AMSTERDAM, A . E . BRAAT. Fokke-

Simonzstraat 74. 66^ 

CC 

cd 

> 
® H a n d e l in M e t s e l s t e e n en andere B o u w m a t e r i a l e n . 

STOOMFABRIEKEN T a n 
D A K P A N N E N , V O R S T E N , B A A N T E G E L S , B A K K E N , C E M E N T - en 
K U N S T Z A N D S T E E N , H Y D R O Z A N D S T E E N , C E M E N T en I J Z E R , 
(syst. MONIKR) M O Z A Ï E K - en E F F E C E M E N T T E G E L S , R I E T P L A N K E N , 
T E R R A C O T T A , enz. 

C S 

I 
a 
co 
«•* 
CD 
"*Z 
(O 

=? 
A. OOSTHOEK & ZOON, Alfen afd Rijn. | 

Si<-Hi i-ouciirreereiiile prijzen direct op uiiiivruujr, (68 O 

van 

vervaardigt als 

Specialiteit 
lechts in de Jijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D . D O M I N I C U S & SóHNE, 
te Bemscheid-Vieringhausen (Rheinl.) 

Gevestigd in 1822. (55) 
W^F~ Vraag de geïllustreerde I'rysrmirant 

wy li gratis en franco toezenden. ?elke 

UTKECHTSCHE 

HTDRDZmDSTlEkMRKU, 
Van de Pol & Wickop, 

U T R E C H T , 
li e v e r e n: 

volkomen gelyk aan N a t u u r s t e e n en 
uitsluitend dour steenhouwers bewerkt 

In voorrnnd: 

DORPELS, NEUTEN. BORDESPLA 
TEN, T R A P T R E D E N , GOOTS TEENEN, 
GRAFMONUMENTEN, BALUSTERS, 
PALEN voor scheidingen en hekwerk, 
SLIJPSTEEN EN, enz. 

Fabriek en Kantoor: Kroezclaan 
Merwcdeknunal. (62) 

MAM\HEIMER 

P o r t l a n d - C e m e n t - F a b r i e k 
FABKIEK 

IN 

MANNHEIM 
Opgericht 

1801. 

I 

FABKIEK 

WEISEN AU 
ïi Miiinz.j 
Opgericht 

1864. 

L E I D E > . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHËKPSBÜUWWERF 
met 0W4RSHELLING lang 50 Meter. 

Stoonibooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7> 

Zware en lichte Smeewerken, 
A. IS K E S , 

IJZEREN EI STALEN KETTINGEN, 
met c e r t i f i c a a t van I A**y< 1 's 

B a r e a u V e r i t a s . en 

I». DOLK 4 ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

OUD ZINK 
en a l l e andere O U D E M E T A L E N 
I c o o j M ' i i in iedere hoeveelheid en 
tegen HOOGSTE PRIJZEN a contant 

S. A. VLES & ZOMEN. 
Metaalhandel, 

KINK- en M E T A A L SM E L T E R I J , 

Schiedamsche Dijk 125, Rotterdam. 

Levert haar beproefd en voortreffelijk 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin
dend, onder garantie van de grootste 
bindkracht, gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijks meer dan 450.UOO 
vaten. 

HOOFD - VERTEGENWOORDIGERS 
voor de Z u i d e l i j k e Provinciën: 

W e d . A . Terkuhle & van Swijndregt, 
R o t t e r d a m . 

Voor de Noorde l i jke Provinciën: 

DE BEER & LEHREN, 
A M S T E R D A M , ( 60 ) 

H A N D E L A B E N in 

M a r m e r e n B o u w m a t e r i a l e n . 

D E L I N T & C " , ROTTERDAM. 
NIEUWE HAVEN N". 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
(59) Vraag dessins enz. 

M O U S S E L I N E - , GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsen Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW SPIEGEL- . 

W IT- , KRISTAL-, BBOEI en M E L K -

C i I „ A S . 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N eu 

RANDEN. 
GEBOGEN GLAS en D A K P A N N E » . 

Lenzen- en Patrijspoortglazen. 
(67) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF. DAGLICHT-REFLECTORS. 

WiÖU \ 
VAN DE 

H a m b u r g e r I n g o l i n - F a b r i e k . 
Radicaal middel tegen uitsluitiidt'. 

vochtige eu Mal|>ctcrarhtige muren. 
Ook zeer aanbevelenswaard voor nieuw' 
gebouwde Huizen. Tweejarige garantie. 

D. FRENI, A m s t e r d a m , 

Contractant voor Nederland. 
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DE GROEVEN 
VAN 

/. MEURI1S 
te Anderiiach a/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (8) 

la Andernachsche Tras 
en Trassteen 

op strengste keur verder: 
DHI.JI- of Z W E M S T E E N ; LA-

VAti KOTST EEN beste en goedkoop
ste SIERSTEEN voor Tuinen, Terrassen, 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

Vuurvaste Steen-
F A B R I E K , 

W e d . N . S . A . B r a n t j e s & C o . , 
I' I It >M .It I \ D 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, Blokken, Scheggen, Trot-
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

Leveren in den kortst mogelyken tyd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar teekening of 
model. (72) 

Chemisch bereide 

V E R F 
Deze O L I E V E R 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 e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrygbaar. 

FABRIEK .,KRAAI JENBURG", 
(70) Rijswijk (Z.-HÏ 

.4 T T T T ^ J T T " 

\$Ê6A 
i s b e y . u f e i t e / n l ï F e r t . 

1KONINGMEMWI: 
o r j ö e r n o e l ^ B a u T D e t a l e i Q 
bov\am&ter idler), ü e r f 5 

TOaCJplTJeoUGD, tvs. y OTEVEMopAfflyïWGs^ mm y 

G r o o t e v o o T - T - n n «I 
VAN 

STALEN BALKEN 
in allo foiir.iiiti- ju "litlr-n 
oj> lengten van ö tot 

Mr., opklim 
mende me 

M 

(69) 

i\ egena 
uut grootere 

dniagvfrmogen 
Linnen lichtere pro

fielen in staal gebezigd 
'worden, waardoor stalen 

.».Iken voonleeligcr in het ge-
ruik zijn dan ijzeren balken. 

ri. E. O VING Jr., m 
74 Haringvliet, R O T T E R D A M . 

BELANGRIJKE VERKOOP 
om uit onverdeeldheid te geraken. 

Notaris LINSSEN te Roermond, zal 
op Maandag 5 Maart 1804 en vol-

I gende dagen, telkens des voormiddags ten 
10 ore, te Roermond naby het magazyn 
**n de Kapellerlaan, tegen contante be
taling publiek verkoopen: 

De hoog8tbelangrijke Partij 

AFGIETSELS E N V O R M E N , 
behoorende aan de ontbonden firma 

CüYPERS & STOLTZENBERG; 
daaronder vormen voor het reprodneee-
«*>> van eenige monumenten in de Renais
sance Stnl; o. a. Graftombe Engelbert 
V a » Nassau te Breda; Monument Graaf 

Assendelft te Breda, enz.; diverse 
Afgietsels van de Koorbanken te Dordt 
* n Enkhuizen, studie voor scholen, beeld-

°nwer8 en ornamentwerkera; voorts Frag
menten, bestaande uit volledige reliefs, 
f 0ePen, beelden en ornamenten der XUIe 
t o t XVÏHe eeuw. 
d e

1 ? a d e r e inlichtingen te bekomen aan 
^ e kunst werkplaatsen der firma CUYPKRS 
. °-i te Roermond, alwaar tevens op 

m c o aanvrage, lflsten der diverse vor-
e n afgietsels verkrijgbaar zijn. 

Bij P. NOORDHOFF te Groningen is verschenen: 
G. A. SCHOLTEN, Bouwkundig Rekenboek voor Ambachtslieden f 0.60. 
D. DE VRIES en P. D. VAN DER BILDT, Practisch Rekenboek 

voor Ambachtsscholen. 2e stukje - 0.35. 
L. VAN ZANTEN JZN., Leerboek der Rekenkuude voor Ambachts

lieden. 2e druk 
, Leerboek der Algebra voor Ambachts

lieden. 2e druk . 
en G. A. SCHOLTEN, Leerboek der Meet-

(75) kuilde voor Ambachtslieden. 4e druk . 

0.40. 

0.40. 

0.15. 

<nen 

E > E N E D E B L A N D S C H E 

Caoutchouc en Guta Percha Fabriek 
„ S I N T J O R I S " 

BAKKER & ZOON, - Ridderkerk, 
v e r v a a r d i g t a l l e s o o r t e n VERPAKKING, K L E P P E N en B L A D E N 
voor Stoom-, Water- en andere Machines, ZUIG-, PERS- en STOOMPIJPEN, 
VELOCIPEDE-, RIJTUIG-, BILJART- en LINTZAAGBANDEN, TRAMBUFFERS, 
PAARDENHOEF-BUFFERS en RANDEN, M A T T E N (in verschillende soorten) 
met naam en op maat, HOSPITAALDOEK, om kinder- en ziekbedden rein te 
houden, TOCHTBAND voor deuren en ramen. 

R e p a r e e r t en f a b r i c e e r t WRINGROLLEN, 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 Maatschappij ter bevor
dering van Nijverheid 1885. (38) 

itiii en pri 
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< : \ . i . . o M \ i : n . 
„Van Baerle", 

E E N I G E A U E N f K N voor 
Nederland cn Koloniën: 

Ér, M. BOKS ér Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) 4 ' 11 X . 

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 ol ieverven. 

IIO L Y N & Co., 
(57) R o t r e r d a m . 

( , . J 0 0 I t , 
SPECIALITEIT in 

PARKETVLOEREN 
.„ ]y[UURTEGELS. 

Rottefdam, Wijnhaven 3. 

EN 
koopen in iedere hoeveelheid 

aan hooffMte waarde 

S. A. V L E S & ZONEN, 
M e t n n l b a n d e l , 

Z I N K - E N M E T A A L S M E L T E R I J , 

Schiedamsche Dijk 125, 
R O T T E R D A M. 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583 bij üe Otrechtschestraat, 

A. M S T E R D A M . 

LIFTEN. KRANEN. 

Transporteurs. - Elevateurs. 
T A K E L S . (•« 

DOMMEKRACHTEN. - VIJZELS. 

UTHECHTSCHE LOOD WITFA Bill Eli, 
F i r m a O . © R K V K 

is beter dekkend. beter 

U t i e c l i t , 

lijn» i . witter en 
kleurhoudend dan eenig ander; 

is bekroond dooi den Kederl. SchildersbomJ, 
Tentoonstelling van Decoratieve Schilderkunst 
Arnhem 1881; attesten van ervaren schilder* 
uit alle oorden van ons land en daarbuiten, wo». 
den op aanvraag franco toegezonden; 

wordt door tal van Ingenieurs, <aenieente. 
Architecten en andere Autoriteiten in hunne 
bestekken voorgeschreven ; 

wordt, tot wnnrboi'K van eebtbeid, zuiverheid 
en voed Kewieht. nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van Zegel. Ktiket en Fa-
brieksmerk, welke allen wettig zyn gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur geleverd,des-
verlangd met certificaat van omsprong. 

Alen leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in het „N. V. d. Dag" 
dd. 31 dan. 1887; in de ..Huis- en Decoratieschilder" dd. 1 Mei 1887; in de 
„Ingenieur" dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de. Schilder" di. 1 Mei 1889 ; in de 
„Opmerker dd 15 Juli 1889 en 12 Juli 1890; in de „Ambachtsman dd.8 
Febr. 1890, eu in het „Roi iwki indig Weekblad" dd. 5 Dec. 1891. (27) 

Verkrijgbaar bij alle soliede Verfhandelaren en Drogisten. 

en 
NAAM 

FIRMA-
F P L A T 

ZANDBLAASMACHINE. 1 mm adres. 

Sierlijke Monsterboeken worden op aanvrage verstrekt. 

L E O N A R D S L I G C E E R , l o n n i c k e n d a m . 

V 

A M E R I K A A N S C H E H O U T B C C F i V A C H I N E S E N E C F E N . 

uitmuntend fabrikaat en billijke prjjs. (76) 

ARCHITECTURA 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

jKlvertentlën ia dit blad kosten van 1—6 regels 
00 ceiils, iedere regel meer 10 cents. Groote letters naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
lerukend. 

VERSCHIJNT ZATE WAGS. 
Uitgevers i 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
MAASSLUIS. 

Allo a<lv«rl«ii«leii iu A RCHITEt TUK A opgenomen 
worden «ratin geplaatst in DB AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden. Metselaars, Machinisten, Smedeo, 
Ververs, enz. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

A L G E M E E N E V O O R S C H R I F T E N V O O R D E 
U I T V O E R I N G V A N W E R K E N . 

(7de Vervolg.) 
Aanmerkingen op en bezwaren legen deze ontwcrpvooischriften, 

van welken aard en van wien ook, zullen mij ten a l l e n tijde zeer 
welkom zijn. 

De tusschen ( ) geplaatste cijfers duiden de overeenkomstige § § 
der Rijks A. V. aan. v. r>. K. 

Art. 7. H e i - e n f u n d e e r i n g w e r k , g r - > i >«I -
e n • w a . t e r k e e r e n d . h o u t w e r k . 

§ 37. (196 —198.) Heipalen. De palen zuiver in de 
richting, te lood of onder de voorgeschreven valling in te 
heien. Voor zoover aanpunten der palen wordt noodig geacht, 
moet dit geschieden aan vier zijden onder gelyke schuinte, 
over eene lengte gelyk aan een tot anderhalf maal de kleinste 
middellijn van den paal, zoodanig dat er in de as van den 
paal een grondvlak van 16 tot 25 cM 2. overblijft. 

Fundeeringpalen blyven, voor zoover geene bijzondere 
omstandigheden aanpunten noodzakelijk inaken, onaangepnnt. 

Waar het noodig is de palen aan de punt met yzeren 
schoenen te wapenen, worden deze den aannemer bijbetaald. 

Vóór het inheien wordt de kop van den paal haaks op 
de as afgezaagd, aan den rand rondom afgeschuind en met 
een goed vast geklemd zittenden yzeren band beschermd. 

Er mogen, zonder toestemming van den opzichter geene 
palen worden afgezaagd of van nieuwe koppen voorzien 
worden. 

Gescheurde, verkeerd ingeheide of gebroken palen, alsmede 
zoodanige, die. oin genoegzaam onder de kespen of sloven 
te komen, meer moeten omgewonden worden dan de directie 
geraden acht, worden op kosten van den aannemer door 
nieuwe vervangen. 

Waar de gesteldheid van den bodem, de aard van het 
werk en de voorgeschreven lengte der palen naar het oor
deel der directie geen bezwaar opleveren, mogen zy door 
waterdruk ingespoten in plaats van ingeheid worden. ') 

(') Wanneer aan de eischen in deze § gesteld wordt voldaan, 
ui. i. de wijze, waarop plaats en richting der palen worden 

"Jgeiet, noch ook de inrichting der heitoestellen en andere hulp
middelen van het standpunt der directie iets ter zake af. 

§ 38. (199— 202). hespen en sloven. De kespen of 
'likhouten, sloven en hoofdbalken moeten op de palen met pen 
6 n Kat worden bevestigd. De pennen te lood af te werken met 
waterpasse borsten; de lengte der pen ten hoogste twee 
derden der middellijn van den paalkop en de dikte gemid
deld een derde van de breedte der kesp of sloof, doch nim

mer dikker dan 8 cM. De pennen mogen niet alle in dezelfde 
lyn gelegen zyn, doch ten hoogste hare dikte uit. de as van 
de kesp of sloof verspringen. 

De kespen en sloven moeten over ten minste twee derden 
van hare breedte op de borsten der palen dragen en daarop 
met handheien worden neergedreven. Gescheurde kespen of 
sloven worden op kosten van den aannemer door nieuwe 
vervangen. 

De gaten in de kespen en fundeeringsloven moeten sluiten 
om de lange zijden der pennen en van onder bovendien om de 
korte zyden daarvan. Van boven worden de gaten aan weers-
einden van de pen 1 cM. langer gemaakt en worden twee droge 
eiken wiggen, ter dikte van 2 cM. aan het dikste einde, eerst 
met een houten hamer en vervolgens met eene handhei in 
in de pen gedreven. De boven de kespen uitstekende ge
deelten der pennen worden gelykhouts eu de bovenvlakken 
der kespen voor zoover noodig onder de lyn afgedisseld. 

Dij beschoeiingen worden de sloven en hoofdbalken goed 
sluitend met pen en gat op de palen en oplangers beves
tigd en met eiken sluitpennen opgesloten ; by dit werk mogen 
de gaten niet doorgehakt worden. 

De lasschen in de kespen en sloven moeten zyn schuine 
haaklasscheu, ter lengte van ten minste tweemaal de dikte 
van het hout, midden op de steunpunten aangebracht en 
met voldoende taaie spijkers bevestigd worden. 

Alle vergaringen vó»'ir het inzetten ruim met houtteer 
of creosootolie te bestrijken. 

§ 39. (203—206.) Damplanken. De dam-, baard- of 
schermplanken van rechthoekige messingen en groeven te 
voorzien, breed en diep een derde van de dikte der plankeu. 
Zy worden aan drie zyden aangepunt, zoodanig dat een 
st uit vink overblijft van ongeveer */ 6 van de breedte en 
dikte der plank. 

Waar het noodig is de planken aan de punt met ijzeren 
schoenen te wapenen, worden deze den aannemer bijbetaald. 

De koppen der planken worden desgevorderd met wel
passende yzeren banden beschermd. 

Het inheien geschiedt met de noodige voorzorgen, zoodat 
de planken mesdicht ineensluiten en aau alle zyden te 
lood komen te staan. 

Er mogen zonder toestemming van den opzichter geene 
dam- of schermplanken afgezaagd of van nieuw»' koppen 
voorzien worden. Gescheurde, gebroken of verkeerd ingeheide 
planken worden op kosten van den aannemer uitgetrokken 
en door nieuwe vervangen. 

Waar de gesteldheid vau deu bodem 'net toelaat en het 
werk er naar het oordeel der directie «een nadeel van kan 
ondervinden, moffen de damplanken door WftteHrnk ingespoten 
inplaats van ingeheid worden. 
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Elke plank met drie taaie spijkers, ter lengte van ten 
minste het dubbel der plankdikte, tegen de sloven of gor
dingen te bevestigen. 

De koppen der damplanken onder de lijn af te zagen. 

§ 40. (207—211) Klooftterhnute.il en vloeren. De 
kloosterhouten, zandstrooken of schuif houten met voorloeven 
over de kespen heen te keepen en op elke vergaring met 
met een hakkelbout ter leugte van tweemaal de dikte van 
het hout te bevestigen; de lasschen moeten schuine haak-
lasschen zijn, ter lengte van ten minste tweemaal de dikte 
van het hout, en met voldoende taaie spijkers bevestigd worden. 

De ligging der kloosterhouten wordt zoodanig bepaald, 
dat de ruimten ertusschen zonder invoeging van smalle 
stukken door de vloerplaten worden gevuld. 

De vloerdelen goed sluitend tegen de kloosterhouten, 
doch overigens met onderlinge tusschenruimten van 1 '/» c.tf. 
op de kespen en, waar de aard van het werk dit mede
brengt, haaks over elkander te spykeren, met taaie spijkers 
ter lengte van tweemaal de de dikte van het vloerhout, 
ten getale van drie in elke plank op elke vergaring. 

De lasschen der kloosterhouten en de stuiknaden, moeten 
midden op de kespen vallen en in het verband verspringen. 

Art. 3S der Rijk3 A. V., zwalpen kan duukt mij, gerust achter-
wege blijven. 

§ 41. (213—216.) SchoeiiiiKplaiiken. De schoeiing-
planken goed recht te strijken, naar buiten schuin afwate
rend, dicht op elkaar te drijven en op elke vergaring met 
drie taaie spijkers, ter lengte van tweemaal de plankdikte, 
te bevestigen^ Zoo de planken met eene sponning in den 
hoofdbalk komen, worden zy aldaar om de 20 cM. lengte 
vastgespijkerd 

De naden der beplanking met tengels te bedekken, welke 
aan bovenkant schuin afwaterend zijn bijgestreken en om de 
20 cM. alleen aan de bovenste der twee planken, die den 
naad vormen, worden vastgespijkerd. 

§ 42. (223.) Breeuwwerk, mos- en papierbedek-
kiiiK. Voor waterdichte fundeering- en sluisvloeren, voor 
sluisdeuren, enz. moeten de planken behoorlijk droog zyn, 
en dicht tegen elkaar gestreken worden. De kanten over de 
breedte van 20 tot 25 mM. ongeveer 6 mM. schuin af te werken, 
ten einde een breeuwnaad te vormen. Deze naden elk met 
twee draden droog werk dicht te breeuwen, desgevorderd 
te klaraaaien en met gesmolten pik te overgieten. Het 
breeuwen mag alleen by droog weder ot onder een afdak 
plaats hebben. 

Overigens moeten by" waterdicht houtwerk alle vergaringen, 
sponningen, inkepingen, enz. met geteerd papier worden 
belegd. 

De in te kroozen koppen der damplanken met mos of 
ongeteerd mospapier te beleggen. De punten der treknagels, 
bouten en spijkers, overal waar dit gevorderd wordt, in teer 
te doopen en de koppen met grof werk te omwinden. 

(Wordt vervolgd.) 

R A T I O N E E L B O U W E N . 
(Vervolg van het No. van 10 Febr. 

De vloerribben neemt men tegenwoordig meest van gre
nenhout, zelden van eiken. Met voordeel, zoowel uit het 
oogpunt van kosten als uit dat van duurzaamheid, zou men 
daartoe tegen bederf bereid vuren of dennen kunnen ge
bruiken. Doordringen met chloorzink (Burnetteeren) zon hier 

zeer op zijne plaats zyn en kost niet meer dan f 6. — 
of f 6.50 per M*. Creosootolie en chloorkwik staan op 
het punt van bederfwerend vermogen wel hooger dan 
chloorzink, maar zyn beide vry wat duurder; bovendien 
heeft creosootolie binnenshuis zyn sterken geur tegen en is 
chloorkwik in dit geval niet geheel zonder bedenking op 
het punt van vergiftigheid. Waar er geene sprake kan zyn 
van uitspoeling van het bederfwerend middel door water, is 
chloorkwik alleszins voldoende te achten. 

Ontegenzeggelijk is aan de toepassing van tegen bederf 
bereid hout by kleine partyen het bezwaar verbonden, dat 
men de fabriek van houtbereiding niet dadelyk by de hand 
heeft. Het vervoer heen en weer maakt het gebruik ervan 
omslachtig. Aan dit bezwaar zal zeker langzamerhand meer 
en meer worden tegemoetgekomen, als de houthandelaars 
aan hunne zaak inrichtingen tot houtbereiding gaan ver
binden, zooals men dat tegenwoordig hier en daar ziet 
geschieden. 

Ook voor vloerdelen zou het geburnetteerde hout zeer 
aan te bevelen zyn, mits men het na de doordringing vol
doenden tijd laat om te drogen. Ook daaraan zou gemakke
lijk tegemoet te komen zyn, als de houthandel zorgen wilde, 
bereid hout in voorraad te hebben. 

Met de binnen-bepleistering keeren wy weder tot het ge
bied der raortels terug. Niet deskundig samengestelde pleister
mortel kan op zich zelf een geheel huis vochtig maken en 
is meermalen de voornaamste oorzaak van de vochtigheid. 
Algemeen bezigt men tot dit doel nameiy'k vetten kalkmortel 
van gelyke deelen Luiksche kalk en zand en zelfs 5 kalk 
tegen 4 zand. Zulk een mortel kan door uitdamping wel 
een weinig verstijven, maar van versteening kan evenmin 
sprake zyn als by nat gebluschte luchtkalk in een kuil. 
Werkelyk verkeert zulke kalk, ia eene dikke pleisterlaag 
op den muur aangebracht, in ongeveer gelyke omstandig
heden als in den bluschkuil; zy is inwendig ontoegankelijk 
voor de lucht eu het dunne laagje koolzure kalk, dat zich 
op de oppervlakte vastzet, sluit den toegang voor de lucht 
tot het binnenste nog meer af. 

Wel is waar kan pleistermortel niet al te schraal ge
houden worden, met het oog op de aanhechting op den 
muur, maar dit is juist eene reden te meer, waarom zij 
althans eenige hydrauliciteit dient te bezitten, waardoor zij 
tot op zekere hoogte onafhankelijk van het koolzuur uit 
de lucht, kan versteenen. Er zyn voorbeelden bekend, dat 
het wegbikken der oude munrbepleistering en het vervangen 
daarvan door eene schralere uit schelpkalk, die uit haar 
aard by gelijken zandtoeslag schraler is dan steenkalk, het 
woonhuis merkbaar in droogte deed toenemen. En toch is 
schelpkalk slechts zeer weinig hydraulisch. 

Ik voor my zou voor pleisterwerk de voorkeur geven 
aan mageren trasmortel, met zooveel zand als het aanhechten 
op den muur nog juist mogelyk doet zyn, doch ontveins 
geenszins, dat het zeer moeielyk is de werklieden, gewoon 
als zij zyn aan vetten pleistermortel, ertoe te krygen, dat 
zij althans trachten met magerder specie te leeren omgaan. 
Met het oog daarop zal men allicht moeten beginnen met 
wat minder zand en hoe meer men op dit punt toegeeft, 
hoe eer men last zal krygen dat het ijzergehalte van het 
tras zich op de witte afpleistering door bruine korstjes 
afteekent. (8) 

Wie daarvoor vreest, heeft, zonder van het door my <>P 
op den voorgrond gestelde beginsel van schralen pleister
mortel af te wyken, nog altyd de keus tusschen Portland-
cement-kalkmortel en kalkmortel van Doorniksche kalk. 

Eerstgenoemde heeft alleen het bezwaar van duurder te 
zyn | wat de Doorniksche kalk (3e soort) betreft, deze durf 
ik inet alle gerustheid voor dit werk aan te bevelen, hoewel 
de verharding althans in den eersten tijd, by die van tras-
Purtland-ceiuent-mortel achterblijft. Men boude daarbij echter 
vooral in het oog, dat alles betrekkelijk is en dat de hard
heid, die mortel van Luiksche kalk en ook van schelpkalk 
bereikt, by die van Doorniksche kalk weder zeer achter
staat. (4) 

Ter vergelijking der pryzen mogen de volgende cijfers dienen: 
Aannemende de eenheidsprijzen per HL. van Luiksche 

meelkalk f 0.40, Doorniksche kalk f 0.55, tras /' 0.90, 
Portland cement /' 4.50 en zand /' 0.12, dan zyn de koop
prijzen der mortels (zonder arbeidsloon) als volgt: 

n. Vette kalkmortels, zooals men ze te Delft gebruikt: 
;') Luiksche kalk 4 zand /' 0.445; gelijke deelen / 0.425. 

b. Trasmortels. 1 Tras, 2 Lniksclie kalk met 3, 4, 5 en 
6 zand, achtereenvolgens ƒ 0.55,/'0.495, / 0.455 en /'0.4J5. 

c. Doorniksche kalk met 1, 2, 3 en 4 deelen zand ach
tereenvolgens f 0.555, / 0.425, /' 0.36 en ƒ 0.32. 

d. Portland-cement-kalkmoi tels van 1 cement. 2 Luiksche 
kalk, 10 en 12 zand, achtereenvolgens / 0.68 en / 0.625. 

(Wordt vervolgd.) 
(') Zie „Onze bouwmaterialen", blz. 377 en 378. 

UIT D E GESCHIEDENIS D E R M E T A A L 
B E W E R K I N G . 

f Vervolg van het No. van 2H Sept. 1893. 

c. Frankrijk. 
Evenals by Duitschland valt ook by Frankryk sinds de 

15e, maar meer nog sinds de 16e eeuw, een druk verkeer 
met Italië op te merken. Toen was het vooral koning 
Frans 1, die de nieuwe kunstrichting zocht te bevorderen, 
door van de voornaamste Italiaansche kunstenaars, zooals 
L e o n a r d o da V i n c i en Ben v en n to C e l l i n i , aan 
zijn hof te Fontainebleau te verbinden. Zoo vindt inen daar 
nog heden van Cellini een schoon bronzen beeld (de nimf 
van Fontainebleau.) 

Onder het toezicht of den invloed van deze meesters 
werkten vele kunsthandwerkers, die eerst getrouw de ont
werpen dier meesters uitvoerden, totdat de meest zelfstan
digen hunne eigene ideeën volgden en zoodoende den grond 
legden tot de ontwikkeling eener eigene, Fransche renaissance
kunst. Zy, die het niet tot uitvoering naar eigen ontwerp 
brachten, volgden toen hunne meer begaafde landgenooten, 
die hun dit door voorbeelden in hout- en kopergravure 
gemakkelijk maakten. Als zoodanig dienen hier in de eerste 
Plaats vermeld E t i e n n e de Lau lne , R é n é Boy vin en 
Pierre Woe riot , die in de 16e eeuw verschillende seriën 
voorbeelden voor fijne metaalbewerking het licht deden zien. (') 
Hierbij zijn ook voorwerpen in koper en brons. 

«'landerde tijdsomstandigheden, die steeds van invloed 
°P de vakbeoefening zyn, hadden langzamerhand ook menige 
*"3iging in het smeden en slotenniaken gebracht. Met het 
««nemen der openbare veiligheid werd de vraag naar zware 
«sluitingen minder, die men in plaats hiervan lichter en 
jwlijker ging maken. Dit blijkt reeds aan de hekwerken, 

O 1'et. begin der Renaissance, voor den kardinaal 
Ambi voor den Kardinaal van 

""se te Oalllon en voor koning Frans I te Fontainebleau 
vervaardigd. Gedreven en geklonken plaatyzerwerk vormt 
T°ortaan de 
(relde 

(') Men vergelijke de opmerking van den beer DE WAAL MALKH' T 

in bet No. van 11 Febr. 1893 en de mijne aan het slot van net 
hoofdartikel in het No. van 5 Aug. 1893. 

voornaamste versiering, in stede van het ge
en uitgesinede staafyzer, waarvan de smeden der 

P) /.ie 
bb. 1J7 hierover nader 11. L. B O K as MA'S Kunsliml. literatuur, 

en 128. Zie vau Etienne de Laulne een paar fraai 
Sler<le messen in Lei arts du me/at, blz. 59. 

Middeneeuwen hun ornament meest hadden gemaakt. De 
schoonste hekken, uit den Renaissance-tijd nog bewaard, 
kan men zien aan een der Lonvre-gebouwen en aan de 
z. g. Oude kapel te Parijs. 

Wat het beslagwerk op deuren, kasten enz. betreft, dit 
zien we aanmerkelijk minder toegepast; eensdeels doordat 
de houtbewerker zy'ne constructies van lieverlede zulk eene 
sterkte had weten te geven, dat versterking niet y'zeren 
banden en platen grootendeels achterwege kon blyven ; 
anderdeels omdat regel- en paneelwerk het opgeklampte 
werk had vervangen, waardoor slechts smalle strooken op 
de stijlen en regels voor beslagwerk overbleven. 

Dit, zoowel als het minder zwaar en stevig maken der 
afsluithekken, had ook invloed op de afmetingen en de 
inrichting der sloten; hoe kleiner hoe keuriger deze werden 
gemaakt, ook wat hun inwendig samenstel betreft. Van 
invloed hierop waren ook de bestellingen van den wantrou
wenden koning Hendrik II, die zijne slotenmakers spitste op 
het vervaardigen van geheime sluitingen.(Zieeene slotplaat en 
een deurklopper uit dien tyd in HAVAKD, La Serrurerie, 
tig. 112 en 113) -). Volgens dezen schrijver moeten de kas-
teelen van Anet, Fontainebleau en Ecotien nog tal van 
schoone smeed- en sloteinuakerswerken uit het laatst der 
ltie eeuw bevatten, waaraan Ant. Morisseau , Guill. 
H é r a r d , Math. Bon, Giib. Drouys, Ad. Bontemps, 
Mich. Sar on, Jean Duchesne en J acq. M a r t i n van 
Lyon hunne namen als vervaardigers hebben verbonden. 

In het begin der 17e eeuw kwam er door de toen over. 
heerschend geworden smaak in Antieke kunst, eene opmer
kelijke verandering in de ornamentatie van vele kunst-
indust.rieele producten. 

Wat de voortbrengselen in metaal betreft, getuigen daarvan 
in de eerste plaats de modellen, uitgegeven door C lary (161 4), 
L y o n n o i s (1620), Pasqnier de F o c a m b e r g e (lti25), 
Honorat T a c a s s é e (1630), Hugus B r i s e v i l l e (16(>3) 
en vooral het boek- en plaatwerk, dat Mathurin Jousse 
in 10 25 over de smeed- en slotenmakerskunst het licht 
deed zien (:I); welke uitgaven, doordat zy voor het groot
ste deel modellen van beslag- en sluitwerk bevatten, erop 
wyzen dat liet bedry'f der kunstsmeden toen nog voornamelijk 
op de vervaardiging van klein en fraai werk gericht was; 
waarmee niet enkel bouwkundige deelen, maar ook onder
scheidene meubels versierd werden. (Voorbeelden hiervan in 
de museums ('luiiy en Louvre te Pary's. Afbeeldingen by 
HAVAKD, tig. 76, 83, 93—94; in Les arts du mêtal, 
blz. 52 en 69; iu De Kunst v. Ieder, pl. 179, tig. 3, 
pl. 180. lig. 10, pl. 182, tig. ii.) 

Gaandeweg had hierbij de ciseleur den eigenlijken smid 
vervangen. Wel blykt steeds het yzer perfect gesmeed en 
gedreven, maar het meerendeel der toegevoegde ornamenten 
werd afgewerkt met vijl en beitel. Dit werk eischt veel 
arbeid en bekwaamheid en werd iu de 17e eeuw al minder 
gevraagd. De straks genoemde Jousse was er een groot 
voorstander van, maar constateert dat aldus bewerkte sloten 
en sleutels iu zijn tyd weinig meer werden gemaakt, dan 
door gezellen, als proeven van bekwaamheid, om in het 
8iuidsgilde te worden opgenomen. (4) 

(*) Zie nog een uithangteeken (Franseh werk van 1660) in De Af. 
v. /., pl. 17a, lig. 11. 

(') Zie hierover nader BOERSKA'S Kiuixtiml. literatuur, bl, IS9, 
(') Zie nog een aldus bewerkten lleutelknop op lil, 53 in 

Let ar/s dn métat, op pl. 1S s», lij'. (1 in DeK.v.1., vim An to ine 
J a cq II ril, een kunstsmid, rtie ook voorbeelden iu gravure uitgaf. 

Vermeldenswaardig is no;;, hoe men destijds nan blank ijzer en 
stiinl velerlei eigene kleuren wist te geven, die werden benuttigd 
tol hi t verkrijgen van fraaie tegenstellingen tusschen terugliggende 
eu vooruitkomende ommunt deelen. Ook door J o u s s c beschreven. 
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V o o r t s t r a d i n de 17e eeuw nog menige g r a v e u r toe 

om zoowel yzeren als koperen of bronzen bes lagwerk met 

z y n naa ld te versieren. 

D e F r a n s c h e zoowel als de Ital iaansche en Dui t sche 

kunstsmeden van de 16e en 17e eeuw, hebben ons tal van 

meubeltjes en g a l a n t e r i e ë n , geheel of gedeeltelijk van voor

melde metalen v e r v a a r d i g d , nagelaten, die ui tmunten door 

k e u r i g cisele r- en graveerwerk . O m d a t ook hier weder de 

wapensmeden voorgingen, hebben wij ten voorbeelde daarvan 

eerst te wijzen op afbeeldingen v a n een helm en eene 

rus t ing in De K. v. I., p l . 173 , Hg. 6 ; pl . 17 4, tig. 3 ; 

van een geweer (idem, pl . 1 7 9 , tig. 6); in Les arts du 
métal, blz. 5 3 , 55 en 58 (schild eu he lm uit den tyd van 

H e n d r i k II.) 

V a n F r a n s c h e herkomst zijn waarschijnlijk ook de geci

seleerde ijzeren krnlt tasch, de bronzen kandelaar , de ijzeren 

lantaarn , de geciseleerde en gedamasceerde ijzeren plaat en 

de gedreven koperen schaal , in laatstgenoemd w e r k afge

beeld up blz . 48 , 5 3 , 6b, 77 en 78 . M e t zekerhe id kan 

dit gezegd worden van de, fraai bewerkte yzeren plaat , met 

de wapens van keizer K A B E L V ; de vervaardiger h iervan 

is S a l v a d o r . Ui tgezonderd de twee sub 77 en 78 ge

noemden zijn deze voorbeelden al len uit de 16e eeuw. 

Naas t het vak van den l i jnsmid bloeide in F r a n k r i j k 

vroegt i jd ig (reeds in de 16e eeuw) dat van den uurwerk
maker. Zooals Ner . tenberg in Dui t sch land , w a s daarvoor 

B lo i s in F r a n k r i j k bijzonder* bekend. W o r d t de u i tv ind ing 

van het r a d e r w e r k toegeschreven aan den F r a n s c h e n monnik 

G e r b e r t (.later paus Sy lves ter II , y 1 0 0 3 ) ; vindt men 

reeds in de 12e eeuw van s lagwerk en in de 13e v a n 

z a k u u r w e r k e n gewag gemaakt . — dun behoeft het ons niet 

te verwonderen dat dit handwerk, door de bekwaamste 

w e r k t u i g k u n d i g e n niet voorliefde beoefend, ook kunstenaars 

aantrok en het met zoovele andere m e t a a l - i n d u s t r i e ë n , ook 

in den Renais.sance-tyd, eene groote o n t w i k k e l i n g als vak 

van kunstnijverheid te aanschouwen geeft. 

H e b b e n wy dit in ons voorgaand overzicht van D u i t s c h 

land reeds met een paar voorbeelden kunnen toelichten, 

men s la de toen genoemde werken nog eens op en men 

heeft slechts in Les arts du métal (blz. 53) , in LACKOIX' 

Arts du Moyen-dge et de la Renaissance (bl. 1 8 9 ) te bezien, 

om zich te overtuigen van hetgeen toen de F r a n s c h m a n op 

dit gebied vermocht. (*) 

D e kunst vaard ighe id der A r a b i e r e n en in 't byzonder die 

van den volksstam der Mooren , is b l y k b a a r ook van gun-

stigen invloed geweest op andere metaa lbewerkingen in het 

beschaafde E u r o p a van de 15e en 16e eeuw. M e t name in 

Spanje, dat in de 16e eeuw naast Dui t sch land de kunstigste 

i j zerbewerkingen te aanschouwen gaf. In dien tyd stond J u a n 

F r a n c e s v a n G r e n a d a bekend als „ d e groote ijzersraid", en 

vervaard igde V i l l a l p a n d o, het schoone smeedwerk, dat thans 

nog de kathedraal v a n To ledo versiert . Deze stad en Sev i l l a , 

beide evenzeer bekend door hare wapenfabrieken, waren 

daar toen de middelpunten der kunstsmederij. 

(Wordt vervolgd.) 

(5) Uurwerken, zooals liet bij LACROIX afgebeelde, van Straats
burg, dagteekeuend van 1573, die niet alleeu de dagverdeeling in 
uien, maar ook de weken cn maanden, de wisseling van het jaar, 
den op- eu ondergaugstijd van zon eu maan en soms zelfs den 
loop van andere hemellichamen aanwijzen, zijn er sinds de 15e 
eeuw in Kuropa (waarschijnlijk in navolging van de Arabieren) 
meer gemaakt; eu bestaan o. a. nog te Basel en Bern (Zwitserland), 
te Medina del Campo (Spanje) cu in de kathedralen van Canterbury, 
Ediuburg. Glasgow, enz. (Engeland). — Vergelijk, wat Duitschland 
betreft, ous vorig opstel. 

V O C H T I G E HUIZEN, INGOLIN. 

N a a r aan le id ing v a n eene i n dezen w in ter door my te 

' s -Giavenhage gehouden voordracht over „ K a l k en marmer" 

werd my door een der toehoorders om eenige inl icht ingen 

gevraagd , betreffende middelen om eene nieuwe, vochtige 

w o n i n g droog te krijgen. De v r a a g had be trekk ing op een 

buitenverbli j f ergens in de zandstreek van G e l d e r l a n d , waar

aan in den vor igen zomer ecu stuk werd bygebouwd. 

V o o r zoover in de aangebouwde ver trekken geregeld 

gestookt w o r d t , laten de muren geen vocht, door. maar de 

muur eener s laapkamer gel ijkvloers, w a a r i n niet gestookt 

wordt, blijft schrikkel i jk vocht ig en daarmede de geheele 

kamer, w a t tot groot ongerief aanle id ing geeft, iets waarin 

men zoo mogelyk gaarne zonder groote kosten zou willen 

voorz ien . 

V e r d e r werd nty g e v r a a g d of ik bekend was met een 

middel tegen „ m u u r s a l p e t e r " dat gezegd wordt door D r . E n . 

THORN, b e ë e d i g d handels-chemicus te H a m b u r g uitgevonden 

te zijn, a ldaar onder z y n toezicht v e r v a a r d i g d te worden en 

dat in deu handel gebracht wordt onder benaming van lagolin. 
Ik antwoordde met toezending van een exemplaar van 

ons No . van 5 A u g . 1893 , waarin een opstel van mijne 

hand ge t i t e ld : „ U i t s l a g op muren en de middelen om dien 

te voorkomen", en wees er in mijn begeleidend schrijven 

op, dat het i n den huizenbouw al ju is t ge lyk is als in de 

geneeskunde: men kan beter kwalen voorkomen dan gene

zen en men dient, evenals daar, de k w a a l te kennen, wi l 

men eenig succes hebben met de genezing. V e e l troost kon 

ik dus niet geven. 

N u k w a m my dezer dagen eene brochure in handen van 

de Hamburger Ingolin-fabrik, na lez ing waarvan men zich 

onwi l l ekeur ig afvraagt: „ I s dit nu alles bedrog? ot is het 

werkel i jk mogelyk, dat een b e ë e d i g d handels-chemicus, die 

den Dr. - t i te l voor zijn naam draagt , te goeder trouw zttlkcn 

onzin laat d r u k k e n ? 

M e n leze: 
Het grootste ongerief, dat zich na den bouw ran een huis kau 

vertoonen, is het salpeterachtig uitslaan van muren. Keu zoodanige 
salpeteraclitige muur iu zijn buis te bebbcu, staat voor deu eigenaar 
gelijk met ecu groot ongeluk; de salpeteracbtige, vocluige muur 
vergalt hem het, genoegen vau zijn eigendom eu heeft ook ccne 
waar levermindering tengevolge. 

De vele klachten, door de bewoners van zoo'u huis geuit, worden 
den verhuurder teu laatste onverdragelijk en bewerkeu dikwijls 
dat hij een zoodanig pand ouder de waarde verkoopt. 

W a a r d o o r o u t s t a a t e e u s a 1 p e t e r m u u r ? 
Daardoor, dat met steenen gemetseld is, die salpeter bevallen. 

Dit salpelergebalte van de steeneu wordt veroorzaakt, door de 
omstandigheid, dat dc klei waarvan deze steenen gemaakt zijn, 
bf door aanrakiug met g r o ü d z e e w a t c r , bf door overstrooiuing met 
zeewater meer of minder zout bevat. 

Een leek iu liet bouwvak kan zelf ongeveer een oordeel vormen, 
hoeveel salpeter deze steenen bevatten, wanneer hij een afgemetscld 
huis ziet, dat eenigeu tijd in dezen toestand blijft staan, vóór 
het gepleisterd wordt. Dit buis wordt alsdan bedekt met eene witte, 
sneeuwvormige laag en deze dousuchtige massa is het salpeter, 
dat uit de steenen te voorschijn komt. 

Daar de salpetersteeneu uitwendig uiet van de salpetervrije 
steenen te onderscheiden zijn, zoo komeu bijna in ieder huis 
zoogenaamde ü a l p e t e r m u r e n voor en heelt die omstandigheid tenge
volge dat er uauwelijks een huis is, dat geen vochtigen muur heelt. 

tiet bewonen van zulke vochtige huizen is voor de bewoners 
niet alleen ongeriefelijk, maar ook in de hoogste mate ongezond. 
De natte met salpeter bedekte muren van zoodauige woningen, 
vormen de meest geschikte broeiplaatsea van vele besmettelijke 
ziekten. De verspreidingskiemen van de vele epidemische ziekten 
als i Longtering, Diphtberitis, Mazelen, Pokken, Typhus, de Cholera 
Bacillen, vinden op die vochtige muren, een uitstekend voeding 8 -

terrein. 
Het moet dus de eerste, voornaamste plicht van iederen hui»" 

bezitter zijn, zijne huizen voor alles droog cn dus niet schadelijk 
voor de gezondeid, ter bewouing te geven, vooral daar dit nu met 

geringe kosten geschieden kan. 
Vele verschillende middelen zijn reeds beproefd en aangewend, om 

het aalpeter en de daaruit voortspruitende vochtigheid, de grootste 
vijand van eigenaars van huizen cn de- gezindheid, tc bestrijden, 
maar steeds zonder succes. 

Tot nu toe bestond er nog geen middel, dat de eigenlijke 
zetel van de vochtigheid, hel salpeter, vernietigd heeft. Het sal
peter namelijk trekt, de zich in dc lucht bevindende vochtigheid 
aan en veroorzaakt daardoor dc zwamvorming en bet uitzweeten 
van den muur. 

Het salpeter incest dus in de steenen vernietigd worden, eene 
scbeikundige zelfstandigheid gevonden worden, die in den steen 
dringt en het salpeter verslikt. 

Het doel van deze regelen is de aandacht van de auloii'eiten 
op geneeskundig gebied, architecten, aannemers eu eigenaars vau 
vochtige wouingen te vestigen op ecu preparaat, dat uitgevonden is 
door deu t i e ë e d i g d e n Handels-Chemicus, 'ten heer Dr. E u . THORN 
te Hamburg er. uu langdurige ondervinding gebleken is, ecu wer
kelijk d u*lireilend middel te /ijl). Dit middel heeft bij audere tot 
nu toe beproefde voor, dat bet 't goedkoopste eu niettegeiisiaan le 
dit liet eenige radicale is. Het bevat eeu seheikun'-ige substantie, 
die zich met liet silpetcr verbindt, en dit geheel vernietigt. 

Hij zwamaohtig hout bewerkt het Iugolin bet vernietigen der 
zwammen eu een conserveceu van het hout door luchtdichte 
afsluiting. 

Het preparaat wordt onder deu naam „ I u g o l i n " gepatenteerd 
iD den handel gebracht door de Hamburger tii'.'oliii-F abriek cn 
ouder speciaal toezicht van den heer Dr. En. TIIOKS vervaardigd, 
eu kan wordeu aanbevolen als eeu onfeilbaar middel. 

Gebruiksaanwijzing. 

De muur, die niet Ingolin drooggemaakt moet worden, wordt 
eerst vrijgemaakt vau liet behangsel. Daarna wordt het 'iigolin iu 
kokenden toestand met een /.achten kwist op de muurvlakte ge
streken. Mochten zich ca verloop vau een half uur na het 
aanstrijken, poreusc plaatsen vei toonen, dan moeien deze nogmaals 
mei kokend Iugolin bestreken worden, zoodat de geheele vlakte 
met het prepa a a i overtrokken is 

Hierna wordt de aldus behandelde plaats bestieken met eeu 
pleister bestaande uit L ü n e b u r g e r kalk, gips cu zand. 

Zoodra de pleister droog is, dat ongeveer 24 uur duurt, kau l 
het behangsel wordeu voorgebracht of kun de muur beschilderd J 
wordeu. 

Ingeval ,1c vochtige plaatsen zich vertoonen op een witten muur, j 
dau wordt de vochtige plaats eerst afgebikt, daarna op de hierboven ; 
beschreven wijze be'jandeld eu kau de muur alsdan na '24 uur j 
wedei gewit Wordeu, Het. al'bikkeu geschiedt daarom, dat de muur | 
uu de behandeling op de behandelde plaats uiet dikker /.al zijn 
als te voreu. 

Tot bet behandelen van zwammig hout wordt het hout met j 
eeu bezem schoongeveegd, waarna het Iugolin er wordt opgestreken, 
waardoor hetzelve luchtdicht wordt afgesloten en de zwamvorming 
vernietigd wordt. 

Men kau aannemen, dat men voor het droogmaken van 
1 O Meter eeu Kilogram I u g o l i n nooi ig beeft: 

Prijzen: 
Blik iuhoud 25 K G . / 20.—. 
Vaatje „ 50 „ „ 39.—. 

De prijzen ziju berekend franco Amsterdam ot Rotterdam. 
De blikken vau 25 K G . moeten geeiuballcerd worden, zoodat 

de verpakking iu vaatjes aanbeveling verdient. Emballage wordt 
extra berekend. 

W a n n e e r de zoogenaamde „ m u u r s a l p e t e r " , waar in zelden 
en alleen in bijzondere geval len w e r k e l y k salpeter voorkomt, 
vau den a a n v a n g a f in den baksteen a a n w e z i g was, dan 
moest de v lokk ige uits lag z ich n a t u n r l y k ook op de steenen 
vertoonen, als zy opgetast aan de fabriek of op het w e r k 
in den regen staan. 

Heett iemand dit ooit w a a r g e n o m e n ? Ik uiet. 

De zouten, die de n iunrv lokken veroorzaken, worden door 

den muur u i t den bodem opgeslurpt of zy z y n er met den 

"tortel of door verontre in ig ing ingebracht . H e t regenwater lost 
Z e op en laat ze, als het zel f door de zonne- ot kachel-

warmte verdampt, op het oppervlak van den muur in den 

vorm van witte v lokken achter, 

Hoe meer regenwater de muur in z ich opnemen en vast

houden kan , hoe meer oplossing, hoe meer zouten. D e door

dringbaarheid voor water en de hoeveelheid water , die in 
e n muur geborgen k a n worden, is te grooter, naar ge lang 

de steen zachter en het gehalte aan vette ka lk in den 

mortel grooter i s ; daarby komt dan nog het indr ingen 

van den regen, in door te groote vetheid van den mortel 

losgekrompen stootvoegen. 

W a t in de volkstaal muursalpeter wordt genoemd is niet 

de oorzaak, maar het gevolg van de vocht igheid der muren. 

A l s de mnurvlokken door de kachelwarmte weggehouden 

kunnen worden, is dit een teeken dat de verdamping s terker 

is dan de opslurping. 

D a a r het ingol in in heet en toestand opgestreken wordt op 

hout zoowel als op steen, vermoed ik, dat het een harsacht ig 

product is, m a a r noch dergelijke producten, noch welke andere 

deklagen ook, vermogen iets tegen de kwaal ze l f ; zij kunnen 

— als zij eene dichte dek laag vormen — het k w a a d hoogstens 

verplaatsen. 

Opmerkel i jk is nog de voorgeschreven bepleistering met 

(Li inebi irger) kalk, gips en zand W a n n e e r — zooals meermalen 

het geva l is — de vochtigheid, door het gebru ik van niet 

deskundig samengestelden ple istermortel , meer huist in de 

binnenbepleistering dan in het metselwerk, kan soms reeds 

in het gebrek worden voorzien (Zoor het enkel a fhakken 

der pleisterlaag en het opnieuw bepleisteren met een rat io

neel mengsel van hydraul i sche k a l k en zand, van knik, tras 

en zand, of van gips, k a l k en zand. — zonder liet gebruik 

van ingol in of andere geheimmiddelen. v. D, lv 

K A L K D E E G T E G E N O V E R DROOGGE
B L U S C H T E K A L K . 

V a n geachte zijde ontv ing ik dezer dagen de volgende 

v r a g e n : 

„ Z e e r gaarne wil lende medewerken tot het gebruiken van 

deugdelijke m e t s e l s p e c i ë n , stuit ik op eene moe ie lykhe id: 

De tabellen in Ouze Bouwmaterialen, blz. 3 6 4 e. v., hebben 

b e t r e k k i n g op drooggebluschte ka lk , doch het is U even 

goed bekend als my, dat er hier te lande meer natgebluschte 
k a l k gebruikt wordt dan drooggebluschte." 

„ H o e verhouden z ich nu de nat en de drooggebluschte 

ka lk , d . w. z . : de, hoeveelheid k a l k a a n w e z i g in 1 H L . droog

gebluschte k a l k op 1 aannemende, hoeveel k a l k bevat dun 

1 H L nat gebluschte 1 Gij zc.lt zeggen, dat hangt van den 

g r a a d van natheid af (zie blz . 2 7 2 O. B.); doch zijn U 

geene middenwaarden bekend ?" 

„ G y zu l t toegeven, dat by het voorschrijven van samen

stel l ingen van mortels met het bovenstaande rekening moet 

worden gehouden". 

„ H o e verhouden z i ch drooggebluschte L n i k s c h e ka lk en 

schelpkalk'? Z y n even groote maatdeelen van beide kalksoorten 

w a t ka lkwaarde betreft ge lyk te ste l len?" 

H e t antwoord op de eerste v r a a g vond ik door de vol

gende eenvoudige proef, die elk gemakkel i jk herhalen k a n : 

W a n n e e r men l l i ter , d. i . 5 0 0 g r a m drooggebluschte L u i k -

sche k a l k dooreenkneedt met 2 5 0 gram water , verkr i jgt 

men precies 1L l i ter s tyf deeg, ongeveer zooals nat gebluschte 

ka lk , die geruimen t y d in den k u i l heett gezeten, een deeg, 

waar in de met 3 0 0 gram belaste proefstaat' van 1 c M ' . 

grondv lak , binnen eene minuut slechts 13 m M . indringt . 

D a a r n a a r rekende komt dus 1 l i ter droog k a l k h y d r a a t 

overeen niet l / t l i ter kalkdeeg. 

T o e n ik, inplaats van 50 , 5 5 gew. pet water toevoegde, 

d r o n g dezelfde staaf binnen eene minuut 15 tot 3 0 m M . 

er in en by 6 0 pet. geheel door. Hy 8 0 pet. k r y g t men 

eene dunne pap. 

D o o r meer water te nemen dan 5 0 pet. k r y g t men 

telkens zooveel meer deeg als de iuhoud v a n het water 

meer bedraagt , d. w. z. 
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1 L. kalkpoeder + 0.250 L. (nOgew. pet ) water = 0.500 L. kalkderg 
1 . . . , + 0.875 „ ( 5 * „ „ ) . , = 0 . 5 2 5 . . 
1 ., „ + (1.300 ., (00 ,. „ ) . . = 11.550,, 
I .. ., - j - 0.400 ,. (80 „ „ ) „ = 0 . 0 5 0 , . 

Het verschil in watergehalte van kalkdeeg uit den kuil 
scliy'iit my, met deze cijfers voor oogen, van zeer weinig 
belang voor de practijk te zyn, te minder, als men in aan
merking neemt, dat by onze — in den regel te vette — 
mortels wat minder kalk eer voor- dan nadeelig voor het 
werk zal zijn. 

Dronggebluschte Luiksche kalk is veel vetter dan schelp
kalk; de laatste bevat sums meer dan 30 "/„ ongaar schel 
pengrnis en zand. Vandaar dat men bjj Luiksche kalk meer 
ziind moet gebruiken dan hy schelpkalk. Vergelijk art. 9 
van inyne A. V. in ons no. van 10 Dec. j.1. alsmede mijn 
opstel Kalkblusschen en keuren van knik in het no. van 

II Nov. j.1. met de daarop gevolgde correspondentie in de 
os. van 25 Nov. en 2 Dec. d. a. V. 

In een volgend no. hoop ik nog een paar opmerkingen 

omtrent het branden en het blusschen van steenkalk ten 
beste te geven. v. i>. K. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

L. te A. Wat zijn de ervaringen omtrent Amerikaansrh 
grenenhout voor schoeiingwerk? Mag dit uit het oogpunt van 
duurzaamheid aanbevolen worden ? 

Ik moet de beantwoording dezer vraag aan de welwil
lendheid der lezers overlaten, daar ik geene gelegenheid 
had daaromtrent persoonlijke ervaring op te doen. 

Voor mij is gecreosoteerd dennen- of vurenhout het aan
gewezen materiaal voor schoeiingwerk. Jaren geleden heb 
ik rapport uitgebracht omtrent eene alstoen 21 jaren oude 
gecreosoteerde schoeiing aan de Hoöikade to Dordrecht, die 
nog volkomen gaaf was. Wellicht is zy dit nog. v. i>. K 

Zie vervólg der AI) VERTEN TIËN eu 
AASBESTEDINGEN en 
BESTEDINGEN in het 

AFLOOP van AAN-
BIJ VOEGSEL. 

A D V E R T E N T I Ë N . 

STOOM-BOEKDRÜKKERIJ 
T E 

M A A S S L U I S , 

is er geheel op ingericht om 
alle soorten van D R U K W E R 
K E N met den m e i ' s t e n 

s p o e d tot zeer billijke prij
zen te leveren. 

Inzonderheid aanbevolen 

voor het drukken van 

BESTEKKEN 
met daarbij behoorende 

TEEKENINGEN. 

Gouden 
STAATS-

MEDA1LLE. 

JIEil WM.F 

Breslau 1869, 

D e P o r t l a n d - C e m e n t - F a b r i e k 
T A K 

DYCKFJUI0FF&SÖI1W 
te A m ö n e b n r g bij KIKItllIClI ii'd Itijn. DiiSSeldOff. 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der Fabriek-. 600.000 vaten per jaar. 
Hugazijnlioiiders in de voornaamste steden. 

18 

GOUDEN 
MEDAILLE 

hoogste 
onderschei

ding in den 
internatio

nalen wed-
•«rijd, te 

Arnhem 1879 

(62) 

MEDAILLE 
van 

Verdienste 
Weenenl873 

OOI DEN 
NKD.ULLE 

a/M. 1879. 

DIPLOMA A. 
Eerste pry's 

4$, voor uitmun
tend 

fabrikaat 

Kassei 1870. 

F O K K E R S & Co. 
middel tegen het rotten van hout en touw. tegen zwniiivorining enz 

E n g e l s c h e e n U e l g i s c h e A A R D E K U I Z E N . 

D irec te a a n v o e r (. I |»S |>L A \ k l \ 
VAK K N 

PORTI AHin fTMFNT MOSSTEEXEN 
r u H i L f l w u L t m t m . v o o r M g t e l l l u m i | ( l a t . w n d 8 , e M 

Merk: Knight Bevan «V Sturge. 
Merk: Dy'ckerhoff & Söhne. 

D R I J F - , V U U R - E N M E T S E L - fjfc 

S T E E N E N . 

BNOKLSCHH, DUITSOHK, FBANSOHB 

en Hoi.I. A.N'DKCH K 

TROTTOIR-, VLOER

EN WANDTEGELS, 
in v e r s c h i l l e n d e dess ins 

D A K P A P I E R , A S P H A L T 
B M VKHDI- . t l l ' . 

It O l W >l A T K K I A L i: v 

LUUU, LM EN 
koopen in iedere hoeveelheid 

aan hoor/ste waarde 
S . A . V L E S & Z O N E N , 

M o t a a l h a n d e l , 
Z I N K - E N M E T A A L S M E L T E R I J , 

Schiedanische Dijk 135, 
R O T T E R D A M . 

y P. NOORDHOFF te Groningen is 
verschenen: 

C h e m i s c h b e r e i d e 

V E R F . 
Ueze O L I E V E R 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 e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

F A B R I E K . . K R A AI J E N B U R G " , 
(70) Rijswijk (Z.-II.) 

B 
BOUWKUNDIG ALBUM. 

Verzameling van Kleine Ontwerpen 
voor Architecten, Timmerlieden, Aanne
mers, Opzichters, aankomende Bouw
kundigen enz. 

EERSTE SERIE, 
D O O S 

T H . M . M . V A N G R I E K E N . 
Met 51 platen. Prys f 13.75. 

Ook verkrijgbaar in 11 maandelyksche 
afleveringen & f 1.25. 

TWEEDE" SERIE, 
P O O R 

M. E . C. P L E M P , 
Civiel-Ingenieur, Leeraar aan de H. B. S. 

te Maastricht. 
Met 50 platen. PrUs f 12.50. 

Ook verkrijgbaar in 10 maandelyksche 
afleveringen a f 1.25. (75) 

Gunstige beoordeelingen verschenen o.a. 
>n De Gids, De Opmerker, Spectator e. a. 

Vuurvaste Steen-
F A B R I E K , 

Wed. N. S. A. Brantjes&Co., 
P U R M E R E N D . 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, Blokken, Scheggen, Trot
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

Leveren in den kortst mogelyken tijd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar teekening of 
°»odel. (72) 

Houtbereiding tegen bederf 
KYAMISEERINRICHlIMG 

l i . M : \ S I \ K , 
A R N H E M , 

levert pask laar gekyani seerd 
(rot- en z w a m vrij) (13) 

Rasterwerken, schuttingen. 
BROEIBAKKEN, VLOEKEN, 

M.OI:itIt!lilti:V enz. enz. 

PORTLANDGEHENT 
„JOSSOIV Sr Co." 

H O O F D-V E K T E G E N W O O R D I G E R 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT, 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 118 
„ AMSTERDAM, A . E . B R A A T , Fokke-

Simomstraat 74. (66) 

D E L I N T & G ° , ROTTERDAM. 
NIEUWE HAVEN Nü. 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANOTEGELS. 
(59) Vraag dessins enz. 

W . J . W E I S S E N O , 
ftieiiwendijk l i l te AMSTERDAM, 

fabriceert geykte DUIMSTOKKEN, twee 
en vyf M E T E R L A T T E N , Stalen MEET-
K E T T I N G E N , BAKENS, JALONS, 
koperen en stalen PEILLIJNEN, PEIL-
LOODEN, P E I L S T O K K E N , PEIL
SCHALEN, enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASSEROOOZEN, 
Toeken behoeft enen Opt ische Instrumenten, 

EQUERRES, PRISMA'S, ENZ. 

C R E O S O T E E R - e n 

K y a n i s e e r i n r i c h t i n g . 

Fabriek van Houtbereiding tegen bederf. 
HANDEL in 

11 

(71 
CORN. GIPS C 0 R N . Z N . , 

DORDRECHT. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E PRIJKEN. (73) 

S . B R U I G O M , 
ARNHEM. 

Uitgaaf van J.YAN DER ENDT& ZOON te Maassluis, 

ONZE BOUWMATERIALEN, 
beschreven door 

O * . A.M v a n d e r K l o e s , 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PB IJS: Compleet ingenaaid f 18.—. 
gebonden 21.50. 

B E O O R D E E L I N G E M. 

Wij 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 Aeaerlandsch Advertentieblad) 

Het met zorg behandelde werk komt niet enkel den eigenlijken bouw-, werktuig
en scheepsbouwkundigen ten goede, maar ook allen, die door hun handel en bedrijf met der* 
vakken in aanraking komen. 

. . . . Het boek doorbladerende, wordt men telkens getroffen door den practiscnen zin 
van den samensteller cn zijn eenvoudigen, duidelijkeu schrijftrant . . . (Het Handelsblad) 

Vormt de werkkring, waarin de schrijver geplaatst is, de geschiktste gelegenheid 
om dergelijken veel omvattenden arbeid naar wensch te voltooien, het reeds verschenen gedeelt* 
bevestigt luiks en erkennen wij gaarne, dat dit het meest volledige is wat over materialen-
kennis in den laatsten tijd is gezegd. . ... . i • . A , 

De fabricage wordt zeer uitvoerig besproken en daarbij met talrijke figuren toegelicht, zoodat 
daardoor de uitgave een onmisbare gids is voor allen, die grondige kennis der materialen wen-
schen te verkrijgen. Het vormt een nuttig boek, dat door allen dient gekend te wordeu en 
waarvoor de schrijver waardeering verdient. 

daarbij in gebruik, prijzen, kortom alles wat met de industrie in verband staat 
en'geeft'het 't meest volledige tot op heden (Vademecum der Bouwvakken.) 

(31) A M S T E R D A M . R A P E N B U R G 2 9 . 
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C A K B O U N E U I I 
„Van Baerle", 

t: i; \ i ti i; \ u E \ T I: \ voor 
Nederland on K o l o n i ë n : 

M. BOKS Co., 
A M S T E R D A M . 

VERFWAREN, 
(5) « » 11 S C . 

l \ ( i O L I \ 
VAN DE 

Hamburger Ingolin-Fabriek. 
Itiiilifiial middel tegen i l i ts l i iamlc 

vochtige en gnlpcternchtige muren. 
Ook zeer aanbevelenswaard voor nieuw 
gebouwde Huizen. Tweejarige garantie. 

D. FRENI, Amsterdam, 
Contractant voor Nederland. 

Nederlandsche Verzinkfabriek, 
V A N DHR LINDEN & Co. - DORDRECHT. 

ALGEMEEN 
BOUWSYSTEEM!. 

L E K V R I J E 
Dak- en Zijbekleeding. 

Houten of IJzeren RAAMWERK, 

A F D A K E N , B R U G G E N , S C H U T T I N G E N , B E S C H O E I I N G E N , D R O O G - I N R I C H -
T I N G E N voor tropische producten, R O L L E N D E K A P P E N voor Steenovens 
en Kol'lie vloeren, L O S S E P L A T E N speciaal ter vervanging van riet
matten voor steenovens, enz. in alle afmetingen en voor alle doeleinden, opgesteld 
in NEDERLAND of KOLONIËN; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enkele dagen. G E G A L V A N I S E E R D I J Z E R E N , ook gegolfde P L A T E N 

P L A N N E N en B E G R O O T I N G E N worden opgemaakt voor elk gevraagd 
doel. O P G E S T E L D E C O N S T R U C T I E S ter bezichtiging. 
CATALOGI op aanvraag franco en gratis. (58) 

A G E N T E N G E V R A A G D . 

BELANGRIJKE VERKOOP 
om uit onverdeeldheid te geraken. 

Notaris LINSSEN te Roermond, zal 
op Maandag 5 Maart 18114 en vol
gende dagen, telkens des voormiddags ten 
10 ure, te Roermond naby het magazijn 
aan de Kapellerlaan, tegen contante be
taling publiek verkoopen: 

De hoogstbelangrijke Partij 

behoorende aan de ontbonden firma 
CUYPI'JRS & STOLT ZEN BERG; 

waaronder v o r ni e n voor het reproducee
rt-n van eenige monumenten in de Renais
sance St(jl; o. a. Graftombe Engelbert 
van Nassau te Breda; Monument Graaf 
van Assendelft te Breda, enz.; diverse 
Afgietsels van de Koorbanken te Dordt 
en Enkbuizen, studie voor scholen, beeld
houwers en ornament-werkers; voorts Frag
menten, bestaande uit volledige reliefs, 
groepen, beelden en ornamenten der XHIe 
tot XVI lie eeuw. 

Nadere inlichtingen te bekomen aan 
de kunstwerkplaatsen der firma CDYFBBS 
& Co., te Roermond, alwaar tevens op 
franco aanvrage, lysten der diverse vor
men en afgietsels verkrygbaar zyn. 

H O U T H A N D E L 
F . & A. V A N l>ER LINftEN. - Dordrecht. 

Pitch-Pine Parketvloeren Pitch-Pine Heiningen 
/ ' 1.75 per Hl'. | geheel gereed afgeleverd f2.70 per NI2. 

OUD ZINK 
en a l l e andere O U D E M E T A L E N 
k o o p e n in iedere hoeveelheid en 
tegen HOOGSTE PRIJZEN a contant 

S. k. VLES & ZONEN, 
Metaalhandel, 

Z I N K en >ii: i v v i . i i . i i . u i . i . 

Schiedamsche Dijk 125, Rotterdam. 

G r o o t e v o o r i - n n r t 
VAN 

STALEN BALKEN 
in alle courante profiel 
op lengten van 5 tot 
12 Mr., opklim 
mende met 

L E 1 D E I N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

S C H E E P S BOU W W E R F 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooteii-, Bagger- en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeewerken, 
IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met c e i - t i i i e a a t v u n L l o y d ' s 

en H u r e a u V e r i t a s . 

egens 
net grootere 

draagvermogen 
kunnen lichtere pro-

iu in staal gebezigd 
worden, waardoor stalen 

u'ilkeil voordeeliger in het ge-
inuk zijn dan ijzeren balken. 

H. E . OVING Jr., ( ) 
74 Haringvliet, R O T T E R D A M . 

(.. J O O R , 
SPECIALITEIT in 

PARKETVLOEREN 
1V[ UURTEGELS. en 

Rotterdam, 3. 

JAN HAMER ÓL CO., 
Heerengracht 583 by de Utrechtschestraat, 

A M S T E R D A M . 

LIFTEN. ~-~~KRANEN. 

VEILIGHEIDS LIFTEN, 
voor 

l ' c i -Mii ieu , ( ïoederen, Spijzen, enz. 
Meer dan 225 LIFTEN alleen lu Neder

land geplaatst. 
»/. II. «!'• f'o. hebben steeds ervaren 

monteurs, uitsluitend voor LIFTEN, ter 
beschikking, waardoor de montage en 
eventueel onderhout!, in den korst moge-
lijken tijd en tegen billijken prijs kan 
verricht worden. (63) 

KIJTOEGSEL van het technisch gedeelte van „Architectnra" van Zaterdag 3 Maart 1894. 

A D V E R T E N T I E S . 

Alle soorten van 

ZICEI 
en 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J. D. DOMINICUS & SöHNE. 
te Remscheid-Vieringhausen (Rhelnl.) 

Gevestigd in 1822. (55) 
tfiW Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wy U gratis en franco toezenden. 

LICHTDRUKPAPIER, 
Zwaar, Prima kwaliteit, zeer gevoelig, 
rol 1 X 10 Meter . . f 6 . -

„ 0.75 X 10 Meter . . f 4.-

H. J. T. MAT V E L D , 
Schrijf - en Teekenbehoeften, (56) 

Wagenstraat 27, Den Haag. 

P. D O L K & Z00I\ l . 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - , 

WIT- , KRISTAL-, BROEI en M E L K -
G r H i A . S . 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

RANDEN. 
GEBOGEN GLAS en DAKPANNEN. 

Lenzen- en Patrijspoortglazen, 
(67) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

• o S T O O M F A B KI E K E K v a n 2 
2 DAKPANNEN, VORSTEN, BAANTEGELS, BAKKEN, CEMENT- en 3 
! _ KUNSTZANDSTEEN, HYDROZANDSTEEN, CEMENT en IJZER, JJ», 
O (syst. MONIK») MOZAÏEK- en E F F E CEMENTTEGELS, RIETPLANKEN, » 
O TERRA (,'OTTA, enz. GD 

« Handel in Metselsteen en andere Bouwmaterialen. 

co 

A. OOSTHOEK & ZOON, Alfen a/d Rijn. 
Sterk concurrerende prijzen direct op uuiitniii»'. (68) 

FABRIEK 
NA AM-

FIRMA- en 
F P L A T E N , 

M A R M E R t i L A S . 

ZANDBLAASMACHINE. Umijkst adres. 

Sierlijke Monsterboeken worden oj> aanvrage verstrekt. 

LEONARD SLIGCHER, Bonnickendam. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
uitmuntend fabrikaat en billijke prijs. (76) 

AANBESTEDINGEN. 
Aanbestedingen worden tlecht» eenmaal in deze rubriek opgenomen 

' i I v.M> vi. 6 MAART. 
"eventer. 11 uur. De architect M. van Harte, iu bet koffiehuis 

van Kikkert axn den Brink: het bouwen van een pakbuii met 
kantoor en stoomkoffiebraoderij op een terrein gelegen achter de 
•"«ren aldaar, voor de firma B. en O. Alhers. 

Franeker. De heer J . Dirks: bet afbreken der bestaande en het 
"«uwen van een nieuwe boerenbehuizioge te GoëDgamieden onder 
nal>'j Sneek, thans bewoond door den veehouder W. Nij. lam. 

Maastricht. Het (te -nrmte bei'uur: liet naken vim een stations
gebouw ouder de gemeente Oud Vroenhoven, behoorende tot deu 
aanleg der stoomtram Mansslrietit—Canne. 

Maasstrlcbt. 10.30 uur. Het ministerie van waterstaat, bande' 
en nijverheid, aan hrt lokaal vau het prov. bestuur: het makeu 
van werken tot verbetering van de rivier de Maas, tusschen de 
kilome'eraaien XI en XLI der oude rivierkaart onder de gemeente 
Grevenbioht, begr. f 6100. 

Miste (bij Winterswijk) 6 uur. De eigenaar van bet Wieskamp 
inCorle, aan deu Tappen: eene aanzienlijke verbouwing vau 

genoemd woonhuis. 
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DINSDAG 6 MAAKT. 
Alkmaar. 12 uur. Het gemeentebestuur: liet maken van ongeveer 

75 M. schooling tangs rle Kanaalkade, tea westen vau de UokkeuDrug 
begr. 1 2525. 

liarueveld (Geld.) 11 uur. In bet botel de Bonte Koe; de 
bijbouw aan een woonhuis ia de >•'it uw straat aldaar. 

•s-Graveuhugc. 11 uur. tiet ministerie van marine: bet maken 
eu stelleu van 2 ijzeren lichtopstaudeu uabij den Bommel en van 
ecu ijzeren licbtliuis aan de ilooin-clic Uoofden, beoosteu Utile-
voetsluis. 

li ruilingen, IU uur. Dc firma W. A. Schollen: het aieerendeels 
veruieuwi-u van ie boerenplaats Poppemaheerd te Niehove, ie gebruik 
bij K. Steenhuis. 

kolhaiu (Uruu.) 3 uur. De lieer A. Uooites Meursing te Hoo-
gezauu, ten liuize van den kastelein A. Uroeu: bet afbreken eenei 
oude en bel bouweu eeuer nieuwe boerenbehuiziug uiet aparte bijscuuur 
en stookhui, op eeu aan le wijzeu terrein te kolhum. 

Zutpheu. 2 uur. Teu raadhuize: de levering ea plaatsing der 
beuoodigde f.choolmeubeleu in de uieuwe school 1 aau den Tadama-
siugel aidaar, iu Hl perc. 

WOENSDAG 7 MAAKT. 
Leeuwarden. 1 uur. i et piov. bestuur: het maken vau de 

doorsnijding bij Harlingen, deel uitmakende van de verbetering van 
de Leeuwarder—Harliugtrlrekvaart, begr. t 116.250. 

UUNIlEKDAG 8 MAAKT, 
'g-Gravenhage. 11 uur. Het ministerie van Marine: het uitvoeren 

vau herstellingen eu veruieuwing -u eu vau bijkomende werken aan 
deu steenen kustliclittoren te Goedereede. 

Nijmegen. 2 uur. De maatschappij tot exploit, van staatsspoor
wegen, aan liet bureau van de sectie-ingenieur Ferd. Sassen, Sme-
tiüsstraat 7, bestek B: het verrichter, van eenige herstellingen aau 
de gebouwen, kunstwerken, inrichtingen en verdere werken behoorende 
tot de lijnen Tilburg—Nijmegen, Arnhem—Nijmegen, Utrecht— 
Geldermalsen, Utrecht—Emmerik en Ede—Wageningen, in 25 perc. 

Koelofarendsveeu (Z.H.) 10 uur. Het bestuur vau den Veender-
eu Lijkerpolder, builen de bedijking, gemeente Alkemade eu Wou-
brugge, in het café van T. Wagenaar: het afbreken en ontruimen 
van de bestaande en bet daarstellen van een nieuwe steenen 
schutsluis. 

VRIJDAG 9 MAAKT. 
's-Hertogeubosch. 3 uur. Het li. K. Par. kerkbestuur der 

Kathediaal vau St. Jan, op de bovenzaal ia het Ëindhoveusch 
koffiehuis, iu de Hiuthamerslraat: bet afbreken van thans bestaande 
gebouwen en bet bouweu van eene Dieuwe R. K. bijzondere school 
van meisjes, voor lager ouderwijs, in de Torenstraal aldaar. 

Maarden. 1 uur. Het gemeentebestuur: 1. bet maken eener 
bestraling ia de Lainbertus- Horteusius- CD Comenius-lanen, met 
bijleveriug van straatklinkers eu zand; 2. het doen van herstellingen 
en vernieuwingen aan voetpaden, goleu en keibestratiisg in de 
gemeente, alsmede bet maken vau een voetpad van straatklinkers 
naar bet bruggetje over de Hoofdgracht vóór het Bastion Turfpoort 
mei bijlever ng van steen en zand. 

/.ATEKDAG 10 MAAKT. 
Utrecht, lü uur. De genie op het bureel van den cerstaanw. 

ingenieur: het uitdiepen van hel iuundatiekanaal ten oosten vau 
Jutpbaas, vau het iuundatiekanaal bij Houswijk en van eeu gedeelte 
van den Krommeu Hijn, begr. f 8850. 

Vlaurdingcn. I uur. Het gemeentebestuur: het stichten vau een 
schoollokaal tot vergrooting van; het gebouw der tusschenscüool, 
aanw. 8 Maart 'sin. 10 uur. 

MAANDAG 12 MAAKT. 
Amsterdam. 1.30 uur. (Greenw.) De directie der Holl. Uzer. 

Spoorwegmaatschappij, in het centraal personenstation 3e klasse 
(ingang vestibule), bestek no. 591 : bet wijzigen eu uitbreiden van 
de stationsgebouwen te Doetinchem ea Neede vau den Geldersch-
Overijselschen Lokaal-sp oiweg, begr. f 3000. 

Vorden (Geld.) 12 uur. In 't logement vau de wed. ten Velde: 
het metsel-, smids- eu verfwerk vau eene le bouweu boerenwoning 
onder den huize Medler gcm. V.-rdcn. 

DINSDAG 18 MAART. 
Utrecht. 2 uur. De mautschappij tot cxp:. van staatspoorwegco, 

aau het centraalburcau Morcelse laan: bestek no. 618 : liet afbreken 
eu weder opbouwen van het hoofdgebouw (met eenige wijzigiugen) 
en bijhehoorende werken op liet station Bodegraven. 

Wijchen (Geld.) 10 uur. Het gemeentebestuur: bet verbouwen 
der school <e Nittrik, bilj. inzending uiterlijk 12 Maart. 

WOENSDAG 14 MAART. 
Kralinpeu. De architect B. Hooijkaas Jr., uameis zijne princi

palen : het bouwen van vijf woonhuizen op een terrein aan de 
Avenue Concordia. 

DONDERDAG 15 M A A R T . 
Borne (Ov.) Het K. K. parochiaal kerkbestuur van deu H . 

Stepbanus, bij deu heer Ensiuk, hotel ue Gouden Kroon: het 
bouweu vau een toren. 

V l t l J D A G 16 M A A K T . 
Weesp. 12 uur. Het oestuur van den Kloemendalenpolder, in bet 

botel de Roskam: het maken van het gebouw \oor de stoom be
maling, benevens het bouwen van een macbinistwooiog. 

/ A I I, I; 11 A 11 17 M A A K T . 
Arnhem, 11.30 uur. Het genieeuleb-.sluur'. hel bouweu van eea 

ambachtsschool eu avondschool voor handwerkslieden, met directeuis-
eu eouuiergewoiiiiigeu, begr. f lOO.OuO. 

Uuybergcu (N.Br.) 3 uur. 'let bestuur van bet instituut St. 
Marie alduar bij Bergen op Zoom, in deu Gouden Leeuw: het 
verbouwen en vergrooten vau bet instituut. 

WOENSDAG 28 M A A K T . 
Meppel. 3 uur. De seeticiugenieu- bij de maatschappij tot expl. 

van staatsspoorwegen, ia de wachtkamer 2e klasse van bet station, 
bestek E: het verrichten van herstellingen aan de gebouweu, 
kunslw rkeu, inrichtingen en ve.-dere weikeu behoorende tot de 
lijnen Zwolle—Leeuwarden en Meppel—Grouingeo. 

AFLOOP YAH AAW BESTEDINGEN. 
Assen. 1. het bouwen vau eea winkelhuis aau de Marktstraat. 

Laagste H. Smalienbroek voor f 7348; 2. stucadoorw rkeu. Laagste 
j . H. Ecgelheil voor 453; 3. behang-, glas- en verfwerkeu. Laagste 
A. Nab-r te öinilde voor f 338. 

Deventer. Het afbreken van het buis van Jeu heer (>. A. Peters 
ea bet bouwen van eeu nieuw woon- en winkelhuis in de Kleine 
Oeverstraal. Langste E. P-teri Cz. aldaar voor I 2606. 

Delfzijl. Het graven vau de Biuneuuaven le Delfzijl ea bei 
verrichten van aanverwante werken. Laagst» J. B. de Jong te 
Driesum eu E. J. de Jong te Womerswoude voor f 12.174. 

's-Grutenliage. Hei be; stellen vau hel gebouw bestemd voor 
woniugeu ten dienste "an bet brugpersoueel aau de Koepoort le 
Delft. Laagste G. B. Lukeu te Delft voor f 996. 

's-Gruveiihuge. Hel verdiepen vau bet kanaal naar Scheveuiugeu 
en vau he' a'vocrkanail nabij de oude keienbergplaats en deu asch-
eu vuiluisslaal. Laagste voor peic. 1, C. Ncderloi te Slied:echt voor 
f 2788; voor perc. 2, G. v. d. Drilt aldaar voor I 1950; voor 
perc. 3, dezelfde voor f 5620. 

's-Grat cubage. Het onderhoud vau het post- en telegruafpebutiw 
te Maassluis, van den dag dei kennisgeving van de guclkeuiing 
der aanbesteding tot eu met 31 December 1896. Laag-ie J. van 
der Heul firma Al. Velteuaar te Maassluis voor f 490. 

Groningen. Het maken vau eene tijdelijke loods voor hulpschool 
gebouw, het afbreken van het bestaande bulpscboolg-bouW eu het 
oouwen van een blijvend schoolgebouw aan den Radesingel. Laagste 
P. J. Kallte te Ureterp voor f 33.978. 

Groningen Hel verbouwen van ue behuizing K 72 aau de 
Rademarkt aldaar. Laagste G. Hendriks aldaar voor f 2877. 

Groningen. Het opruiiueu vau de bouten eu het maken van 
30.35 M. beschoeiing met ijzeren stijlen ea wulfmuurtjcs, laags de 
westzijde der haven te Middelstum. Laagste C. v. d. Veen te 
Eeurum voor f 1273. 

Ueemte. Het bouweu eener onderwijzers»ouing met bijleveriug 
van materialen te daalder. Laagste L. Smiuk <e Luiten voor 
f 4100, niet gegund. 

Leeuwarden. Het bouweu ecver smederij ten behoeve der uit
breiding van de ambachtsschool. Laagste M . Meijer voor f 4467, 
gegund. 

Middelburg. Het afbreken vau -'e smederij met twee daaraan 
grenzende woningen bij de gemeentelijke gasfabriek en het aldaar 
bouweu vim eene o:euwe filterswoning en smederij. Laagste W. A. 
van der Harst voor f 4200. 

Steenbergen. Het maken en inbrengen van 2 houten waaier, 
en 2 bui'euvloeddeuren voor bet benedensas. Laagste F. Blijlevens 
te Made voor f 7857, niet gegund. 

Velseu. Uet bouwen van twee directiekeeten in den Zuid-Wijker-
mecrpolder. Laagste J. C. van Vendeloo aldaar voor f 5957. 

Zwolle. 1. bet uitvoeren van herstellingen aan de sluis van het 
Lichtmiskanaal ia Berkum. Laagste C. Terhorst aldaar voor f 13,536. 
2. bet uitvoereu van vernieuwingen en herstellingen aau den 
straatweg laags de Dedemsvaart tusschen de Balkbrug en de onge
lukkige Wijk. Laagste P. Boks te Amersfoort voor f 1558. 

ARCHITECTURA 
Orgaan van bet Genootschap Architectlira et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A ' l v e r t e n t l C n ia dit blad kosten van 1—6 regels 

00 cents, iedere regel meer 10 cent*. Groote letters naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATE-DAGS. 
Uilgevers | 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

A l l * a . l v e r i e i i i n ii in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden gratia gcplnatit in DE A M B A C H T S M A N , Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaar», Machinisten, Smeden, 
Ververs, enz. 

J . A . V A N D E R K L O E S , REDACTBUB. 

A L G E M E E N E V O O R S C H R I F T E N V O O R D E 

U I T V O E R I N G V A N W E R K E N . 

(8ste Vervolg.) 
Aanmerkingen op en bezwaren legen deze ontwerpvoorschriften, 

van welken aard eu van wien ook, zullen mij ten allen tijde zeer 
welkom zijn. 

De tusschen ( ) geplaatste cijfers duiden de overeenkomstige § § 
der Kijks A. V. aan. v. D . K. 

Art. 8. T i m m e r w e r k . 

§ 43. Bint- en kapwerk. Al het houtwerk in goed 
verband, al naar de aard van het werk vordert, met pen 
en gat, schuine tanden, zwaluwstaarten enz. in elkander te 
werken; kinderbalken, gordingen, nukken, enz. met voorloe-
ven over de moerbinten en dakgebinten heen te keepen. 

De lasschen mogen niet korter zijn dan 2 ' / a maal de 
dikte of hoogte van het hout en moeten midden op de 
draagpunten aangebracht worden. 

§ 44. Vloeren, beschotten, enz. De delen naar 
gelang van den aard van het werk aan eene of aan beide 
kanten te schaven, zuiver recht en gelijk van breedte te 
strijken, met messing en groef in elkander te werken, sterk 
aan te dryven en op iedere vergaring met drie spijkers of 
houtschroeveu ter lengte van tweemaal de plankdikte te beves
tigen ; de naden behoorlijk gelijk te schaven; de stuiknaden 
midden op de ribben en in het verband vei springende. 

De dakdelen voor pannendak van waterhollen te voorzien; 
de naden met 15 by (iO mMs. vuren tengels te dekken 
en daarover 22 bij 35 mMs. vuren panlatten te spijkeren, op 
zoodanige wy'dte, dat de pannen goed sluitend over elkander 
dekken. 

Aan den voet van het dak moet het dakbeschot zoodanig 
gelegd worden, dat het water dat door de dakbedekking 
heendringt, in de dakgoot wordt afgevoerd. 

Volgens de Rijks A. V. moeten de vloerdelen met den hart kant' 
d. 1. deu ronden kan', boveu gelegd worden. Dc timmerlieden doen 
dit uit zich zelf, omdat dit verreweg bet gemakkelijkst is. 

M- i. is er echter veel voor te zeggen het juist andersom te 
doen, omdat als de hardere buitenkant der jaarkringen boven komt 
te liggen, de planken veel meer weerstand zulleu bieden aan af- eu 
"Hsiijtiug door het beloopeu. 

Ik weuseh deze meeuing niet aan anderen op te dringen, doch 
'"'•aiiiiu het tegendeel als voorschrift te handhaven. 

Evenmin zie ik er nut iu vloer- en schotplanken op icercel» te 
"tte/t. Men kua, dunkt mij, beter het hout anders laten drogen; 
e'u vloer op wervels ia goed om de beenen te breken. 

den 
§ 45. Kozijnen met toebehooren. De kozijnen naar 

eiscli met pen en gat in elkander te werken en te 

voorzien van de noodige klossen voor de betimmering. Voor 
zoover de kozijnen op steenen dorpels of neuten komen te 
rusten, moeten de stijlen van doken worden voorzien, op 
bladlood gesteld en met lood aangegoten worden. De kozyii-
ankers moeten met kegelvormige schroefeinden (houtdraad) 
in de stijlen worden bevestigd. In de raamkozijnen voor 
schuiframen kokergaten aan te brengen. 

Het regelwerk van ramen eu deuren met pen en gat 
en spatpennen op de hoeken zuiver passend in elkander te 
werken en op te sluiten; de paneelen zoodanig sluitend in 
de groeven, dat zij kunnen krimpen zonder te scheuren. 

De vergaringen van het kozijn-, raam- en deiirhout met 
lijvige loodwitverf in elkander te zetten. Binnendeuren en 
paneelwerk, waar dit gevorderd wordt, in elkaar te lijmen. 

De deuren en beweegbare ramen zuiver sluitend in te 
passen en goed gangbaar op te leveren. De schuiframen 
af te hangen aan voldoende koorden over koperen schijven 
en pennen en te voorzien van gegoten ijzereu of looden 
raamgewichten. 

§ 40. Pltiibiid-bt'mclieliiift. Het rachelwerk voor pla
fonds en rietwanden samen te stellen uit 22 bij 80 mM. 
vuren schrooten, 4 cM. uit elkander en op iedere vergaring 
met twee 5 cM. lange spijkers tegen de binten of plafond-
hangers bevestigd. 

(Wordt vervolgd.) 

R A T I O N E E L B O U W E N . 

(Vervolg.) 

Voor het wit afpleisteren der met eene der onder b, e 
en d genoemde wortels vlak en onder de rij beraapte bimieii-
muurvlakken is een mengsel van 3 maatdeelen gips op 4 
kalk proefhoudend gebleken en eveneens voor het trekken 
van lijsten. 

De werking der kalk in gipsmortel is geene andere dan 
die van een neutraal lijn poeder, dat tijdelijk het water 
vasthoudt, 't welk het gips noodig heeft mu te kunnen ver-
steenen. Dit berust namelijk enkel op het binden van water 
en het overgaan van gebrand, d. i. byna watervry, tot 
waterhoudend gips. 

De verwant schap van door branden van zijn water 
beroofd gipspoeder tot water is zoo groot, dat het in 
aanraking daarmede nagenoeg onmiddellijk eene steenharde 
verbinding vormt, onder eene temperatuurverhooging van 
10 tot 20° C. en eene vergrooting van volume van onge
veer 1 pet. (*) Dit laatste is een punt van groot belang, 
in zoover als gipsspecie nimmer kan scheuren by het droog 
worden, tenzij zy door vermenging vau te veel kalk wordt 
bedorven. 
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Gips met zeer veel kalk vermengd — dit is mij indertijd 
door eene reeks van naaldproeven overtuigend gebleken — 
geeft een nog minder hard oppervlak dan enkel kalk. De 
kalk onthoudt dan aan liet gips het water geheel en kan 
zelf geen koolzuur uit de lucht opnemen, vermoedelijk omdat 
daaraan oplossing dooi het water vooraf moet gaan en deze 
verhinderd wordt, doordien gips gemakkelijker iu water 
oplost dan kalkhydraat. (,*) 

Behalve alle onzijdige tijne poeders kan voor liet ver
tragen der verharding van gips ook met goed gevolg iym 
of plantenslijm (alteawortel) worden aangewend. Dat ten 
onzent daartoe uitsluitend kalk wordt verwerkt ligt waar
schijnlijk aan de bijzondere voorliefde van de vrouwen voor 
witte muren. By zoogenaamd stuc lustre alleen wordt de kalk 
door marmerpoeder vervangen, wat een veel harder oppervlak 
geeft. Het politoeren daarvan (met een mengsel van zeepsop, 
witte was en saltartari of potasch) heeft ten doel het opper
vlak dicht en glad te maken en de hardheid nog te verheugen 
door het omzetten van het gips (zwavelzure kalk) in kool
zure kalk. 

Een middel ter vertraging van het versteeningsproces, dat 
zeer de aandacht van het bouwend publiek verdient, is klei, 
't zij droog tot poeder gemalen of in den vorm van kleisop. 
Men krijgt daar, tenzij misschien bij gebruik van zuivere 
pijpaarde, geene witte muurvlakken mede, maar het groote 
voordeel van klei is. dat, zij evenals gips volkomen onzijdig 
is tegenover elke soort van kleur- of verfstof. De volkomen 
frischheid der kleuren, die bij Romeinsche muurschilderingen, 
bij de opgravingen te Pompeji zyn ontdekt, schrijft men 
toe aan de kleibepleistering, waarop zy gezegd worden aan
gebracht te zyn. Kalk daarentegen tast tal van kleuren aan, 
ook van op den muur geplakt behangselpapier. (') 

Plafonds treft men tegenwoordig zelden anders dan met 
scheuren behept; ook de getrokken lijsten daarop vindt men 
dikwijls overdwars gebarsten, alles het gevolg van tc veel 
kalk. Ook hier moeten de gebruikelijke, veel tc vette speciën 
verlaten en door andere, schralere en goed verhardende 
vervangen worden. Of het verschralen der mortels by pla
fonds, evenals bij de muurbepleistering, op zich zelf een vol
komen afdoend middel tegen het scheuren zal zijn, is voor 
ïny echter nog niet uitgemaakt. Men moet niet vergeten, dat 
men hier dikwijls met groote, onafgebroken vlakken te doen 
en dat dezelfde specie, op riet gepleisterd, vrijer zal zijn 
om aan bare neiging tot krimpen toe te geven, dan op den 
muur, waar de aanhechting meer doorgaande is en de voegen 
haai- als het ware met zoovele uitspringende ruggen vast 
houden. 

Myn twijfel ten dezen opzichte is gegrond op eene ervaring 
bij den bouw van myne werkplaats aau de Polyt. School. 
In dit gebouwtje, groot ti bij 8 M., is het plafond op my'ii 
verzoek beraapt en onder de rij gebracht met mortel van 
2 schelpkalk, 1 tras, 3 zand (") en wit afgepleisterd met 
3 gips, 4 kalk, de rand met gips-kleispecie. Het plafond is 
maanden achtereen volkomen gaaf gebleven, d w. z. zoolang 
de lncbt binnen het lokaal, dat op tuingrond werd gebouwd, 
met geene andere bevloering dan klinkers in zand, een 
zekeren graad van vochtigheid bezat. Toeu er na ongeveer 
1 l / jaar een asphaltvloer in werd gelegd, kreeg het pla
fond toch eenige tijne scheuren, vooral boven den kachel. 
Daaruit zou men opmaken, dat de specie voor het plafond 
nog te vet is geweest; doch voor my ryst de vraag, of het 
niet raadzaam zou zyn voor deze soort van werk een anderen 
factor in te voeren dan de vermagering der mortels, namelijk 
het uitzettend vermogen van versteenend gips, en daardoor 
zelfs de mogelijkheid van het ontstaan van krimpscheuren 
op te heffen. 

Naar my door een Nederlandsch bouwmeester, die in Rus-
land gewerkt had, werd medegedeeld, maakt men daar de 

plafonds van enkel gips (waarschijnlijk met lymwater aan
gemaakt) in ééne laag op tengels. Dat zou hier zeker te duur 
uitkomen en wij kunnen ook wel met iets goedkoopers volstaan. 

Ik heb in een nieuw gebouw te Delft, waar in het 
plafond eene reeks gewelfbogen van mortel op latten moest 
gemaakt worden, met goed gevolg een mengsel van 1 gips, 
' / s kalk en 1 zand aanbevolen. De kalkmortel 1 : 2 werd 
gereed op het werk aangevoerd en aldaar door den stukadoor 
het gips erdoorheen gewerkt. De controle op de hoeveel
heid gips werd zoodoende wel wat moeielyk, maar het werk 
heeft zich goed gehouden. Het afpleisteren geschiedde met 
3 gips 4 kalk alsvoren. 

Terrazzo- of mozaïekvloeren v indt men, evenals plafonds, 

zelden vry van scheuren, ook dan als elke twyte l omtrent 

de vaste l i g g i n g ervan uitgesloten is. O o k hier speelt bink-

baar de te vet toebereide morte l of beton ons parten. Doch 

ik heb in deze soort van werk te weinig persoonlijke e r v a r i n g , 

om daarvoor bepaalde voorschriften te d u r v e n geven. 

W i e de hiervoren op den voorgrond gestelde beginselen 

bij de uitvoering van ple is terwerk en plafonds w i l in toe

pass ing brengen, neme z ich v a n den a a n v a n g a f voor dit 

volkomen consequent te doen en late niet na, z ich zelf 

rekenschap te geven van hetgeen gedaan wordt . H a l f h e i d 

leidt hier licht tot fouten, die vooral daarom te betreuren 

zyn , dat het systeem er de schuld van krijgt , in plaats 

van de verkeerde toepassing ervan . 

Ik zou hier twee geval len kunnen mededeelen van eene 

harde gr ond laag — eenmaal van eene trasmortel -beple is ter ing 

en eenmaal van een plafond in Port land-ce inentmorte l — 

waar overheen wit afgepleisterd was met stuif k a l k en een 

spoor van gips. In beide geval len k r e e g de wit te opperlaag 

t a l van k i inipscheurtjes. 

Daartegenover is my ook een g e v a l bekend van plafonds 

iu vetten ka lkmorte l , afgepleisterd met betere gipsspecie dan 

gewoonlijk. T o e n men deze plafonds enkele j a r e n later g ing 

verven, liet de harde opper laag van den weeken g r o n d los. 

D e schilfers ervan zyn nog in mijn bezit. ( , J) 

W i e z ich consequent aan de gegeven voorschrif ten houdt, 

z a l z ich daar wel by bevinden f 1"). Deinst men daarvoor 

t e r u g dan late men den s tukadoor z y n gewonen g a n g gaan 

en het een naar het ander v a n pas m a k e n ; w a n t dat de 

gewone plafonds nog niet veel meer scheuren, schrij f 'k 

daaraan toe, dat de opper laag van vette k a l k in hare soort 

van pas is op de eveneens vette onderlaag, in dien z in dat 

beide te zamen langzaam opdrogen, zonder dat het ooit 

verder dan tot eene zeer opperv lakk ige versteening k o m t ; 

zy scheuren met e lkaar, zonder e lkander los te laten. 

(Slot volgt.) 

Cv] Dit blijkt, b.v., als men gipsbrij in een glazen Buisje giet, al 
spoedig door het springsu van het glas. 

(") Voor het oplossen van I deel zips zijn 400, voor het oplossen 
van 1 deel kalkhydraat zijn S00 deelen water noodig. 

(7) In een der bovenzalen van het cafe St. Hubert in de Hoog
straat te 's Gravenhage heb ik eeu eertijds groen behangsel opge
merkt, dat door de kalk in vuil, vlekkerig geel is veranderd. {Am
bachtsman Jaarg. VII No. 29). 

Iu het kantoorgebouw van het waterschip Delfland te Delft is 
eeu rood behangsel geplakt, NB. op eene bepleistering van vettcu 
Portland-cementmortel; de uitgeweerde zouten daarvan hebben het 
rood niet enkel vlekkerig gemaakt en bedorven, maar men ziet er 
ook de tallooze haarscheuren, die bij te vetten P-C.mortcl onver
mijdelijk zijn, zeer duidelijk door het papier heen. 

(*) Ik durfde toet) niet om meer zand vragen en ben niet eens 
zeker of men er niet minder in gedaan heeft. 

(*) Vragen en antwoorden, Ambachtsman jaarg. V No. 1. 
(io) Een genie-officier schreef mij omtrent eene muurbepleistering, 

die hij volgens mijne voorschriften beeft latea uitvoeren: „ D e 
wanden zien er uit als zoogenaamd stuc; het kost echter 5 Cts. 
per M*. meer aan arbeid". 
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B R A N D E N E N B L U S S C H E N V A N K A L K . 

Meermalen, als ik een kleinen voorraad Luiksche kluit-
kalk bluschte voor trasproeven, trof het mij, dat er zooveel 
onbruikbaar goed achterbleef. Ik schreef dit echter toe aan 
eigen onhandigheid, ziftte met zorg en wierp weg wat op de 
zeef achterbleef, zonder er mij verder iets van aan te trekken 
hoeveel dat wel was. 

By' mijne ziftproeven op materiaal uit den handel, naar 
aanleiding van myne ontwerp A. V., (in ons no. van 11 Nov. 

j.1., onder het opschrift Kalkblusschen en keuren van kalk 

behandeld) verwonderde het my, dat de Luiksche kalk zoo
veel meer op de zeef van <i0 mazen per cM". achterliet 
(ruim 41 pet.) dan de Doorniksche (14 pet.) De daarop 
gevolgde briefwisseling met den heer L U I T E N (zie de nos. 
van 25 Nov. en 2 Dec. d a. v.) gaf dienaangaande geene 
voldoende opheldering, zoodat ik altijd weder de fout by 
de blnsschers meende te moeten zoeken. 

Onlangs kwam de zaak opnieuw ter tafel by gele
genheid van college-proeven met het blusschen van kalk. 
Ik woog 2.5 KG. Doorniksche kalk 3e soort af en bluschte 
deze met 40 pet. (1 KG.) heet water. Na de eerste zifting 
door eene zeef van ongeveer 2 mM. mazenwy'dte kreeg ik 
2.31 KG. fijne gebluschte kalk; maar, daar liet restant op 
de zeef voor een deel uit vochtige klontertjes bestond, 
wreef ik deze tusschen de vingers fijn, zoodat er ten slotte niet 
meer dan 0.18 KG. grof op de zeef achterbleef en ik van mijue 
2.50 KG. kluiten 3.45 KG. uitmuntend gebluschte kalk kreeg, 
die by keuring met de zeef van GO mazen per cM'-. (art. 
32 van myne A. V. in het no. van 18 Nov. j.1.) daarop 
18 pet. achterliet. 

Toen nam ik eveneens 2.."0 KG. Luiksche kluiten en 
bluschte die met 50 pet. (1.25 KG.) heet water, maar kreeg 
daarvan niet meer dan 3.19 KG. gebluschte kalk met 0.41 
KG. grof op de zeef. Eene nieuwe proef met 2.50 KG. 
kluiten en 60 pet. (1.50 KG.) water, gaf 3.527 KG. ge
bluschte kalk en 0.31 KG. grof op de zeef. Het poeder op 
zich zelf liet niets te wenschen over en op de zeef van 
60 mazen p. cM'2. niet meer dan 12 pet. achter. 

Waaraan is het nu toe te schrijven, dat de vette Luik
sche kalk, waarvan 1 HL. 3 tot 3 '/, HL. droog kalkhydraat 
heet op te leveren, die veel gretiger bluscht en daarby' 
veel meer hitte ontwikkelt dan de Doorniksche kalk 3e 
soort, welke niet meer dan 1.8 mag uitleveren, zooveel meer 
onbluschbaar tuig achterlaat en dienovereenkomstig in de 
werkelijkheid ook minder uitlevert dan zy moest? Men 
herinnere zich, dat dit niet enkel by myne proeven het 
geval is, maar dat Luiksche incelkalk uit deu handel ook 
vry wat meer grove ongebluschte steentjes op de 60 mazen 
zeef achterlaat dan Doorniksche, eveneens een gevolg van 
minder volkomen blussching. 

Daarover nadenkend, ben ik tot de gevolgtrekking geko
men, dat dit niet enkel de schuld van den blusscher kan 
zÜti, maar dat de oorzaak by den brander moet gezocht 
worden. De Luiksche kalk heeft niet genoeg vuur gehad. 

Hy gelyke hitte moet nameiy'k de Doorniksche kalksteen 
eerdei- gaar branden dan de Luiksche en wel doordien 
de aanwezigheid van silicaten (leem) in den Doornikschen 
kalksteen het smeltpunt verlaagt. Door te hoog opvoeren 
der oveuhitte zou het mogelyk zyn de Doorniksche kalk 
dood te branden, d. i. tot smelting te brengen, evenals dat 
kij Itomenisch- en Portlandcement kau voorkomen. 

Luiksche kalksteen daarentegen, die, behalve haar ge
halte aan bitumineuze stoffen, welke in de hitte van den 
oven verbranden, nagenoeg uit enkel koolzure kalk bestaat, 
, s oin zoo te zeggen volkomen onsraeltbaar. By het branden 
ervan kan de hitte dus niet te hoog opgevoerd worden en 

zy blyft by minder doelmatige inrichting van den oven al
licht te laag. 

Ik beveel dit punt zeer in de oplettendheid der kalk-
handelaars aan. v D K 

C O R R E S P O N D E N T ! " ! - : . 

tUeiiiciie Voorschriften. 
De heer C. A. \ KKHKIJ te Elshout b/d Kinderdyk had 

de goedheid mij een uitvoerig vervolg te doen toekomen 
op zy'ne brieven van 25 Jan. en 8 Febr. j.1., ter zake 
van myne ontwerp A V. Ook van den heer L. J . RIJNINK 
te Amsterdam ontving ik weder een schrijven. Eindelijk 
zond de heer BAUKK te Willemstad mij eene mededeeling 

Met het oog op het gebrek aan plaatsruimte, waardoor 
in de laatste weken verschillende ingezonden stukken moes
ten blijven liggen en op de wenschelykheid om de corres
pondentie in zake de A. V. zooveel mogelyk spoedig na 
het afdrukken der betrokken artikels af te doen, komt het 
mij geraden voor deze correspondentie ditmaal niet in haar geheel 
op te nemen, doch de hoofdpunten in 't kort te behandelen 

§ 3. Ophooging en aanaard ing . (No. van 20 Jan. 
j.1.) De heer V. blyft zeer hechten aan droogheid der aan-
vullingsspecie. Ik stel daarom voor de 4e zinsnede aldus 
aan te vullen: 

Alle ophooging en aanaarding moet laagsgeivijs en onder 
gelijkmatige aanstamping plaats hebben. Voor het aanaarden 
van muren, beschoeiingen enz. moet zooveel mogelijk droge 
specie worden gebezigd. 

De heer V. merkt terecht op, dat vletzoden daardoor 
alleen in zoover worden uitgesloten, als zij te nat mochten zijn. 

In zake de inklinking kan ik my volkomen vereenigen 
met de door den heer V. voorgestelde slotzinsnede van § 3 : 

De aannemer zal in overleg met de directie zooveel boven 
het voorgeschreven pro/iel werken, als er inklinking te ver-
wachten is, met dien verstande, dat bij de eindopneming het 
werk minstens tot het voorgeschreven profiel moet opgeleverd 
worden. 

Aan den wensch van den heer V. om den aannemer op 
de eene of andere manier te waarborgen tegen schade door 
samen- of uitpersing van den ondergrond zal, naar het my 
voorkomt, bezwaarlyk te voldoen zyn. In elk geval zouden 
bepalingen daaromtrent in het administratief gedeelte thuis 
behooren. 

In § 5 wenscht de heer V. de onderscheiding van Zomer

en Wintermat behouden te zien; wel worden beide tegen
woordig zelden meer op zich zelf als oevervoorziening aan
gebracht, maar by de toepassing ervan als onderlaag voor 
riet- en rysbeslag en steenbekleeding schijnen de benamingen 
vry algemeen iu gebruik gebleven te zyn om de .likte 
der mat aan te duiden. Bedoelde § zou dus als volgt 
moeten gelezen worden : 

§ 5. Kraniniat . (23—34.) De krammat wor.lt onder
scheiden in zomermat en wintermat. Hij de zomermat wordt 
de te bekrammen oppervlakte, na gelijk en schoongemaakt 
te zyn. belegd met een spreidsel van tarwe- of roggeglui 
ter blyven.le dikte van minstens V , cM., by de wintermat 
met een dergelyk spreidsel van ten minste' 1 c M . blij
vende dikte, waarby, voor zoover de onderste helft der .likte 
betreft ook gerste- of haverstroo genomen mag worden; de 
bovenste helft bestaat by de wintermat ook wel uit bladriet, 
in welk geval de geheele blijvende dikte van het spreidsel' 
ten minste T 1 / , cM. bedraagt: eindelijk mag bij wintermat, 
ook de geheele vloering van bladriet worden gemaakt, mits 
alsdan de blijvende dikte 2 cM. bedrage. 

Het spreidsel vast aan te krammen met beugels van 12 
cM. spanning en 12 tot 1S cM. poot.lengte, naargelang do 
grond meer of minder vast is; de onderlinge afstand der 
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regels midden op midden bedraagt bjj zomermat 16, bij 
winterinat 20 cM. 

De beugels zyn plat, ter breedte van 5 cM. en ter 
hoogte van cM. of — waar zulks gebruikelijk is • -
gedraaid op 6 cM. omtrek; zy bestaan uit tarwe- of rogge-
glui; in het najaar kan er ook sek toe gebruikt worden. 
De regels in rechte of regelmatig gebogen lijnen, dwars 
over het spreidsel aan te brengen, de poten in het verband 
verspringende. 

In oude gronden worden ten hoogste twee, in nieuwe 
niet meer dan één beugel uit de volle lengte van het glni 
genomen. De uiteinden van het glui of sek mogen niet 
boven den grond uitsteken. 

Indien het vastkrammen wegens onvastheid van den grond 
onmogelijk blijkt, kunnen in overleg met de directie onder 
rysbeslag of steenbezetting de beugels achterwege gelaten 
worden. 

Moet de wintermat op zieh zelf tot verdediging dienen, 
dan verkrijgen de bengels eene spanning van ten hoogste 
10 cM., terwijl de onderlinge afstand der regels midden 
op midden hoogstens 11 cM. mag bedragen; de beugels 
moeten hierbij, vast ineengedraaid, eene dikte van minstens 
7 cM. omtrek hebben 

In § 6 Riet- i>n rijshcslas; met vlechttuinen, 
valt één zin een weinig te verbeteren: De onderlinge af

stand der staken bedraagt voor Brabantsche tuinlatten 35 

cM., voor Hollandsche 40 cJ/. en voor Geldersche 45 cM. 

Naar aanleiding van eene vraag door my onder dit art. 
geplaatst, vestigt de heer HAUKK te Willemstad myne aan 
dacht op de beschrijving van het maken van vlechttuinen 
in „Sprokkelingen op Waterbouwkundig gebied", door P. J . 
NKI.IT, waar op bladz. .'17 wordt gezegd: 

„Ter versterking van het begin van den tuin wordt een 
beslagroede gelegd, d. i. een taaie, flink uitgedraaide gaarde, 
die een paar maal om de latten en den eersten paal gesla
gen, verder tot een knoop aaneengedraaid en met de uiteinden 
in de vlecht gestoken wordt." 

In § 8, Kukel Hei beslas; met vleehttiiiiien, moet 
het overlangsche rietbed vervallen. Deze § luidt dan aldus: 

De bewerking van enkel rietbeslag stemt overeen met 
die van riet- en rysbeslag, met dien verstande dat het in 
§ 6 beschreven 'rietbed niet wordt aangebracht en dat, in 
plaats der in § 6 beschreven rijsbedekking, eene 10 cM. 
dikke laag groen bladriet wordt genomen. 

In § 9 moet voor de onderlinge afstanden der spanning-
houten 50 cM. ingevuld worden en voor de yzerdraadspan-
ningcn het getal 50 in 35 veranderd worden. 

§ 10 dient aldus aangevuld te worden: 
§ 10. St aaltrijen. Wanneer by steenbezetting de vlecht

tuinen vervangen worden door staakryen dan worden ijzer
draadspanningen volgens § 9i, aangebracht en het getal 
staken in elke ry' tot 70 per 10 M. lengte vermeerderd. 

In § 11 moeten de woorden of het rijsbeslag vervallen. 
Met de in de Ryks A. V. geschrevenen door my in § 14 

(No. van 3 Febr. j.1.) overgenomen behandeling der brik-
bekleeding kan de heer V. zich geenszins vereenigen. Hy 
wenscht bedoelde § aldus te lezen: 

§ 14. Baksteen- en brikbekleetling. A. Bekleeding 
van enkel briksteen of puin, tusschen paal- of staakrijen. Hiertoe 
worden twee naar den eisch, zoo neven als op elkander 
in het verband dichtgevloerde platte lagen briksteen of puin 
aangebracht, van heele steenen of minder tot de grootte van 
een halven steen, doch niet korter dan 11 c.M., waarover eene 
stortlaag van halve steenen en minder tot de grootte van 
een klezoor, ter dikte van gemiddeld 20 cM. 

B. Bezetting van enkel baksteen. Hierby wordt ééne vloer-
laag als voren aangebracht en daaroverheen eene bestrating 
in vlecht- of keperverband van Waalvorm-klinkers op hun kant. 

G Onderlaag voor bezetting met natuursteen. Daartoe 
worden op de krammat (§ 5) of het rietbed (§ 6), tusschen 
de na te noemen randverzekeringen en de staak- of per-
koenrjjen — zoo deze er zyn — twee vloerlagen alsvoreu 
aangebracht en daaroverheen eene stortlaag als onder A 
beschreven, doch zoodanig dat de gezamenlijke dikte der 
brikbekleeding gemiddeld 20 cM. bedraagt. 

Alle baksteenbekleedingen vöór het aanbrengen der stort
en deklagen gelijkmatig aan te stampen met houten stampers 
van 15 KG. gewicht en ten minste 4 dM'-\ siampvlak en 
onder het juiste beloop vlak op te leveren. 

Wanneer, by het aanbrengen van steenglooiingen op laag 
water langs oevers, de grond volgens het vastgestelde 
profiel niet voldoende aanwezig is, worden de vlaklagen 
volgens een geleidelijk buigend vlak, zooveel dieper aange
bracht als mogelyk is en de inzinking met puin of brikken 
aangevuld. Indien dit niet kan geschieden, doordat er te veel 
slappe waterhoudende grond beneden het profiel aanwezig 
is, dan wordt deze voor zoover noodig verwijderd en dat 
gedeelte laagsgewijze met puin en brik gevuld en aange
stampt, totdat er voldoende hoogte en vastheid verkregen 
is om er de bovenkorst over aan te brengen. 

§ 15. Nntuiirsteciibczcttiiig. Over de in de vorige 
§ onder O beschreven puin- of brikbekleeding wordt de 
natuursteen zooveel mogelyk dichtsluitend, onwrikbaar vast 
tegen elkander gezet, zuilenbasalt op zyn kop, tafelbasalt 
en Doorniksche steen op zyn plat, enz. enz 

De dikte der steenkorst, wordt in de bestekken bepaald ; 
-ij bedraagt, met inbegrip der vlaklagen en brikvulling, in 
den regel voor 

Zuilenbasalt C (') . . . . gemiddeld 45 cM. 
D „ 50 „ 

Ordinair zetbasalt . . . „ 40 „ 
Tafelbasalt, Doornikschen- en 

Yilvoordschen steen . . „ 45 „ 
De overige steensoorten . „ 40 „ 

Ik kan my met de voorgestelde wijzigingen zeer goed 
vereenigen. 

In het. begeleidend schryven van den heer VBBHHLT komen 
verdei nog eenige behartigenswaardige wenken voor, die ik 
den lezers van dit blad meen niet te mogen onthouden. 

Vooreerst wyst hy erop, dat, terwyl men voorheen er 
vooral op bedacht was de bekleedingswerken aan den grond 
vast te krammen, men tegenwoordig er meer naar streeft 
het materiaal door eigen zwaarte 
stukken te doen vastliggen. 

Doch dit was niet de eenige reden waarom de steen-

bekleedingen in den lateren tijd meer en meer de overhand 
kregen boven die met stroo, riet en rijshout. Op het punt 
van duurzaamheid en kosten van onderhoud kunnen de plant
aardige materialen in de verste verte de vergelijking met 
steen niet doorstaan. Zj zyn, zoolang zy stand houden, 
eigenlyk alleen geschikt om de sloopende werking van 
stroom en golfslag tegen te gaan, doch bieden tegen ver
nieling door i j s s e h o t s o n slechts weinig bescherming aan en 
beletten ook geenszins het met het oog op het indringen 
van water zoo gevaarlijk doorwroeten van mollen. 

Waar de aanlegkosten geen bezwaar opleveren, staan 
baksteen en brikken als dyk- en oevermateriaal in alle overige 
opzichten ver achter by natuursteen, in het byzonder by 
basalt. In elk geval is de in § 78 der Ryks A. V. be-
beschreven wyze van uitvoering der brikbekleeding bepaald 
af te keuren. Het instampen van puin — alsof *t een 
grindweg gold — kan op zyn hoogst aan de hardheid, 

(') Zie den brief van den heer VERIIEIJ in het no. van 27 
Jan. j.1. 

doch in geen geval aan de dichtheid bevorderlijk zijn. Immers 
z a l aanstampen van grond alleen dan gelukken, wanneer 
j e grond voldoende droog is. Het dient dan om de in los-
s e n grond aanwezige lucht er zooveel mogelyk uit te drij
ven; waterdeelcn gaan er niet door uit, maar ontwijken 
eel-st langzaam door aanhoudende persing of verdamping. 
Vaste grond zal door instampen van puin of brik eer 
los en open dan dicht gemaakt worden. Slappe, veel water 
houdende grond wordt door aanstampen nog bry'iger. 

J[et het oog op een en ander verdient de hiervoren on
der A beschreven manier ver de voorkeur boven die van 
§ 78 der Ryks A. V. 

De bezetting met baksteen onder B beschreven wordt 
dikwijls toegepast. Kleispecie als mortel is daarby overbo
dig en spoelt er toch licht uit. Veel meer waarde hecht 
de heer V. aan het goed dichtvloeren der vlaklagen. Zijn 
deze naar den eisch sluitend, vlak en dicht aangebracht, 
dan worden zy door de bovenkorst voortdurend aangedrukt, 
waarbij de nog losse aard- en slibdeelen na bespoeling 
met water ze in vele gevallen zoo vast en dicht aan het 
grondvlak hechten, dat zy ten slotte het indringen van 
water grootendeels beletten. 

Voor het vast en gelyk liggen der vlaklagen zal matig 
aanstampen met een houten stamper zeer nuttig zijn. 

Een en ander geldt natunrlyk evenzeer voor eene buiten-
korst van natuur- als van baksteen. Evenzoo is eene kram
mat voor beide aan te bevelen, vooral als de grond zan
derig is. 

Sommigen bekleeden in den laatsten tyd ook glooiingen 
met ceinentsteentegels, waarby' de naden dan met cement-
mortel worden dichtgestreken. Niettegenstaande deze be
kleedingen voorloopig goed stand houden, verdient de toe
passing ervan op groote schaal, volgens den heer V., geene 
aanbeveling, omdat het dichtstreken der naden telkens her
haald moet worden en by vorst breuk kan ontstaan door 
ongelijkmatige uitzetting. Verder hebt en deze tegels tegels 
in verhouding tot hun oppervlak te weinig gewicht, waar
door bij ongelijkmatige inklinking van den grond kleine 
holten ontstaan, die, by de minste opening in de naden, 
met golfslag uitspoeling veroorzaken, wat ondermijning 
der bekleeding tengevolge heeft. 

Naar aanleiding van myne vraag omtrent het gebruik 
van ketting- of steentang in ons blad van 3 Febr., bericht 
my de heer L . J . RIJNINK te Amsterdam, dat deze alleen 
worden gebruikt als de steen van zulke afmetingen is, 
dat hy zich niet meer met de hand laat plaatsen, zooals 
b.v. vaak by onzen Dreutschen steen voorkomt. Er wordt 
dan een eenvoudige bok gebruikt, waarin de steen geheschen 
wordt. Het nadeel van den ketting is, dat de steen na de 
plaatsing weer gelicht moet worden tot verwijdering van 
den ketting. Het puin, dat onder den steen gevleid was, 
komt hierdoor weer van zyne plaats. Men heeft hiervan 
met de steentang geen last en de steenzetter kan zyn 
werk daarmede ook beter overzien. 

Daar de steenzetter echter zelf de tang boven de ketting ver
kiest, zal daaromtrent wel geene bepaling noodig zyn. 

v. n. K. 

STOPSEL VOOR STOOM- E N W A T E R B U I Z E N . 

\ oor buizen onder druk wordt als proefhoudend aanbe-
v°len een mengsel van 2.5 gew. deelen Parysch wit, 2.5 oker, 
5 loodglit, 2.5 menie en 2 zwart mangaanoxyde, goed ver
lengd met kokende olie en een weinig asbest. Dit stopsel moet 
buit engewoon vast zyn. (Chem. C. A. d. Indust. BI.) 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

Z. te Ymuiden . In het werk „Landmeten en Water

passen" van CH . M. SCHOLS komt in § 53 bladz. 53 over 

Spiegelparallax o. »». het volgende voor: 

„Zij in nevenstaande figuur de 

hoek LCR = C te meten, dan 

Jl plaatst men den sextant met het 

/ middelpunt van den cirkelrand in 

het punt C. Op die wijze meet men 

echter deu hoek tusschen de licht

stralen ClL en C1li, dat is dus 

LClll = C". Uaar nu de te 

melen hoek G buitenhoek is van 

den driehoek LClG, zoo is deze 

gelijk aan de som der hoeken bij 

f7' en bij L, waaruit volgt: C 

— C1 -f- L Hebben wij eindelijk 

op den cirkelrand afgelezen een 

hoek A, dan is O1 = A - f 5, zoo-

C 1 dat wij voor den gewaagden hoek 

I W e » ; G = + S + L" (i 

= index-correctie.) „Is nu de af

stand van het punt C tot aan de lijn BC',dat is de a/stand 

van het midden van den grooten spiegel tot aan de as van 

den kijker, gelijk aan d, en de afstand van het linkervoor-

werp gelijk D, dan is L in seconden uitgedrukt, gelijk aan 

' ' of als wij 206265" d door d" voorstellen, gelijk 

d /O 

1) 
ff 
D 

; waardoor de juiste waarde vand en hoek wordt: 

G = A + ï + 
d" 

I 

Hoe vindt men nu de formule: L — 
d 206265" 

I) 
9 Waar 

is zij van afgeleid? Hoe komt men aan de waarde: 206265"? 

Iemand, die wat aan wiskunde gedaan heeft, ziet onmiddelyk 

dat het kleine hoekje L gelijk is aan uitgedrukt in deelen van 

den straal. Om het in seconden uit te drukken moet men ver
menigvuldigen met het aantal seconden, dat op den straal 
begrepen is, dat is: 206265". Voor het geval dat de steller 
der vraag daaraan niet genoeg mocht hebben, volgt hier
onder eene andere afleiding, die wellicht begrijpelijker zal zyn. 

De afstand d kan beschouwd worden als een boogje van 
eeu cirkel uit het punt L als middenpunt met den straal 
LC = 1) beschreven. Daar de omtrek van dezen cirkel 
gelijk is aan 2 x 1> en in 360 X «0 X 60 = 1296000 
seconden verdeeld wordt, zoo is de lengte van een boogje 

2 TT D 
van één seconde gelyk aan i a 9 6 0 0 0 - H e t boogje d, waar

door de hoek L gemeten wordt, zal dus een aantal 
2 5t Ü 

seconden bevatten gelyk aan d, gedeeld door — dat 
1296000 d 

= - 206265", 

1296000' 
d 

is: ü 2 „ 

Het getal 206265 drukt uit het aantal seconden begrepen 
in een boog, waarvan de lengte gelyk is aan den straal 
van den cirkel. 

J . S. te Enschede . Hoe is de samenstelling van een 
mooi bijtmiddel voor vuren- en hoe voor eikenhout? 

Dit ligt er aan welke kleur ge verlangt. In het in ons 
No. van 20 Jan. j.1. aangekondigde werkje van H. W. SIN-
i) Kit AM, Jacob van Lennepstraat 17 te Amsterdam, vindt ge 
op blz. 27 e. v. eene «uitgebreide keuze van beproefde 
recepten". »• K -

http://Nki.it
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AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
A p e l d o o r n . De verbouw der Apeldoorosche melkinricbtiug. Laagste 

J . C. L, Paul aldaar voor f 3148. 
Breda. Het verbouwen van bet winkelhuis aan de Houtmarkt 

aldaar voor den heer A. Hiermaus. Laagste A. P. Mol aldaar voor 
f 1095, gegund. 

Enschede. Het bouwen van een woonhuis aan de Haaksbergerstraat 
voor den heer J van Zuiden aldaar. Laagste Sluijiner en Turin 
aldaar voor !' 5958. 

's-Uraveuhuge. Het maken eu stellen van 2 ijzereu lichtopstan-
den nabij den Bommel en vau een ijzeren luchthuis van de 
Hoornsche hoofden nabij Hellevoetsluis. Laagste firma F. Andriesseus 
en V. II. Hillen en Co. te Utrecht voor f 3G13. 

's-biinieiiliugc. Het bouwen van 4 woonhuizen op een terrein 
aan de Banstraat. Laapste A. Michael te Aalburg voor f 24600. 

's-liiiivenliiige. Het bouwen van eeu dubbele villa aan de Groot 
llertog'nnc 'aan. Laagste J. H. Paardekooper aldaar voor f'20700. 

'g-tiruteiiliuge. Het bouwen van een buia van bewaring te 
Alkmaar. Laagste P. J. C. Hofman te Kralingen voor f 55.800. 

Haarlem. Het bouwen van een ziekeniurichting bij de cadetten
school tc Alkmaar. Laagste \V. Greve te Amsterdam voor f 2 1.150. 

Leeuwarden 1 De vernieuwing der sluizen 111 cn IV en bijko
mende weikeu tot gedeeltelijke verbetering van het kanaal Hooi-
dammei.-Kolnnievaart. Laagste M. de Vries en L. Zundstra te 
Lemmer voor f 50.0(H), gegund; 2. het maken var, eeu ge leelle 
walmuur tot plaatsing van de prov. peilschaal in de stadsgracht 

te Leeuwarden. Laagste J. Dokter eu F. BijIsma aldaar voor I 771 
gegund. 

Maastricht. Het maken van eeu stationsgebouw onder de gem. 
Oiid-Vroeiihoven. Laagste H. Bordou le Maastricht voor f 'GG27. 

Maastricht. Het maken van werken tot verbe'ering van de 
rivier de Maas, ouder de gemeente Grevenbicht. Laagste J. v. d. 
Venue te Bree voor f 6015. 

Nieuwkoop. Het maken vnn twee brugjes en 200 meiers scheringen 
en het a.'breken van het beneden stoomgemaal in 2 perc. en iu 
massa. Laagste C. Schraverus te Ter Aar voor f 3450. 

Haamsdouk. Hel verbouwen der school aan het dorp. Laagste 
G. J. v. Dongen aldaar voor f 2385, gegund. 

Hen ver. Het bouwen Van een nieuwe onderwijzerswoning aldaar. 
Laagste P. D. Janssen te Maasbracht voor f 1.21.68, gegund. 

Sncek. Het bouwen van een molenaarswoning. Laagste W. 
Schaaf aldaar voor f 2382. 

Utrecht. 1. het maken van eene veranda bij de zaal voor tering. 
lijdu'9 in het militair hospitaal te Utrecht. Laagste A. A. J. Grasso 
aldaar voor f 690; 2. het voltooien van den straatweg naar de 
Legerplaats bij Zeist, Laagste Th. VV. Bonte te Amers oort voor 
f liO 1.50. 

Zierikzee. Het maken eener fuudeering van den Metellieken 
Watermolen in den Pruujepolder van het waterschap, volgens 
bestek no. 182. Laagste L. J. Kappers te Keuesse voor f 1Ü00, 
gegund. 

Zie Aanbestedingen en .M.inudelijksclie 
J'riJNupKnaf vnn Metalen in het II ij voegsel. 

ADVERTENTIËN. 

Alle soorten van 

Z I C H 
WERKTUIG EN 
vervaardigt als 
Specialiteit 

slechts in de Jijnste qualiteiten tot billijke 
prijzen de Fabriek van 

J . D. DOMINICUS & SóHNE, 
te .Remscheid-Vieringhausen (Rhelnl.) 

Gevestigd in 1822. (55) 
BMJF" Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wij L' gratis en franco toezenden. 

V u u r v a s t e S t e e n -
F A B R I E K . 

W e d . N . S . A . B r a n t j e s & C o . , 
P U K M i; it i: N i>. 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, Blokken, Scheggen, Trot
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

Leveren in den kortst mogelijken tyd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar teekening of 
model. (72) 

UTRECHTSCHE 

HYDROZANDSTEENWERKEN, 
Van de Pol & Wickop, 

UTRECHT, 

'" HYDRAULISCHE ZANDSTEEN. 
volkomen gelijk aan N a t u u r s t e e n en 
uitsluitend door steenhouwers bewerkt 

In voorraad: 
DORPELS, NEUTEN, IiORDESPLA-

TEN, T R A P T R E D E N , GOOTSTEENEN, 
GRAFMONUMENTEN, BALUSTERS, 
P A L E N voor scheidingen en hekwerk, 
SLIJPSTEENEN, enz. 

Fabriek en Kantoor: Kroezelnan-
Merwedekannnl. (62; 

i\i;om\ 
V A N D E 

H a m b u r g e r I n g o l i n - F a b r i e k . 
Rndienal middel tegen uitslaande, 

vochtige en salpeteraehtige muren. 
Ook zeer aanbevelenswaard voor nieuw 
gebouwde Huizen. Tweejarige garantie. 
MOS* Men neme er de proef van 
"™ en store zich niet aan beöor
deeling van anderen, die nog zonder 
een proef genomen te hebben, een oor
deel uitspreken. 

D. FRENI,. I msterdam, 
Contractant voor Nederland. 

B E R I C H T . 

De firma C. GIPS C.zoon 
te D O R D R E C H T , 

bericht, dat zy' aan hare Fahriek tot 
lloutbereiding eene IMtK'HTINCi 
heeft verbonden tot 

Gedeeltelijke Bereiding. 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R 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 e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBDRG", 
(70) Rijswijk (Z.-ll-

S t o o m J a l o u s f ë n Fabriek 
VOOR 

H u i z e n e n B l o e m e n k a s s e n . 
L A G E PRIJZEN. (73) 

S. B R U I G O M , 
ARNHEM. 

DE GROEVEN 
VAN 

J. MEUfilN 
te Andernach a/d Rijn, 

leveren sedert 1851 : (8) 

1a Andernachsche Tras 
en Trassteen 

op strengste keur verder: 
DRIJF- «f Z W E M T E E K ; I A-

V A G R O T S T K K N beste en goedkoop
ste SIERSTEEN voor Tuinen,Terrassen, 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

M A J Ü S U E 1 M E R 

P o r t l a n d - C e m e n t - F a b r i e k , 
FABRIEK 

i lE lS l l l 
. U . i i . i / . 

Opgericht ^rUhWttlUHMhW Opgericht 
1361 J i T i l Y \T 1M.4 

FABHIEK 
IK 

aevert haar beproefd en voortreffelijk 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin
dend, onder garantie van de grootste 
bimlkracht, gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijks meer dan 450.000 
vaten. 

HOOFD - VERTEGENWOORDIGERS 
voorde Z u i d e l i j k e Provinciën: 

W e d , A . Terkuhle & m Swijndregt, 
R o t t e r d a m . 

Voor de N o o r d e 1 y k e Provinciën : 

DE BEER & LEHREN, 
A M S T E R I) A M, (00) 

H A N D E L A R E N in 

M a r m e r e n B o u w m a t e r i a l e n . 

OE L I N T & G ° , ROTTERDAM 
NIEUWE HAVEN Nü. 39 N Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
(59) Vraag dessins enz. 

G r r o o t e v o o r r a a d 

STALEN BALKEN, 
.11 allo courante profielen 
»p lengten van 5 tot 
12 Mr., opklim
mende mei 

P.DOtk&ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE^ GEKLEURD-
Cathedraal-, Mat-, Geribd-. 

Engelsen Geruit-, Gegroefd-, Carré-. 
RUW S P I E G E L - , 

W I T - , KRISTAL- , BKOKI en M K L K -
i i I , A. S . 

D E U R PTA T E N . 
Geslepen en andere ROZETTEN en 

RANDEN. 
GKBOGKN G L A S en DAKPANNK.V. 

Lenzen- en P a t r ij s p o or tg I azer, 
(67) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF. DAGLICHT-REFLECTt RS. 

KONNED G R O F S M E D E R I J , 
I. 12 I I> E IN. 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

8 C H K K P 8 B O U W W E R F 
met OWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Basger-en 
8poorwejrmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ, (7> 

Zware en lichte Smeêwerken, 
A N K E R S , 

IJZEREN E N STALEN KETTINGEN, 
met c e r t i f i c a a t van L l o y d ' s 

en B u r e a u V e r i t a s . 

- o STOOMFABRIEKEN van 2 
2 D A K P A N N E N , V O R S T E N , B A A N T E G E L S , B A K K E N , C E M E N T - en 3 
tZ K U N S T Z A N D S T E E N , H Y D R O Z A N D S T E E N , C E M E N T en I J Z E R , 
£ (syst. MONIKR) M O Z A Ï E K - en E F F E C E M E N T T E G E L S , R I E T P L A N K E N , » 
O T E R R A C O T T A , enz. <f> 

® H a n d e l in M e t s e l s t e e n en andere B o u w m a t e r i a l e n , g 
o A. OOSTHOEK & ZOON, Alfen a f d Rijn. 

(j5 Sterk concarreereiide prijzen direct op aanvraag, (68) 

Wegens 
grootere 

Iraagvermogen 
kunnen lichtere pro

fielen in staal gebezigd 
worden, waardoor s ta len 

. i lken voordeeligei in het ge-
nuik zijn dan i jzr i i -n b a l k e n . 

H. E. OVING Jr., 04 
74 Haringvliet, R O T T E R D A M . 

Bil 
n m m f l H i n i r a n H 

m 
^•wec\)c\vi^c\/ «BcJ?erotsc!; 

OTX)er}oek^ i i au voetcxlev 
bouu)7D&l:er Idler), oerf 1! m i Ï M T E f f l o p A M t o i v ï O T G 1! 

(69) 

v i u j i n n \ v i : \ 
e n L I J S T E N , 

volgens b e s t a a n d of op t e g e v e n 
P r o f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 
H. W. ROGGENKAMP & Co. 

te Delfzijl (prov. Gron.) 
profielteekeningen en Prijs-courant op 

«anvraag gratis. (12) 

Uitgaaf van J.YAN DER ENDT& ZOON te Maassluis, 

ONZE BOUWMATERIALEN, 
beschreven door 

• T . A . . v e t i x d e r K l o e s , 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PB IJS: Compleet ingenaaid flS.—. 
„ gebonden 21.50. 



80 A R C H I T E C T Ü R A . 10 Maart 1894. BIJVOEGSEL Tan het technisch gedeelte ran „Architectnra" van Zaterdag 10 Maart 1894. 

CA II HO U \ IX11 
„Van Baerle", 

E E X 1 ii E A <» E X T E N voor 
Nederland «'ii Koloniën: 

G. M. BOKS t t C o . , 
AMSTERDAM. 

V E R F W A R E N , 
(5) < - i i x. 

By P. NOORDHOFF te Groningen is 

verschenen: 

H A N D L E I D I N G 
BIJ H E T 

Onderwijs In de Kennis der Bouwmaterialen 
AAN 

A 31 B A C H T S C H O L E N 
en andere inrichtingen van onderwijs voor 
den handwerksstand en tot zelfonderricht, 

DOOR 

D. D E VRIES, 
Directeur der Ambachtsschool te Botterdam. 

Prijs f 0.90. 
IN HOUD. 

Inleiding. — Hoofdstuk I. Hout.-
Hoofdstuk II. Steen. — Hoofdstuk 
III. Verschillende stoften vuur liet berei
den van metselspeciën. — Hoofds tuk 
IV. Metalen. — Hoofds tuk V. Spij
kers, Draadnagels, Klinknagels en Hout-
schroeven. — Hoofdstuk VI. Verven, 
oliën en vernissen. - Hoofdstuk VII. 
Vensterglas. — Hoofds tuk VIII. Blad
goud, bladzilver, enz. — Hoofds tuk 
IX. Verschillende stoffen, die in de am
bachten gebruikt worden. (75) 

PORTLANDCEMENT 
„JOSSOK Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 118 
„ AMSTERDAM, A . E . B R A A T , Fokke-

Simonzstraat 74. 6̂6) 

JAN HAMER & Co., 
A msterdani. 

zenden gratis aan belangstellenden de 
laatste Uitgave hunner 

GEÏLLUSTREERDE PRIJS-COURANT 
van 

WERKTUIGEN EN GEREEDSCHAPPEN 
voor Boter- en Kaasf'ahriekcii. 

UTRECH TSCHE LOOD WIT FA BR1EK, 
F i r m a O . G R E V K , U t r e c h t . 

is heter «lekkend, fijner, witter en beier 
kleurhoudend dan eenig ander; 

is bekroond door den Ncdcrl. Schildcrsboiul, 
Tentoonstelling van Decoratieve 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 Ingenieurs. Gemeen te-
Architecten en andere Autoriteiten in hunne 
bestekken voorgeschreven; 

wordt, tot waarhol z vau echtheid, zuiverheid 
en goedgewicht, nooit anders afgeleverddau 
in vaten voorzien van /egel. Etiket en F», 
bric ksiiic r k, welke allen wettig zijn gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur gei-verd, des-
verlangd met certificaat van oosprong. 

Men leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in bet „N. v. d. Dag'' 
dd. 31 Jan. 1887; in de „Huis- en Decoratieschilder"dd. 1 Mei 1887; in de 
„Ingenieur dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de,. Schilder dd. 1 Mei 1889 ; in de 
„Opmerker" 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 Dec. 1891. (27) 

V e r k r i j g b a a r bij a l l e s o l i e d e V e r f h a n d e l a r e n en D r o g i s t e n . 

L T 

V E I N S T E R -

S T O O M C L A S S L I J P E R I J ^ ^ ^ 
en FABRIEK voor het ornaiiienfeeren van > ^ C O o ^ J ^ 

NAAM-
FIRMA- en 

GRAFPLATEN, 
^02^ i n w i t en zwart MARMEBüLAS. 

SPIEGELGLAS. 
Z A B D B U A S M A C H I H E . \*m**i >«"• 

Sierlijke Monsterboeken worden op aanvrage ventrekt. 

LEONARD SLIGCHER, fflonnickendam. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
II i ! in n nl end fabrikaat en l»i I lijkt' prijs. (76) 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen worden tlechts eenmaal in deze rubriek opgenomen 

MAANDAU 12 M A A K T . 
Amersfoort. 7 uur. De architect P. A. Oomes te Breda, voor 

den heer J. Nefkeos, ia het koffiehuis Bellevue: bet bouwen vau 
acht woonhuizen op een perceel, gelegen aan den Leusderweg. 

Amsterdam. 1.30 uur. Dc directie der Holl. Uzer. spoorwegmij. 
in bet centraal personenat-ition, bestek no. 581: uitvoeren vau 
onderhoudswerken op het baau«ak Amsterdam, in 2 perceeleu, begr. 
f 33.500; bestek no. 582: uitvoeren van onderhoudswerken op de 
spoorwegen Helder—Uitgeest, Haarlem—Uitgeest, Velzen—IJmuia 
den en Haarlem—Zandvoort, in 3 perc, begr. f 20.300; bestek 
no. 583: uitvoeren van onderhoudswerken op de spoorwegen 
Uitgeest—Amsterdam, Zaandam—Enkhuizen, Hoorn—Medemblik 
c:. Leeuwarden—Stavoren, iu 4 perc, begr. I' 31.900. 

(joes. 3 uur. liet bestuur vao het gasthuis aldaar; de gewone 
üinlerhouds-, acbilder- en schoonmaakwerken aan dat gesticht. 

Ileereufeen. 8 uur. Het afbreken van twte woningen en het 
bouwen eener nieuwe huizinge, voor mej. ae wed. L. Prinsen aldaar. 

Rotterdam. 2 uur. De arenitecten-ingenieurs vau Hoogstraten 
eu Diibbclinnii, namens de Nederl.-Kistecfabriek, voorbeen Dubbelman 
en Co., iu bet l.o'el Coointtns: het bonwen van een labriek en 
woouhuis aan den Oost-Zeedijk. 

Koseudaal (N.Br.i 0 uur. De architect Mar. Vergouwen, iu het 
Koffiehuis van liet Hotel de Brartant, op de Groote Markt: het 
bouwen van een zijvleugel aan het missiehuis in de Vrouwenmade 
nldiutr. 

Uithuizen (Gren.) 5 uur. De heer R. 8. Jeltseuia, in het hotel 
liet Go.iden Paard: bet afbreken eener oude eu het bouwen eener 
nieuwe voorbehiiiziug inet schuren, onder bijleveriug vao al de 
benoodi-rdhedeu. 

DISSDAU 18 M A A K T . 
alpheu (N.Br.) 2 uur. Het gemeentebestuur VHD Alpheu eu Riel, 

liet makeu der axrdebaan met kuustwerkeu en het met porfierkeien 
bestraten, alsmede het eenjarig ouderhoud van den weg, beginnende 
a .II de kom van hc'. dorp Kiel, loopende door de gehucht-u Biakel 
en Alühen-Oost-rwijk eu eindigende tegen deu prov. weg van 
Gilze naar Bkane-Nassau, nabij de bebouwde kom van het dorp 
Alpheu. ter lengte vau 4s*22 M. 

Deventer. 12 uur. D- directie der Deventer Bo-k- eu Steen
drukkerij, in bet koffiiehuis van A. Duijm aan d e Keizerstraat: 
het Douwen vau een nieuwe drukkerij met kantoorlokalen en boven 
wun'ng op hel daarvoor aangekochte terrein tegeuover de Raambrug. 

Klburg (tield.) 12 uur. De dijkstoel van deu polder Oosterwolde, 
op de polderkamer: de levering vau rijzen en aardgaideo voor 
kribweik. 

Groningen. 12 uur. Het prov. bestuur: de levering van de 
vau de begrooting der provincie met memorie van toelichting en 
•an de rekening, met verantwoording iu 4 perc. gedurende de jareu 
1894, 1895 en 1896. 

Mrtrinerwunde (Friesl) Ten huize vau Mej. de Wed. F. J. 
lialbesina: he' bouwen van een burgerhuizinge. 

WOENSDAG 14 M A A K T . 
brillen (Geld.) 12 uur. Het gecombineerd waterschapsbestuur 

der polderdistricten Kijk vau Nijmegen en Maas en Waal, op het 
ambtshuis: het doen vau eenige vernieuwingen en herstellingen 
aan de Blauwe Sluis ouder \ppeltern, bij hcctomcterpaiil 102, 
nauw. 'sm. 8 uur, aan de Rijksche. sluis te Alphen voor de daar 
liftende hardsteenen stijlen en baikijzer, ten 9.30, uur aan de 
Blauwe Sluis voornoemd. 

's-tiraveuhage. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en uijveiheid: de uitvoering van baggerwerk tot onderhoud van de 
bo.lcinadiepte in de haven voor rijksvaartuigeu aaa den Hoek van 
Holland, behoorende tot het onderhoud, herstel en verbetering der 
verken vau de Nieuwe Maas, bet Scheur en aan deu Hoek van 
Holland, begr. f 0.45 per M 3 . 

DONDERDAG 15 M A A R T , 
botterdam. 1 uur. Heeren Piikhuismeesleren, in het hotel 

Leijg.aaf aan het Westplein: bet bouwen vp.n een pakhuispand met 
'•')!!(•'3 aan de Wilhelininakade, ter grootte van ongeveer 2000 

kante meters. 
Zwolle. 10 uur. De genie, bij den opzichter van fortificatiën, 

Melkmarkt wijk C. uo. 38: hel inrichten van gebouwen ia de 
'eKerpiaats bij Ommen (Ornmerschaus), tot stalling (le gedeebe), 
tagr. f 8000. 

V R I J D A G 16 M A A R T . 
Middelburg. 11 uur. Het ministerie vao waterstaat, handel en 

i'h'erhcid, aan het gebouw van bet prov. bfs'uur: het opruimen 
'«u deu bovenbouw, de pijlers en de oeveilingswerken der draaibrug 

over den westelijken kanaalarm en het maken vao beveilingswerkeu 
bij het binnenboord der Westschutsluis te Terneuzen, begr. I'83U0. 

Ncrierhorst den Berg (N.U ) 12 uur. De heer J . J. van Leuven 
in bet koffiehuis van Mej. de Wed. Borohijm: het bouwen van 
een stoomwasscherij met machine en ketelhuis, schoorsteen, kolen
bergplaats en een woonhuis op een terrein, gelegen aan de Vecht 
aldaar. 

MAAK DAU 1» M A A R T . 
Beltram (Geld.) 4 uur. liet R. K. Kerkbestuur, in het koffiehuis 

van J. H. Harbers: het afbreken tan den ouden toreu en het 
opnieuw bouwen vau een toren, trnptoren, catechismuskamer, 
doopkapel, het ontmantelen der oude kerk enz. 

Delft. 8 uur. Regenten van het St. Joris Gasthuis, in het 
gesticht (ingang Auimstraat): het verbouwen en verbeteren vau het 
krankzinnigengesticht (binneogesticht) het St. Joris Gasthuis te 
Delft, begr. pl.m. f 92.000. 

Maastricht. 11 uur. Het ministerie vau waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het driejarig 
onderhoud der werken van het kanaal van Luik naar Maastrieht, 
voor bet gedeelte dat het Nederiandsche grondgebied doci-loopt, 
aanvangende I April 1894 en eindigende ~31 Maart 1897, Degr. 
f 14.500 per jaar* 

Rotterdam. 2 uur. (locale tijd). De maatschappij tot exploit, 
van staatsspoorwegen, aan het bureau van den sectie-ingenieur 
station Delftsche p:iort, bestek D: het uitvoeren van herstellingen 
en vernieuwingen nan rentmingwerker, bruggedekkeu, gebouwen, 
kunstweiken enz., gelegeu iu den spoorweg van Rotterdam —Roo
sendaal, Moerdijk—Breda eu Lage Zwaluwe—'s.Hcrtogenbosch, iu 
17 perc, beslek E: het uitvoeren van verfwerken aan gebouwen 
bruggen, afsluitingen enz., gelegen iu bovengenoemde spoorwegen, 
in 11 perc. 

botterdam. 2 uur. De inaatscbappij tot exploitatie van staats
spoorwegen, aan het bureau van den sectie-ingenieur station Delftscbe 
poort, bestek F: het maken van eene scboeiing langs de rivier 
de Oude Maas ter beveiliging van het terrein der houtbereidiugs-
inrichting te Dordrecht. 

DINSDAG 20 M A A R T . 
Utrecht. 2 uur. De maatschappij tot exploitatie van staats

spoorwegen, aau het centraalbureau bij de Moreelse laan, bestek 
no. Böb: het afbreken der hal eu bet maken van eene nieuwe bal 
met bijbehoorende werken ep het station Vlissingeu (haven), beer. 
f 22.S00. 8 

Utrecht. 2 uur. De maatschappij tot exploit, van staatsspoor
wegen, aan het centraalbureau bij de Moreelie laan, bestek no. 047: 
het maken vau eene los- en laadplaats met drie stootbokken, het 
maken van bestratingen en afrasteringen en het opruimen vau de 
bestaande veelading op het station Gouda, begr. f 14.500. 

WOENSDAG 21 M A A R T . 
's-Uraveuhage, 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid: het verbreeden en verdiepen vau het groot scheeps-
vaarwater in bet Scheur boven en beneden Maas voor de verbetering 
van den waterweg langs Rotterdam naar zee, begr. f 61.000. 

's-tiravenhage. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid: de uitvoering van baggerwerk in het vaarwater der 
Koningshaven Ie Rotterdam lussclieu de kilomeierraaien 141 eo 
144, behoorende tot de werken van de Nieuwe Maas, het Scheur 
eu aan den Hoek vau Holland, begr. f 0.5G per M 3 . 

Herwij'iieii (Geld.) 4 uur. He bouwkundige Th. 11. Jausen te 
Rumpt, ten kolliehuize van L. Blom voor rekening van den WelEd. 
Geb. Heer Mr. G. Kolff, notaris aldaar: het gedeeltelijk sloopeu, 
herbouwen en geheel restaureeren van eeo heerenliuis met aau-
hoorigheden en het bijbouwen eener serre, brandkluis, badkamer en 
andere gerieven. 

DONDERDAG 22 M A A R T . 
Middelburg. 1 1 U U r . De Gedeputeerde Staten, in de Abdij 

het bouwen van ecu steiger ami de Staartnol te Borssele met 
bijbehoorende werken, bilj. inz. vódr 21 Maart, nam. 3 uur, aanw. 
14 Maart nam. 1 uur. 

Z A T E R D A G 24 M A A R T . 
Zutplieii. 2 uur. (West-Europceschc tijd). De Maatschappij lot. 

exploit, van «taafsspoorwegeu, aan het bureau van den sectie-ingeiiieu r, 
het uitvoeren vau onderhoudswerk, op de lijnen Arnhem—Zwolle, 
Zutphcn—Gronau en Zutpkcn—Almeloo, in 12 perc. 

DONDERDAG 29 M A A R T . 
Nijmegen. 2 uur. De maatschappij tot exploit, van staatsspoor

wegen aan het bureau vau den sectic-ingeuieur Ferd. Sasseu, 
Smetiusstraat 7, bestek C: het uitvoeren van verfwerken met 
bijleverii.g der materialen aau de kunstwerken, gebouwen, inrich
tingen eu verdere werken behoorende tot de lijnen Tilburg— 
Nijmegen, Arnhem—Nijmegen, Utrecht—Geldermalsen, Utrecht— 
Emmerik en Ede—Wageningen, in 23 perc. 
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A R C H I T E C T U R A . 
Tweede Jaargang No. II. Zaterdag 17 Maart 1894. 

Maandi 'lijksohe prijsopgaaf, zonder verbinding van eenige M E T A L E N enz. (Volgens de prijscourant van J . BIRCH & Co., 

Ingenieurs en Exporteurs van Machineriën te Londen en Liverpool, Maart 1894.) Levering franco aan boord Liverpool of Londen 

W E L I J Z E R per 10O0 Ktt-

Plaatijzer voor scheeps- en brug
genbouw 

ia. voor matten, euz. „Best" . 
Ketelplaten „Best" . 

id. „Best best" . 
id. „Best best best" . 
id. „Extra triple best 

voor zeer moeielijk danswerk 
Geribde vloerplaten . 
Yorkshire kete'platen (Low-

moor) van af • 
id. id. (Andere merken) 

Hoek- en kraalijzer voor scheeps-
en bruggenbouw . 

„Best" hoekijzer 
„Best best" id. 
T ü « r ; 
Kraal T ijzer . van af 
id. tot knieën en spanten ge

bogen meer: • • • 
Klinknagelijzer, gewoon . 

id. „best" . • 
id. „best best" voor ketelw. 

Staafijzer, Welsh . • 
ld. SchotBch f. a. b. Glasgow 
i«. Gewoon North Staffordshire 
id. Best id. . 
id. Superieur id. 
id. South Staffordshire. Marked 

liars. List brands . 
id. „Lowmoor' • • • 
id. Yorkshire, andere merken 
Spijkerstaven . 
Zweedsch Btaalyzer, gewalst . 

id. id. gehamerd. 
Belg. id. No. 1 f a. b. Antwerpen 

„ Spijkerstaven id. id. 
„ (Jootüzer id. id. 
„ I Ijzer, van af. 
„ Draadnagels No. 5—7 

("per 100 KG.) . 
Bandijzer, gewoon . 

„ superieur 
Baaihand N 20, breed 22.2 mM. 
Export blik . . . . 
Blik „Working up" kwaliteit . 
Gegalvan. gegolfd blikNo.24BG 

id. id. id. No. 36 id. 
id. plat id. No. 20 id. 
in. id. „best best", koud ge
walst en uitgegloeid No.l4BG 

Gehamerde staven . 
Kielstukken, ruw besmeed 
Steven id. id. id. vanaf 
Krukassen, afgewerkt 
Scheepsschroefassen,ruw afgedr. 
Getrokken y*eren stoompijpen. 
Hulpstukken daarvoor 
Getrokken ijzeren gaspijpen . 
Hulpstukken daarvoor 
Gegalvaniseerde gaspijpen 

„ hulpstukken . 
IJzeren ketelpijpen ( l a p w c l d e d ) . 
Ledikant pijpen 
Gegoten ijzeren sokbuizen 

i d . i d . s o k k e n en spie
einden uitgeboord cn afgedr. 

Id. id. bestreken roet Dr. Angus 
Smiths oplossing, meer: 

Gesmeed rooxterijzci 

RUW» or G I E T I J Z E R 
per 100(1 l u i . 

Schotsch O. M . B . No. 1 - M 

Qartsherrie No. I 
id. No. 8 . . 

Cleveland No. 3, voor 
gietwerk . . 

id. No. 4, voor 
smeedijzer-bereiding . 

Cumherl. hematiet No 1 
id. id. No 3 

Koude lacht-houtskool 
No. 1 voor gietwerk. 

Koude lucht-houtskool 
No. 8 voor smeedyzer-
bereiding 

Puddelstaven en blokken 
Fcrro mangaan 80 pCt. 

I." 

( i l l l d e n . 

61,23 
67,06 
72,90 
87.47 
99.13 

116,63 
69,98 

209,93 
198,28—233,26 

58,31 
64.14 
75,81 
62,68 
64,14 

29,16 
64.14 
69,98 
81,64 
59.77 
58,31 
67,06 
72,90 
84,56 

96,22 
215,76 
204,09 
69,98 
96 23 

102,05 
53.48 
55,40 
55,40 
52,48 

7,87 
69,98 
75,81 
78,73 
78.78 
90,39 

132,46 
147,24 
121,00 

139,95 
186,60 
198,37 
419,86 

606,47—991,34 
333,26—279,91 

63} 

M ^ 

34,94 
30,83 
38,00 

31,57 

20,99 
27,27 
26,88 

99,13 

93.30 
58.31 

145,78 

i. d. naas
te haven 
b. d. fabr. 

S M E L T I J Z E R en 
S T A A L per 1000 K 6 . 

Scheeps- en brngplaten . 
Ketelplaten 

id. vuurkast kwaliteit 
Staafstaal 
Baaiband . . . . 
Staalblik . . . . 
Zacht id. om op te werken 
Hoek- en kraaiijzer . 
Kraal T ijzer 
I ijzer . . . . 
Spoorstaven, zware 

id. middelsoort 
id. lichte 

Tramrails . 
Gereedschapstaai, gewoon 

id. speciaal 
Veerenstaal van af . 
Gietwerk in staal, speciaal id. 

n i: A v it per 1000 K U . 
Gewalst IJzerdraad v. omheining, 

uitgegloeid en geolied Nra.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.engeol. Nos. 0 8 
ld. uitgegloeid en gegalvanis. 
Prikkel heiningdraad 3 draadt. 

Id. id. 4 draads. 
Id. thickset S ,. 
Id. id. 4 „ 

Telegraafdraad Nos. 0—8 

ROOD K O P E R . 
Chili staven per 1000 K G . . 
Gietelingen B. S. id. 

id. taai (Toughcake) id. 
Staven, platen en dubbeling id. 
Bodems id 
Draad per K G . 
Gesoldeerde pijpen id. . . 
Pijpen zonder naad id. . 
H E E L M E T A A L per Ktt. 

Staven 
Dubbeling . 
Soldeerwerk . 

MESSINU per Ktt . 
Gewalst messing . • • 
Bladmessing . . . . 
Bodems . . . . . 
Gesoldeerde gaspijpen 
Getrokken ketolpijpen 

id. condensorpüpen 
Draad . 

TIN per 1UO0 Ktt . 
Engelsch in staven (in kisten 

van 303,21 KG.) . 
id. id. best gezuiverd, 
id. gietelingen . 

Straits tin (pakhuis Louden) 

ANTIMONIUM p. 1000 K G . 

( • l i lden. 

64,14 
69,98 
75,81 
72,90 
80,18 
84,56 
92,32 
5>,77 
71,44 
75,81 
43.74 
49,56 
58,31 

87,47—104,97 
309,93—336,50 

583,14 
116,63 
303,38 

78,73 
104,97 

81,64 
104,97 

87,47 
113,73 

87,47 
113,73 

134,13 

151,62 

139,95 

484,00 
536,49 
534,83 
613,30 
647,38 

0,68 
0,76 
0,79 

0,51 
0,61 
0,51 

0,67 
0,63 
0,65 
0,78 
0,57 
0,68 
0,57 

828.06 
874,71 
851,38 
793.07 

489,84 

ZINK per 1000 Ktt . 
Zuiver bnitenlandach 
Hard 
Bladzink No. 8 en daarboven 

LOOD per 1000 Ktt . 
Engelsch pig . 
Spaansch id. . • 
Bladen en staven . 
Waterpijpen 
Gaspjjpen. 

S T E E N K O L E N p. 1000 Ktt 
South Wales stoomkolen le kw 

ld. 
Lancashire 

ld. 
Newcastle 

ld . 

id . 
id. 
id . 
id . 
id. 

3e 
le 
3e 
l e 
Se 

Dubbel gezift meer: 
C E M E N T p.vat T. 181.44 Ktt 
Portland . . . . 
Romeinsch 
Vulcaan- of voegcement. 
V U U R V A S T E S T E E N per 

1000 stuks. 
Sehntsche . , 
South Wales . 
Kietel . . . . 
V E R F S T O F F E N p. 100 Ktt 
Loodwit gemalan . . 

Id. aan stukken 
Menie zuiver . 
Oranje menie . 
Loodglit . . . . 
Zuiver zinkwit 
Rahtjen'a scheepscompositie 
Sims' id. 

OLIËN per l i ter. 
Ongekookte lijnolie 
Gekookte id. 
Terpentijn 
Raapolie . . . . 
Colza . . . . 
Katoenzaadolie . . 
Reuzel .. 
Olüf „ • • 
Ossenpoot „ 
Spermaceti „ No. 1 
Palmolie per 100 K G . . 

T E E R en P E K . 
Stoukholmer teer per vat 
Archangel ,. „ 
Koolteer „ 
Pek, Zweedsche per 100 K G 

„ Was „ „ „ 
„ Engelsche „ „ „ 

Hars, zwarte „ „ „ 
„ amber „ „ „ 
„ geel n n n 

MACHINE P A K K I N U p.Ktt 
Pakking met elastiek hart 
Tuck's pakking 

Id. genuine 
Id. triple . 
Id. metallieke . 

Asbest pakking (best) . 
Beldam's pakking . 
Asbest millboard per 100 KG 

GuMen. 
192,1.1 
145,78 
318,68 

116.6 1 
109,31 
132,46 
134,12 
128,29 

i i 
9,04 
8,45 
7.R7 
7,29 
7.29 

' ° S 6,70 
0,29 

3,56 
5,04 
9,48 

24,89 
82,59 
«7,40 

20,99 
16,91 
38,00 
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 

18,04 
8,89 
5,'JS 
7,58 

1 4 , -
6,12 
5,83 
6,41 
8,16 

1,63 
1,53 
2,93 
5,87 
3,27 
4,57 
5,22 

65.32 

S C U R O E F R O U T E N en M O E R E N per 100 K G . 

i inch. 7 . 
13.7 
18.95 
17.49 
16,03 
15.16 
14.00 

7 . 
15.88 
15.74 
15.16 
14.39 
1.1.70 
13.83 

*/4 
19 

14.00 
13.41 
12.83 
13,24 
1 1.95 

Bouten met vierkanten kop en moer, diam. j m M 

lang beneden 50.8 mM f 
„ 50.8 tot 76.2 „ 
„ 76.2 „ 114.3 „ 
„ 114.3 „ 153.4 „ 
„ 152.4 mM. en daarboven . . . . 

Met zeskanten kop ƒ 1.17 per 100 K G . meer, 
Vierkante moeren, getapt . . . . 
Zeskante id. id. . . . . 
Gegalvaniseerde dekbouten . . . 

K L I N K N A G E L S per 100 Ktt . 
Gewone brug- of scheepskwaliteit . . . 13.41 13.53 11.95 
Best" 13.70 13.83 13.34 

„Best best" U.87 14.00 13.41 
„Best best" ketelklinkbouten . . 15.74 14.58 14.00 

22.2 
14.00 
18.41 
13.83 
1324 
11.95 

31.75 
14.00 
13-41 
12.8» 
12.»+ 
11.95 

Met zeskante moer ƒ 1.75 per 100 K . G . m e ° ' " 
16.77 14.87 14.29 14.29 14.9» 14.29 H-** 
31.86 18.36 17.20 17.90 17.20 17.30 I 
20.99 19.24 

> >7. 
25.4 38.6 
14.00 14.00 
13.41 18.41 
12.83 13.83 
13.34 13.24 
11.95 11.95 

11.95 
12.24 
13.41 
14.00 

11.95 
12.24 
13. l i 
14.00 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A d v e r t r n t l f n in dit blad kosten van i — 5 regels 

00 cents, iedere regel meer 10 cents. Groote lettert naar 

plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 

berekend. 

VERSCHIJNT ZATE' DAGS. 

Uitgevers | 

J. VAN DER EKDT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

A l l e iMlver l . u i l e n in A R C H I T E C T U R A opgenomen 

worden g r a t i a geplaatst in DB A M B A C H T S M A N , Vak

blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Smedec, 

Ververs, enz. 

J . A . V A N D E R K L O E S , REDACTEUR. 

A L G E M E E N E V O O R S C H R I F T E N V O O R 

U I T V O E R I N G V A N W E R K E N . 

D E 

(9de Vervolg.) 
Aanmerkingen op en bezwaren tegen deze ontwerp-voorscbriften, 

van welken aard en van wien ook, zullen mij ten allen tijde zeer 
welkom zijn. 

De tusschen ( ) geplaatste cijfers duiden de overeenkomstige § § 
der Rijks A. V. aan. v. n. K. 

Art. 9 S m i d s w e r k . 

§ 47. (227.) Smeden, huigen en wellen. Voor het 
besineden, het heel buigen en het wellen van het ijzer moet 
de hitte geregeld worden naar den aard van het materiaal 
en van het werk. Zoo mogelyk moet de bewerking in ééne 
hitte door geschieden, zonder telkens opnieuw te verhitten. 
In geen geval mag het ijzer in de blauwe hitte besmeed 
't zy de vereischte gloeihitte nog niet is bereikt, 't zij dat 
de hitte tot de gevaarlijke grens is gedaald. Groote voor
werpen, die ouder de bewerking by herhaling plaatselijk 
verhit zyn geweest, moeten na de besineding nog eens 
voorzichtig uitgegloeid worden. 

§ 48. (228, 229.) Klinkwerk, De klinkgaten worden 
geboord, niet geponst; de middellijn der boor mag niet meer 
dan l L „ grooter zy'n dan die, welke voor de klinkbouten 
is bepaald 

Na het boren worden de geboorde stukken aan boide 
zyden van braam gezuiverd en de scherpe kanten der gaten 
weggenomen. 

De gaten voor denzelfden klinkbout in de op elkander 
te klinken platen en staven moeten zooveel mogelyk over
eenstemmen. Kleine onzuiverheden moeten, nadat de stukken 
voor het klinken vast op elkander zyn geklemd, met het 
ruim yzer bijgewerkt; het inslaan van stalen doorns is ten 
strengste verboden. 

Het op elkander klemmen der stukken moet door hulp-
schroefbouten zoodanig geschieden, dat op elkander veeren 
tijdens het klinken niet mogelyk is. 

De klinkbouten worden, na tot den gepasten gelen gloed 
verhit te zyn, zoo snel mogelyk op hunne plaats in het 
werk gebracht, aangeklonken, met het dopyzer opgezuiverd 
«1 afgebaard. 

De directie heeft de bevoegheid na het klinken eenige 
klinkboutkoppen' te doen afhakken ten einde na te gaan of 
de gaten goed gevuld zyn en de geaardheid van het metaal 
door de besineding niet veranderd is. 

§ 49. Ankers, trekstangen enz. De ankers en 
trekstangen, beugels, stroppen, schroefbouten, rozebouten 

enz. zoodanig te bewerken, dat de werkzame doorsnede van 
het yzer zoo min mogelijk worde verkleind. De trekstangen 
die met moeren worden opgesloten aan de einden over ten 
minste 10 cM. lengte van schroefdraad te voorzien. De 
koppen der schroefbouten opgestuikt en niet aangeweld, de 
moeren zuiver passend en goed gangbaar, elke moer op alle 
bouten en elke bout in alle moeren van dezelfde middellijn. 

By schroefbouten in houtwerk onder elke moer en des-
gevorderd ook onder den kop een volgplaatje aan te 
brengen. 

De bevestiging van ankers aan balken, gordingen, enz. 
moet met voldoende spijkers en krammen geschieden, in 
zoodanig aantal, dat hunne gezamenlijke werkzame door
snede niet kleiner is dan die van het anker. 

§ 50. (230.) Verbinding van ijzer aan gehouwen 
steen. De verbinding van yzer aan gehouwen steen geschiedt 
door aangieting met lood, dat naar behooren vast wordt 
aangedreven, met een mengsel van gelyke deelen gesmolten 
zwavel en zand of met Portland-mortel van gelyke deelen 
cement en zand ter keuze der directie. 

De krammen en daken moeten rondom ter dikte van 
7 mM. met het gietmateriaal zyn omgeven. 

§ 51. (231.) Niet genoemd ijzerwerk. Behalve het 
in het bestek aangegeven ijzerwerk, moet de aannemer leveren 
en aanbrengen al de bouten, spijkers, hout- en andere schroeven 
en al hetgeen noodzakelijk vereischt en door den aard 
van het werk gevorderd wordt. ( Wordt vervolgd.) 

P E T R O L E U M I N S T O O M K E T E L S . 

Naar aanleiding van de mededeeling van den heer J . W. 
MOLIJN over petroleum in stoomketels, in het No. van 24 
Febr. j.1., heb ik in de bibliotheek der Polyt. school het 
door hem genoemde No. van de Nijverheid opgezocht, doch 
vind het daarin voorkomende bericht niet enkel de over
neming niet waard, ik vind daarin zelfs geene aanleiding 
om het gebruik van petroleum in stoomketels te ontraden. 

Het bedoelde bericht is afkomstig van een machinist, die 
in 1877 eene scheur ontdekte in de vuurplaat van een 
stoomketel, waarin geregeld enkele li^rs petroleum als 
middel tegen ketelsteen waren aangewend; ook vond hy' de 
8toomleidingen en ventielen aangedaan. 

Een en ander moet zeker uit eene andere oorzaak zyn 
ontstaan; koolzure soda, als middel tegen ketelsteen verwerkt, 
heeft b.v. zulk eene uitwerking. Doch het is eene volstrekte 
onmogelijkheid, dat petroleum er ooit de aanleiding toe zou 
kunnen geweest zyn. 
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Wanneer in een met water gevulden stoomketel eenige 
liters petroleum worden uitgegoten, verdeelt deze zich, ter
wijl er stoom wordt gemaakt in de gedaante van kleine 
bolletjes door de groote hoeveelheid water heen en komt in dien 
toestand in aanraking met den in wording zynden en dus 
alsnog eveneens uit lijne losse deeltjes bestaanden neerslag; 
zy verhindert dan dat die losse deeltjes zich tot èene vaste 
korst vereenigen. 

Metaal wordt door petroleum echter niet aangetast en 
evenmin kan zij plaatselijke gebreken daarin doen ontstaan. 

Reeds sedert jaren wordt petroleum met goed gevolg 
tegen den ketelsteen aangewend, en het gebruik ervan tot 
dat doel is tegenwoordig zelfs vrij algemeen. Kon er nu zoo 
iets gebeuren als die onbekende machinist in 187 7 zegt 
beleefd te hebben, dan had dit toch in al die jaren zeker 
meer moeten voorkomen en zouden vereenigingen als b.v. de 
ilagdeburger Verein filr Dampfkesselbetrieb niet voortgaan 
met het gebruik van petroleum aan te bevelen, zooals deze 
nog zeer onlangs gedaan heeft iu het Zeitschrift für das 
gesammte Brauwesen van 16 Februari j.1. 

Men zie ook onderstaand bericht var. den heer TKKXEOEN. 
v. D. K. 

• P E T R O L E U M T E G E N K E T E L S T E E N . 

Einde 1892 of iets later sprak de Maagdenhurgsche Veree-
niging tot bewaking van stoomketels haar oordeel uit over 
het gebruik van petroleum, dat aldus luidde: 

le. Petroleum is niet geschikt voor ketels met beneden-
vuur, waar de ketelsteen op de vuurplaat vallende, haar 
aan verbranding blootstelt; 

2e. Ook niet in conserven-, chemische- en suikerfabrieken, 
ververijen, branderijen, enz., waar de stoom, met petroleum-
dampen vermengd, met de producten in aanraking komt of 
kan komen. 

3e. Hij Comwall-ketels met binnenvnur en in vele andere 
gevallen is zij een goedkoop en gemakkelijk toe te passen 
beveiligingsmiddel. Chemische nadeelen oefent zy op de wan
den en de armaturen niet uit, omdat zjj geen zuren of 
andere nadeelige bestanddeelen outwikkelt. 

Het beste middel om absoluut zuiver voedingswater te 
verkrijgen is zeker afgewerkten stoom te verdichten — 
maar kostbaar. 

Aanwending. Petroleum door de voedingspomp in den ketel 
te brengen, leverde by een 3daags gebruik geen resultaten 
op, maar wel na 2 of 3 weken. 

In sommige fabrieken, waar het water-reservoir, waarop 
men de petroleum goot, binnen stond, werd de aanhoudende 
reuk der aardolie hinderlijk. 

Goede uitkomsten werden aldus verkregen: 
De ketel wordt van slib en los aangehechten neerslag gerei

nigd; de vast aangebakken neerslag laat men zitten en sprenkelt 
daarop petroleum. Onmiddellijk in dienst gesteld wordt hy, 
naden gebrnikelyken tyd, 6 of 8 weken later, weer geopend; 
dan blijkt de besprenkelde ketelsteen losgesprongen te zön. 
Na verwydering worden de wanden, ongeacht of nog ketel
steen • vast zit of niet, opnieuw met petroleum bevochtigd 
en de ketel weer in gebruik genomen. 

Om ontploffingen te voorkomen moet men zonder open 
vlam in den ketel gaan. Met een grove kwast sprenkelt 
men de petroleum tegen de wanden en, daar het op eene 
gelykmatige verdeeling niet aankomt, kan dit werk wel in 
het donker geschieden. 

Wil men absoluut daarin kunnen zien, dan kan men zonlicht 
door spiegels daarin reflecteeren, electrisch licht toepassen, enz. 

lüj kleine ketels spuit men petroleum door het mangat; 
pypketels vuile men tot den normalen waterstand met water, 

giete daarop petroleum en laat de vloeistof afloopen. By 
het dalen van het niveau komt de petroleum met alle 
plaatsen in aanraking. 

By Cornwallketels of die met een groot wateroppervlak 
is deze methode, zooals wel begrijpelijk is, minder doelmatig. 

Niemand zal de genoemde vereeniging, welke duizenden 
van ketels assureert, een oordeel willen ontzeggen, zelfs al 
is het den leverancier van geheim-middelen — die door 
geld en goede woorden veel vermag — een doorn in het oog. 

Bg het nemen van nieuwe proeven — die dus niet naar 
een vast malletje gaan — dient men, om een oordeel uit 
te spreken, ook oordeelkundig te werk gaan. 

Voor 14 jaren zag schryver in eene Arasterdamsche 
fabriek een stoomketel, ter beveiliging, inwendig met steen-
kolenteer besmeren, zonder dat men iets van zyne bestand
deelen kende. Dit werkje was den stoker toevertrouwd, die 
blijkbaar m êr met klare, dan met dikke vloeistoffen om
gegaan had. My scheen het echter, dat het alleen zijn doel was 
om te weten te komen, hoeveel teer hy daarby wel ver
smeren kon. 

In gebruik genomen bleef de ketel voortdurend overkoken 
en pruimen, zoodat hy zoo spoedig doenlijk buiten werking 
gesteld en van de dikke teerhuid ontdaan moest worden. 

Deze proef was dus een aschmannetje! 
Ware het een geneimuiiddel geweest, met wat Aqua en 

goede woorden, wellicht was het dan even vertrouwbaar 
als FALB'S kritische dagen. 

Zonder nu party te kiezen, kan ik mededeelen, dat de 
locomotief ketels van de Pruisische spoorwegen alhier, na 
gereinigd te zyn, met petroleum worden besproeid. Gietervor-
mig wordt lijn stralig petroleum daarin gespoten, nadat men 
de slykgaten enz. voorloopig gesloten heeft. Men rekent 
' / 4 L . per M : 1. water; de resteerende petroleum wordt weer 
opgevangen en opnieuw gebezigd. Bedrieg ik my niet, dan 
is het gebruik verplichtend gesteld. 

J . L . TERNEDEN. 
Mulheim a. d. Rhur, 24 Febr. 1894. 

(Actiënstrasse 58.J 

V E R B E T E R I N G . 

In het vorig No. zyn in de 2e kolom der 4e bladzyde 
een paar woorden uitgevallen. Regel 22 v. o. moet aldus 
gelezen worden: 
het materiaal door eigen zwaarte en onderling verband der 

R A T I O N E E L BOUWEN. 

Slot. 
Van al de bouw-ambachten is dat van den verver voor 

den bouwmeester het raoeielykst te leeren kennen. De keu
ring der bij dit ambacht behoorende materialen valt na
genoeg geheel buiten zyn bereik, 't Kan echter zyn nut 
hebben hier nog eens te wyzen op eenige grondbeginselen, 
waarvan de naleving in onze macht is. 

Het verven heeft tweeërlei doel: lo. Verdunrzaining van 
hout en yzer en 2o. Klcurgeving en verfraaiing. Alleeu 
met het eerste zullen wy ons enkele oogenblikken bezig 
houden. 

De verdunrzaming door verven berust in hoofdzaak op 
de eigenschap van sommige oliën, meer in het byzondcr 
der lynolie, om, als zy in dunne laag worden uitgestreken, 
vast te worden en op te drogen tot eene harde taaie korst, 
die aan de lucht min of meer den doortocht belet. Dit 
drogen der olie is het gevolg van opnemen van zuurstof 
uit de lucht en moet dus niet verward worden met he. 

opdrogen van verdampend water en waterverf, waaruit het 
water verdampt. 

Eene opgedroogde korst van enkel olie zon op zich zelf 
de lucht niet volkomen afsluiten. By het opdrogen ervan 
zonden er poriën en krimpscheurtjes in ontstaan; dit te 
voorkomen en tegelyk eene dicht aaneengesloten laag van 
vaste stof te vormen is de dubbele taak der verven. Wy 
treffen hier dus weder een soortgelyke vei houding aan, als 
tusschen kalkdeeg en zand of steengruis, maar op haast in 
bet oneindige verkleinde schaal. Zoo min als in metselspecie 
grind te gebruiken is, zoo min zon hier grove zanderige verf
stof op hare plaats zyn. 

Het licht voor de hand, dat de meest volkomen be
scherming zal worden verkregen, als olie en verfstof zich 
chemisch als het ware tot één lichaam verbinden. Dit nu heeft 
alleen by de loodverven plaats, is althans by geene der 
andere tot dusver aangetoond. Door koken met loodoxyde 
in den vorm van menie of loodsuiker wordt het drogend 
vermogen der lynolie bevorderd. Daarom droogt gekookte 
lijnolie sneller dan rauwe. Loodmenievert' wordt zelfs in den 
pot ééu harde klomp. Verfwerk, dat aan den invloed van 
het weder heeft weerstand te bieden moet daarom hoofdza
kelijk in loodwit of menie worden uitgevoerd, die voor de 
kleur met verschillende andere verfstoffen vermengd kunnen 
zyn. Alleen in byzondere gevallen, met name waar de verf 
aan de inwerking van zwavelwaterstof houdende gassen 
blootgesteld, is bezige men voor buitenwerk zinkwitverf. Deze 
laatste verdient daarentegen voor biunentimmerwerk de voor
keur, omdat zy niet, zooals loodwitverf, aan geel worden onder
hevig is, als er niet het volle daglicht opschynt. 

Wat het te verven materiaal betreft, geldt als eerste 
en algemeene regel dat het volstrekt droog moet zyn. Bij 
hout heeft deze regel niet enkel betrekking- op het oppervlak 
maar ook op het inwendige. By hout. dat van binnen nat 
is, werkt het verven de rotting eerder in de hand dan dat 
het haar tegenhoudt. Doordien de verflaag de uitwaseming 
belet, wordt namelyk een eigenaardige vorm van rotting 
ingeleid, die wy in de praetyk verstikking noemen. 

Is deze regel als voor alle verfwerk geldig te beschouwen, 
voor het overige valt er by verfwerk op hout en op yzer 
wel degelyk met de verschillende geaardheid van het materiaal 
rekening te houden. Op hout moet de eerste laag zeer dun 
genomen worden, om de olie gelegenheid te geven in het 
hout te trekken en zich te verbinden de met harsachtige en 
andere stoffen, die erin voorhanden zyn, en aldus de aanhechting 
tot stand te brengen; de tweede laag dient tot dekking; de 
derde om kleur en aanzien te geven. Op het innig verband 
tusschen het hout en de verflaag door het intrekken 
der olie berust voor een groot deel de verdunrzaming van 
het hout door verven. Daarom dient alles vermeden te 
worden wat het ontstaan van dit verband kan belemmeren; 
daarom geene lym als onderlaag en evenmin plamuur. Lijm
water blyve ten allen tyde uitgesloten en plamuur late men 
alleen toe voor binnenverfwerk, waarby verfraaiing meer op 
den voorgrond treedt dan verdunrzaming en het hoofdzakelyk 
te doen is om volkomen glad en glanzend werk te krygen. 

I» lijnrechte tegenstelling met het hout heeft op yzer 
dunne verf of enkel olie, zooals men meermalen vindt voor
geschreven, geen redelyken zin. Immers by yzer is er geen 
sprake van intrekken der olie. Integendeel is het zaak voor 
de eerste laag lijvige verf te bezigen; de volgende lagen 
kunnen dunner zyn. Als grondlaag op yzer in de lucht is 
loodmenie de eenige doelmatige verf. Daaroverheen verve 
men met loodwit en mengsels daarvan. Als grondverf is er 
tegen loodwit deze bedenking, dat het soms eenig vry 
azynzuur kan bevatten, wat het roesten in de hand werkt, 
^e zoogenaamde yzermenie, nit gebrand en geslibd yzererts 

bestaande, is tegenover de olie een volkomen onzydig poeder 
en kan daarom op het punt van verduurzaming met de 
loodmenie niet in vergelyking komen. 

Verdient het geene aanbeveling het yzer te oliën alvorens 
het te verven, iets anders is eene grondlaag van lijnoliezuur, 

wat o. a. door myn collega Dr. L . C. LEVOIK op grond van 
eigen ervaring herhaaldelyk is aanbevolen, omdat deze vloei
stof eene scheikundige verbinding met het yzer vormt, die 
de aanhechting der verf ten zeerste bevordert. Het wordt in 
den handel gebracht door de chemische fabriek vau BUSSE 
te Linden by Hannover, maar is althans hier te lande in de 
bouwkundige praetyk nog geheel onbekend. 

Een punt van het grootste belang voor de duurzaamheid 
van het yzer, waaraan in de praetyk dikwyls nog niet 
genoeg waarde wordt gehecht, is het volkomen roest vry 
maken van het yzer voordat het geverfd wordt. Men dwaalt 
door te meenen, dat eene laag roest op yzer tegen verder 
roesten beschut, zooals dat by zink en lood het geval is; 
integendeel by yzer plant het kwaad zich ook onder de 
verf voort, als eenmaal roest voorhanden is. 

De middelen, die tot nog toe in gebruik zyn om het 
yzer roestvry te maken, schuren, zoowel als afbyten met 
zuur, gevolgd door een kalkwaterbad, zyn betrekkelyk ge
brekkig. Men zou eigenlyk niet beter kunnen doen dan het 
yzer onmiddellyk nadat het uit de wals of den vorm komt, 
d. w. z. als de opperhuid nog nergens door roest is ver
drongen, in de verf te zetten, doch in de werkelykheid zal 
men daarby in de meeste gevallen op bezwaren stuiten. Met 
het oog op het verbergen van mogelyke gebreken in smeed-
gietwerk is het reeds zeer aan bedenking onderhevig het 
yzer geverfd op het werk aau te voeren. 

Hebben wy nu ons gebouw tot in alle onderdeelen naar ons 
beste weten rationeel uitgevoerd, dan zyn wij daarom nog 
niet gewaarborgd, dat het op den duur droog en frisch zal 
blyven. Op den langen duur worden vele huizen in dit op
zicht bedreigd door de beheerders en uitvoerders van straat-
en wegwerk, (f) Altyd door verhoogt men straten en wegen, 
altyd voert men by herstelling en vernieuwing daarvan zand 
of grind en zelfs puin, gruis en ontuig aan, zonder dat er 
ooit overtollig materiaal wordt weggebracht. Te Delft kan 
men met tamelyk veel zekerheid voorspellen, hoe lang deze en 
gene stoep nog boven de straat of den weg verheven zal 
blyven. Als men dit werk aanziet, dan behoeft men niet te 
vragen, hoe na eenwen geheele steden onder het puin geraakt 
zyn en hoe het komt, dat overblyfselen uit de oudheid 
dikwyls zoo diep onder den grond te vinden zyn, zonder 
dat er sporen van vulcanische werking of overstroomingen 
met neerslag van slib in den omtrek zyn aan te wyzen. 

Over de wegen sprekende, zou ik onwillekeurig van het 
gebied der burgerlyke bouwkunde afdwalen en op dat 
der waterbouwkunde geraken. Nu zou er ook op waterbouw
kundig gebied, op het punt van rationeel werken voor den 
oplettenden toeschouwer hier en daar misschien nog wel wat 
meer op te merken zyn, doch het moge voor ditmaal genoeg 
zyn. v. o. K. 

(f) Men vergelijke mijn opstel „Straatwerk" iu dt .Imtacitsma» 
Jaarg. V No. 6. 

I N G E Z O N D E N S T U K K E N . 
Vochtige muren, Ingoliii. 

Oeachte Heer Redacteur! 
Beleefd verzoek ik U in een der eerstvolgende Nos. van 

Uw blad het navolgende ter plaatsing te willen opnemen. 
Onder het opschrift „Vochtige huizen, Ingolin" verscheen 
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in Uw No. van 3 dezer, een artikel, waarin de theorie 
omtrent het ontstaan van salpeter, omschreven in de brochure 
van de Hamburger Ingoliu-Fabriek, door U verworpen wordt. 

Het ligt niet in mijne bedoeling Uwe zienswijze te weer
spreken, daar ik, geen vakman zijnde, geen oordeel daar
over kan vellen. 

Ik wensch dus de theorie te laten rusten, en tot de 
praetyk over te gaan, op grond waarvan de exploitatie 
van „Ingolin" in Nederland en de Koloniën door mij aan
genomen werd. 

In het begin Augustus 1893 werd hier, door een werk
man van den fabrikant, een proef genomen op een gangmuur, 
waar zich twee vochtige plaatsen bevonden, tegenover 
elkander. Tot voor ongeveer 7 dagen waren de behandelde 
plaatsen niet alleen nog droog, maar in den omtrek ervan 
vertoor.de zich niet het minste teeken, dat het euvel zich 
verplaatst had. Dit kan nu echter wel het geval zijn, want 
Ingolin slurpt het vocht niet op en belet alleen het door
dringen diii'ir. waar het op de muren gestreken is. In 
Hamburg werden my muren vertoond, die vier en meer 
jaren geleden behandeld en nog volmaakt droog waren. Dit 
bleek uit gelegaliseerde attesten en de teekeuingen der plaatsen, 
waar de toepassing geschied was. Voor mij bestond er dus 
geen reden om aan de werkdadigheid van Ingolin te twyfelen. 

Ik zou te veel plaatsruimte moeten vragen om U mede 
te deelen, wiar reeds proeven genomen werden in ons land, 
maar tot my'n genoegen kan ik constateeren, dat zeer vele 
kundige architecten, waaronder Rijksbouwmeesters, Hoofd
opzichters van Rijksgebouwen in provinciën, die dan toch 
alleszins bevoegd geacht kunnen worden de theorie omtrent 
het ontstaan van iiiiui salpeter te beoordeelen, gerekend 
kunnen worden onder diegenen, die de proef genomen heb 
ben. Ik mag dus aannemen, dat die mannen van de practijk, 
alhoewel zij de theorie afkeuren, eerst het artikel willen 
leeren kennen, alvorens tot eene beoordeeling over te gaan. 
Zij zien in. i . terecht in, dat de mogelijkheid niet is uitgeslo 
ten, dat het in de practijk kan blijken aan de eischen te 
voldoen. Volgens mijne bescheiden meening zou Uw artikel 
oneindig meer waarde gehad hebben, wanneer U de moeite 
genomen had het Ingolin te laten toepassen, waartoe de 
gelegenheid U is aangeboden. 

Nu doet zich het geval voor, dat U een stuk schrijft 
tegen een artikel, dat U geheel onbekend is. Toen U name
lijk een proef blik werd aangeboden om daarmede een pioef 
te nemen, was door U het stuk reeds geschreven. Dit ver
raste mij in de hoogste mate. Hoe toch kan iemand een 
artikel beoordeelen, voordat hij het zelfs gezien heeft? En 
dan nog wel een publiek oordeel. Het is dus zonneklaar, 
dat U een oordeel uitsprak, omdat de theorie niet dengde. 

Het moet trouwens de aandacht trekken van ieder, die 
Uw stuk leest, dat Ingolin door U niet nauwkeurig is onder
zocht, alvorens veroordeeld te worden. U schrijft toch: 
„Daar het ingolin in heeten toestand opgestreken wordt, 
„op hout zoowel als op steen, vermoed ik, dat het een 
harsachtig product is, enz." U vermoedt dus, en een vermoe
den kan onjuist blijken. Maar hoe dit zy, ik beschouw Uw 
oordeel als voorbarig, d w. z. ik vind het voorbarig, dat 
U dit stuk plaatst, omdat het ontstaan van salpeter door 
U aan andere oorzaken wordt toegeschreven dan in de 
brochure is vermeld. 

Het is dus nu aan de mannen van de practijk om uit 
te maken, of het de waarheid is, dat bij de toepassing van 
Ingolin verkregen wordt, wat men eischen kan, namelijk 
volkomen uitsluiting van vocht. 

U beleefd dankzeggende voor de verleende plaatsruimte, 
teeken ik Hoogachtend, 

Amsterdam, 5 Maart 1894. D. F R E N I . 

Met verwondering las ik de beschouwing van uw heer 
v. D. K. over Ingolin in l lw .'o. van 3 dezer. Hnt ligt 
niet op mijn weg in het strijdperk te treden over zaken 
het bouwvak betreffende, daar ik geen bouwkundige ben en 
geen ondervinding heb in het rationeel bepleisteren van 
muren of andere zaken het bouwvak betreffende. 

Ik wil gaarne met den heer v. D. K. meegaan en aan
nemen, zelfs overtuigd zijn, dat de in de brochure over 
Ingolin ontwikkelde theorie mank gaat. Ik kan in dezen 
alleen oordeelen naar wat ik in de praktijk van Ingolin gezien 
en ondervonden heb onjuist daarom was ik verwonderd juist iu 
Uw blad een dergelijk afbrekend artikel over deze stof te vinden, 
zonder eenig bewijs te vernemen, berustend op mislukte 
proefneming, alleen steunend op mogelijk eenigszins verkeerd 
ontwikkelde theoriën in een brochure. Ik heb persoonlijk 
hier in Arnhem een muur met Ingolin behandeld, een muur 
waaraan alles gedaan was, die zelfs beportland maar niet 
droog te houden was. Nn, na behandeling met Ingolin, is 
de muur na 5 weken nog volkomen droog, niet in een ver
warmde ruimte, maar in een soiisterrain waar niet gestookt 
wordt. Moge de theorie, ontwikkeld in de brochure, mank 
gaan, de praktijk bewijst klaar en duidelijk, dat Ingoliu 
een materiaal is, dat volkomen aan het doel beantwoordt 
en waard is, dat ieder bouwkundige daaraan zijn bijzondere 
aandacht schenkt. Ik twijfel niet of, indien de heer v. n. K. 
persoonlijk een proef rationeel in een zeer lastig geval met 
Ingolin neemt, ZEd. een gunstiger oordeel zal uitspreken. 
Ik hoop binnen kort nog vele toepassingen met Ingolin te 
maken en wil gaarne over eeuigeii tyd myne verdere be
vinding hierover in dit blad mededeelen, hetzij gunstig of 
ongunstig. 

Technisch bureau J . J . VAN OORDE. 
Arnhem, 3 Maart 1894. 

Uit beide bovenstaande brieven heraerk ik met genoegen, 
dat het Ingolin plaatselijk den muuruitslag keert. Dit is 
ook geenszins in strijd met hetgeen ik omtrent dit middel 
en andere van soortgelijken aard heb beweerd. 

Ik zou zeker niets liever doen dan in dat opzicht de 
deugdelijkheid ervan door proeven te constateeren, doch wel 
is my daartoe een proefblik aangeboden, maar niet de ge
legenheid om het toe te passen. Juist op het gemis van deze 
laatste zyn voor mij tot nog toe alle proeven met tal van verven 
en opstryktniddelen, die mij ter onderzoek werden aange
boden, afgestuit. 

Van hetgeen ik omtrent de brochure van deu Doctor 
heb gezegd, behoef ik voot alsnog geen enkel woord terug 
te nemen, maar dit neemt niet weg dat, als de heer FHH.NI 
ray de gelegenheid wil verschaffen tegenwoordig te zyn by 
de uitvoering van eenige werken met Ingolin (mits niet al 
te ver uit de buurt), ik mij niet alleen daartoe gaarne zal 
leenen, maar die werken ook daarna van tyd tot tyd wil 
gaan inspecteeren, om dati later mijne bevinding openb.tar 
te maken. 

Het onderzoek van het materiaal zelf, op het pant van 
aard en samenstelling, valt baiten het gebied rajner werk
zaamheid. Ik moet dit aan de beoefenaars der scheikunde 
overlaten en ben zeer benieuwd, wat die ervan terecht 
zullen brengen. 

Dit doet hier ook weinig ter zake af. Mijn schry'ven 
was daarom toch niet zóó voorbarig, als de heer FRKNT 
meent. Het berustte op deze ervaring, dat ik overal, waar 
ik muren op „salpeterige" plekken met dichte bekleedsels 
heb overtrokken gezien, ook onmiddellijk daarnaast of iets 
verder op het kwaad heb zien terugkeeren. B.nuen hoeveel 
tyd na de uitvoering der bekleeding dit zal geschieden, 
hangt al te zeer af van plaatselijke omstandigheden — voorat 
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van de oorzaak van het gebrek — om er eenig peil op 
t e kunnen trekken. 

Wanneer b.v. in een geval, als het door den heer V A N 
OOIMIK vermelde, de wanden van een vochtig soutterrain 
door bestrijking met ingolin ondoordringbaar gemaakt worden, 
jan zou de muur al erg porens moeten zyn indien binnen 
enkele weken het vocht tot in het daarbovenliggend ver
trek was opgetrokken. Dat dit in het vervolg geschieden 
zal. acht ik waarschijnlijk, tenzij boven het vochtige met 
selwerk een goed trasraam voorhanden is. Zekerheidshalve 
had men in het geval van den heer v. O. beter gedaan 
met het soutterain te ontgraven en het metselwerk van 
buiten met asphalt of ingolin te bekleeden, dan had men de 
kwaal in den grond genezen, v. n. K. 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanheftdingen worden slecht» eenmaal in deze rubriek opgenomen 

MAANDAG 19 H A A R T . 
Amsterdam. 3 uur. Het keikbestuuf der Ned. 1st. hoofdsynagoge 

ia de vergaderzaal J. D. Mcijerplein : het. bouwen van eene synagoge 
ia de Lange Houtstraat aldaar. 

Delfzyl. 12 uur. Het gemeentebestuur: Let bouwen van een 
tolicaarderswouing aan de Kloosterlaan, begr. f 495. 

Iliutclsas (N.Br.) 12 uur. Het heemraudsehapsbestuur vau de 
Mark en Diutel: het afdammen en droog maken Her Sua!ie sluis 
te Dintelsas, met het herstellen vau den sl-igdorpel der hooge 
vloeddeuren. 

Hcllevoetsluis. 11.30 uur. De schout-bij-uacht, directeur en 
commandant der marine: 1. bet doen van eenige werkzaamheden 
tot liet herstellen van gebouwen eu iiirich':ngeu; 2. het uitvoeren 
van schilderwerken aan diverse gebouwen en inrichtingen. 

Heusdenhout (N.Br.) 7.30 uur. De architect A. Verlegh te 
flreda voor den heer A. A. van Dijk in het koffiehuis bij den heer 
C. N. van Haperen : het bouwen van een heerenhuis op een perceel 
grouds gelegen in de Teteringscheu dijk. 

DINSDAG 20 M A A R T . 
Deventer. 12 uur. Het bestuur der Groote Sociëteit, in het 

koffiehuis van H. Duijrn in de Keizerstraat: het afbreken van vier 
perceeleu gelegen Achter de Muren aldaar eu het bouweu ecuer 
nieuwe sociëteit. 

Kroningen, l l uur. De firma W. A. Scholten: het bouwen van 
eene nieuwe boerenplaats op de Waarden gein. Grijpskerk. 

Havelte (Dr.) 1 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen van eeu 
woning ten behoeve van den gemeente-geneesheer aldaar. 

Lelden. 11 uur. De genie, in he' genie-magazijn bij de kazerne 
deu Doelen: het verbeteren van de cautines iu de Morschpoort-
kazerne te Leideu, onder het beheer der genie te 's-Gravenhage, 
begr. f 1000. 

Olst (Ov.) 2 uur. Het gemeentebestuur: bet bouweu van een 
school e» ouderwijzerswouing te Heiiglorilen onder die gemeente 
en vau de levering der daartoe benoodigde materialen en van 
sclioolmeu helen. 

WOENSDAG 21 M A A R T . 
Deventer. De aannemer G. Wegerif Hzu. in de keet: het doen 

v»n het zink. cu loodgieterswerk voor 4 iu aanbouw zijude paviljoens 
°P de Brinkgreve bij Deventer. 

Drachten (Fr.) 11 uur. Het gemeentebestuur vau Smallingerland 
er secretarie: het vervloeren en gedeeltelijk vervangen der kei-
nestrating door een kliukertbestrating aan deu noordkant der Vaart 
Je Drachter, vanaf de Wipbrug tot de Draaibrug, aanw. 19 Maart 
•morg. 11 u u r . 

s-l.ravenhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handelen 
JUyrhcid: het onderhoud van de post- en teiegraafgebouwen te 

eideu, vau den dag der kennisgeving »an de goedkeuring der 
«subes.eding tot en met 31 Dec. 1896, begr. I I860. 

11 uur. De dijkstoel van het polderdistrict Neder-Betuwe, 
hot Hollandsch koffiehuis: 1. het verzwaren en verhoogen van 

e " vak dijk onder Hien, vauaf Hectometerpaal 0—18, met eenig 
Js»erk ; 2. het verzwaren van een iak dijk onder Maurik, vanaf 

nectonieterpaal 285—230. 
D O N D E R D A G 22 M A A R T . 

v«n 8 "^ r a T e U ' , ** e " " u u r * " e t ministerie van marine iu het lokaal 
kcht u " i r " o c m < * ministerie: het makeu en stellen van een ijzeren 
licl . ° ' > s l a l "* b'j Burghshuis, gem. Haamsteed en van een ijzeren 

1 opstand aan deu Heer Janspolder nabij Bruiuisse. 

'S-Hertogenboseh. 11 uur. De kapitein, eerstaanw. iugenier, der 
gerie in het Eindboveosch koffiehuis in de Hinthamerstraat: bet 
doeu van verbeteringeu aau de keukens in de Jacobs- en Mortel-
kazerne aldaar, begr. f 1 '.)<)', bilj. iuz. uiterl. 21 Ma-ut nam. 3 uur. 

Overtoom (gein. N.»Vmstel) 11 uur. liet bestuur va» Jen Noorder-
Legmeerpolder, ten kantore van den secretaris .1. F. Herbschleb : 
het makeu van een nieuwen steeuec brug over de Hoofdtocht ia 
plaats vai de tbaus btstaande houtet, brug. 

Rotterdam. De architecten J Stok eu Zn. bureau Viscbsteeg 7: 
het afbreken van bestaande gehouwen eu het terzelfder plaatse 
uniken vau een fabrieksgebouw met ai.urxeu, Ier oppervlakte vau 
pl.m. WOO M. aan de Chemische fabriekeu te Capelle aan de IJssel, 
nabij het Kralingsche Veer. 

Schiedam. 2 uur. Het gemeentebestuur: het afbreken van de 
opeuba'e jongensschool en iiet bouweu eei er nieuwe school aan het 
oude kerkhof, met de daarmede in verband staande werkzaamheden. 

Zwolle. 10 uur. De genie, in het Odéon: 1. het éénjarig onderhoud 
van de werken en gebouwen in de legerplaats bij Ommeu (Ominer-
schans), begr. f 1500; 2. het doeu van voorzier iugen uan gebouwen 
enz. in de legerplaats bij Ommen (Oinmersehans) begr. f 7250, 
ouder het beheer der geuie aldaar, bilj. iuz. uiterlijk 21 Maart, 
nam. 3 uur. 

Zaandam, 3 uur. De commissie vaor de gemeentelijke gasfaoriek, 
tea kantore der fabriek: 1. het verrichten van eerJge onderhouds
werken; 2. he*, verrichteo van eenige builen- eu binnenverl'werken. 

Z A T E R D A G 24 MAART. 
Breda. 11 uur. De geuie, in het koffiehuis de Beurs van Breda: 

het aansluiten "an de militaire gebouwen te Breda, aan de water
leiding (eerste gedeelte), onder het beheer der genie aldaar, begr. 
f 2000, bilj. inz. uiterlijk 23 Maart, nam. vóór 3 uur. 

Cadzaud (Zeel.) 2 uur. Kerkvoogden der Neder.ouitse'i Herv. 
gemeente, in de consistoriekamer: het at'"reken van de bestaande 
en het bouweu eener nieuwe pastorie in één perceel. 

Ktiiiire (Ov.) 12 uur. Teu huize R. Kamman: het herbouwen vau 
' van het afgebrande boerenhuis eu schuur te Blankenham aau den 

Lageweg. 
DINSDAG 27 M A A K T . 

Alkmaar. 1 uur. Dijkgraaf eu hoogheemraden van het Ambacht 
van YVegUriesland gen. net geestmer Ambacht, in het café Houter, 
builen de Friessche l'onri: het maken der gebouwen en kunstwerken, 
waaroij aanzienlijke grond- eu baggerwerken, voor deu bouw vau 
eeu dubbel stoomschepiad gemaal te Aartswoud. 

V R I J D A G "O M A A K T . 
's-Hcrtogeiiboscll. 10.30 uur. Het ministerie van waterstaat, 

haudel en nijverheid, aan het gebouw vau bet prov. bestuur: 
bet vernieuwen van pualregels en het maken van beschoeiingen, 
aansluitende aau de beiiedenhno'deii vau de sluizen uo. 6 eu 13 
der Zuid-Willemsvaart, prov. Noordbrabant, begr. f 8000. 

's-llerlogciibosch. 10.30 uur. Het ministerie van waterstaat, 
handel en nijverheid, uan het gebouw vau het prov. bestuur: het 
voortzetten der verbreeding vau en der oeververdediging langs de 
Zuid-Willemsvaart, in de prov. N.Br., in 2 perc., begr. perc. 1, 
voor f 48 000, perc. 2, voor f 32.000. 

Leeuwarden. 2 uur. Het gemeentebestuur: bet graven vao eeu 
kauaal ter verbinding van de stadsgractit met de Tijnje en bijbe-
huoiuude werken. 

Z A T E R D A G SI M A A K T . 
Nedcrhcuiert (Geld.) 2 uur. Het gemeentebestuur ia bet Recht

huis: bet bouwea vao een schoollokaal eu het inrichten vau een 
woonhuis tot onderwijzerswoning aan de zuidzijde der Maas. 

AFLOOP YAN AANBESTEDINGEN. 
Alkmaar. Het maken van ongeveer 75 M. srhoeiing langs de 

Kumtalkade, ten westen vau de Bokkeubrug. Laagste C. de Wijs 
le Monnikendam voor f 2158, geguud. 

Burueveld. De b'jbouw van een woonhuis aldaar. Laagste voor: 
Timmerwerk, Gebr. de Koller voor f 1147; Metselwerk, Wed. M. Kroon 
voor f 751; Vcrlwerk, II. ten Ham voor f 185; Loodgieterswerk, 
Joh. ter Rahé voor f 116; Smidswerk, II. Brouwer voor f 38. 

Deventer. Het bouweu vau eeu pakhuis met kantoor en stoom -
koffiebranderij. Laagste B. v. d Wop voor f 7880. 

Drachten. Het iuricutea van het bijgebouw op Haersmastate tot 
stalliugeu gedeeltelijk tot woning ten behoeve der brigade Maré
chaussee. Laagste D. Oosterbaau voor f 1762, gegund. 

Eraneker. Het afbreken der bestaande en het bouweu van eeu 
nieuwe boerenLehuiziug te Goëugamieden onder üotuga. Laagste 
G. G. Schaafsma te Terkaple voor f 9000, gegund. 

's-tiravenhage. Het uitvoeren van herstellingen en vernieuwingen 
in bijkomende werken aan den steenen kust licht toren te Goedereede. 
Langste W. v. Leeuwen te llellevoctsluis voor I' 18 950, 
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ttroningeu. Het vernieuwen van de boerenplaats Poppemaheerd 
te Nie'-iove. Laagste H. Poel te Leen» voor f 8073. 

's-Hertogenbosch. Het afbreken van bestaande gebouwen en 
het bouwen van eene nieuwe R. K. bijzondeie school voor meisjes 
VOOF lager onderwijs iu dc Torenstraat aldaar. Laagste J . van 
Rosmalen en H. Hanssen aldaar voor f 10.118. 

Hekelingen. Het afbreken van liet bestaande stoomgemaal en 
het bouwen van een nieuw stoomgemaal met daaraan verbonden 
werken voor de polders Krabaud, Hekelingen cn Vriesland, onder 
beheer van de ingenieurs W. C. en K. de Wit te Amsterdam. 
Laagste Martii.us Visser le Papendrecbt voor f 8490, gegund. 

Jisp. Het maken eener nieuwe draaibrug met steenen landhoofden 
benevens het opruimen der bestaande brug'en aanverwante werken. 
Laagste Jb. de Vries te Purmerend voor f 2387. 

Kol lm in Het bouwen van een boercnbehuiziug aldair. Laagste 
A. Uaanje te Nooidbroek voor f 8764, gegund. 

Leeuwarden. Het maken der doorsnijding bij Harlingen, deel 

uitmakende van de verbetering van de Leeuwarder—Harlinger-
Trekvaart. Laagste J. A. eu A. A. Scbials te Warns voor f 102839, 
gegund. 

Maarden. 1. Het bestraten der Lambert us- Horteusius- en Co. 
meniiislanen met bijlevering van straatkliukers en aarde. Laagste 
W. Luijpeu te Weesp voor f 4618; 2. bet doen van herstellingen 
en vernieuwingen van voetpaden, straten en goten in die gemeente 
Laags'e T. W. Itonte voor f 6487.50, gegund. 

Koelofareudsveen. Het afbiekcn der bestaande en het maken 
van een nieuwe steenen schutsluis. Laagste J . Poot te Amsterdam 
voor f 8373. 

ltuurlo. Het restanreeren der toren in het dorp. Laagste A. 
Düunebach te Halle voor f 807. 

Utrecht. 1. bet bouwen van een bergloodi voor genie-materieel 
op bet terrein Damlust aldaar. Laagste J. Krap voor f 1240; 2, 
hel maken van een waterput met pomp en reservoir ia de legerplaats 
bij Zeist. Laagste ti. J. van Heek te Maarssen voor f 734. 

A D V E R T E N T I E I\. 

D E L I N T & C ° . ROTTERDAM, e v a s i e S t e e n -
NIEUWE HAVEN V. 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
(59) Vraag dessins enz. 

L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

8 C H E K P 8 B 0 Ü W W E R F 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeêwerken, 
\ X Iv I . li X . 

IJZEREN E N STALEN KETTINGEN, 
met c e r t i f i c a a t van I ^ l o y d ' s 

en B u r e a u V e r i t a s . 

P. U 0 L K & ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 
M O U S S E L I N E - , G E K L E U R D - , 

Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 
Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

RUW S P I E G E L - , 
W I T - , KBISTAL- , BKOEI en M E L K -

G L . A S . 

F A B R I E K , 
Wed. N. S . A. B r a n t j e s & C o . , 

p L n AI i: K E \ n. 
Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 

Platen, Blokken, Scheggen, Trot
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

Leveren in deu kortst mogelyken tyd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar teekening of 
model. (72) 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R 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 e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrygbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBURG . 
'701 R i j s w i j k . / . -II . 

G e d e e l t e l i j k e B e r e i d i n g , 
CREOSOTEEKING. 

B U K K E T T E E R I i N G . 

K Y A M S I i ; m : \ 
en Gemengde Bereiding. 

HOUTHANDEL 
O . G i p s C z o o n , 

li i> 11 It R E C H T . 

W. J . W E I S S E N O , 
\ i . i i M indijk 111 te AMSTERDAM, 

fabriceert geijkte DUIMSTOKKEN, twee 
en vijf M E T E R L A T T E N , Stalen MEET-
K E T T I N G E N , B A K E N S , JALONS, 
koperen en stalen P E I L L I J N E N , PEIL-
L O O D E N , P E I L S T O K K E N , PEIL 
SCHALEN, enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASSERDOOZEN, 
TeekenbehoefteiienOptisclielnstrumenten, 

EQUERRES, PRISMA'S, ENZ. 

12 UDZ1 I'. 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 
GEBOGEN G L A S en D A K P A N N E N . 

Lenzen- en Patrijspoortglazen. 
(67) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

G r o o t e v o o r r a a d 
VAN 

STALEN BALKEN 
in alle courante profiele 
op lengten van 5 
12 Mr., opkli 
mende 

egens 
het grootere 

Iraagvcrraogen 
;unnen lichtere pro

fielen in ataal gebezigd 
worden, waardoor stalen 
Iken voordeeliger in het ge 

bruik zijn dan ijzeren balken. 

H. E. OVING Jr., <74| 
74 Haringvliet, R O T T E R D A M . 

Een bekwaam 
B O U W K U N D I G 

zag zich gaarne, door afloop van zün e 

werkzaamheden, als 

OPZICHTER i f TEEKENAAR 
geplaatst, met uitstekende referentiën. 

Brieven onder letter D K , aan het 
Bureau van dit Blad. 

Houtbereiding tegen bederf 
KYANISEERINRICHÜNG 

H. L E ft SIIV K, 
A R N H E M , 

levert p a s k l a a r gekyaniseerd 
(rot- en z w a m v r i j ) 0 " 

Rasterwerken, schutting»'"-

BROEIBAKKEN, VLOEKEN 
VLOERRIBBEN, em. enz-

F O L K E R S & Co. 
g ^ g ^ S - ^ 3 ^ " middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwaiiivoriuing enz. 

Engelsche en Belgische A A R D E B U I Z E N . 

Directe aanvoer G I P S P L A N R E N 
ENOKI.SI'HK, DUITSCHK, FRANSCHE 

en HOLLANDSCHK 

EN 

PORTI AlUn P P M F I U T MOSSTEENEN TROTTOIR-, VLOER-
rUnlLAnll t t f f l t n i . vooi ligte muien, plafonds, enz EN WANDTEGELS, 

Merk: Knight Bevan èt Sturge. 
I . -- i I in v e r s c h i l l e n d e dess ins ™ Z H L ™ . VÊ DAKPAPIER, ASPHALT 

DRIJF-, VÜÜR-EN METSEL- W^^^^Q^d: fSm' 
STEENEN " * ' — 1 ' B O U W M A T E R I A L E N. 

si) ' AMSTERDAM. — RAPENBURG 29. 

&J2^ NAAM-

S T O O M G L A S S L I J P E R I J 
en FABRIEK voor het ornaineiiteeren van 

V E N S T E R -
FIRMA- en 

SPIEGELGLAS. ^&£S&^ G R A F P L A T E N , 
(61) ^<óÏ$>P i n wit en zwart MARMERGLAS. 

ZAWDBLAASMACHINE. 1 Biinjkst adres. 
Sierlijke Monsterboeken worden op aanvrage verstrekt. 

LICHTDRUKPAPIER, 
Zwaar, Prima kwaliteit, zeer gevoelig, 
rol 1 X 10 Meter . . f 6 . -

ii 0.75 X 10 Meter . . f 4 . -

H, J . T . M A T V E L D , 
Schrijf - en Teekeubehoe/ten, (56) 

Wagenstraat 27, Den Haag. 

L E O N A R D SLIGCHER, H o n m c k e n d a m . 

A M E R I K A A N S C H E H O U T B O O R M A C H I N E S E N B O R E N , 
uitmuntend fabrikaat en billijke prijs. (76) 

P O R T L A N D G E H E N T 
„JOSSON Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. B R A A T , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Kieuwehaven No. 1 1 8 
„ AMSTERDAM , A. E. B R A A T , Fokke-

Simonzstraat 74. (661 

Alle soorten van 

Z A G E N 
en 

WERKTUIG EN 
<̂  EftfjUHK^ vervaardigt als 

% l p j » y S p e c i a l i t e i t 
slechts in de Jijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D . D o M I N I C U S & S ö H N E , 
te Remscheid-Viefinghausen (Mieinl . ) 

Gevestigd in 1822. (55) 
ffil^~ Vraag de geïllustreerde 1'ryscourant 
welke wjj U gratis en franco toezenden. 
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C A K B O L I M M 
„Van Baerle", 

E E X I < - E A (2 E \ T E N voor 
Nederland r i l Kolo i i ii li : 

G r , M. BOKS ér Co., 
A M S T E R ] > A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) e i i as. 

V A N D E 

Hamburger Ingolin-Fabriek. 
Radicaal middel tegen uitslaande, 

vochtige eu salpctcrachtige muren 
Ook zeer aanbevelenswaard voor nieuw 
gebouwde Huizen. Tweejarige garantie 
grMjFP* Men neme er de proef van 

e n store zich niet aan beoor 
deeling van anderen, die nog zonder 
een proef genomen te hebben, een oor
deel uitspreken. 

D. FRENI, Amsterdam, 
Contractant voor Nederland. 

i É É l l 
Nederlandsche Verzinkfabriek, 

VAN DER I l \ l > « \ & Co. - DORDRECHT. 
A L G E M E E N 

BOUWSYSTEEM. 
L E K V R I J E 

Dak- en Zijbekleeding. 
Houten of IJzeren RAAMWERK, 

K A P P E N , Q E B O T J W B 1 T , 
A F D A K E N , B R U G G E N , S C H U T T I N G E N , B E S C H O E I I N G E N , D R O O G - I N R 1 C H -
T I N G E N voor tropische producten, R O L L E N D E K A P P E N voor Steenoven» 
en kol'lievloeren. L O S S E P L A T E N speciaal ter verhanging van riet-
Hintten voor steenovens, enz. in alle afmetingen en voor alle doeleinden, opgesteld 
in NEDERLAND of KOLONIËN; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enke le dagen. G E G A L V A N I S E E R D I J Z E R E N , ook gegolfde P L A T E N . 

l ' L A N N E N en B E G R O O T I N G E N worden opgemaakt voor elk gevraagd 
doel. O P G E S T E L D E C O N S T R U C T I E S ter bezichtiging. 
CATALOGI op aanvraag franco en gratis. (58) 

A - G r E I N T E I N GEVRAAGD. 

H O U T H A N D E L 
F. & A. VAN DER LINDEN. - Dordrecht 
Pitch-Pine Parketvloeren Pitch-Pine Heiningen 

/ ' 1.15 per M . I geheel gereed afgeleverd f'l.70 per Hl2. 

Bij P. N00RDH0FF te Groningen is verschenen: B E R I C H T . 
G. A. SCHOLTEN, Bouwkundig Rekenboek voor Ambachtslieden f 0.60. 
D. D E VRIES en P. D. VAN DER BILDT, Practisch Rekenboek 

voor Ambachtsscholen. 2e stukje - 0.35. 
L . VAN ZANTEN JZN . , Leerboek der Rekenkunde voor Ambachts

lieden. 2e druk - 0.40. 
, Leerboek der Algebra voor Ambachts

lieden. 2e druk - 0.40. 
en G . A. SCHOLTEN, Leerboek der Meet-

(75) kuilde voor Ambachtslieden. 4e druk . . - 0 . Ï 5 . 

cd 
CCJ 

C S 

STOOMFABRIEKEN, v a n 
D A K P A N N E N , V O R S T E N , B A A N T E G E L S , B A K K E N , C E M E N T - en 
K U N S T Z A N D S T E E N , H Y D R O Z A N D S T E E N , C E M E N T en I J Z E R , 
(syst. MONIKR) M O Z A Ï E K - en E F F E C E M E N T T E G E L S , R I E T P L A N K E N , 
T E R R A C O T T A , enz. 

Handel in Metselsteen en andere Bouwmaterialen. 
A. OOSTHOEK óc ZOON, Alfen ad Rijn. 

sirih coneiirreereiiile prijzen direct op nnnvniuir. 

NEDERLANDSCHE 
(68) 

CO 
CD 
CO 

& 

O 

Z U I D E R - S P O O R W E G - M A A T S C H A P P I J . 

Bij den aanleg van den Spoorweg S I T T A R D - I I I H / A H . I \ l t V I II 
werden met 1 APRIL a. s. gevraagd 

T w e e pract isch ervaren OPZICHTERS, 
voor het honden van toezicht bij de uitvoering van gebouwen en andere werken. 

H a l n r - i H n a a i * b e k w a a m h e i d . 
Zich persoonlijk aan te melden b(j den DIRECTEUR of den SECTIE-

INGENIEUR der Maatschappij te HEERLEN (Limburg) vóór 20 dezer. 

De firma C. GIPS C.zoon 
te D O R D R E C H T , 

bericht, dat zy aan hare Fabriek tot 
lloutbereiding eene INRICHTING 
heeft verbonden tot 

Gedeeltelijke Bereiding, 

Stoom Jalousiën Fabriek 
V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E PRIJZEN. (73) 

S. B R U I G O M , 
ARS HEM. 

l i i i i ir 
JAN HAMER & Co., 

Amsterdam,, 
zenden gratis aan belangstellenden de 
laatste Uitgave hunner GEÏLLUSTREERDE PRIJS-COÜRANT 

van 
WERKTUIGEN EN GEREEDSCHAPPEN 

voor Boter- en Kansfabriekrn-

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A i l v v r t r n i l r n in dit blad kotten nn 1—5 regels 

00 cents, iedere regel meer 10 cent*. Groote lettere naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 

berekend. 

VERSCHIJNT ZATE-DA GS. 

Uitgevers i 
J. VAN DER EKOT & ZOON, 

.MAASSLUIS. 

A H * i K l v r r t . - i . i i ) ' » in A R C H I T E C T U R A opgenomen 

worden gratia geplaatst in D E A M B A C H T S M A N , Vak

blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Smedes, 

Ververs, cm. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

A L G E M E E N E V O O R S C H R I F T E N VOOR 
UITVOERING V A N W E R K E N . 

D E 

(10de Vervolg.) 
Aaunierkingen op en bezwaren legen deze ontwerpvoorschriften, 

ran weikeu aard ea van wien ook, zullen mij ten allen tijde zeer 
welkom ziju. 

Dc tusschen ( ) geplaatste cijfers duiden de overeenkomstige §§ 
der Rijks A . V. aan. v. D. K . 

Art. 10. L o o d - e n z i n k w e r k , 

§ 52 . ( 2 3 5 , 2 3 6 ) . (*) Dakgoten en out ingers. 
De bekleeding van dakgoten met lood of zink móVt zooda
nig worden uitgevoerd, dat de binnenrand der Ifekleeding 
tenminste 3 cM. hooger komt te liggen dan de buitenrand; 
in zakgoten moet zij onder behoorlijk sterke helling naar 
buiten afwaterend worden gelegd. 

Bij pannen en leien op dakbeschot moet ervoor gezorgd 
worden, dat niet enkel de dakbedekking, maar ook de be
schieting in de goot kunne afwateren. 

Het gootzink moet zoodanig zijn bevestigd, dat het in 
alle richtingen vrn" kan rekken en krimpen. Overal waar de 
plaatsing der afvoerbuizen het toelaat, worden daartoe in 
de dakgoten bruggen gemaakt. De bevestiging van het zink 
geschiedt met zinken spijkers. 

De goten moeten volkomen waterdicht en behoorlijk af
waterend opgeleverd worden. 

De ontvangers moeten aan den voorkant ten minste 3 mM. 
l&ger zijn dan aan de zij- en achterkanten, ten einde ze, 
i» geval van verstopping in de afvoerbuis, aan de voorzijde 
te doen overloopen. 

(') De § 233 en 234 der Rijks A. V. weusch ik geh»el weg 
te laten. 

§ 53. (236.) Zinken dak. De zinken dakbedekkingen 
moeten zoodanig worden aangebracht, dat elk gedeelte ervan 
vrij kan uitzetten en krimpen en tevens stevig genoeg be
vestigd is, om beveiligd te zijn tegen opwaaien. 

Hij roevendak moeten de bladen aan weerszijden met een 
•Pstaanden rand van 6'/ a cM. hoogte tegen de roeflatten 
^ngi-werkt en om de 50 cM. met stevige haaksgewijs om-
gebogen klampen bevestigd worden. In de richting van de 
'lelling van het dak de bladen aan elkaar te soldeeren, 
zoodat zy tusschen elk paar roeflatten ééne doorgaande 
•trook vormen. Aan den voet van het dak wordt het dak-
zink met een omslag in het gootzink gehaakt, nadat dit 
Vooraf door middel van haakklampen aan het dakbeschot is 
V a «gekramd. De roeven van onderop op de roeflatten te 
•«huiven, zoodanig dat de haken der klampen in de opge

bogen randen der roeven grijpen en tot één geheel aan 
elkander te soldeeren. 

Wanneer de directie de lengte van het dakzink in de 
richting der helling te groot acht om de bladen tot ééne 
strook aan elkaar te soldeeren, moeten het volgens hare 
aanwijzing in meer stukkeu worden gelegd, die niet omge
vouwen randen in elkaar worden gehaakt. By elke vergaring 
wordt het onderste stuk in het midden zijner breedte met 
een aangesoldeerden klamp en aan weerszijden daarvan niet 
een haakklamp op het dakbeschot bevestigd, zoodat de be
weging in de richting der breedte niet wordt belemmerd; 
op gelyke wijze wordt het zink bevestigd aan het boven
eind van afdaken. 

Wanneer de helling van het dak naar het oordeel der 
directie te gering is, om door eene enkele inhaking het 
inwaaien van water te voorkomen, wordt de zoom der 
bovenplaat niet in den omgevouwen bovenrand der onder
plaat gehaakt, maar in eene lager daarop gesoldeerde 
haakvormige strook zink. 

Bij ruitendak worden de ruiten aan de bovenranden op
waarts, aan de benedenranden naar onder omgevouwen, 
zoodanig dat elke ruit van eene volgende rij met hare onder
randen in de bovenranden der ruiten van de voorgaande rij 
grijpt. Elke ruit wordt aan het boveneind met eeu aange
soldeerden klamp en naargelang van de grootte der ruiten 
met twee of meer haakklampen op het dakbeschot bevestigd. 
Langs de onder- en bovenranden begint en eindigt het rui
tendak met eene rij halve ruiten; aan den voet van het 
dak worden deze gehaakt in een met de noodige haakklampen 
bevestigden gootband. De nokbekleeding grijpt met omge
vouwen randen in de zoomen der bovenste rh'en halve tuil en. 
In de goot- en nokbanden de noodige geledingen aan te 
brengen volgens aanwijzing. 

Wanneer bn' ruitendak het dakschild, in de richting der 
helling gemeten, niet overal even breed is, moet het verschil 
verholpen worden door een gootband van ongelijke breedte. 

Als er killen in het dak voorkomen, wordt het dakzink, 
zoowel bij roeven- als bij ruitendak, daaraan op gelijke 
wijze, doch in schuine richting, verbonden als aan de goot-
banden, en wel, naar gelang van de helling van het dak, 
met enkele of dubbele inhakingen De killen worden van 
onder in het gootzink of de gootbanden gehaakt, op gelijke 
wijze als het dakbeschot. 

§ 5S . Aanleg van pijpleidingen. Pijpleidingen voor 
gas, water, lucht of stoom, 't zij vau lood of gewalst ijzer, 
moeten zoodanig worden aangelegd, dat daarin geene zakken 
of kronkels voorkomen, waardoor de vrije afloop van het 
water kan worden belet. De leidingen mogen niet in 
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liet metselwerk of de muurbepleistering worden verborgen. 
De lasschen en dwarsverbindingen iu looden buizen moe

ten, na met behulp van eene frees zuiver passend gemaakt 
te zyn, met licht smeltbaar soldeer zuiver en net gesoldeerd 
worden, zonder de hitte hooger dan noodig is op te voeren 
of langer dan noodig: is te doen aanhouden en zonder de 
wijdte der leiding te verminderen, door doorstekende einden 
van takbnizen ingeloopeu soldeer of door het tot smelting 
brengen van het tin by looden pjjpen met tinnen voering. 

(Wordt vervolgd.) 

M I N I M U M - L O O N . 

In verschillende dagbladen kan men tegenwoordig lezen, 
dat in de eene gemeente een minimum loon is vastgesteld, 
by eene andere gemeente het geweigerd werd dit in 
de bestekken te bepalen eu bij derden, dat de behandeling 
daarvan eerstdaags zal plants hebben. 

De inzichten dienaangaande zyn dus verschillend. 
De gemeente Amsterdam heeft liet aangenomen; Leeuwar

den daarentegen afgewezen. 
Nu is de vraag: kan een minimum loon vastgesteld wor

den en is dit in de practyk uitvoerbaar'? 
Zelf ben ik werkman geweest en heb nu door eigen kracht 

eene eenigszins hoogere positie verkregen, doch ga nog steeds 
inet den werkman om, zoodat ik ze zoo nu en dan wel 
leer kennen. 

Welnu! Stel dat het minimum-loon voor een timmerman 
op zyn 23e jaar is vastgesteld op 20 of 25 ets. per nur, 
dau rijst, de vraag: wanneer is iemand timmerman? Wan
neer hij wat planken kan schaven, zolders en vloeren kan 
leggen of wanneer hy eene geheele nette binnenbetinnnering 
kan voltooien, incluis trappen enz ? Moet hij ook kunnen 
uitslaan of niet? Eerstgenoemde rekent zich ook al onder 
de timmerlieden en wanneer deze het minimum-loon ver
dienen moet, wat moeten de meer ontwikkelde werklieden 
dan ? Ouderdom is ook geen bewijs van bekwaamheid. Menig
maal heb ik jonge lui van 20 a 23 jaar aangetroffen, die 
beter hun werk verstonden dan die van 40 a 50 jaar. 

't Zou heel goed zyn te doen, wanneer alles in daghuur 
gebeurde of in het zoogenaamde burgerwerk. Daar kan men 
den werkman wel beloonen naar zy'ne bekwaamheid, ten 
minste wanneer de klanten daarmede genoegen nemen en 
maar betalen willen — doch nu de concurrentie in het 
aan nemers vak zoo groot is, nu zy (de aannemers) zelf niet 
weten wat zy zullen verdienen, is het te begrijpen dat het 
minimum-loon wordt nitbetaald en men niet anders dan in 
de hoogste noodzakelijkheid daarboven zal gaan. 

De flinke, oppassende, brave werkman ziet zich dus naget 
noeg even hoog beloond als de weinig ontwikkelden. Werk-
dat ten goede ? jWel neen! Hy zal ander werk zien te be
komen en de werkzaamheden zullen ten slotte door 
knoeiers moeten uitgevoerd worden, wat slecht werk moet 
opleveren. 

Veronderstel, dat iemand een werk heeft aangenomen en 
dadelijk bij 't begin al tegenspoeden krygt, die zoodanig 
zyn, dat een groot gedeelte der winst en risico op gaat. 
Wat nu. Hij haalt er uit, wat er in zit. Met de materialen 
gaat dit tot zekere hoogte, aangezien de opzichter daarover 
steeds een waakzaam oog houdt. Op de dagloonen valt niet 
te bezuinigen en toch moet het, want anders ziet hy' week 
op week zijn eigen kapitaal erbij insmelten. Er blyft niets 
voor hem over, dan alle werkzaamheden zoo goedkoop 
mogelyk • aantebesteden, doch wanneer na afloop daarvan 
blijkt,i dat ibst'itooa heaedën tfdt minimum-loon is .gebleven . 

is hy dan verplicht dit bij te betalen? Dat gaat toch niet. 
Er zyn immers wel termen te vinden, dat hij zich kan dekken 
b.v. door te zeggen, dat zy niet hard genoeg hebben ge. 
werkt. En wie zal dat bewyzen? Geen opzichter is in staat 
om te constateeren, dat de werklieden hun uiterste best 
hebben gedaan, 't Is in. i. in de practyk onuitvoerbaar. M . ! n 

kan geen voldoende controle uitoefenen en wat beteekeut 
het dan. 't Is te begrypen, dat. er dan meê gesmokkeld wordt. 

Wil men minimum loon ? Goed. Maar dan moet men eerst 
eischen van bekwaamheid stellen, wanneer men dat minimum
loon verdienen kan en verder niets in aangenomen werk 
laten uitvoeren. 

Doch er is m. i. wat anders, waar de hand aan geslagen 
moet worden, eu dat is: dat byna elke particulier, corporatie, 
Gemeente, Provincie en Staat nagenoeg elk werk aanbesteedt 
En zoolang de markt overvoerd is van aannemers, waardoor 
de concurrentie hoe langer hoe grooter wordt, zoolang zullen 
de meeste werken worden uitbesteed voor sommen, die niet 
toelaten hooge dagloonen te besteden. Willens of niet wordt 
men verplicht dingen te doen, die men als mensch üynde 
graag laten zou. 

Dit te keer te gaan is m. i. de eerste vereischte. Stel 
den werkgever in de gelegenheid ora hoogere sommen te 
bedingen, dan komt het menschelyk gevoel ook bij hem weer 
boven, om de goede arbeiders goed te beloonen. 

En wat hiertegen le doen? 
De gewone regel is, dat men het werk aan den minsten 

inschrijver gunt. (Volgens de RyKs A. V. moet een aannemer 
alle bekwaamheid van een aannemer hebben, doch daar 
strompelt men overheen.) Wauneer de borgen goed zijn. dan 
moet de opzichter of architect zich er maar meê redden. 
Enkele gevallen kent men, dat men terugtast op den 2en, 
3en of 4en inschry ver, doch dat is zeldzaam. Gewoonlyk is 
dan de persoon minder soliede. Wanneer dit meer toegepast 
werd, zou het ook reeds eene verbetering zyn, maar toch 
niet afdoende. 

Wat wordt bij een aanbesteding verlangd ? 
De uitbesteder wil zyn bouwwerk voor een billijken prys 

laten maken door een deskundigeu aannemer. Welnu! Zoolaug 
er patenten zyn te verkrygen — en deze heeft men na 
1 Mei a.s. zelfs niet meer noodig — kan elke timmerman, 
met behulp van een paar goede borgen, inschrijven. Een 
bewy's van bekwaamheid wordt niet verlangd. En toch zou 
ik dat willen vorderen. Niet door het afleggen van een 
examen, het overhandigen van getuigschriften. Neen! maar 
door het overleggen van de geheele uitgewerkte begroeting. 
Daaruit zou men de meer of miudere bekwaamheid der in
schrijvers zeer goed kunnen beoordeelen. 

Deze begrootingen moesten met die, door den bouwmeester 
opgemaakt, aan het oordeel van arbiters worden onderwor
pen, die daarnit dan eeu keuze moesten doen, aan wie het 
best de uitvoering van het werk kon worden opgedragen. 

Dit zon eene groote verbetering zyn. Wel zouden de 
werken dan wat duurder komen, doch dat zou niet geheel 
ten schade van den uitbesteder zyn. Werken door aannemers 
uitgevoerd, die flink hnn werk verstaan, worden soliede ge
maakt. De sommen, die zy gerekend hebben, laten toe, dat 
verver, smid, loodgieter, steenhouwer, hout en steenkoopers 
enz. goed kunnen worden betaald en dat men daarvoor goede 
waar krygt. 

Ik weet, dat ter wille der conenrrentie er tegenwoordig 
aannemers zyn, die 2e of 3e soort materialen rekenen, 
alhoewel le soort in de bestekken wordt bepaald. Waar 
moet dat heen? 

Neen! nogmaals. Stel den aannemer in de gelegenheid oin 
eene goede berekening te maken, met het voornitzicht, dat 
hjj daarna mogelijk het werk kan krygen; iedereen zal er 
welbij varen. W. 

3IINIMÜM-LOOX E N M A X I M U M - A R B E I D S T I J D . 

De heer L . J RIJNINK , Hoofdopzichter der Gemeente
werken te Amsterdam had de goedheid my een exemplaar 
te zenden van het bestek, waarin voor de eerste keer door 
de gemeente Amsterdam Loon en Arbeidsduur worden ge
regeld. De §, die daarop betrekking heeft, luidt aldus: 

Btsl'ALINGEN OMTKKNÏ MINIMUM-LOON KN 
MAXIMIJM-AKBKIDSTIJI). 

I Den aannemer wordt de verplichting opgelegd, aan 
zy'ne werklieden, die by de uitvoering van de in dit 
bestek beschreven werken werkzaam zyn, geen lager 
loon te betalen dan : 

aan een ambachtsman 23 ct. per uur; 
aan een handlanger, opperman of sjouwer I 8 ct. per uur. 

II Zy, die den leefty'd van 23 jaar nog niet bereikt 
hebben, mogen voor niet meer dan 20 pCt. deel uit
maken van de werkkrachten, terwijl geene werklieden 
beneden 14 jaren worden toegelaten. 

De aannemer zal aan die werklieden geen lager 
loon betalen, dan : 

aan een ambachtsman of sjouwer tusschen 14 en 
16 jaren, 5 cent per nur; 

aan een ambachtsman of sjouwer tusschen 16 en 18 
jaren, 9 ct. per uur ; 

aan een ambachtsman of sjouwer tusschen 18 en 
20 jaren, 15 cent per uur; 

aan een ambachtsman tusschen 20 en 23 jaren j 
20 cent, aan een sjouwer van denzelfden leefty'd, 17 ! 
cent per uur. 

Ook voor werklieden iu vasten dienst by den aan
nemer en voor hen, die wegens invaliditeit of Imogen 
leefty'd niet als volle werkkrachten kunnen worden 
beschouwd, kan, op aanvrage van den aannemer, door 
de Directie afwyking van de minima worden toegestaan. 

III De uitbetaling van het loon zal aan de werklieden 
persoonly'k moeten geschieden vóór of op Vrydag van 
iedere week, hetzij op het werk, hetzij aan den winkel, 
waar zij iu den regel werkzaam zyn. 

De opzichter der Gemeente moet by die uitbetaling 
worden toegelaten. 

Indien de werkman niet in staat is zyn loon op 
een der genoemde plaatsen in ontvangst te nemen, 
kan door de Directie eene afwyking van den gestelden 
regel worden toegestaan. 

IV Den aannemer wordt de verplichting opgelegd, zy'ne 
werklieden, werkzaam voor het in dit bestek bedoelde 
werk, niet langer te doen arbeiden dan 11 uren per 
etmaal. 

V Zoowel overschrijding vau dezen maximalen werktyd 
van 11 uren per dag als doen werken op Zondag, is 
alleen geoorloofd onder goedkeuring der Directie. 

Deze verleent die goedkeuring slechts dan, als het be
lang van het werk de gevraagde afwyking dringend vordert. 

VI Wordt langer gewerkt dan den maximalen werktijd, 
dan wordt voor het overwerk aan den werkman betaald: 

voor het le uur 10 pCt., 
. 2e , 20 „ 

„ „ 3 e ,f 30 „ 
„ verdere uren 5 0 pCt. boven zyn uurloon. 

VII Wordt op Zondag gewerkt, dan wordt het uurloon 
van den werkman met ten minste 50 pCt. verhoogd. 

VIII De rust- en schafttijden worden, in verband met plaat
selijk gebruik, seizoen en aard van het werk door den 
aannemer in overleg met de Directie geregeld. 

IX Het is den aannemer geoorloofd bij het stuk te doen 
werken. 

Indien zulks echter, naar het oordeel der Directie, 
aanleiding geeft tot minder zorgvuldige bewerking, tot 
te geringe verdienste of tot overmatigen arbeid, kan 
het door haar worden verboden. 

X De aannemer is verplicht de daartoe in het bestek 
aangewezen onderdeelen van werken binnen deze Ge
meente te doen vervaardigen. 

XI De bovenstaande bepalingen gelden ook voor dè op 
het werk gebezigde werkliedtn in dienst van onder
aannemers, in dier voege, dat de aannemer zelf tegen
over de Gemeente aansprakelijk blyft voor de ' sfip/e 
nakoming dier bepalingen. 1 

XII De aannemer moet eiken betaaldag aan de'ftïreche 
schriftelijk doen kennen de namen en, voénf 'zoovéél 
die beneden de 23 jaar zyn, de leefty'den der' 'vrertl-
lieden welke, hetzy' in zyn dienst voor de tiitvoering-
van deze werken, hetzij op het werk iu diénst' van 
onderaannemers, werkzaam zijn, met verni'éirjin'g 'van 
hun beroep, van hun uurloon, van de urén. gWurénae 
welke door ieder hunner by het stuk of"fii' 'diigliu'n.r 
gewerkt is, en van het door hen by ieöei\'o!ié'i'' werx-
wyzen verdiende loon. 

XIII De aannemer is verplicht een exemplaaf'dfei''bé'pa'ii'itaeii 
van deze paragraaf op het in dit besüéx bVdfóefde werk 
te doen aanplakken en er voor te waken, daf'htt1 tyilens 
den geheelen duur van het werk''aangeplakt biyvél 
ter plaatse daartoe door den opzichter' 'dM1''Gemeente 

a •[ •') Idioot) 'I 08 
aangewezen. 

XIV Ingeval van overtreding van een'ot'rfieéi''tlé'zèrbepa
lingen, kan de werkman, behoudensii'zyne'l'i,'éciit'éÜi 1 uit; 
eigen overeenkomst, niet op groddivaH'art.'l'3'53 Bl'Wl* 
een rechtsvordering tegen den'Jaah'nMet'a&iV dé over
eenkomst tusschen de Gemeente efi'''''d î\'''''aannemei' 
ontleenen. Alleen de Gemeente kan deswege rechten 
tegen den aannemer doen gelden Dé werklieden' kun
nen te dien einde klachten1 tyj 'Burgemeester en Wet" 
houders inbrengen. '" 

i .s-.r-.-jij: i l . l ik. i i ,V t f • na 
De inschrijving geschiedde tweeledig,1 name lijk : •< • '•' 
le geheel overeenkomstig de bepalingen van het bestek: 
2e overeenkomstig de bepalingen van dit' bestek, Wet' 

uitzondering van de hiBibo'ven 'afgedrtikte.' n • ; ' nav 
De uitslag der op 26 Eebr; j.1. gebonden! aanbesteding1 

was als volgt: Er kwaireenl dit <biljetten • i|i;!waaroWder drief 
op welke slechts 1 bedrage ii.l.>alleen voor de 'uitgebreide* 
besteksvoorwaarden was* >vermèldi 1 sfi ,88 J .iq . \ -i 

Deze 11 biljetten bevatten Üe volgende e^èrs : j ' E e 

Smidt en Hermans f 14.288 (zelfdebedrag 'bij 'nfèt'toév 
passing der voorwaardan)l<l til ui "gnijhewi ... . t i Binen 

Kriekaard f 17.900 (f 17.000); W. de Lion f 14.890 
(f 14.690); J . Koster1 t UOMSS (f 17.695)/T." vail Bóven 
f 20.500 (ander'ibëteg-'Hièt''opgegeven; ; C. Bos f liVS'ST" 
(f 19.280); L. de Leeuw' I f l8.i'00; (niét bpgégéveii):" El' 
van Brunimeleh" !fi I'&S'CW1'' (Hieit1',6pglègëv,èn')V A^KteihzWg;1 

f 15.680 f 14.680);'M!'DeSltékörii T l 9^)00 ! (f'T tiMoffi 
Höften en Geleé*s"f"l'B!l»ö"(F 'ï fclèö). » o n ™ w l f l '* ' "" 

Uit de tnbsehên Rankjes ''geplaatste' cy^s 'olftxf, dat lrtéN 

vrylating 'der' ahhhemers''ftnï'W' niéuwe 1 , vdörwdarden "filet" 
toe te p a s s e n v - ' ^ ' W l ^ ^ ' - ' i - o ' W W i y j ^ ^ J 'medéb^eii'gï" 

. U , . ! ) ! -HIIJiV. ,i"<l -lloU H.'jLlluuJ J u U ..Ii^I'lu:üiiLliLll 
U I T i ^ ^ E S f i f l l E P E X ^ ^ D E R , , M E Ï A M « I M « 

; t i j , l . B E ^ l E J ^ X U . - »..t isiee r nod [jd (Vervolg van het Xo. van 24 Febr. j.1.) 
.mi» o. • n . .ui. i i! iifw «rnscii "sllinsm «I / ,. (•) 

De Barock' en Roc'Cöe'b. 1 •'••• " 
Hoe»»neetf jaren è» 17e een* gaat' tellen', "hbe Nnéer 

Frankrijk op 'het gebiedl der 'kunstnijverheid 'de eerste plaats' 
inneemt; 'tevoren dóór Italië' Ingenomen. Hiérvan getuigt ook 
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de metaalindustrie. Al mogen de tevoren reeds bekende bewer
kingen daarvan geen noemenswaardige vermeerdering onder
gaan, wel is dit het geval met hunne steeds uitgebreider 
en veelzydiger toepassing. 

Wat het brons betreft, weet men dat daarvan ettelijke 
beelden, vazen, kandelabers, enz. werden gegoten, die o. a. 
de parken van Versailles en Fontaineble.au versierden; doch 
evenals de ruiterstandbeelden van Lodewyk XIV" en Lodewijk 
XV, zyn de meeste andere groote voorwerpen van dit metaal, 
uit den tijd dier Fransche vorsten tijdens de groote revo
lutie omgesmolten tot munt en geschut. 

Onder Lodewijk XIV ontwikkelde zich mede een tak van 
brons-industrie, welke nog heden in Frankrijk bloeit, nl. 
het versieren van het inwendige der woningen, vooral vau 
meubelen, met op- en inlegwerken vau koper en brons. Het 
eerste bleef voorts veelvuldig aangewend voor huisgeraad, 
het laatste voor beslag- en sluitwerk. Tafels, spiegels, kas
ten, ledikanten, zelfs pronkrij- en vaartuigen schitterden 
van deze ornamentatie, die veelal nog verguld was. Ook 
vonden deze metalen veelvuldige toepassing aan lampen en 
lichtkronen. In de „Roccoco" maakte men er ook lijsten van 
„a la rocaille".*) Met Lodewijk XVI komt hunne toepassing 
op marmer, aan piëdestal en pendules. 

Er waren kunstenaars van hoogen rang, die zich aan 
deze metaalbewerkingen wijdden; waarvan de familie Cou-
stou, de Gebr. K e i l e r en .Tacq. Confesseur als gie
ters, — B a l l i n , T h . en P. G e r m a i n , M a r t in court 
en P. G o u t l i i è r e vooral als ciseleurs uitblonken. (Zie 
Roccoco-metaalwerk in De Kunst van Ieder, pl. 183, tig. 
8 (kandelaar); lig 9 altaarkelk : pl. 184, lig. 14 (mon
strans) alles van P i e r r e G e r m a i n ; pl. 185, tig. 4 
(luchter van brons en porcelein. styi Lodewyk XV); pl. 186, 
lig. 1 (kandelaar, stijl Lodewijk XVI.) Zie voorts in Les 
arts du métal, bl. 67 afb. v. een spiegel; bl. 70, 75, 76, 
82, 84, 88 en 90 v. uurwerken, waaronder een zeer fraaie 
met planetarium van Caff ier ie , bl. 71, 75, 86, 89, 
91, afb. v. vazen en schalen: bl. 78, 79. S3, 86, 92, 93 
en 94 v. lichtdragers.) 

Maar meer nog dan aan deze voorwerpen is aan de tal
rijke meubels uit die tijden de fijne en stnaakvo'le bewer
king van koper en brons te bewonderen; waaraan de namen 
van B o u l l e , C r e s s e n t of Caf f i er i zyn verbonden. 
De „marqueterieën" van eerstgenoemde, bestaande uit inleg
werk van schildpad en verguld koper of brons, soms ook 
tin, zyn als zoo anig terecht beroemd. (Zie afb. in De K. 
v. I., pl. 182, lig. 9; in Les arts du bois, bl. 79—83, 
92—104; waaronder ook met metaal versierde meubelen vau 
anderen. (Vergelijk hierbij onze opstellen over de „Geschie
denis der houtbewerking'' in dit. blad, jaarg. 1892, No. 37.) 

In Duitschland schijnen tijdens de 17e en 18e eeuw 
weinig kunstenaars van hoogen rang zich op bronsbewerking 
te hebben toegelegd. Beroemd zyn de ruiterstandbeelden van 
Frederik den Groote te Berlyn, door Sc h int er en dat van 
St. Maityn te Weenen door D o n n e r ; ook zyn van deze 
twee meesters nog andere schoone bronswerken aan te wjj-
zen (f). Algemeener was echter het werken in koper en 
messing, in het dryven waarvan de Duitsche kunsthand
werkers den roem hunner voorgangers der 15e en 16e eeuw 
handhaafden. Ook toonden zy zich bekwame klok- en ge-
Bchutgieters en stempelsnijders: het munten ontwikkelde zich 
by hen 't eerst tot een afzonderlijk bedryf. 

(*) „A la rocaille" noemt men hit ornament.werk van dier. tijd 
dat veel aau sckelpvormen herinnert. 

(f) Zie daarover nader BR. UUCHKUS Qeschickte d. tech*. Kiinste, 3e 
Bd. aid. brom, koper, tin, ent. Daarbij wordt lolt. Jaeobi als 
de technische hoofdman der voornaamste bronsgietcrij vermeld. 

Werkten zij alzoo in de techniek van hun vak op eigen 
tradition voort; in het artistieke richtten zy zich hoe langer 
hoe meer naar den Franschen smaak; getuige o. m. de af. 
beeldingen in De K. v. I., pl. 180, lig. 5 (piëdestal naar 
Boulle), pl. 186, lig. 2 (penanttafel en spiegel in Roccoco-
styl). Vergelijk hierby de twee in koper gedreven kantten 
(Duitsche renaissance) in de Musterornam., bl. 228. 

Met de toenemend artistieke bewerking van het brons en 
koper houdt in den Barok- en Roccoco-ty'd die van het ijzer 
gelijkeii tred; met dit verschil, dat waar de bewerking zich 
meer dan vroeger tot kleine voorwerpen bepaalt, zy in het 
ijzer vaak grootere afmetingen zoekt. Met name is dit bij 
de hekwerken het geval, ter afsluiting van pleinen en parken. 
Aan deze is ook het duidelijk t te zien, waarin de Barok
stijl zich van dien der Renaissance onderscheidt. De vormen 
worden steeds vryer en stouter; de rechte lyn wordt steeds 
meer door gebogene en gebrokene vervangen; in de plaats 
van het flauw sprekende rond-yzer, treedt het meer keu-
merkend vierkante. Aan de vaststaande deelen, zooals de 
hekst ijlen, worden met goed gevolg bouwkundige vormen 
(als pilasters) gegeven; elders past men dito lystwerkett 
met kornissing.n van gedreven yzer toe, Vulling- en be
kroningsstukken worden, 't zij geheel of gedeeltelijk, steeds 
ryker versierd en zyn, door lat het smeedwerk meer uit het 
platte vlak te voorschijn treedt, niet zelden aan vóór- en 
achterkant verschillend bewerkt. Het hekwerk van balus
traden aan balkons en trappen wordt dikwijls in naar buiten 
uitbuigende vlakken bewerkt; spiralen en voluten komen 
daarbij meermalen in gerekte of verschoven vormen voor. 
Het versieren met palmetten, rosetten, knoppen, kelken, 
guirlandes, cartouches, wapenschilden, kronen en naamcijfers, 
komt meer en meer voor. Daarentegen wordt van beslag-
werk op deuren, meubels en huisgeraad, ofschoon ook in 
dien geest versierd, minder werk gemaakt. (Zie KRAUTH 
& MEIJKR, SrMosserbuch, lig. 163 -172, 118, 132, 13b', 
169, 229, 238, 246, 247, 260, 261, 280, 282, 284, 
335 en 336. — HAVARD, La Serrurerie, tig. 115. — 
/Je Kunst van Ieder, pl. 175, fig. 11; pl. 179, lig. 5. — 
De Musterornam., pl 292 en 275.) In Les arts du métal 
vindt men nog op bladz. 77 en 86 twee ijzeren lantaarns 
met prachtig smeed-, dryf- en ciseleerwerk, uit de 1 7e eeuw. 

Aan menig kunstwerk van dien aard is de naam vau 
een beroemd kunstenaar verbonden. Zoo staan de architecten 
J . H . Man sart, G i t t a r d , J . Marot en G i r a r d , 
bekend als de ontwerpers van monumentale hekken aan 
de kasteelen van Mendon, St Maur, Maisons en St. Cloud. 
Onder de kunstsmeden in dat land noemt HAVARD in zjjne 
Serrurerie wel een twintig, waarbij I) e 1 o b e 1, als ver
vaardiger van de schoone balustradenaan de koninklijke 
trap en de balkons van het paleis te Versailles; Huron 
en Boude , die aldaar en te Trianon, P o y a r t en R o s-
s i g n o 1, die te Fontainebleau voor liet hof en den adel 
werkten; Dom C u c c i , die buitendie" de Louvre en de 
Tuileriën met zyne meesterstukken verrijkte; eindelijk dc 
onbekende, die naar de teekeningen van J. Marot de twee 
prachtige hekken maakte, welke vroeger het kasteel van 
Maisons, thans een der ingangen van de Louvre, versieren. 
(Zie HAVARD , fig. 116.) 

Deze Barock-smeedwerken aanschouwende, zou men kunnen 
raeenen, dat daarmee het hoogste in kunst en techniek is 
bereikt. Toch zyn zy in rijkdom en sierlijkheid nog over
troffen door de yzerproducten der Roccoco. Deze zyn een 
en al ornament en zoo kunstvaardig bewerkt, alsof zy in 
klei inplaats van in yzer waren geboetseerd. Geen wonder 
dat men ook hierby de namen der meest beroemde archi
tecten en kunstsmeden der 18e eeuw vindt vermeld. Zoo 
Mei s son nier en Oppenord, die er een eer in stelden 

monumenten in yzer te ontwerpen; F o r d r i n , Babe l , 
De C t i v i l l i è s , G u é r a r d , V a l l é e en F o n t a i n e , 
die zich beijverden geheele modellen-boeken van de schoonste, 
smeedwerken uit te geven f); zoo S l o d t z en Do r é , die 
de modellen leverden van de schoone koorhekken in de 
kathedralen van Bourges, Amiens en St. Roche. Voorts dito 
hekken in kerken te Parys van D earn ie r en G é r a r d ; 
de groote en ryke trapbalustrade in het Palais Royal, van 
C o u r b i n; de hekken aan en in de Kry'gsschool, van 
Fay et, en nog vele andere van onbekende meesters. Doch 
het beroemdst van allen nog maakte zich L a m o u r, door 
zjju onvergetelijke hekwerken, waarmee nog heden het 
Stanislasplein te Nancy prijkt (Zie afbeeldingen daarvan in 
EAVABD, La Serrurerie, lig. 117, 3, 4, 55 , 68; voorts tig. 
40 (hek te Troyes), tig. 7 0 en 1 1 9 (balusters tè St. Roche 
van Do ré en G a H i en), fig. 1 2 5 (hek te Verdun van 
Mo re au), fig. 1 'hek van het Paleis van Justitie te 1'ary's, 
uitgevoerd door 13 i go n net, einde 18e eeuw.) 

(fi Nader aangegeven in HAVAHD, La Serrurerie, bl. 157, 100 
eu 161. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

D. J v. \V., te B a r ii eve Id. Is V ook een mengsel 
bekend tot het maken van stopverf of lijm om Fransche of 
Emjelsche porceleintegels te bevestigen op een raam of regel-
werk van vurenhout voor tegelplaten onder kachels. 

Ik heb het beproefd met gips, maar de tegels gaan dan 
spoedig weder los. 

Er bestaat geen bindmiddel, waardoor het werken van 
eerst nat geworden hout ouder eene kachelplaat kan worden 
belet, en zoolang het hout niet in rust is, houdt niets op de 
oppervlakte, maar springt alles, wat men erop brengt, los. 

Maak daarom de houten onderlaag met wyde naden, zoodat 
elke plank vry zwellen kan, als de natte specie erop komt, 
en de rand erom flink hoog, b. v. 4 tot 6 cM. Leg dan 
nat papier erin tegen het aanhechten en maak in den houten 
vorm eene plaat van cement- of stampbeton iu de verhouding 
van 1 l \ <J. op 5 grindzand, waarop ge dan vervolgens de 
tegels kunt vastplakken in mortel van 1 P. C. x / 2 kalk 
en 3 zand. 

Ook kan de plaat uit gips bestaan, waarop dan de tegels 
met gips bevestigd worden. v. D. K. 

AAHBESTEDIHGEH. 
Aanbestedingen morden slecht» eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG 26 MAAKT. 
Zuid-Drachten (Fr.) 7 uur. De architect D. D. Duursrua, tea 

huize van L. O. Boelens: het afbreken en weder opbouwen, met 
Werkplaats, der buizing, in het dubbele gebuurte aldaar. 

DINSDAG 27 MAAKT. 
Amsterdam, 12 uur. Het gemeentebestuur: 1. de levering van 

ongeveer 16 ton bnlkijzer voor de te veranderen basculebrug ito. 264 
over de Nieuwe Lijubaansgracht, vóór de MuiderDoorl in eene vaste 
rrug; i. het veranderen vao de basculebrug no 264 over de Nieuwe 
Lijubaansgracht vóór de Mulderpoort iu eene vaste b'Ug. 

Amsterdam. 2 uur. (Greenw.) De directie der Holl. Mz. spoorweg-
""aatschappij, j n het Centr.ial-Personenslation naast de wachtkamer 

e klasse, bestek no. 589: uitvoeren vau onderhoudswerken op de 
'Poorwegeu Amsterdam—Winterswijk en Hilversum—Utrecht, in 
' Perc. begr. f 37.300, bestek no. 590: uitvoeren van ooderbouds-
erkeu 0 p foa 9 p 0 0 r w e g Apeldoorn—Almelo—Salsuergen, in 4 

peJP> begr. f 19.30J. 
te 12 uur. De rentmeester der domeinen rentambt Oosterhout 

"jueu kantore aldaar Mauritsstraat D. no. 495: het bouwen 
!'. e c " brug in den Oostpolder onder Oosterhout. 

Br' 1 ! a r ' e a l » De architecten Roog en van den Ban, in bet café 
'nkuiann; het bouwen van drie woonhuizen aau den Zijlweg, 

,e8euovet d e D e l f t ï t n | B t a , d f t a r i 

llavelte (Dr.) 2 uur. Het beduur der coöperat. landbouwver-
eeniging H-ivelte in de herberg van Mooiweer: het bouweu van 
eene siomnzuivelfabriek met directeurswoning bij de Boschkampsbrug 
ald.'i»r, aauw 'smorg. 10 tot 12 uur. 

NUkerk. 1 uur. De Dijkstool van deu polder Arkemheen, op 
dc zaal in het gemeentehuis: I. het bouwen vau eeu nieuwe brug 
over t!e Polleljesbeek op den Nekkevelder weg; i. het maken, 
iiihangen enz. van Iwee nieuwe deuren voor de Langercesluis in 
• tea Zeedijk; voor perc. 1 en 2 met bijlevering van materialen; 
3. het schoonmaken eu zooveel noodig üerstelleu van de i'curen 
van andere sluizen in deu Zeedijk. 

Utrecht. 2 uur. In eene der bovenzalen van het Haastscbe 
Koffiehuis, aan het V'reebuig: het. bouweu van een winkelhuis op 
een stuk grond, gelegen O.Z. Oude Gracht en Vinkenburgstraat 
en aansluitende aan hunne bestaande magazijnen. 

WOENSDAG 28 MAART. 
Amsterdam. 3 uur. De maatschappij Electra, in het café de 

Roode Leeuw op den Vijgendam: het bouweu van eene dubbele 
woning bij de fabriek aan den Haarlemmerweg ie Sloteo. 

Ooeiinebein. 11 uur. De architect OvLk, in het koffiehuis van 
W. Wolsink, namens de commissie der Groen van Priusterer-scboo!: 
het bouwen van een school met vijf lokalen en wouiug. 

Heemstede (N.II.) 11.80. Het gemeentebestuur: het gedeeltelijk 
amoveeren en verlagen van de ijzeren brug, met eenige bijbehoo
rende werkzaamheden. 

Krabbeiiiiyke (Zeel.) 11 uur. De heer H. A. Weel in de 
Gemeente-tlerberg- hel bouweu van eeu steeneu schuur iu den 
Zimmermanpolder gemeente Rilland. 

Leiden. 11 uur. In het café Den Burcht: het verbouwen vau 
perc. Rapenburg no. 68. 

Maastricht. 2 uur. De geuie te Nijmegen, op het bureel der 
genie op den Maagden-Dries: het inrichten van woningen voor 
gehuwde militaren le Maasstricht, begr. f 4000. 

Meppol. 3 uur. De sectie-ingenieur bij de maatschappij tot exploit, 
van staatsspoorwegen, in de wachlkamer 2e klasse van het Station, 
bestek E: het verrichten van lierstelliugen aau de gtbouweu, 
kunstwerken, inrichtingen en verdere werken behooreude tot de 
lijnen Zwolle—Leeuwarden en Meppel—üiouiugeu. 

Oiiderdendani. (Gr.) I l uur. Het bestuur van het waterschap 
Hiiusingo, iu het water.ehapshuis: het vernieuwen van de vaste 
brug benoorden Wehe over het Verhildersumkauaal eu loopbrug 
over het Molenrijgstermaar. 

Purmereitd. 4 uur. De archit. H. P. vaa den Aardweg voor 
rekening vau dan heer W. Veldhuizen, teu kantore vau den archit.: 
1. bet amoveeren van een scheepswerkplaals; 2. hel bouwen vau 
eene gemetselde bergplaats voor brandstoffeu, laug p.m. 28.80 M., 
dito werkplaats en bovenwoning aan de straat, met verdere werken 
gelegen aan den Achtcrdijk te Purmerend. 

Sleen (Dr) 3 uur. Het gemeentebestuur: het verbouwen vau de 
school te Veenoord. 

Winterswijk. 6 uur. In het ca fé de Kroon: het verbouwen van 
een winkelhuis voor den heer 8. A. Schotten, bewooud door M. 
W. Qeerlicgs. 

DONDERDAG 29 MAART. 
Arnhem. 2 uur. De directeur der gemeeute-gasfabriek, ten kantore 

der fabriek: het maken van schaft- en badkamers voor de stokers 
en van privaten voor de werklieden, begr. f 5725. 

's-Uruveuhagc. 11 uur. Het ministerie van marine: het maken 
en s'ellen van twee ijzeren lichtopstandeu op Roozenburg. 

Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, bandel en 
nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het leveren 
en plaatsen van meerpalen langs de dijken van 'iet Merwcdekanaal 
van) het Noordzeekannal tot de grens der provinciën Noordholland 
en Utrecht, begr. f 3270. 

Jutfaas (Utr.) 3 uur. Het R. K. Kerkbestuur in het koffiehuis 
de Zwaan: het bouweu van een gesticht met bijbehoorende scholeu enz. 

Kaatsheuvel (N.Br.) Het. R. K. Kerkbestuur: hel maken van 
30stuks eikenhouten banken, ten behoeve der iu aanbouw zijnde 
kerk. 

Warnier veer (N.H.) 10 uur. De heereu Bloemendaal en Laan 
in het lokaal de Nieuwe sociëteit: het houwen vau eeu rijstpakhuis. 

ZATERDAG 81 MAAKT. 
's-tiravenliage. 2 uur. Het ministerie van justitie: het bouwen 

van cellen bij de s'rafgevaugenis te 's-Uertogeubosch eu daarmede 
iu verband staande werken in dat gesticht, begr. f 42.360. 

ZONDAG 1 APRIL. 
Kapelle (Zeel.) Het gemeentebestuur: de levering van 150 M'. 

gewone-, 50 M'. grove g-ind en 20 M». griudzand of ballast, 
le leveren vrij op den wal aan den Steiger van den Willem-
Annapolder in den Biezclingschcn Ham, vóór 15 Mei e. k., betaling 
na 15 October 1894. 

http://Fontaineble.au
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MA ANNA (i » Al'KIL. 
Amsterdam. 1.30 uur. (Gri'eiiwiclitij'l). De directie der Huil. 

IJz. spoorwegmij. in het eeutrnal pirsoiienstation, in hel lokaal naast 
dc wachtkamer 3e klasse (iugatig vestibule), bestek uo. 693: het 
uitbreiden van de los- en laadplaatsen op het stationsemplasement 
Zaandam, met bijbrhoDrende werken, begr. f 0800 

Amsterdam. 1.30 uur. De directie der holl. ijzer, spoorweg-mij. 
iu het centraal personen slatiou iu het lokaal naast de wachtkamer 
3e klasse (irgang vestibule) bestek uo. 577 : het vergrooteu van 
de lccomotieveiiloods met biJBehoorei.de werken op het stations-
emplacement Apeldoorn, begr. f 6900. 

Mjiin'fteii. 1 uur. De dijkstool vau het polderdistrict Rijk van 
Nijmeiren, op het raadhuis: de verhooging en verzwaring van een 
vak Jijk onder Heumcn en Overasselt, lang 3635 M. 

1 U N S D A H » Al'KIL. 
Utrecht. 2 uur.! De m latsrhnppij lot exploit, van stuatspooiwegen. 

aan hel cenlranlbureau bij de Moieel&che Laan, bestek r.o. 663: 
bet maken der grord. spoor, en diverse werken vooi de uilbreidinp 
van het stations-emplacement Vlissingen (haven) en de opheffing van 
van bet lokaalstation Vlissingen (stad), begr. f ':7.600. 

>VOi;XSI)A(i 4 APRIL. 
's-Uiavcnhage 11 uur. Het miuisteiie vnu waterstaa', handel 

en nijserheid: het maken van den ouderbouw met bijbehoorende 
werken voor de brug over de verlegde rivier de Maas onder de 
gemeente Heesbeen e. a., prov. Noordhrabant, behoorende tot dc 
werkcu voor den bouw van eene brug bij Ueusdea, begr. f 258.650. 

YltIJDAtJ 0 APRIL. 
's-Hcrtogenbosch. 10.30 uur. Het ministerie van waterstaat, 

handel eu nijverheid, aau het gebouw van het prov. bestuur: het. 
bouwen van twee woningen voor het personeel bij de Zuid-Willems 
vaart in Noord-brabant, in twee perc. begr. perc. 1, f 2850, voor 
perc. 2, voor ! 2850. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 

Amsterdam. Het wijzigen en uitbreiden van de stationsgebouwen 
te Iioelinehem <n Nccde volgens bestek no. 591. Laagste H. J. 
Masselink te Doeliuchem voor I' 2889. 

Amslerdiim. Het leggen vnu sporen en wissels en wijzigen der 
inrichtingen voor dm tractitdienst aan hel goederen stalionsempla-
cemeot Amsterdam—Rietlanden volgens bestek no. 586. Laagste 
C . J. Maks aldaar voor f 2320. 

Arnhem Het bouwen van een ambacht;chool en gemeentelijke 
avondschol! voor handwerkslieden, benevens eene directeurswoning 
en conciërgewoning met scbaflknmer. Laagste voor : 1. met gebruik 
van Portland.cemnilroorlcls J. J. HoiuMra te Bergen op Zoom 
voor f 91877; 8. met gebruik V«D ttB^mortels dezelfde voor I S9577 

lleirne. liet bouwen van een toren. Laagste R. A ililbers te 
Groeuloo voor f 11.349. 

Deventer. Het bouwen van eene nieuwe drukkerij met kantoor
lokalen en bovenwoningen tegenover de Raanbrug. Laagste R. v. d. 
Spoel voor f 14.720, nog niet gegund. 

tioes. 1. Het gewone oade-houds-, metsel- en schoonmaakwerk. 
Langste M. Buitendijk voor f 3U8, gegund ; 2. Schilderwerk. Laagste 
L. de Bruin te Kloetinge voor f 290, gegund. 

's-tiravenhage. 1. De uitvoering: van baggerwerk tot onderhoud 
van de bodemsdiepte in dc haven voor rijksvaartuigeu aan den 
Hoek van Holland. Laagste \1. C. de Jong te Sliedrecht voor 
I' 0.309 per M».; 2. het uitvoeren van baggerwerk in bet Aard-
appclengat. Laagste A. v. d. Vlies te Zaltbommel voor f 0.156per M», 

Heerenveen. Het afbreken van twee woningen eu het bouwen 
van een nieuwe huizinge. Laagste B. Overwijk tc 't Meer voor 
f 995, gegund. 

Krnliugi'U. Het bouwen van 5 woonhuizen aan de Avenue Coc» 
cordia. Laaeste H. W. van der Grcea te Rotterdam voor 1 39.496, 

Kotterdnm. liet bouwen van een fabriek met woonhuis ten 
behoeve der Ned. kistenfabriek aldaar. Laagste M. B. eu H. T. 
Eijsvogei te Kumpl vi.or f 45439. 

Rotterdam. Het bouwen van een pakhuispaad met zolders aau 
de Wilhelmii akade aldaar. Laagste J. H. Stelwagen aldaar voor 
1' 66200. 

Itoozeudaal. Het bouwen van een zijvleugel aan 't Missiehuis 
in de Vrouweumade aldaar. Gegund aau: Adr. Uuijzeu, grof tim
merwerk, voor f 3098; Audr. Annce, fijn timmerwerk, voor f 125U-
H. Wouters, schilderwerk, voor f £68; Jac. van Montfoort, met
selwerk, voor f 389S; H. Engelen, lood- en zinkwerk, voor f670; 
J Konings fijn ijzerwerk voor f 6; A. Tackx, grot' ijzerwerk, voor 
f 10 per Hu KG.; J. Anuüe, plafondwerk, voor f 0.50, muren 
voor f 0.1S, cement voor f 0.80 per M'-.; G. Boeren, blauwe steen 
vooi I 124, witte steen voor f 6 per M". 

Utrecht. Het aforekeu en weder opbouwen van het hoofdgebouw 
(net eenige wijzigingen) en bijbehoorende werken op het station 
Bodegraven. Laagste D. Amesz te Gouda voor f 9165. 

Utiecht. Het uitdiepen van het inundatiekanaal ten osten van 
Jutpbaas, van bet inundatiekabaai bij Honswijk en vau een gedeelte 
van den Krcmmeu Rijn onder het beheer der genie aldaar. Laagste 
P. Nederlof te Sliedrecbt voor I 7991. 

Vlaardingfu. Het bouwen van een schoollokaal tot vergrooting 
der Tnssclicnschool. Laagste A. Kornaat aldaar voor f 2758, gegund. 

Vorden. Het metsel-, smiHs- en verfwerk voor eeu te bouwen 
woning op den huize Medler. Laagste voor: metselweik, A. Wes-
selink aldaar voor f 935; smidswerk, J . van Ark aldaar voor 
f 61.71; verfwerk, G. Dolfijn te Ruurlo voor f 59.50. 

Wee?», Het maken van het gebouw voor de stoombemaling 
benevens het bouwen van eeue nmchiuistwoning. Laagste C. van 
Tilburg te Nootdorp voor f S738. 

lVyclirn (Herbesteding) Het aanbouwen van een nieuw schoollokaal 
te Niltrik. Laagste Jac. Daancn aldaar voor f 2690, gegund. 

ADVERTENTIËN. 

S t o o m J a l o u s i ë n Fabriek 
VOOR 

H u i z e n e n B l o e m e n k a s s e n . 
L A G E PRIJZEN. (73) 

S. B R U I G O M , 
A li]* HEM. 

A l l d l i m . \ Y F i V 
en LIJSTEN. 

volgens b e s t a a n d of op t e g e v e n 
p r o f i e l , levert, franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

li. W . R O G C i E N K A M P & C o . 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijscourant op 
aanvraag gratis. (19) 

LEONARD SLIGCBER, ffionnickendam. 

A M E R I K A A N S C H E H O U T B O O R M A C H I N E S E N B O R E N , 
U i t m u n t e n d fabrikaat en hiIIijke prijs . (76) 

P O R T L A N D C E M E N T 
„JOSSOK S/ Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT, 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 118 
„ AMSTERDAM , A. E. B R A A T , Fokke 

Simomstraat 74. (66) 

I', 
Een bekwaam H O l ' W k l M I K i l i 

zag zich gaarne, door afloop van zijne 
werkzaamheden, als 

OPZICHTER of TEEKENAAR 
geplaatst, met uitstekende referentiën. 

Brieven onder letter I) K , aan het 
Bureau van dit Blad. 

U T R E C H T S C H E 

HYDHÜZAMOSTEENWERKEN, 
Van de Pol & Wickop, 

U T R K C H T , 
L e v e r e n : 

volkomen geljjk aan N a t u u r s t e e n en 
uitsluitend door steenhouwers bewerkt 

In voorraad: 
DORPELS, NEUTEN, BORDES PLA

TEN, T R A P T R E D E N , GOOTSTEENEN, 
GRAFMONUMENTEN, BALUSTERS, 
PALEN voor scheidingen en hekwerk, 
SLIJPSTEEN EN, enz. 

Fabriek en Kantoor: Kroeielaan-
Herwedekanaal. ( 62 ) 

G r o o t e v o o r r a a d 
VAN 

STALEN BALKEN 
m alle courante profielen 
"P lengten van 5 tot 
l~ Mr-, opklim 
mende met 

Alle soorten van 

ZAGEN 
en 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J. D. DOMINICUS & Só'HNE. 
te .Remscheid-Vieringhausen (Rheinl.) 

Gevestigd in 1822. (55) 
WI*W Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wij U graft's en franco toezenden. 

D E L I N T & C ° , ROTTERDAM. 
NIEUWE HAVEN NM. 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
(59) Vraag dessins enz. 

L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SC H K KP IS BOUW W E R F 
met 0WARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooteii-, Bagger- en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeewerken, 
A N K E R S , 

IJZEREN I:N STALEN KETTINGEN. 
met c e r t i f i c a a t van L l o y d ' s 

en B u r e a u V e r i t a s . 

DE GROEVEN 
VAN 

J. M EU RIJS 
te Aiidernnch n/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (8) 

In AndernachscheTras 
en Trassteen 

op s t r e n g s t » - keur verder: 
DRIJF- of Z W E M S T E E N ; L A -

VAG R O T S T E EX beste en goedkoop
ste SIERSTEEN voor Tuinen,Terrassen 
Tiiinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

31 A N A H E 1 M E R 

P o f t l a n d - C e m e o t - F a b f i e k 
FABRIEK 

IN 

! 
FABRIEK 

IN 

Opgericht 

1861. 

h Miilnz. 
Opgericht 

1864. 

Levert haar beproefd en voortreffelijk 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin
dend, onder garantie van de grootste 
biudkracht, gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijks meer dan 450.000 
vaten. 

HOOFD - VERTEGENWOORDIGERS 
voor de Z u i d e l i j k e Provinciën: 

W e d . A . Terkuhle & van Swijndregt, 
R o t t e r d a m . 

Voor de N o o r d e l i j k e Provinciën: 

DE BEER & LEHREN, 
A M S T E R D A M , (60) 

H A N D E L A R E N in 

M a r m e r e n B o u w m a t e r i a l e n . 

Wegens 
het grootere 

draagvermogen 
kunnen lichtere pro-
n in staal gebezigd 

orden, waardoor stalen 
Onlken voordeeliger in het ge 
k zijn dan ijzeren balken. 

H. E. OVING Jr., (741 
2* Haringvliet, R O T T E R D A M . 

K O N I N G i B I F - N F A I T : 
7DGCJ?&X)ISCJ? enc]?eTDLSC!?* 
OT^ernoGl^Mta voetalev 
bouiofDö.l:er Lri leTD, iserf 
TDac^irjeoUGp, e 2 3 . 

G L V - A R 
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„Van Baerle", 
E E X I G E A G E X 'I' i; X voor 

\<dn -land t'ii Ko lon iën: 

G. M. BOKS Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) e i i x. 

P.DOLk&ZOON. 
Spiegel- eu Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

M O U S S E L I N E ^ G E K L E U R D -
Cathedraal-, Mat-. Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - , 

WIT- , KRISTAL- , RKOEI en M E L K -
G L A . £*. 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 
GEBOGEN G L A S en D A K P A N N E N . 

Lenzen- en Patrijspoortglazen 
(67) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

I . U O l i X 
V A N DE 

H a m b u r g e r I n g o l i n - F a b r i e k . 
Radicaal middel tegen uitslaande, 

vochtige en salpctcrachtige muren. 
Ook zeer aanbevelenswaard voor nieuw 
gebouwde Huizen. Tweejarige garantie. 
ffl^HS* Men neme er de proef van 

en store zich niet aan beoor
deeling van anderen, die nog zonder 
een proef genomen te hebben, een oor
deel uitspreken. 

D. FRENI, Amsterdam, 
Contractant voor Nederland. 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583 bij de Utrechtsche straat, 

A M S T E R D A M . 

Verstrekken plannen en belasten zich 
met de uitvneriiiK van C O M P L E T E 
„INSTALLATIE" voor 

ZUIVELBEDRIJVEN 
en andere 

I : I 1 > I U ' l i : 1 II I M li ( 1 n g . | | . 
REFERENTIES van reeds uitgevoerde 

INSTALLA TIE'S van verschillenden aard, 
worden op aanvrage verstrekt. (63) 

Vuurvaste Steen- I Chemisch bereide 
F A B R I E K , 

W e d . N . S . A . B r a n t j e s & C o . , 
i» r R M E R i: x i). 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, Blokken. Scheggen, Trol-
toirtcgcls, Smeltkroezen, etc. 

Leveren in den kortst niogelijkon tijd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar teekening of 
model. (72) 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor het gebruik en bezinkt ot verhard 

nooit. Zij is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t e n en a t t e s t en gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBURG', 
Rijswijk (Z.-l!.> 70) 

UTRECHTSCHE LOOD WIT F A BR1EK, 

E ' S 

F i r m a O . G R E V !<:, U t r e c h t , 

is beter dekkend, lijner, witter eu beter 
kleurhoudend dan eenig ander; 

is bekroond door den Xederl. Schildershand, 
Tentoonstelling vau Decoratieve 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 Ingenieurs, Gemeente-
Architecten en andere Autoriteiten in hunne 
bestekken voorgeschreven; 

wordt, tot waarborg van echtheid, zuiverheid 
en goedgewicht, nooit anders afgeleverd dan 
iu vaten voorzien van Zegel, Etiket en Fa
brieksmerk, welke allen wettig zyn gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur gei verd, des
verlangd met certiiicaat van OM sprong. 

Men leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in l.et „N. V. d. Dag" 
dd. 31 Jan. 1887; in de „Huis- en Decoratieschilder" dd. 1 Mei 1887; in de 
„Ingenieur dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de„ Schilder" dd. 1 Mei 1889 ; in de 
„Opmerker" 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 Dec. 1891. (27> 

V e r k r i j g b a a r bi] a l l e s o l i e d e V e r f h a n d e l a r e n en D r o g i s t e n . 

S T O O M G L A S S L I J P E R I J 
en FABRIEK voor het ornaiiieiiteeren van 

SPIEGELGLAS. 
(61) 

N AAM
FIRMA- en 

G R A F P L A T E N , 
in wit en zwart MARMERGLAS. 

ZABDBLAASWACHDIE. \ Biiiijk»t adres. 

Sierlijke Monsterboeken u-orden op aanvrage verstrekt-

08 

cd 
STOOMFABRIEKEN van 3 

o 
D A K P A N N E N , V O R S T E N , B A A N T E G E L S , B A K K E N , C E M E N T - en 3 
K U N S T Z A N D S T E E N , H Y D R O Z A N D S T E E N , C E M E N T en I J Z E R , f*}. 

O (syst. MONIER) M O Z A Ï E K - en E F F E C E M E N T T E G E L S , R I E T P L A N K E N , CD 
O T E R R A C O T T A , enz. JJ? 

® H a n d e l in M e t s e l s t e e n en andere B o u w m a t e r i a l e n . 
| A. OOSTHOEK & ZOON, Alfen afd Rijn. g 

C S Sterk concurreereiide prijzen direct op aanvraag, (68) P 

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan van bet Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

Advertentlen ia dit blad kosten Tan 1—5 regels 
00 cents, iedere regel meer 10 cent*. Groote letters naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgevers i 

J. VAN DER ENOT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

A l l e i i . l v o r l o i i l i . i l in A R C H I T K I T U R A opgenomen 

worden srrnli. geplaatst in DB A M B A C H T S M A N , Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaar», Machinisten, Smeden, 
Ververs, cns. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

A L G E M E E N E V O O R S C H R I F T E N V O O R D E 

U I T V O E R I N G V A N W E R K E N . 

(11de Vervolg.) 

Aaumerkingen op en bezwaren legen deze ontwerp-vootschriften, 
van wellen aard en van wien ook, zullen mij ten allen tijde zeer 
welkom zijn. 

De tusschen ( ) geplaatste cijfers duiden de overeenkomstige §§ 
der Rijks A . V . aan. v. D. K . 

Art. 11. > X o t s ; « ï l w e i - l ü . 

§ 55. (237—239.) Behandeling van het metsel
werk in liet algemeen. Al het metselwerk moet in 
goed verband worden uitgevoerd, zoodat elke steen, zoo over 
de lengte als over de breedte, midden boven de voegen 
daaronder komt te liggen. Halve steenen en drieklezoren 
mogen alleen vooi zoover het verband deze noodig maakt 
en stukken kleiner dan een halve steen in het geheel niet 
worden verwerkt. 

Het opgaande werk zuiver waterpas en te lood of onder 
de voorgeschreven hellingen op te trekken. Daartoe de noo
dige profielen te stellen, waarop de verdeeling der lagen 
wordt aangeteekend. 

De steenen moeten, voordat zij verwerkt worden, naar 
behooren worden nat gemaakt. Wanneer de directie het 
noodig oordeelt, geschiedt dit door onderdompeling tot ver-
zadigens toe, waartoe de aannemer alsdan de noodige platte 
houten bakken, inet zoet water gevuld, moet leveren, in 
goeden staat onderhouden en, zoo dikwijls dit noodig is, van 
vuil en bezinksels doen reinigen. 

De steenen vol en zat in de specie te drukken en te wrijven 
cn niet met het truweel aan te kloppen ; zij moeten zuiver 
naar den draad en desgevordenl eenigszins naar buiten 
afwaterend worden gelegd. 

Voor regenbakken, kelders en dergelijk waterdicht werk 
moeten de steenen, voordat zij verwerkt worden, goed afge
schrobd, geklonken en geschuurd worden, zoodat zy geheel 
van zand en schilfers zyn ontdaan; niet helder klinkende 
steenen mogen voor deze soort van werk niet worden 
gebezigd. 

Het opmetselen moet, tenzy bijzondere omstandigheden, 
zooals atdainming, enz. het verhinderen, doorgaande en niet 
in vakken geschieden. 

Alvorens met het metselen op een nieuw steiger aan te 
vangen, moeten daarboven zeven lagen gemetseld zijn. 

In gewone gevallen mogen geene vallende tanden van 
meer dan tien lagen staan; ook mogen de hoogste en laagste 
gedeelten van onderhanden metselwerk niet meer dan tien lagen 
in hoogte verschillen. Staande tanden zijn geheel verboden. 

Over nieuw metselwerk mag zonder noodzaak niet worden 

geloopen; indien het beloopen niet te vermijden is, wordt 
het metselwerk met planken gedekt. 

Des avonds bij het staken van het werk, alsmede bij veel 
regen, en overal, waar de opzichter het noodig acht, wordt 
het metselwerk met planken, steenen of matten gedekt; eiken 
avond worden de mortelbakken schoongemaakt en omgekeerd. 

'8 Morgens by den aanvang van het werk en by het begin 
van ieder schoft wordt het metselwerk schoongemaakt en 
met zuiver water ingewasschen. 

§ 56. Gevelwerk. Bij gevel- en daarmede gelijkstaand 
werk moeten de stootvoegen zuiver te lood boven elkander 
komen en moet er met de noodige zorg tegen gewaakt 
worden, dat de dagzijden der steenen niet met mortel in 
aanraking komen. Desgevorderd moeten de steenen aan den 
voorkant op veeren worden gemetseld. Het gebruik van 
zoutzuur tot reiniging is streng verboden. 

§ 57 (241—244.) Rollagen, vlechtingen en ezels
ruggen. De rollagen, vlechtingen en ezelsruggen worden 
in doorgaand verband en in geen geval over beertjes ge
metseld. 

De rollagen op bekleedingsniuren worden naar buiten 
afwaterend gelegd. 

De vlechtingen moeten aan het ondereind ten minste eeu 
drieklezoor, aan het boveneinde twee tut drie steenen hoog 
en alle zooveel mogelijk even lang zijn. 

§ 58 (245 —247.) Gewelven. De gewelven worden 
zuiver naar de porring en nauwkeurig sluitend gemetseld 
op formeelen, die met latten of smalle planken worden bekleed, 
waarop de voegen worden verdeeld en afgeteekend. 

De formeelen worden volgens aanwijzing der directie op 
wiggen gesteld, de toppen een weinig hooger dan de voor
geschreven hoogte van het gewelf j-voor halfcirkel- gewelven 
bedraagt het verschil ougeveer '/„„„ der spanning, met een 
minimum van 3 mM. , 

De onderlinge afstand der formeelen mag niet meer dan 
0.75 M. bedragen. 

De formeelen worden, dadelijk na de sluiting van het 
gewelf, door het terugslaan der wiggen een weinig gelost 
maar mogen niet dan na verkregen toestemming van de direc
tie worden weggenomen. 

Het gewelf wordt aan beide zyden gelijktijdig opgemet
seld. Het verband in het metselwerk wordt volgens aanwijzing, 
der directie geregeld naar het formaat der steenen en den 
straal van het gewelf. De laatste opsluiting mag niet anders 
als met heele steenen geschieden. Woidt het gewelf in af
zonderlijke rollagen over elkander gemetseld, dan worden 
onmiddellijk na de sluiting van de eerste rollaag de formeelen 

• -t 
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alsvoren gelost en de voegen van elke volgende rollaag af-
geteekend in het volgeraapte buitenoppervlak der vorige. 

De aanraseering der gewelven geschiedt aan beide zyden 
gelijktijdig met waterpasse lagen metselwerk of met beton 
naar verkiezing der directie. 

§ 59 (245—247.) Omgekeerde gewelven. Omge
keerde gewelven worden zuiver naar de mal gemetseld, in 
de as van het werk beginnende en van daaruit naar weers
zijden gelijktijdig voortwerkende. 

§ GO (248.) Verbinding van nieuw met oud met
selwerk. Verbindingen van nieuw met oud metselwerk 
geschieden met vallende ot' staande tanden of met kasten 
van op te geven afmetingen. In het laatste geval mo't in 
het ondereind der kasten de noodige ruimte vrij gehouden 
worden voor het inklinken van het nieuwe metselwerk. 

Het oude metselwerk wordt vooraf goed schoongemaakt, 
afgeschrobd en begoten. 

Bynietselingen tot herstelling van muren geschieden in 
behoorlijk verband, met steen van dezelfde soort en hoe
danigheid als waaruit de oude muur bestaat. 

§ 61 (240.) Volrapen. Het metselwerk in den grond 
en de muurvlakken, die aangeaard zullen worden, vol te 
rapen en af te kwasten in gelijken mortel als waarmede 
gemetseld is. 

§ 62 (249.) Voegwerk. Schoon metselwerk, waarvoor 
geene andere wij/.e van voegen is voorgeschreven, wordt 
onmiddellijk na het metselen, dat wil zeggen voordat de 
uitpuilende metselspecie is opgedroogd, met deze specie zelf 
plat vol ingevoegd. 

Van gevel- en daarmede gelijkstaand werk moeten, wan
neer er niet op veeren is gemetseld, de voegen, onmiddellijk 
nadat het metselwerk tot op de volle hoogte is opgetrokken, 
of ook eerdei, zoo de directie dit verkieslijk acht, 2 cM. 
diep worden uitgekrabd. 

De opengelaten of uitgekrabde voegen vol te zetten met 
zorgvuldig toebereide, met zeer weinig water innig dooreen-
geknede specie. Deze specie met deu voegspijker sterk aan 
te drukken, zoodanig dat de dagkant der voegen 3 tot 5 mM. 
bü dien van den muur terug-blijft. 

In den regel zal de samenstelling der voegspecie dezelfde 
zijn als die der metselspecie. Wordt invoegen met Portland-
cementmortel voorgeschreven, dan moet deze bestaan uit 
1 deel langzaam bindend cement, l / a kalk en 3 scherp zand 

§ 63 (250.) Herstellen van voegwerk, liij herstel
ling van voegwerk worden de losse voegen uitgehaald, de 
naden niet een stijven borstel van stof en vuilnis gezuiverd 
en, nadat de muur is natgemaakt, volgezet met Portland-
cemcntspecie van de in de vorige § aangegeven samenstel
ling of met trasmortel van l / 2 kalk, 1 tras en, naar gelang 
van de s,oort der kalk, 3 tot 5 zand. 

§ 64 (251, 252.) Verboden tijd, voorziening tegen 
den winter. Uitgenomen in buitengewone omstandigheden, 
ter beoordeeling der directie, mag niet vóór April, noch na 
October worden gemetseld of gevoegd. 

Aan het eind van het seizoen worden de onvoltooid ge
bleven metselwerken afgedekt met stroo, riet of planken; 
deze afdekking wordt gedurende den winter naar behooren 
onderhouden, een en ander ten genoegen der directie. 

§ 65 (253.) Berapen en alpleistercii. De in het 
gezicht komende binnenmuurvlakken, waarvoor geene andere 
bekleeding is voorgeschreven, worden vlak en onder de rij 

beraapt met slappen basterdtrasmortel van 2 deelen kalk, 
1 tras en, naar gelang van de soort der kalk, 3 tot 5 zand, 
of wel met kalkmortel van Doorniksche waterkalk in de 
verhouding van 1 deel kalk op 3 zand *j. 

Het wit afpleisteren van onder de ry beraapte binnen
muurvlakken geschiedt met gipsmortel van 3 deelen gips 
op 4 stuifkalk. 

(*) Beide soorten van mortel ziju eveneeer voor buitenpleister
werk dienstig. 

§ 66 (286.) Cenientbepleistering. De in cementmortel 
te bepleisteren muurvlakken worden, nadat de yoegen be
hoorlijk uitgekrabd of uitgehakt en de steenen voor zoover 
noodig ruw gemaakt zijn, van alle stof en vuil gereinigd 
en herhaaldelijk nat gemaakt. 

De mortel bestaat uit 1 deel cement op 3 deelen zand, 
desverkiezende met een weinig vette kalk, in geen geval 
echter meer dan ' ƒ 2 deel. D e dikte der bepleistering be
draagt ongeveer 1 cM. 

Het trekken van lijstwerken geschiedt in mortel van ge
lyke samenstelling als voor de bepleistering is beschreven. 

§ 67 (253.) Herstellen van pleisterwerk. By her
stelling van pleisterwerk wordt de oude bekleeding afgekapt, 
de oppervlakte ruw gemaakt, bevochtigd en als voren af
gewerkt. 

§ 68 (254.) Witten. De te witten oppervlakken wor
den vooraf glad gemaakt, des noodig door schuren met 
puimsteen, de schilfers afgekrabd en de spijkergaten dicht-
gestopt met gipsmortel van 3 deelen gips op 4 stuifkalk. 

Daarna worden zjj eens of meermalen met zeer dunne 
kalkmelk bestreken. 

§ 69 (255.) Tegelvloeren eu muurtegels. Groote 
vloertegels, plavuizen of estrikkeu, die onmiddellijk op het 
zandbed komen te rusten, worden langs de randen in een 
bed van basterdtrasmortel dragende gelegd en in dien mortel 
vast tegen elkaar aangedrukt. Is eene onderlaag van bak
steen op zijn plat voorgeschreven, dan wordt deze vast in 
het zand geklopt en met zand en water ingewasschen. Al
vorens tot het leggen der tegels over te gaan, worden op 
de onderlaag de uoodige richtlijnen getrokken en rijlatten 
bevestigd, die de hoogte van den vloer en zoo noodig ook 
de grootte der tiguren aangeven. De tegels worden in bas-
terdtras- of Portlandcementinortel gelegd. 

D6 voegen tusschen de tegels worden zoo dun mogelijk 
gehouden en eerst nadat de specie eenigszins droog is ge
worden afgestreken. 

Muurtegels worden op gelijke wijze en in gelijken mortel 
op den muur bevestigd als de vloertegels op de platte laag 
daaronder. 

§ 70. lluisriolen. De rioolbuizen zuiver gelykmiddel-
puntig in elkander in de voorgeschreven richting en helling 
te leggen. De moffen, zoover als noodig is om de middel
puntigheid te bewaren, met werk aan te stoppen en met 
stijven basterdtras- of daarmede overéénkomenden Portland-
cementmortel in te voegen. 

Ten einde het voegwerk niet door het aanleggen van 
nieuwe buizen te beschadigen, moet het invoegen telkens 
ten minste vier buizen bij het aanstoppen met werk ten 
achter blijven. 

Art. 12. B a s a l t m n r e n . 

§ 71. Metselwerk in basalt. De basaltzuilen worden 
naar behooren van vuil en slijk gereinigd, aan den kop voor 
zoover noodig met den moker bijgewerkt en op den muur 
gekruid of gedragen, maar niet gerold. 
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Het verwerken in den muur geschiedt aan den voorkant 
zuiver in de voorgeschreven richting, te lood of onder de 
vereischte valling en verder zoodanig, dat de zuilen zooveel 
mogelyk passend in elkaar sluiten en naar alle kanten heen 
verband wordt verkregen. Zy worden vol en zat in den 
mortel gelegd, nadat deze in de knepen der voegen door 
bet inzetten van kleine stukken basalt- of baksteengruis 
zooveel mogelyk in dunne lagen is verdeeld. Het steengruis 
vooraf naar behooren nat te maken. 

De mortel is basterdtras of daarmede overeenkomende 
Portland-cementmortel. 

Het werken met staande tanden is verboden. Vallende 
tanden mogen geene grootere hoogte hebben dan 1 M. De 
hoogste en laagste gedeelten van den muur mogen ook niet 
meer dan 1 M. in hoogte verschillen. 

De bovenkant der basaltmuren wordt zoo vlak bewerkt, 
dat de onderkant der dekzerken overal naar behooren on
dersteund wordt. 

§ 72. Voegen. Het invoegen geschiedt, zoodra mogelyk 
na het metselen, platvol, in sty ven mortel van gelyke samen
stelling als die, waarmede is gemetseld. Voor zoover noodig 
worden de voegen vooraf uitgekrabd en in dat geval met 
water nagespoeld. De specie sterk in de voegen aan te 
drukken. (Wordt vervolgd.) 

V E R Z I N K E N ONDER E E N E D E K L A A G V A N 
ALUMINIUM. 

F . STÜKZEL te Hamburg overdekt het zinkbad om de 
oxydatie te verhinderen met gesmolten aluminium, waardoor 
de vorming van asch en hartzink tot op ongeveer de helft ver
minderd wordt, van wat daarvan by de tot dusver gebruikelijke 
manier met salmiak, vet en glycerine wordt gevormd. Ook 
spaart men nog zink uit, doordien de deklaag van aluminium 
het mogelyk maakt zeer fijn met zink te overtrekken. 

(Dingler's Polyt. J.) 

V A K L I T E R A T U U R VOOR A M B A C H T S L I E D E N . 

De heer H. L. BOKHSMA, directeur der ambachtsschool 
te 's Gravenhage, wydt in een der laatste Nos. van De 
Tijdspiegel een opstel aan dit onderwerp. Hy doet daarin 
uitkomen, hoezeer m Nederland de aanstaande Ambachtsman 
op het punt van literatuur over zyn vak misdeeld is, in 
vergelyking met den leerling uit de hoogere standen, die, 
op de school vertrouwd geworden, met de talen der om
liggende staten, een groot deel der buitenlandsche literatuur 
over het vak zyner keus ter zyner beschikking heeft. Zeer 
zeker is het voor den burger van een klein land met eigen 
taal een groot nadeel, dat goedkoope vakboeken schaarsch 
*P, tengevolge van het betrekkelijk gering getal lezers 
en koopers. De grootere leerboeken over Burgerlijke en 
Waterbouwkunde zyn niet enkel te dnur, maar geven den 
leerling in het ambacht ook niet wat hem noodig is. 

De heer BOEBSMA geeft in zyn geschrift een overzicht 
van de eigenlijke leerboeken voor den timmerman, den 
smid, den schrijnwerker, den schilder. Wie dit leest zal 
hot met hem eens zyn, dat de voorraad niet groot is. 
Eveneens ontbreekt het aan wis- en werktuigkundige leer
boeken, speciaal voor den ambachtsleerling ingericht. Wat 
er is dagteekent voor een deel uit vroegere dagen en is 
D>et meer op de hoogte van den tijd, terwyl een ander 
deel vertaald werk ia en daardoor een min of meer uit-
heemsch karakter behouden heeft, dat de waarde van het 
boek voor den Nederlandschen werkman geenszins verhoogt. 

Voorts wordt er gewezen op hetgeen in de technische 

geschriften van den lateren tyd geacht mag worden aan 
de ontwikkeling van het ambacht ten goede te kunnen ko
men en ten slotte spreekt de schryver de hoop nit, dat in 
de verschillende kringen der vakmannen meer en meer zal 
worden getracht de vakliteratuur van onzen ambachtsstand 
met een reeks echt Nederlaudsche boek- en plaatwerken aan 
te vullen, inhoudende wat van vroegere bloeitydperken der 
ambachtsnyverheid navolgenswaardigs overbleef en wat de 
tegenwoordige tyd van hare beoefenaars eischt. 

De heer BOERSMA heeft, naar het my voorkomt, een 
onderwerp aangeroerd, dat ten volle onze belangstelling 
waard is. Moge er een weg gevonden worden om het een 
met het ander tegen zoo lage pryzen verkrygbaar te 
maken, dat zelfs de geringe middelen van den ambachtsleer
ling voldoende zyn om hem de aanschaffing ervan mogelyk 
te maken. v. D. K. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Algemeene Voorschriften. 

Amsterdam, 5 Maart 1894. 

Den heer J. A. van der Kloes te Delft. 
Naar aanleiding van Uwe ontwerp-voorschriften in het 

No. van 3 Maart ben ik zoo vry eenige bezwaren en vra
gen op te werpen. 

Welk voordeel is er aan verbonden een heipaal voor 
fundeeringen niet van een punt te voorzien? Bereikt men 
dan wel zoo gemakkelijk de vaste lagen? 

Ten opzichte van het heien met den waterstraal komt 
het my wenschelyk voor, dat hieraan worde toegevoegd, 
dat de Directie ten allen ty'de het recht heeft met de ge
wone stooniheistelling de drie laatste tochten te consta
teeren, wat valhoogte, gewicht, blok enz. betreft, als volgens 
bestek te bepalen. Eveneens zon men bij gebruik van de 
z.g. Morrionsheistellingen kunnen bepalen, dat steeds een 
gewone stooniheistelling aanwezig moet zyn. Deze laatste 
zoude dan als controle-stelling, dienst moeten doen. 

Wat de lasschen betreft, vind ik voor de kespen een 
schuine haaklasch ongemotiveerd. Daar de pen van den paal 
gewoonlyk midden door de lasch gaat, wordt genoemde lasch 
meestal verknoeid en vind ik een gewone half-en-halliasch 
met haaksche borsten hier beter haar plaats. Mocht er 
trekkracht op werken, wat by kespen zelden voorkomt, dan 
is de pen van den paal daar om dienst te doen. 

De lengte van de lasch zou niet tweemaal, doch drie-
maal de dikte van het hout moeten bedragen. 

Vindt U het nuttig, dat by gezond hout, dat ouder water 
blijft, zooals by fundeeringen gewoonlyk het geval is, de 
verbindingen met teer of creosoot-olie worden bestreken? 
Goed hout verrot niet onder water. 

Met de meeste hoogachting, 
L. J . RIJNINK. 

Hemden, 5 Maart 1894. 

Den heer Redacteur van der Kloes. 

De door U in „de Ambachtsman" van 3 Maart j.1. voort
gezette ontwerp-voorschriften geven my aanleiding tot 
enkele kantteekeningen. 

Ik ben het namelijk niet met U eens, dat de wyze, 
waarop plaats en richting der palen worden uitgezet, van 
het standpunt der directie niets afdoet, integendeel is de 
bepaling in de bestaande A. V. omtrent het leggen van 
een heiraam van soliede materialen zeer noodig, omdat dit 
heiraam, goed vastgelegd, steeds controle geeft en tevens 
gelegenheid geeft om zonder de plaatsbepaling in gevaar 
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te brengen, heimachine en stelling te verzetten, palen in te 
brengen enz., wat met een uitzetting door piketten by'na 
niet doenlijk is. 

In § 38 worden voorschiften voor de uitvoering gege
ven; het verwondert mij, dat door U volstrekt geen onder
scheid wordt gemaakt by de bevestiging der kespen en sloven 
op de palen; of deze alle aan drukkende, dan wel aan 
oppersende krachten hebben weerstand te bieden; ik kan 
tenminste niet aannemen, dat U geheel onbekend zijt met 
de proefnemingen aan het Merwedekanaal te Vreeswijk en 
Vianen gedaan, omtrent verschillende bevestigingen der kes
pen op de palen en naar aanleiding waarvan bij alle fun 
deeringen aan genoemd kanaal dit onderscheid in het oog 
is gehouden; daarom zijn de palen onder de muren van 
sluizen, duikers en bruggen, die alleen aan verticale krach
ten hadden weerstand te bieden, bevestigd op de wy'ze 
als door U is aangegeven, doch voor palen in sluisopenin-
gen of onder sloven, die door steunen tegen schoorpalen aan 
oppersende krachten moeten weerstand bieden, is een wijze 
van bevestiging gevolgd met eiken proppen en wiegen, die 
bij zorgvuldige toepassing en uitvoering zeer aau te bevelen is 

Fig. I. Bijgaande schetsen geven U eene voorstelling 
ervan: Fig. I is de paalpen, uitgezaagd en 
gereed om de sloof te ontvangen; Fig. II is 
eeue doorsnede over het gat der kesp; Fig. Il l 
dezelfde doorsnede met de bevestiging der 
pennen in het gat. U ziet daaruit, hoe de 
vezels der palen door het indrijven der proppen 
en wiggen omgezet en ineen genepen worden 
en tegen oppersen veel beter bestand zijn, 

zoodat ik de derde alinea zou 
willen gelezen hebben : „ De ga-
„ten iu de kespen en sloven 
„moeten geheel sluiten om de 
..lange zijden der pennen en van 
„onder om de korte zijde ervan. 
„Voor palen, alleen weerstand 

„moetende bieden aan beneden-
„waartachen druk, worden de gaten 
„aan weerszijden van de pen 1 cM. 
„langer gemaakt en met droge 
„eiken wiggen, ieder van boven 
„minstens 2 cM. dik, opgesloten, 
„terwyl voor palen, die aan opper
sende krachten moeten weerstand 
„bieden, de bevestiging met eiken 

Fig. II. 

.. . cM. . . . 

Fig. III. 

' vil', 

„proppen en wiggen moet geschieden, nader in de bestek-
,.kon te omschrijven". 

Tegen de 5e alinea dier § heb ik ook bezwaar; ten le. 
moet de verbinding van sloren, kespen en kloosterhouten 
liefst zoo weinig mogelijk een schuine haaklasch zijn, 
aangezien liet in werking komen van groote krachten 
(zooals gronddruk in slappe terreinen) in de richting der 
kespen of sloven aanleiding geeft tot het over elkaar schui
ven van schuine lasschen, zelf al zijn deze door bengels 
versterkt (ik heb hieromtrent persoonlijke ondervinding) 

2e. Is eene lengte der lasschen gelijk tweemaal de hoogte 
te weinig en zou dit minstens driemaal de hoogte moe
ten zyn. 

3e. Zou ik de lasschen van kespen en sloven nimmer op 
een paal, maar juist tusschen twee palen in nemen en deze 
lasschen door stroppen of bouten versterken, omdat de 
lascheinden verzwakt worden door het inhakken van de 
gaten voor de pennen en inscheuren het gewone gevolg is 
bij het bevestigen; het komt mij voor dat deze alinea al
leen moet behelzen: „De lasschen voor kespen en sloven 
„zijn minstens driemaal zoo lang als hare dikte te nemen, 
„zij liggen tusschen de steunpunten en worden met stevige 

„stroppen of koppely'zeis met schroefbouten aan elkaar be-
„bevestigd". 

In § 42 lees ik, dat voor den breeuwnaad de kanten 
der vloerliggers over eene breedte van 25 mM., b' mM. 
schuin gestrekcu moeten worden; 't is toch zeker de be
doeling, dat de breeuwnaad 6 mM. wij 1 is en dus iedere 
plank 3 mM. moet schuin gestreken worden, want 12 mM. 
wijdte is veel te groot. Het zou mij aangenaam zyn U te 
hebben overtuigd van de gegrondheid mijner opmerkingen. 

Met de meeste hoogachting, 
J . H. DE VRIES, 

JJngew. Opzichter bjd. Waterstaat. 

Bij het begin beginnende, valt het eerst de vraag van 
den heer RIJNINK te beantwoorden omtrent het niet aan
punten der palen. Ik heb indertijd te Dordrecht met de 
bekende aannemers-firma GUBKS. E K verschillende fundeering-
werken uitgevoerd, altüd met onaangepunte palen; wjj dach
ten er zelfs niet over het anders te doen, overtuigd als 
wü waren, dat een paal met eene platte punt vaster moest 
staan, dan een met eene spitse punt. Het inheien heeft 
nooit eenig bezwaar opgeleverd, maar, al mocht dit ook 
iets moeielijker gaan, dan zou dit alleen bewijzen, dat de 
paal meer weerstand biedt aan belasting dan anders, wat 
voor het werk te meer zekerheid moet geven. Ik wensen 
die bepaling daarom te behouden. 

Het ten alle tijde voorhanden moeten hebben van eene 
gewone stoomheistelling bij andere heitoestellen en hij spuit
werk komt mij te bezwarend voor en zou m. i. al het 
voordeel te niet doen, dat langs anderen weg te verkrijgen 
is. Verplicht overleg niet de directie geeft dunkt mij vol
doenden waarborg. By belangrijke werken bepaalt men 
tegenwoordig immers meest door grondboringen de lengte 
der palen. Is men daar nog niet gerust op, dan schrijve 
men by bestek het heien van proetpalen met de gewone 
heistelling voor, doch is eenmaal het werk in uitvoering, 
dan dienen proefnemingen ten koste van den aannemer bil
lijkheidshalve uitgesloten to blijven. 

Het zou geen zin hebben de verbindingen onder water 
met teer of creosootolie in elkaar te zetten. Uit de betrek
kelijke zinsnede zyn een paar woorden weggevallen; zij 
moet aldus luiden: 

liij geleerd ol' gecreosoteerd werk alle vergaringen vóór 
het inzetten ruim met houtteer of' creosootolie te bestrijken. 

Mochten er meer deskundigen zyn, die met den heer Dn 
VUIKS de eerste zinsnede vau § 1!)7 der Ryks A. V . wil
len behouden zien, dan ben ik niet ongenegen deze over te 
nemen, hoewel ik het nut ervan blyf betwijfelen 

De heer DK VUIKS boude mg' echter ten goede, dat ik 
vooralsnog niet erg ingenomen ben met de door hem afge
beelde nieuwe wyze van bevestiging van kespen op palen. 
Het komt my voor, dat de pen er zeer door verzwakt en 
dat, als er werkelijk eens eene groote, door geen tegendruk 
beteugelde oppersende kracht op de kesp ging werken, de 
pen weldra afgetrokken zou worden, veel eerder dan by de oude 
manier van pennen opwiggen. 

Een ongenoemde lezer kan zich er niet mede vereenigen, 
dat de pennen der palen te lood worden afgewerkt. Hy' 
laat ze aan de smalle zjjden eenigszius taps, sleepeud af
werken, omdat daardoor betere sluiting van de pen aan de 
onderzijde wordt verkregen Daar de timmerlieden, zegt hij, 
altyd de maat nemen op de bovenkanten der pennen en zij 
de gaten ook altijd aan den ruimen kant nemen, worden 
de gaten wel door de wiggen gesloten aan de bovenzijde, 
doch zyn zy aan de onderzijden niet gesloten, wat toch 
zeer gewenscht is. Daarby komt, dat wanneer de pennen 
te lood moeten zyn, zy allicht ietwat vliegend worden eu 
dan wordt het kwaad erger. Zyn de pennen echter sleepend 

afgewerkt, dan wordt ook aan de onderzijde het gat goed 
gevuld. 

Ik kan mij met dezen gedachtengang best vereenigen 
en stel daarom voor de betrokken zinsnede in den aanvang 
van § 38 in dezen zin te wyzigen: De pennen eenigszius 
keepend aj te werken, met waterpasse borsten. 

Dezelfde lezer heeft bezwaar tegen de open naden in de 
fnndeeringvloeren § 40. Ik heb dit altyd zoo gedaan en 
er uiij goed by bevonden. De open naden laten niet enkel 
de planken vry' zwellen als zy, droog aangevoerd, latei-
onder water komen, maar zy dienen ook tot watergemeen-
schap bij het droog houden van den put. Vooral by den 
aanleg van rioolwerken, waar men met lange smalle fun-
deeringputten te doen heeft, is dit voordeel niet te ver
smaden. 

Nog wil hy § 212 der A. V. Zwalpen behouden Als 
men die § echter goed leest, staat er eigenlyk niets in, 
dat van belang kan zijn, als het bed van droog mos en teer, 
twee materialen, die my' voorkomen eikaars werking te 
niet te doen, omdat het mos door het teer belet wordt nat 
te worden en op te zwellen. 

Wat de lasschen betreft, ik heb die altyd meer beschouwd 
als een middel om den stukken hout by het stellen eene 
vaste plaats te geven, dan van eenige waarde voor de 
sterkte der constructie en zoek deze laatste meer door het 
in verband verspringen van lasschen en stuiknaden dan 
door versterking der koppelingen. 

Ik heb er niets op tegen om de lengte der lasschen 
op drie-, inplaats van tweemaal de dikte van het hout te 
bepalen en, zooals de heer RIJNINK voorstelt, er rechte liplasschen 
van te maken. 

In le cyfers voor de afmetingen der breeuwnaden is eene 
fout ingeslopen, echter niet wat de wijdte, maar wat de 
diepte van den naad betreft. Ik ontving over dit onderwerp 
een uitvoerig schrijven van een ervaren Bcheepsbouw-inge-
nienr alhier, waaruit ik de voornaamste punten hieronder in 
een afzonderlijk opstel, getiteld: „Breeuwwerk" laat volgen. 

In de waterbouwkunde zal de dikte der te breeuwen 
planken afwisselen van 6 tot 10 cM. De betrokken 
tbunede in my'ne § 42 zou moeten luiden: J)e kanten 
over der dikte ongeveer 6 mM. at' te schuinen, teneinde 
een breeuwnaad te vormen. v. D. K. 

Breeuwwerk. 
Voor de afschuining der breeuwnaden zyn bezwaarlijk 

vaste verhoudingen op te geven. Men doet goed de gevallen 
oit elkander te honden, 

" waarin de planken aan groote afwisseling aan vochtig
heid zijn blootgesteld: 

*• waarin de planken altijd of byna altyd onder water zijn; 
c- waarin al of niet neiging bestaat voor de planken 

oni in de breeuwnaden langs elkander te schuiven. 
«Neem b.v. een schip, gebouwd iu Nederland en varende 

"i tropisch klimaat. Dekdeelen en huidplanken boven water 
wogen flink uit; alles krimpt. Tot zekere mate kan breeuw
werk, als het niet al te vast is, aangeslagen (zoogenaamd 
food geworden), zich uitzetten en nog dicht blyven by ver-
*i)diiiif van den naad. Nu echter wordt de naad te wijd en 
opnieuw breeuwen noodig. Daartoe wordt met het rabatijzer 
et werk, dat in den naad is, neergezet en, indien er 

e is, een dubbele draad werk toegevoegd; dat is volgens 
cPte van den naad ongeveer 2 cM. 

raiint 
fo di 

^ et het oog hierop is — en ik heb dit ook zien toe-
Passen — ] l et vjgg,. e e „ „ i e u w fok t e breeuwen met smalle 

a L'" en zoo weinig mogelijk werk. Later worden de naden 
n wat wyder en komt er meer werk in. 

H "5 tot 100 mM. dikke dekdelen voor schepen kan 
" voor de breedte der afschnining 3 / 4 van de dikte nemen 

en de wijdte van den naad boven op 13 mM. stellen. (*) 
Op een der Nederlandsche scheepsbouwwerven neemt men 

voor de wjjdte van den naad : ' / 4 inch of 19 mM. Mjj schijnt 
dat meer, dan ergens goed voor is. 

Door de bocht van de balken — de pijl of „rondte" is 
gewoonlijk l/is v a n de ' e n g t e v a n den balk — staan haaks 
geschaalde dekdeelen al iets open aan den bovenkant; daar 
dit wat te weinig is, schaaft men er een armen kant aan. 

De oude regel van FINCHAM voor geschutdekken (onder 
het opperdek) is: 

Plankdikte Aantal dubbele draden, 
iu.M. bruin werk wit werk: 
110 3 1 
80 2 1 

en voor opperdekken: 
80 2 l 
70 2 1 
UO 1 1 

Wat de huid boven water betreft, was de opvatting, dat 
het wenschelijk is het werk te brengen tot op de geheele 
diepte van den naad; ik vind vermeld, dat anders in deu 
bodem van den naad wel een begin van rotting in de plan
ken is waargenomen. Voor dit gedeelte waren er plaatsen, 
waar de spanten zoo sterk gekromd waren, dat haaks 
gestreken planken tamelyk sterk open stonden en daaren
tegen andere, waar zij daartoe afgeschaafd moesten worden. 

Voor de planken boven het berghout bepaalde FINCHAM 
het aantal draden werk als volgt: 

Plankdikte Aantal dubbele draden: 
inM. bruin werk: wit werk: 
260 11 — 
230 10 — 
200 9 — 
170 7 — 
140 5 1 
110 4 1 

80 3 1 
70 2 1 

In dit gedeelte van de huid en evenzeer in dat, hetwelk 
altijd onder water bly'ft, bestaat door de afschuivende krach
ten neiging tot schuiven in de naden. Het breeuwwerk 
moet deze neiging weerstaan cn dus vastklemmen iu de 
naden. Het grootst zijn de afschuivende krachten ongeveer 
op de helft der hoogte. Aangezien te dezer hoogte en in het al
gemeen beneden water geen krimpen voorkomt, zullen de 
naden niet, zooals in het bovendeel van het boord, op den 
duur wyder worden, tengevolge van de indrukking, door 
herhaald breeuwen veroorzaakt. 

Feitelyk worden op deu dunr de naden te wyd, maar 
dit is hier de vraag niet. Wenschelijk is het de naden niet 
wijd te maken. FINCHAM'S voorschrift voor berghouten en 
huidplanken luidt: 

Plankdikte Aantal dubbele draden : 
mM. bruin werk: wit werk 
30 l — 
60 2 — 
70 3 — 
80 4 1 

110 5 2 
140 6 2 
170 8 2 
200 i ü 2 
230 11 2 
260 12 2 
300 13 2 

(*) Aan deze opgaaf heb ik mij gehouden, v. o. K. 
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Tegels op hout. 

De heer J . H. E I L M A N N te Zaandam deelt mij een een
voudiger middel voor het vastleggen van tegels voor kachel
platen mede dan het in het vorige No. vermelde: 

Een bodem van opgeklampt 22 mils, vurenhout wordt 
overspannen met jutestof en daarop de matig verwarinde 
tegels gelegd in een papje van lijm en houtasch. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

v. D. & Z. te A l m e l o . Zoudl U ons ook kunnen mede-
deelen, hoe men petroleumvlekken uit wit marmer kan ver
wijderen ? 

Men kan zulke vlekken, zooal niet geheel verwperen, 
toch zeker minder zichtbaar maken door ze met eene pap 
van magnesia poeder en benzine te bedekken en dit eenige 
malen te herhalen. In hoever dit middel zal slagen, hangt 
echter ook eenigszins af van de plaatselnke structuur van 
het marmer. Het kan namelijk voorkomen, dat de in benzine 
opgeloste en verdunde petroleum dieper in het marmer trekt, 

zich meer verspreidt en daardoor later eene minder zicht
bare, maar grootere vlek vertoont. Geschiedt dit dan doet 
men wellicht beter het geheele marmer met een mengsel 
van petroleum en benzine in te wrijven en er als het ware 
ééne groote vlek van te maken. v. D. K. 

L. te L . Zoudt u mij door uw weekblad enkele titels 
kunnen mededeelen van werken over bouwkundige details en 
het detailleeren; zoo mogelijk met eenige aanwijzing van de 
door U voor de beste gehouden werken ? 

De vrager leze de verhandeling van den heer H. L . 
BOERSMA, hiervoren onder „Vakliteratuur voor ambachtslie
den" aangekondigd. Daarin zal hij ook het door hem be
doelde plaatwerk voor den smid van den heer MKTZELAAX 
besproken vinden. Het is oorspronkelijk van wege het Mi
nisterie van Justitie in druk gegeven, maar ook in den 
handel. v. i>. K. 

Zie Aanbestedingen, Afloop van aanbe
stedingen en Advertentien in het Bijvoegsel. 

A D V E R T E N T I E N. 

Maatschappij tot Vervaardiging en Levering van Bouwmaterialen, 

U t r e c h t . D E E I t V E M I . i l l I P . R o t t e r d a m . 
Eenige Vertegenwoordigers voor geheel Holland 

der Kalkbranderij van V. F A L L O N TIIIHIJ te Niaiuur. 
Lucas Engelsche Vuurvaste Steenfabriek te Gateshead a/Tijne. 

STIGHTSCHE S T E E N F A B R I E K UTRECHTSCHE STDDM TR ASM OLEAI 
l ^ e v e r a n c i e r s v a n 

HOLLICK'S PRIMA ENGELSCH PORTLANDCEMENT. 
Westfalia en Schifferdeckcr's Portland-Cement. 

ENGELSCHE, FRAfSCHE EN DUITSCHE DAKLEIEN. 
Tufsteen, Tras, Kalk, Gips, Eng. Aardenbuizen, 

Straatketen enz. 
ITALIAANSCHE VLOERTEGELS. - ENGELSCHE TEGELS. 

F 

Caoutchouc en Guta Percha Fabriek 
S I 1 V T J O R I S " 

B A K K E R & Z O O N , - R i d d e r k e r k , 
v e r v a a r d i g t a l l e s o o r t e n V E R P A K K I N G , K L E P P E N en B L A D E N 
voor Stoom-, Water- en andere Machines, ZUIG-, PERS- en STOOMPIJPEN, 
VELOCIPEDE-, RIJTUIG-, BILJART- en LINTZAAGBANDEN, TRAMBUFFERS, 
PAARDENHOEF-BUFFERS en RANDEN, M A T T E N (in verschillende soorten) 
met naam en op maat, HOSPITAALDOEK, om kinder- en ziekbedden rein te 
honden, TOCHTBAND voor deuren en ramen. 

R e p a r e e r t en f a b r i c e e r t WRING R O L L E N , 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 Maatschappij ter bevor
dering van Nijverheid 1885. (38) 

it 

L E I D E N . 
M a c h i n e - , S t o o m k e t e l - e n 

C o n s t r u c t i e f a b r i e k . 

SCHEKPiS B O U W W E R F 
met DWARSHELLING tang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger- en 
8poorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. t 7 ) 

Zware en lichte Smeewerken, 
A N K E R S , 

IJZEREN E N STALEN KETTINGEN, 
met c e r t i f i c a a t van L l o y d ' s 

en B u r e a u V e r i t a s . 

P . D O L k f t Z Ö W . 
Spiegel- en Vensterglas, 

BOTTERDAM. 
M O U S S E L I N E N G E K L E U R D - , 

Cathedraal-. Mat-, Geribd', 
Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

RUW S P I E G E L - , 
W I T - , KRISTAL- , BROEI en M E L K -

G r HJ A S. 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere ROZETTEN en 

RANDEN. 
GEBOGEN G L A S en D A K P A N N E N . 

L e n z e n - en P a t r i j s p o o r t g l a z e n ' 
(67) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

Alle soorten van 

ZAGEN 
en 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de.fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D. DOMINICUS & Só'HNE. 
te Remscheid-Vieringhausen (Rhelnl.) 

Gevestigd in IH'tt. (55) 
Vraagde geïllustreerde Prijscourant 

welke wü U gratis en franco toezenden. 

G r o o t e v o o r r a a d 
VAN 

STALEN BALKEN 
in allo courante profiel 
op lengten van ö 
12 Mr., opkli 
mende 

t grootere 
draagvermogen 

unnen lichtere pro
fielen in s taal gebezigd 

worden, waardoor stalen 
••ilkeii voordeeliger iu het ge 

bruik zijn dan Ijzeren b a l k e n . 

H. E. OVING Jr., I 
74 Haringvliet, ROTTERDAM. 

mmumt 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor het gebruik en bezinkt of verhard 
•tooit. Zy is gemakkelijk in het gebruik, 
luurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBURG", 
Rijswijk (Z.-II.) (70) 

LEONARD SLIGCHER, ffionnickendam. 

A M E R I K A A N S C H E H O U T B O O R M A C H I N E S E N B O R E N , 
uitmuntend fabrikaat en billijke prijs. (76) 

Houtbereiding tegen bederf 
KYAMISEERIMRICHi IMG 

II. L E N S I N K , 
ARNHEM, 

levert pask laar gekyan i seerd 
(rot- en z w a m vrij) (13) 

Rasterwerken, schuttingen. 

BROEIBAKKEN, VLOEREN, 
VLOERHIBBEft, enz. enz. 

PORTLANDCEMENT 
„JOSSOH Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT, 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 118 
„ AMSTERDAM, A . E. BRAAT, Fokke-

Simonzstraat 74. (66) 

F O K K E R S & Co. 
middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwanivorniing enz. 

Engelsche en Belgische A A R D E B U I Z E N . 
Directe dein voer ^ B W\ o i t i 111 •/ wi ENGELSCHE, DUITSCHK, FRANSCHE 

< • I P S P L \ \ k l \ en HOLLANDSCHK 

PORTI Alin rFMFNT MOSSTEENEN TROTTOIR-, VLOER-
l U - l i ü ULinLHM. V 0 0 r lî te muren, plafonds, enz. EN WANDTEGELS 

M e ' k : Knight Bevan it Sturge. l i H l i U I E U C L a , 
i n v e r s c h i l l e n d e d e s s i n » M erk: Dückerhoff & Söhne. 

D N J F - , VUUR- EN METSEL-
STEENEN. 

{31-, 

DAKPAPIER, ASPHALT 
RN VKRDKRE 

B O U W M A T E R I A L E N . 

AMSTERDAM. R A P E N B U R G 2 9 . 
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C A K B O L l M f t l 
„Van Baerle", 

E E \ I ii E A <» E \ T I \ voor 
Kederlnnd cn K o l o n i ë n : 

G. M. BOKS Co., 
AMSTER] >A>1. 

V E R F W A R E N , 
(5) 4' 11 X . 

W. J . W E I S S E N O , 
Nieuwendijk l i l te AMSTERDAM, 

fabriceert geijkte DUIMSTOKKEN, twee 
en vijf M E T E R L A T T E N , Stalen MEET-
K E T T I N G E N , BAKENS, JALONS, 
koperen en stalen PEILL1JNEN, FEIL-
L O O D E N , P E I L S T O K K E N , PEIL
SCHALEN, enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASS E RDOOZEN, 
TeekeiibelioefteiK-nUptischelnstrnmenten, 

EQUERRES, PRISMA'S, ENZ. 

Vuurvaste Steen-
F A B R I E K , 

Wed. N. S. A. Brantjes&Co,, 
i» i it M i ; n E N » . 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Pinten, Klokken. KclieKKen. Trot-
toiriegels. Smeltkroezen, etc. 

Leveren in den kortst niogelyken tijd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar teekening of 
model. 172) 

D E L I N T & C ° , ROTTERDAM. 
NIEUWE HAVEN N". 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
(59) Vraag dessins enz. 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583 bij ue Utrechtachestraat, 

A M S T E R D A M . 

BOYLE's P A T E N T 

L u c h t p o m p v e n t i l a t o r s 

en S c h o o r s t e e n k a p p e n 
Duizenden 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 onzel 
handen komt. (63) I 

Nederlandscbe Verzinkfabriek, 
VAN l>ER LINDEN & Co.|- DORDRECHT. 

A L G E M E E N 
BOUWSYSTEEM. 

BIJVOEGSEL van het technisch gedeelte van „Architectura" van Zaterdag 31 Maart 1894. 

L E K VRIJE 
Dak- en Zijbekleeding, 

Houten of IJzeren RAAMWERK, 
K . A . F I P E I J N J ' , G E B O T J W E N , 

A F D A K E N , B R U G G E N , S C H U T T I N G E N , B E S C H O E I I N G E N , D R O O G - I N R I C H -
T I N G E N voor tropische producten, R O L L E N D E K A P P E N voor Steenovens 
en Koi'lievioeren, L O S S E P L A T E N speciaal ter ve rvmiiciiiK vnn riet
matten voor steenovens, enz. in alle afmetingen en voor alle doeleinden, opgesteld 
in NKDKBLAKD of KOLONIËN; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enkele dagen. G E G A L V A N I S E E R D I J Z E R E N , ook «cuollVIe P L A T E N . 

P L A N N E N en B E G R O O T I N G E N worden opgemaakt voor elk gevraagd 
doel. O P G E S T E L D E C O N S T R U C T I E S ter bezichtiging. 

CA TALOOI op aanvraag franco en gratis. (",8) 

I T A G K > T E \ GEVRAAGD. - » 

I I 0LT1 I A I \ I > E L 
F. & A. VAN ÜEK LINDEN. - Dordrecht. 

Pitch-Pine Parketvloeren i Pitch-Pine Heiningen 
ƒ 1.75 per M- geheel gereed afgeleverd /*2.10 per M' 

V E N S T E K -
BN 

S T O O M C L A S S L I J P E R U ^ r> 
en FABRIEK voor het ornniiieiiteereii van cAl3̂  

< < J D ^ ^ > ^ NAAM-
£ X FIRMA- en 

SPIEGELGLAS. ^ ^ ^ ^ GRAFPLATEN, 
(61) 3 > in wit en zwart MARMERGLAS. 

ZANDBLAASMiCHINE. llünji^eT 
Sierlijke Monsterboeken worden op aanvrage verstrekt 

LICHTDRUKPAPIER. 
Zwaar, Prima kwaliteit, zeer gevoelig, 
rol 1 X 10 Meter . . f <>.-

„ 0.75 X 10 Meter . . f 4 . -

H, J. T. MATVELD, 
Schrijf- en Teekenbehoeften, (56) 

Wagenstraat 27 , Den Hang. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E PRIJZEN. (7iS' 

S. B R U I G O M , 
ARJtHVM-

STOOMFABRIEKEN van 3 
o 

D A K P A N N E N , V O R S T E N , B A A N T E G E L S , B A K K E N , C E M E N T - en g 
tm K U N S T Z A N D S T E E N , H Y D R O Z A N D S T E E N , C E M E N T en I J Z E R . JS. 
O (syst. MOSIKR) M O Z A Ï E K - en E F F E C E M E N T T E G E L S , R I E T P L A N K E N ' , » 
O T E R R A C O T T A , enz. <fi 

® Handel in Metselsteen en andere Bouwmaterialen. £ 
o A. OOSTHOEK & ZOON, Alfen afd Rijn. % 

C 0 Sterk conciirreerende piïj/.m direct op aanvraag, (68) . 

A A N B E S T E D I N G E N . 
tanbestedingen worden tleehti eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

v. v VN»Ai. 2 APRIL. 
Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: 1. het verrichten 

van buiten verfwerk aan zoomede van binnen verf- eu bebaugwerk 
van eenige gemeente-gebouwen; 8. het verrichten der jaaarlijlcsche 
stukadoorwerken ten behoeve .an de O. L. scholen en gebouwen 
ten dienste van bet Hooger- en Middelbaar ouderwijs. 

Dordrecht. 1 uur. Het gemeentebestuur: bet verrichten van 
behang- en verfwerk voor de woning vau het hoofd der school 
n. I. aan de Voorstraat en verfwerk aan de opzicbterswoniog bij de 
algemeene begraafplaats aldaar. 

Enschede. 7.30 uur. De architect II. E. Zeggelink, in bet 
koffiehuis van den heer Mendelaar- 1. bet bonwen van twee woningen 
enz. voor den heer J. H. Groeneveld op een terrein gelegen aan 
Botbofsweg aldaur; 2. bet bouwen van een woonhuis voor den 
beer D. I.ansink op een terrein gelegen aan den Lipperkerkneg 
boek Veenweg aldaar. 

kroningen. 12.45 uur. Het gemeentebestuur: het verbouwen van 
liet gebouw der burgerscholen in de Violenstraat. 

Jiyega (Fr.) 6 uur. Ten huize van den administreerenden kerkvoogd 
i. K. Inia: het maken van een vaste brag over de vaart achter 
de oiidlandeii aldaar. 

Ter Neuzen. 11 uur. Het gemeentebestuur: het onderhouden 
«au en bet doeu van herstelliugen en verfwerken aan de gebouwen 
en aiiiere gemeente.eigendommec, gedurende 1891, in 4 perceelen. 

DINSDAti S APRIL. 
's Uravenhage. II uur. Het ministerie van Marine: bet maken 

van twee woongebouwen voor den dienst der kustverliclitiog aan 
den Boek van Holland. 

Helder. 10 uur. De genie in de sociëteit de Eensgezindheid: 
het maken van eeue loods voor artillerie en geniemateriee! in bet 
Bastion Dirks-Adiniraal, (»erb?teringen van ondergeschikt belang in 
de stelling van den Helder), begr. f 5500. 

WOENSDAG 4 APRIL. 
Deventer. 11 uur. De genie, in bet hotel de Keizer: het aan

sluiten van Militaire gebouwen aan de waterleiding, onder beheer 
der genie te Zu'.fen, begr. f 6340. 

Uorredyk (Kr.) 12 uur. Bij den beer Hm. A. de Boer: het 
albreken der bestaande en bel weder opbouwen van een nieuwe 
voorhuizinge, bewooud door den beer Homme A. de Boer aldaar. 

Oosterhesselen (Dr.) 3 uur. Het gemeentebestuur: bet bouwen 
van eeue nieuwe echool met twee lokalen voor lager onderwijs te 
Zwioderscbe veld, gemeente Oosterhesselen aan den straatweg naar 
Hoogeveen. 

Woruierveer (N.H.) Het verbouwen van het koffiehuis van den 
heer J. RIaanboer. 

Zul feu 2 uur. Provisoren van bet O. en N. gasthuis: de ver
bouwing van een gedeelte van bet voormalige ziekenhuis aan het 
Baggeroord. 

/.vragerreen (Fr.) Het bouwen eener kerk. aanw. 2 April nam. 
2 ure. 

DONDERDAG 5 APRIL. 
Borger (Dr.) I uur. Het gemeentebestuur: het verbouwen van 

v'ijf bestaande schoolgebouwen in de gemeente, een te Borger, een 
te Drouwen, een te Drouwermood eu twee te Nieuw-Buinen, büj. 
inz- van elk der lebolen afzonderlijk aldaar, nam. 13 uur. 

Enschede. IS uur. De architect H. Reijgers, in het koffiehuis 
van den heer J. Mendelaar: het afbreken van de bestaande perceelen 
pn het opbouwen van een café met wooing op een terrein gelegen 
o»» den Haaksbergers* raat aldaar. 

Utrecht. 10 uur. De genie, op bet bureel van den eerstaanwezend-
ingenieur op Damlnst: 1. bet eenjarig onderhoud van de werken 
'u de Nieuwe Hollandsche Waterlinie vanaf de Klop tot en met 
Vreeswijk, begr. f 12.300; 2. bet maken vac eene basaltbekleeding 
°P bet watert.lud van bastion V van het fort Honswijk, (verbeteringen 
v"u ondergeschikt belang aan wtrkeu in de Nieuwe Hollandsche 
Waterlinie, begr. f 3500, beide onder bet beheer der genie aldaar. 

Zicrlkzee. 1 aar. Het dagelijksch bestuur van het wa'erschap 
Schouwen op 's Landskamer: het bezinken en bestorlen van den 
'ooroever in het district Laugendijk en de leverantie van stortsteen 
i n de distrieten de Zuidhoek, Flaauwers, Koudekerke en Langendijk 
'olgens bestek no. 183, in twee perceelen. 

ZATERDAti 7 APRIL. 
«orlnchem. 10.30 nor. De commissie voor Gemeente Belangen 

v«u de Hoogheemraadschappen de Alblasserwaard met Arkel beneden 

de Zouwe en de Vijf-heerenlanden, in de Doelen: 1. het vernieuwen 
van de zuidelijke Waa'erdeur, in de Groote Hulpsluis, in deu Moerdijk 
onder Asperen, en verdere aan die siuis uitte voeren herstellingen; 
2. het doen van herstellingen en vernieuwingen a-ui de sluizen, 
duikers, bruggengebouwen ear.., langs de Dief-, Meer- en Zuider-
Lingendijken; 3. het maken van aardewerkeo aau de Zuider-Lin-
fcndijk, onder tteukelom en Spijk; 4. het leverei van grind, bilj. 
inz. voor perc. 1, 2 en 3 uiterlijk 6 April vóór 4 uur. 

Roelofarendsveen (Z.H.) 11 uur. Het bestuur van Jen Veender- en 
Dijkerpolder, buiten de bedijking, geiiecuten Alk-uiaJe en Won-
brugge, in het café van T. VVagenaar: het afbreken mi ontruimen 
van de bestaande en het daarstellen van eene nieuwe steenen 
schutsluis, in één perc. 

Utrecht. 2 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en nij
verheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het leveren en 
plaatsen van meeipalen, waarschuwingsborden eu kilometei palen, 
en het verplaatsen van meeipalen en waarschuwingsborden langt 
bet Merwedekanaal, tusschen de schutsluis bewesten Utrechtende 
Koniuginnensluis te Vreeswijk, begr. f 2750. 

Vlaardiugen. 1 uur. Het gemeentebestuur: hel rioleereu vaa 
eenige straten en het dempen en rioleeren van een gedeelte sloot, 
aanw. 5 April voorm. 10 uur, te beginnen aan het Gemeente-
magazijn. 

DIN8DAU 10 APRIL. 
Roermond. De architect J. Jorna : het bouwen van een externaat 

aan het bestaande pensionaat dei dames Ursulinen te Roermond, 
met bijlevering der omschreven materialen. 

Rotterdam. 2 uur. De architect Jacs. van Vessem, in het hotel Coo-
maus: het bouwen van 3 panden 'an de Avenue Concordia te 
Kralingen. 

Utrecht. 2 uur. De maatschappij lot exploit, van staatsspoorwegen, 
aan bet centraalbureau bij de Moreeise Laan, bestek no. 651: het 
maken van een hoofdgebouw en verdere werkzaamheden ten behoeve 
van bet station Zwijndrecht, begr. f 29.700. 

Utrecht. 2 uur. De maatschappij tot exploit, van staatsspoorwegen, 
aan het centraalbureau bij d,e Moreeise Laan, bestek na 653: het 
maken van grondwerken, het uitbreiden tan sporen en wissels, hel 
maken van een losweg, eene standplaats voor rijtuig-n, eene goederen 
loods en eene verhoogde los. en laadplaats benevens eenige daarmede 
in verband staande wei ken op het station Maarsen, begr. f 5050. 

WOENSDAtt 11 APRIL. 
's-tJraveiihage. 11 nar. Het ministerie vun waterstaat, handel 

en nijverheid: het uitvoeren van baggerwerk tot voortzetting der 
verruiming van bet vaarwater in de rivier de Noord, behoorende tot 
tot de werken der Dordsche waterwegen, begr. f 6000. 

V Ifl.l» VI, 12 APRIL. 

's-Hertogenbosch. 10.30 uur. Het ministerie van waterstaat, 
handel ea nijverheid, aau het gebouw van het prov. bestuur: het 
bestorten vau den oever ten westen van het zeehoofd te Willemstad, 
behoorende tot de havenwerken in de prov. N. Br., beer. f 2800. 

Zuandyk. 12.30 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen eener 
school aan het Tuinpad, het maken en «tellen van <le noodige 
schoolmeaoelen, en eenige veranderingen aan het bestaande school, 
gebouw. 

/.AlEim.VW 14 APRIL. 
Breda. 2 uur. De maatschappij tot exploit, van staatsspoorwegen, 

ten kantore van den sectie ingenieur: de onderhoudswerken langs 
den spoorweg Vlissiugen—Bokstel—Geltlermalscn en Roosendaal 
—Belgische grens. 

AFLOOP YAH AANBESTEDINGEN. 

Amsterdam. Het bouwen eener synagoge ia de H outstraat. 
Laagste J. N. Heniriks aldaa- voor f 11934, gegund. 

Beltrnm. Het afbreken vaa den ouden torea en het op nieuw 
bouwen van een toren, traptoren, catecbisrauskamer, doopkapel, het 
ontmantelen der oude kerk euz. Laagste J. H. Aalbers te Oroenioo 
voor f 20000. 

De|ft. Het verbouwen en verbeteren vaa het krankzinnigengesticht, 
(binnengestiebt) aldaar. Laagste .1. M. v. Ditmars en Zn. te Mid
delburg voor f 88452. 

Deventer. Het bouwen van een nieuwe sociëteit. Laagste H. 
Lammer» aldaar voor f 16.392. 

Delfzijl. Het bonwen van een tolgaarderswoning aan de Kloos-
terlaan. Laagste C. Wolf te Heveskes en J. de Vries te Weiwerd 
voor f 469, gegund. 
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Dinlelsiis Het afdammen, droogmaken, drooghouden eu herstellen 
ran den sUgdorpel der suaticsluis. Laagste C. v. d. Vlies te Schiedam 
voor f 1450, gegund. 

Krachten. Het vervloeren en geleeltelijk vervangen der keioe-
bestraiin^ door eeu kliukerbestrating aau den noordkant der Vaart 
te Drachten, van af de wipbrug tot de draaibrug. Laagste H. Sterk 
te Oostermeer voor f 2891, gegund. 

's-Uraveuhage. 1. Het verbreeden cn verdiepen van het groot 
scheepvaarwatcr iu het Scheur boveu en beneden Maassluis. Laagste 
A. Volker Lz. te Sliedrecht en P. A. Bos te Gorinchein voor 
f 48.800; 3. de uitvoering van baggerwerk in het vaarwater der 
Koningshaven te Rotterdam. Laagste dezelfde voor f 0.53 per M'. 

's-Urnveiihnge. Het onderbond van de Rijks post- en telegraaf-
gebouwen te Leiden, ged. de jaren 1&94, 1895 en 1896. Laagste 
J. Botermans te Leiden voor f 1630. 

's-Uravenhage. Het maken en stellen van een ijzeren liebtopstaud 
bij Burghsluis gem. Haamstede en van een ijzeren iichtopstand 
aau den HeerjanspoHer bij Bruinisse. Laagste Hilversumscbe Ijzer
gieterij firma Ensiok en Co. te Hilversum voor f 3170. 

Groningen. Het amoveeren van een oude en het bouwen van 
een nieuwe boerderij te de Waarden gem. Qrijpskerk. Laagste G. 
Ossevörth te Bedum voor f 11.870. 

's-IIertogenbosch. Het doen van verbeteringen in de keukens 
in de Jacobs en Mortel kazernen te 's-Hertogen boscb, onder bet 
beheer der genie aldaar. Laagste W. L. Pennings aldaar voor f 1640, 

Herviijncu. Het verbouwen van een heerenhuis met aanhoorigbeden 
aldaar. Laagste D. v. üoijen le Gameren voor f 10526, gegund. 

Heusdcnhont. Het bouwen van een heerenhuis voor den beer 
A. van Dijk te Teteringeu in den Teteringschen Dijk. Laagste W. 
Tan Boxsel aldaar voor f 7699, gegund. 

Hcllcvoetslnis. 1. Het doen van eenige werkzaamheden tot het 
herstellen van gebouwen eu inrichtingen. Laagste A. A. E. Vee-
nenbos te Brielle voor f 4366; 2. het uitvoeren van schilderwerken 
aan diverse gebouwen en inrichtingen. Laagste H. van der Linden 
aldaar voor f 620. 

Lelden. Het verbeteren van de catiues in de Morschpoort-kazerne 
aldaar. Laagste P. J. Christiaanse te Zoeterwoude voor f 888. 

Maastricht. Het driejarig onderhoud der werken van het kanaal 
Tan Maastricht naar Luik, vojr bet gedeelte op Nederlandsch 
grondgebied, van 1 April 1894 tot 31 Maart 1897. Laagste B. 
VV. de Blecourt te Nijmegen voor f 13.444. 

Middelburg. Hel bouwen van een steiger aan de Staarthol to 
Borssele met bijbehoorende werken. Laagste L. Urand Dz. te 
Giessendam voor f 23748. 

Nederhorst den Berg. Het bouwen vau een stoom wasscherij 
met inacbiue eu ketelhuis, schoorsteen, kolcabcigplaats en een 
woonhuis. Laagste W. van der Kroft te Haarlem voor f 14.330. 

Botterdam. Het maken van eene schoeiing langs de rivier dc 
Oude Maas, ter bereiligicg van het terrein der bontbereidingsiu-
riebting te Dordrecht. Laagste J. Voordendag te Dordrecht voor 
f 1221.. 

Botterdam. Het afbreken van bestaande loodsen, opsluitkelders 
enr. enz. der chemische fabrieken te Capelle aan den IJssel, nabij 
het Kralingsrhe Veer. Laagste A. Neet aldaar voor f 2633'J, gegund 
aan Q. Keij aldaar voor f 28632. 

Schiedam. Het afbreken ran de openbare jongensschool en het 
b„uweu eentr nieuwe school aan het oude kerkhof aldaar, met de 
daaraan in verband staande werkzaamheden. Laagste J. Pinster 
aldaar voor f 16274, gegund. 

Tiel. 1. Het verhoogen en verzwaren van een vak dijk onder Hien. 
Laagste A. de Wijert te Ochten voor f 15.300 gegund; 2. het 
verzwaren van een vak dijk onder Maurik. Laagste G. Sterk Bz. 
te Heukelom voor f 1759, gegund. 

Utrecht. Het maken van een verhoogde los- en laadplaats met 
drie stootbokkeu, het maken van bestratingen en afrasteringen en 
bet opruimen van de bestaande veelading op bet station Gouda. 
Laagste Th. Verhoeven te Deventer voor f 10.900. 

Utrecht. Het afbreken der hal en het maken van een nieuwe 
bal met bijbehoorende werken op het station Vlissingen (Haven). 
Laagste firma Fr. Andriessen en V. A. Hillen & Co. aldaar voor 
f 18850. 

Zaandam, 1. Het uitdiepen van den Achterzaan. Laagste A. 
Sierhuis voor f 483, gegund; 3. het schilderwerk aan eenige 
gebouwen en directeurswoning. Laagste Gebr. Pot voor f 305, 
gegund. 3. de onderhoudswerken aan de gebouwen der gasfabriek. 
Laagste D. de Vries aldaar *oor f 138.94. 

Zwolle. Het eenjarig onderhoud Tan de werken en gebouwen 
iu de legerplaats bij Ommen, onder het beheer der genie te Zwolle. 
Laagste J . Bonthuis aldaar voor f 1333. 

Zwolle. Het doen van voorzieningen aan gebouwen enz. in de 
legerplaats bij Ommen, onder het beheer der genie te Zwolle. 
Laagsted A. v. . Veen te Bedum voor f 7168. 
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A L G E M E E N E V O O R S C H R I F T E N V O O R D E 

U I T V O E R I N G V A N W E R K E N . 

(12de Vervolg.) 
Aanmerkingen op en bezwaren legen deze ontwerp-vootschriften, 

van weikeu aard en tan wien ook, zullen mij ten allen tijde zeer 
welkom zijn. 

De tusschen ( ) geplaatste cijfers duiden de overeenkomstige §§ 
der Rijks A. V. aan. v. D. K. 

Art. 13. W e r k i n g e h o u w e n s t e e n . 

§ 73 (250.) Stellen der steenen. Kleine stukken ge
houwen steen, die door één man te hanteeren zijn, worden 
vol en zat in den mortel gezet en door wry ven en kloppen 
op de juiste plaats gebracht. 

Groote stukken worden zuiver op hunne plaats op lapjes 
lood gesteld, zoodat er eeue voeg van ongeveer (i mM. wijdte 
onder open blijft, welke met behulp van de sabel met mortel 
wordt volgepompt, totdat de steen op de specie drijvende 
komt te liggen (*) 

Den mortel is van gelijke samenstelling als die, waarin 
het aansluitende metselwerk wordt uitgevoerd. 

De zijden van den steen, die met mortel in aanraking 
moeten komen, worden vooraf behoorlijk met water gedrenkt. 

(*) Men vergelijke de mededeeliugen vau den heer A. M. in ons 
No. tan 18 Nov. 1893 en van den beer A. N, GODEÏUOY in dat 
vau 16 Dec. d. a. v. 

§ 74 (260 ) Oiideriiietseleii vnn dorpels. Dorpels 
van deur- en vensterkozijnen eu soortgelijke stukken worden 
niet dadelijk iu liet midden, maar alleen aan de einden dra 
gende ondermetseld, terwijl de laatste platte laag onder het 
middengedeelte wordt weggelaten, totdat het metselwerk 
zijne zetting heeft bekomen. 

Dorpels van tweelicbtkozijnen moeteu uit twee, die van 
'1' ii'lichtkozynen uit drie stukken bestaan, en onder de 
voegen evenals aan de einden ondermetseld worden. 

§ 75 (261.) Verbinding der steenen onderling en 
•net andere materialen. De verbinding van gehouwen 
•teen, zoo met het metsel-, hout- en ijzerwerk, als tusschen de 
steenen onderling, geschiedt met ankers, krammen en doken 
en gesmolten lood of een der andere gietmaterialen in § 50 
genoemd. De dookgaten worden zwaluwstaartvorniig gehakt. 
Overal waar houten of ijzeren stykn, palen of kolommen op 
natuursteen komen te rusten, wordt eene tusscheulnag van 
hladlood aangebracht van 16 KG. gewicht per M \ 

Het ijzerwerk ter bevestiging is, ook al mocht dit niet 
t o t in de bijzonderheden in het bestek zijn beschreven, voor 

rekening van den aannemer en wordt geacht in den pry's 
van den gehouwen steen begrepen te zijn; zoo ook het 
giet- en platlood. 

Voor zoover in de A V. bepalingen noodig zijn betreffende den 
vorm, de afmetingen en de bewerking der steeurn, behooren deze, 
naar het mij voorkomt, iu de Afd. Materialen te huis. Ik zou daarom 
de laatste zinsnede van § 18 dier Afd. (Vergelijk het No. van 28 
Oct. 1S93 — bij vergissing staat daar § 8 in plaats van 18) aldus 
willen wijzigen en aanvullen: 

„De draagvlakken worden onder de rij vlak, doch ruw 
afgewerkt. De "newerking der dagzijden geschiedt volgens 
teekening en opgaat." 

„De hoogte of dikte der blokken gehouwen steen moet 
met een rond getal lagen van het baksteeniuetselwerk over
eenkomen." 

„Voor den inhoud van eiken steen wordt genomen het 
kleinste parallelopipedum, dat eromheen kan worden be
schreven." v. L>. K. 

Art. 14. B e t o n w e r k e n c e n n e n t s t e e n . 
§ 76. Verwerken van beton in den natte. Het 

storten van beton onder water kan op tweeërleiwyze ge
schieden, en wel 1° door middel van trommels of bakken 
en 2U door middel van kokers. 

Belontrommels of bakken. De vorm van den betonbak moet 
zoodanig zijn, dat de inhoud ervan by het ledigen zoo min 
mogelijk in beweging komt. Met het oog daarop verdienen 
ijzeren trommels van halfcylindrische gedaante aanbeveling, 
met scharnieren in de as van den cylinder, (f) Worden er 
houten of ijzeren bakken van hoekigen vorm gebezigd, dan 
moeten deze niet hoog, maar vooral plat van vorm zyn. 
De inrichting voor het uitstorten der bakken moet van zoo-
danigeu aard zijn, dat dit niet eer mogelijk is, voordat de 
bak op den bodem rust. 

Het beton wordt in den buk, om het uitspoelen by het 
onderdompelen te beletten, met zorg aangestampt en gelyk 
gemaakt; het oppervlak ervan moet met een stuk geteerd 
zeildoek worden afgedekt, dat aan eene zyde van den bak 
bevestigd en langs de andere met gewichten bezwaard wordt, 
zoodat het by' het zinken van den bak niet kan opdrijven. 

De stortbak wordt met behulp van eene loopkraan neer
gelaten, telkens ongeveer de breedte van den bak ver
springende, zoodat het uitgestorte beton een oppervlak 
aanneemt, dat in twee richtingen regelmatig gegolfd is. By' 
het storten der volgende laag moet de bak telkens in de 
knepen dir vorige worden neergelaten. Daartoe worden op 
den rand der kisting afwisselend met menie en teer. op 
afstanden gelijk aan de helft der breedte van den stortbak, 
merken aangebracht, die de richting aangeven, waarin de 
bak telkens moet worden verplaatst, in dien zin b. v. dut 
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de roode merken dienst doen tijdens het storten der oneven 
en de zwarte bij de even lagen. 

Betonkokers. De kokers voor het storten van het beton 
z(jn in doorsnede vierkant en hebben 0 .75 tot 0 . 8 0 M. 
wijdtn; zy' kunnen van hout of ijzer zijn vervaardigd en 
moeten in beide gevallen in de hoogte uit stukken van 1 
M. lengte bestaan, die gemakkelijk af te koppelen zyn. Aan 
het boveneind eindigt de koker in een eveneens gemakkelijk 
afneembaren trechter. 

De koker wordt met zyn ondereind op 1 M. boven den 
te bestorten bodem opgehangen in een loopkraan of rolwa
gen, zoodat bij in twee lichtingen kan worden voortgescho-
ven. Hy wordt in den aanvang met behulp van een stortbak, 
in den trant als hiervoreu is beschreven, met beton gevuld 
tot aan het eind van het werk gevuld gehouden, zoodat er 
onafgebroken — zy het ook des nachts met halve kracht — 
moet worden doorgewerkt. 

Telkens na het voleindigen van eene laag wordt de 
betonkoker, zonder hem te ledigen, 1 M. omhoog gehaald, 
het bovenste stuk afgekoppeld, de trechter op nieuw opge
zet en met het aanvoeren van beton voortgegaan. 

HU het storten van beton in den natte moet het water, 
waarin gestort wordt, zoo min mogelijk worden geroerd; 
afmalen tot lager peil is in geen geval geoorloofd. 

Zoodra het werk zoover is gevorderd, dat het beton boven 
water begint te komen, wordt het water voor zoover mo
gelijk uitgelioosd en liet oppervlak van het gestorte beton 
in den droge waterpas afgewerkt. 

(f) A U men aan den trommels 1.10 M . middellijn en eveu zooveel 
lengte geelt en er bij het vullen een pirainidaleu kop opzet onder 
hellingen van I J op 1, dan kan hij ongeveer a / a M 3 vast aange
slagen betou bevatten. 

§ 77. Verwerken van beton i n drooggemaakte 
fuiideeriiigputteii. Kan het beton in den droge worden 
gestort, dan wordt het op zijne plaats in het werk zorg
vuldig in lagen van 18 tot 2 0 cM. dikte uitgespreid, waarbij 
er vooral op gelet moet worden, dat al de steenen goed 
rondom in den mortel komen te liggen. Het uitgespreide 
beton wordt door twee tot vier man met houten, met ijzer 
beslagen stampers van ongeveer 2 0 cM. breedte en 12 tot 
1 5 KG. gewicht, aangestampt, totdat het dicht aaneenge
sloten ligt en er zich water aan de oppervlakte vertoont, 
waarna het storten wordt voortgezet. (°) 

(0) Deze w>;ze van uit"oering wordt in Ü u i t s c k l a n d bij werken 
in cement beton algemeen gevolgd eu is daar bij ervaring gebleken 
de b ° s t e te ziju. Zij verdient daarom evenzeer voor trasbe'.ou aan
beveling en is verre te verkiezen boven de hier te lande gebruikelijke 
manier, die daarin bestaat, dat het beton in brijachtigen toestand 
wordt bereid en in den bij aardwerk gebruikelijker trant uit den 
kruiwagen langs de hellinsr wordt afgestort, ten einde bet als modder 
te doen ineenklinken; bij zulk werk is het onstaan van krimpscheuren 
geenszins uitgesloten. 

§ 78. S tampwerk i n eementbeton. De uitvoering 
van werken in stampbeton volgens § 5 2 der Afd. Bouw
stoffen (No van 16 Dec. j.1.) geschiedt in gelijken zin als 
in de vorige § is beschreven. 

By werken van grooten omvang moet rekening worden 
gehouden met het uitzetten en krimpen van het beton by 
afwisseling van vochtigheid en droogte en geene maatrege
len worden verzuimd om krimpscheuren te voorkomen. Met 
het oog daarop wordt by de uitvoering de volgorde der 
onderdeelen zoodanig geregeld, dat het werk telkens by ge
deelten, zoo spoedig mogelijk als de vastheid toelaat, door 
aanaarding en bedekking met aarde aan den invloed der 
zonnestralen kan worden ontrokken. 

De waterdichtheid wordt by' deze soort van werk ver

kregen door afpleistering met mortel van 1 deel Portland-
cement en 2 tot 2 ' / 2 scherp zand, zoo noodig met toevoe
ging van ' / ,„ deel vette kalk in den vorm van kalkmelk 
om den mortel sraydiger te maken. 

Nadat de betonwand met een ruwen bezem en water 
ter dege is afgewasschen, en plekken, die toevallig glad 
zijn, behoorlijk ruw zyn gehakt, wordt hij m t den dikken 
mortelbry in twee tot drie lagen over elkander, ter geza-
menljjken dikte van ongeveer 1 cM. beraapt en onder de 
rij vlak afgepleisterd Zoodra de pleistermortel gebonden is, 
wordt nog een dun laagje enkel cement met het stry'kbord 
eroverheen aangebracht en met het strykblok glad ge
maakt. Glad maken door middel van metalen gereedschap 
is met het oog op het gevaar voor bladders en scheuren, 
verboden. 

De bodem van het werk wordt geheel op gely'ke wyze 
afgepleisterd als de wanden, behalve dat, in plaats van de 
laatste afpleistering met enkel cement, alleen een weinig 
droog cement op de nog natte pleisterlaag gestrooid en met 
het strykblok glad gemaakt wordt. 

By waterdichte betonkelders, waarvan de hodem in het 
gebruik aan beschadiging blootstaat, wordt op de waterdichte 
laag nog een werkvloer aangebracht, van 8 cM. dikte beton 

§ 79. Portlaildeeilientvloereii. Doorgaande cement 
bevloeringen moeten geheel als stampbeton behandeld worden 
ter dikte van 5 c.H. op eene platte laag harden baksteen 
in zand. De verhouding der specie is 1 deel Portland-cement 
op 3 deelen scherp rivierzand. Alvorens met het stampwerk 
aan te vangen moet de onderlaag ter dege met zand en 
water worden iugewasschen. Het stampwerk mag over niet 
meer dan 1 M. breedte tegelyk onder handen genomen wor
den. De bevloering onder de ry' vlak af te werken iu de
zelfde specie en waar grootere gladheid verlangd wordt, te 
bekleeden met een dun laagje cement-mortel van gely'ke 
deelen cement en zand. 

§ 8 0 . Cemeiitsteeii. Voor het maken van ceinentsteen 
in blokken gelden de bepalingen voor stampwerk in cement. 
De specie bestaat, naar gelang van den aard van het werk, 
uit l deel Portland-cement op 5 tot 7 deelen grindzand, 
zonder toevoeging van grover grind of steenslag. De dag
zijden worden, zoodra de voorwerpen genoegzame vastheid 
hebben bereikt om ze van den vorm te kunnen ontdoen, 
glad afgewerkt met een dun laagje mortel van gely'ke deelen 
Portland-cement en lijn zand of wel door eene zeef met 
gelyke specie bestrooid, als die waaruit zy zyn vervaardigd, 
en het fijne goed, dat erdoorheen gaat, met het truweel aange
drukt en glad gestreken, zoodat het al de groote poriën 
in de oppervlakte opvult. In het laatste geval ondergaan 
de stukken, zoodra zy genoegzaam zyn versteend om ver
werkt te kunnen worden, nog eene laatste bewerking, be
staande in het afkwasten met enkel cement en water en 
het inborstelen daarvan met een sty'ven borstel. 

Het verwerken en stellen van betonstukken geschiedt 
overeenkomstig Art. 13 . 

Art. 15. P a n n e n d a k . 

§ 8 1 . (262.) Panlatten. De panlatten van 2 2 by 35 
mMs. vurenhout op zoodanige wijdte gespijkerd, als over
eenkomst met eene goed sluitende ligging der pannen. 

Hollandsche pannen en daarmede overeenkomende hand
vormpannen, moeten met haar ondereind, naargelang van de 
steilte van het dak, 7 tot 9 cM. over elkander komen. 

By machinale pannen wordt de afstand der panlatten 
naar den vorm en de afmetingen der pan geregeld. 

§ 8 2 . (262. ) Dakpannen en vorsten. De pannen naar 

den eisch te verdekken, zoodat zij goed sluitend komen te 
liggen. 

De vorsten by Hollandsche en daarmede overeenkomende 
pannen aan de onder- en boveueinden met doorgaande reepen 
lood van l 1 /» cM. breedte op de ruiters vast te spijkeren. 

De tegen de hoekkepers en langs de kielen komende 
voegstnkken eveneens met doorgaande reepen lood te be
vestigen. 

De reepen lood te snyden uit bladlood van 2 0 K G . 
per M 8 . 

§ 8 3 . (263) . Aanstrijken. Niet beschoten pannen daken 
worden aan de binnenzijde dicht aangestreken met slappen 
basterdtiasmortel van 2 deelen schelpkalk, 1 tras en 3 
scherp rivierzand. De specie met zorg te bereiden en tot 
een gelijkmatig stijf deeg dooreen te kneden. De pannen 
vooraf naar behooren nat te maken. 

De vorstpannen buitendaks met gelijke specie aan te 
strijken en door het inzetten van brikstukken of panscher-
ven zooveel mogelyk in dunne lagen te verdeelen. Het 
steen- of pannegrnis voorat goed nat te maken. 

Het aanstrijken geschiedt zoo mogelyk by vochtig weder, 
althans niet by feilen zonneschijn. 

Art. 16 . L e i e n d a k . 
§ 8 4 . ( 2 6 5 ) Samenstelling. De samenstelling van 

leiendak geschiedt volgens de zoogenaamde dubbele dekking. 
Daartoe worden de leien in gely'k formaat rechthoekig of 
volgens opgaat in andere regelmatige gedaante bekapt. 

Zij worden met hun ondereind zuiver naar den draad in 
waterpasse rijen gelegd; de leien moeten ia het verband 
verspringen, zoodat in elke rij de leien midden boven de 
voegen der vorige ry komen te liggen en zoover over elkaar 
heen schieten, dat de leien van elke rij door die van de 
daarop volgende derde ten minste 8 cM. wordeu gedekt. 

Elke lei wordt met twee verzinkte leinagels op de latten 
of het dakbeschot bevestigd; by dakbeschot te zorgen, dat 
beide spijkers altyd in dezelfde plank komen. De dikste 
leien worden onderaan verwerkt. 

De onderste ry leien komt in het verband op eene ry 
voetleien te liggen van zoodanige hoogte, dat zy 8 cM. 
onder de tweede ry schieten, De onderrand der leien bUjft 
ter voorkoming van beschadiging 2 tot 3 cM. binnen den 
teen van het dak. De bovenranden van het dak af te dekken 
met eene stormlaag, waarvan de onderrand ten minste 8 cM. 
over de tweede ry van boven heenschiet; de leien voor deze 
laag volgens aanwijzing te bekagpen. 

§ 8 5 . (265 . ) Daklood. Het voetlood moet zoodanige 
breedte hebben, dat het tot ten minste 8 cM. onder de tweede 
ry' leien reikt; het moet 5 cM. over de gootbekleeding 
heenscuieten, doch los daarvan blijven, zoodat by vernieu
wing der gootbekleeding, het voetlood kan worden opgebogen. 
De zijranden van het dak te voorzien met de noodige looden 
leien, hebbende ten minste 6 cM. opstand. Het noklood 
moet zoodanige breedte hebben, dat het aan weerszijden de 
leien ten minste 1 0 cM. dekt. De ruiters op de hoekkepers 
te dekken met looden roeven, die aan weerszijden ten minste 
4 cM. over de staande kanten der looden leien heenschieten. 
Het killood moet aan weerszijden ten minste 8 cM. door 
de leien worden gedekt. 

Het noklood mag niet minder dan 2 5 KG. per M*. wegen; 
»' het andere lood 2 0 K G . per M a . 

Onder en op de ladderhaken lapjes lood aan te brengen, 
op zoodanige wijze dat geen inwateren mogelijk is. 

§ 8 6 . (266.) Herstellen van leien dak. By herstel
ling van leiendaken worden de leien, die niet op de gewone 

wyze met leinagels bevestigd kunnen worden, van onder 
afgehangen in leihaken van verzinkt y'zerdraad van 2 1 / , mM. 
middellijn, waarvan de omgebogen punten in de voegen der 
vorige ry leien in het dakbeschot worden gedreven, (f) 

(f) Met behulp van zulke leihaken worden tegenwoordig geheele 
daken afgedek'; met het oog daarop sehijnt het mij overbodig 
bet gebruik daarvan bij herstellingen te beperken, tot één op de 
vijf of zes leien, zooals dit in de Rijks A. V. met de hangloodjes 
is geschied. 

E I G E N S C H A P P E N V A N V L O E I I J Z E R BIJ 
L A G E T E M P E R A T U U R . 

(Vervolg op liet No. van 2 April 1892) 
Op de door Prof. STKINER medegedeelde wyze werden 

vloeiyzeren strooken door zwavel-ether en koolzuur tot op 
— 5 6 a 7 5 ° C. afgekoeld. 

By temperaturen, onder 0° C , steeg of daalde (aange
geven door -f- en —) de 

Elasticiteits- I ... , . . HZ " 
I Uitrekking. Breukgrens. grens. j 

Percentsgewijze uitgedrukt. 

+ 6 

By getemperde (*) 
proefstrooken . . -\- 11 — 1 4 

Niet getemperde 
strooken . . . - f - 1 1 — 1 2 + 3 
Bij slagproeven met het afgekoelde materiaal nam men 

eene aanzienlijke toename van de broosheid waar; strooken 
van gely'ke dikte en soort weerstonden by: 

Normale temperatuur (+ 15° C.) . . 1 5 slagen. 
Onder 0 ° C 6 „ 

Met het dalen van den warmtegraad verminderde wel de 
uitrekking, maar onregelmatiger. 

J . L . TERNEDEN. 
Millheim ajd Ruhr, Februari 1 8 9 4 . 

(*) Onder getemperd wordt verstaan strooken heldor rood warm 
gemaakt en afgeschrikt in water van 25 tot 28° C. Wij zullen 
dus, in voorkomende getallen, slechts van eene temper- of 
afscbrikproef spreken. 

T E N T O O N S T E L L I N G T E H A R L I N G E N . 

Men schryft ons uit Harlingen dat de aangiften voor 
den aldaar in Mei 1 8 9 4 te houden wedstryd voor hand
werkslieden in Nederland, met daaraan verbonden Kunst-
nyverheidstentoonstelling, naar aanleiding der vele aan
vragen, die nog dagelyks by den Secretarie, den heer D. 
O. ZIJLSTRA, inkomen, door de afdeeling Ny verheid der Com
missie voor volksvermaak tot 1 5 April e.k. opengesteld is; 
na dien datum is de aangifte onherroepelijk gesloten. Gaarne 
vermelden wy' .tevens dat de Burgemeester der gemeente 
Harlingen tot eere-voorzitter benoemd, deze functie bereid
willig op zich heeft opgenomen. 

DIJK- E N O E V E R V E R D E D I G I N G . 

Het is byna algemeen bekend, dat de golfslag by storm
winden, inzonderheid langs de zeekusten, eene ontzettende 
kracht voortbrengt, waartegen op den duur zelfs de hardste 
rotsgesteenten niet bestand zyn. Waar dus langs de Zeeuw-
sche stroomen en elders de oevers en zeekusten moeten 
verdedigd worden, is eene zorgvuldige bescherming dezer 
laatste een allereerste vereischte. 
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Zooals de meeste wetenschappen, heeft zich het verdedi
gen van dijken, oevers en kusten ook trapsgewijze ont
wikkeld; inzonderheid do meerdere toepassing van natuur
steen, heeft daaraan een belangrijken stoot gegeven. 

Het vertrouwen op de oude wyzen van verdediging was 
vaak zoo overwegend, dat men niet dan onder de noodig 
geachte reserve, de nieuwe wyze van verdediging in toe
passing bracht. 

De eerst bekende schrede tot verbetering bestond 
hoogstwaarschijnlijk in eene glooiing; van enkel briksteen 
of puin op krainmat en rysbekleeding met staak of per-
koenrjjen, waarby deze laatsten, zoo voor de golfbreking 
als tegen het afzakken en omlaag rollen van het puin 
aangewend werden. Diezelfde wyze van verdediging werd 
ook toegepast met gebruik van natuursteen. Vervolgens-
vond eene meer gesloten bezetting van natuursteen ingang, 
doch nog steeds scheen men geen afstand te kunnen doen 
van staak- of perkoenrijen tusschen den steen, zoodat deze 
manier van verdediging aan de Noordzeekust, zelfs op groote 
schaal met zware paalwerken, werd toegepast; b.v. de West-
kapelsche dyk op den hoek van Walcheren. 

Langs de rivierdijken, waar de golfslag minder krachtig 
is, bracht men by steenbezetting direct eene gesloten be
kleeding aan, zonder perkoen- of staakryen tusschen den 
steen. 

Meermalen is reeds de vraag in mij opgekomen, of dat 
stelsel van golfbreking niet af te keuren is. Immers de 
golf bezit alleen dan hare grootste kracht, wanneer zy in 
haren voortgang rechthoekig gestuit wordt. Nu is het waar, 
dat zy dan niet zoo hoog tegen de dijkhelling opgestuwd 
wordt, doch daartegenover staan nadeelen, die in. i. veel 
gewichtiger zyn. Ten eerste dat hout spoediger dan steen 
verteert, en daardoor zichzelf en de glooiing losweikt; 
ten andere, dat de mindere duurzaamheid van het hout al 
spoedig veel onderhoudskosten veroorzaakt. 

Indien men den voortgang der golven niet door hout-
versperringen stuit, zullen zy hare kracht in de hoogere 
opstuwing verliezen, waarbij dan meerdere djjkhoogte en 
breedere steenbezetting noodig zullen zyn. Het ly'dt m. i. 
geen twyfel, of de uitwerking der golven zal dan minder 
geweldig en dus ook minder vernielend zyn, mits de glooi
ingen maar niet te steil genomen worden. 

Verder zal eene goed gezette steenbekleeding, zonder 
hout erttisschen, ongetyfeld veel dichter en duurzamer 
zyn, dan met houten palen ertusschen. 

Zooals ik hiervoor heb aangetoond, schynt my het ge
bruik van al dat hout tusschen glooiingen van natuursteen een 
verouderd voortleven van oever- of dijkverdediging te zyn 
en zou ik de proef willen nemen met een zware, naar den 
eisch gezette steenglooiing van znilenbasalt. De mogelijkheid 
bestaat echter, dat ik heb misgezien; in dat geval hond 
ik my voor eene betere beschouwing, zoo mogelyk gestaafd 
door ondervinding, aanbevolen. 

C. A. VERHEIJ. 

Elshout b/d. Kinderdijk, 8 Februari 1894. 

E E N E G R A P H I S C H E M E T H O D E OM I J Z E R 
E N S T A A L T E K E U R E N . 

De ingenieur A. E. HÜNT behandelde op 't internationale 
ingenieurs-congres te Chicago een door hem bedachte methode 
om staal te keuren. 

Een kort bericht over zyne interessante lezing volgt hier. 
Belangstellenden, die haar geheel kennen willen, worden 

verwezen naar het in druk verschenen verslag van genoemd 
congres. 

HUNT besprak eerst de tot dnsver gevolgde methoden. 
Dat zyn: 
lo. De trekproeven. Het per eenheid van doorsnede be

palen van de grens der veerkracht, door de uitrekkingskracht, 
die breking doet ontstaan. In verband hiermede de uitrekking 
by gegeven lengte (de rek en de vermindering van door
snede, d. i. de samentrekking op de breuk, beide in percenten. 

2o De bnigproeven Deze worden koud of warm verricht 
en onder verschillende omstandigheden, zooals b.v, na lang
zaam of plotseling ontlaten (afkoelen) nadat het yzer eerst 
tot roodgloeihitte is gebracht. 

8o. Ue ponsproeven. De bepaling van de vergrooting 
(opruiming) van geboorde of geponsde gaten, door raiddel 
van druk of hamerslagen uitgeoefend op een stalen doorslag. 

4o. /.Je valproeven, waarby onder gegeven onstandighedeu 
proefstukken worden verbryzeld onder de opvolgende slagen 
van een vallend gewicht (wentelhainer). 

5o. Het scheikundig onderzoek omtrent de samenstelling 
van 't staal. 

Volgens HUNT zyn de proeven onder no. I, 4 en 5, ge
noemd, gewoonlijk te weinig in aantal om een wezenlijk 
gebrek in homogeniteit aan te tonnen. Daarenboven kunnen 
bjj verschillende proefstukken van een zelfde monstei (staaf, 
ingot enz) aanmerkelijk afwijkende uitkomsten worden ver
kregen. Dezelfde afwijkingen kunnen ook ontstaan, door 
kleine wijzigingen te brengen in de wyze, waarop men de 
proeven neemt, met name het sneller of langzamer verloop 
der trekproeven, de vergrooting van den schok by de slagen 
der valproeven, alsmede door 't opwekken van nevensspan-
ningen (wringing) in 't proefstuk. 

Het stellen van veel voorwaarden heeft vanzelf ten ge
volge dat de toe te stane grenzen minder ruim genomen 
worden, waardoor dikwyls materiaal wordt afgekeurd, dat 
niet slechter is, dan ander dat aangenomen wordt, alleen 
omdat het aan de gestelde eischen voldoet. 

Hiervan ondervinden ön de ingenieur, die de proeven leidt, 
dus de voorwaarden opstelt, èn de ingenieur-contractant, 
beide in geljjke mate, de onaangenaamheden. HUNT stelde 
daarom het volgende voor: 

Men neme van het te keuren staal verschillende proef
stukken van een bepaalde dikte. In eenige daarvan worden 
gaten geponst. In andere boort men gaten, die later met 
den doorslag opgeruimd worden, weer andere worden door
geknipt of ingesneden. De krachten, die vereischt worden 
om genoemde bewerkingen te verrichten, worden daarna 
vergeleken, met de krachten, die noodig zijn oin standaard-
proefstukken van dezelfde dikte, geheel op dezefde manier 
te behandelen. 

Op overeenkomstige wijze wordt een vergelijking gemaakt 
tusschen den verrichten arbeid, of factoren daarvan, by het 
bewerken der proefstukken, (ook in verschillende tjjdperkeu 
dier bewerking) en den verrichten arbeid by het behandelen 
der standaardproefstukken. 

Onder verrichten arbeid wordt hier verstaan, het product 
of de resultante van 3 factoren. 

hetzij om een gat van gegeven diameter 
te ponzen a. 

De eerste is de 1 of wel een bepaalde insnijding te doen b. 
kracht noodig: ] of om een bestaand gat, tot op een ge-

gegeven maat te verwijden, te ver
ruimen c. 

De tweede is de doorloopen ruimte, d. i. de weg, dian de 
kracht tijdens den duur der proeven aflegde. 

De derde is de tyd, gedurende welken men de kracht 
laat werken. 

Neemt men na een assenstelsel aan, waarby dan de or

dinaten voorstellen de krachten in KG. en de abcissen, 
den afgelegden weg in M., dan kan men b. v. op milli-
meterpapier direct een grafische voorstelling geven van den 
verrichten arbeid en in elk stadinm, de samenstellende 
factoren nameten en dus vergelijkingen maken tusschen de 
onderzochte proefstukken en de standaardstukken. 

Tot het constrneeren dier grafische lynen heeft HUNT 
een klein werktuigje in gebruik, warvan in zyne verhande
ling ook een beschrijving voorkomt. 

Delft, 1 Maart '94. P. A. SCHROOT. 

R E C H T Z E T T E N V A N E E N S C H O O R S T E E N . 

Een meesterstuk van practische bouwkunst is korten tyd 
geleden uitgevoerd te Oaternberg by Essen. Een 83 M. 
hooge schoorsteen van de rajjnraaatschappy „Zollverein" 
(Schacht I), die in 18t30 werd gebouwd, was in den loop 
des tyds, hetzy door den invloed van het weder , hetzij 
tengevolge van slecht werk, 2 M. scheef gaan staan en 
maakte zoo een angstigen indruk. Daar het niet onmogelijk 
scheen, dat de schoorsteen op een goeden d a g geheel en al uit 
zyn verband zou gaan en om zou vallen, waardoor dan eene 
onmetelijke schade zou ontstaan en ook nog menschenlevens 
zouden g evaar loopen, zoo besloot de maatschappij verleden 
voorjaar den schoorsteen om te trekken. 

Eerst wendde men zich toch nog tot verschillende Duit-
sclie specialiteiten met de vraag of het niet mogelyk zou 
zjjn den schoorsteen recht te zetten. Ze weigerden aan die 
eerste a a n v r a a g te voldoen, met het oog op het groote 
gevaar, dat er bestond voor omvallen en de daaruit ont
stane onkosten. Alleen ééne firma, en wel KLAPPBOTII & 
AnoLPii te Dortmund bood aan de schoorsteen in zyn ouden 
stand te zetten, zonder dat daardoor het bedryf schade zou 
lijden. Na vier weken was het werk met sucees klaar, de 
schoorsteen staat nu weer kaarsrecht - in de lucht. 

De kolossale schoorsteen is op drie plaatsen dwars door
gesneden, alleen daardoor was het mogelyk hem weer recht 
te zetten. Dat aan dit rechtzetten groot gevaar ver
bonden was, is te hegrypen. Eene enkele windvlaag had 
den schoorsteen toch kunnen doen omwaaien, toen hy, door
gesneden, op een paar blokken hout stond. De genoemde 
firma heeft werkelijk een werk uitgevoerd, wat tot nog toe 
niemand had gedaan. (Dortm. Gen. Anzeiger.) 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen worden ilecht» eenmaal in deze rubriek opgenomen-

' M t M m ; 9 APRIIi. 
A m s t e r d a m . 12 uur. Het gemeentebestuur: het verrichten van 

eenige werken aan de brandweerkazerne op het Weesperplein. 
Jaarsveld (Utr.) 1.30 uur. Dijkgraaf en hoogheemraden vso den 

kk'iijk Benedendams en IJsseldam in het Dijkhuis: 1. het weder-
brengen van den IJsseldam en een gedeelte vau den Lekdijk 
"enelendams ter gezamelijken lengte van 1200 M . op de afmetingen, 

n»rian bij de vorige dijkverzwaring gegeven, met bijkomende 
*erk ( ; n . 2. de levering vau grint voor de dijks- co Poldergrintwegen ; 
••bet vervoer van die grint. 

Hvjverdttl. 1 uur. De directie der K o n . stoomweverij aldaar, iu 
•*'tationsLoffiehail aldaar: het vergrooten barer bestaande weverij. 
Oldeboorn (|) r.) De heer M . K de Jong, bij Q. Sinnema: bet 

«ouwen van eene kleine koemclkerij aldaar. 
^ Woeusel (N .Br . ) 6 uur. De heer P. L . Strijbos ten kofflehuize 

•n J . Nooijen op het Broek . het bouwen van twee bijgebouwen, 
*n zijn woonhuis, met bijleveriug van alle materialen. 

« W a r t s l u U . 12 uur. Het gemeentebestuur: het afbreken van 
ne woning en het op dat terrein bouweu van een nieuw gemeen-

""nis met aangrenzende woning. Begr. f 11.500. 

m NM) v(. 10 APRIL. 
Borcnlo (Geld.) 11 uur. Bij Rabe op het Drietelaar: het tim. 

roer-, metsel- en srr.idswerk vso eeoe te bouwen schuur aldaar, met 
gedeeltelijke bijlevering van materialen. 

's-tïravenhag-e. 3 uur. De architecten A . Jacot en W . Oldewelt, 
namens hun principaal dn Maatschappij DP Witte Brug, in het 
hotel De Witte B r u g : het bouwen van 14 perceelen op een tene iu 
bij genoemd hotel. 

Naardeu. 10 uur. De geoie op het bureel van den eerstaanwezend-
ingeneur ie Naardeu : 1. het eenjarig onderhoud der kazernegehouwen 
enz. aldaar. Begr. f SOK); 2. het eenjarig onderhoud Ier werken te 
Naarden, Uitermeer en Hinderdam. Begr. f 5450; 3. het eenjarig 
onderhond der werken en kazernegebouwen langs de Vecht vau 
Kijkuit tot Maarseveen. Begr. f 5300; 4 . eene verving van kazer-
negebouwen en werken te Naardeu en te N i e u w - r s l u i » . Begr. f 1500, 
alles onder het beheer der genie aldaar. 

WUENSDAU 11 APRIL. 
Enschede. 12 uur. De architect II. E . Zeggelink, in bet koffiehuis 

van Meudelaar: het afbreken van 't beslaande woonhuis en bet 
daar ter plaatse bouwen van een woonhuis met winkel, gelegen 
aau de Haverstraat aldair. 

Maassluis. 12 uur. l e t gemeentebestuur: bet repareereu en 
vernieuwen van eenige gedeelten kaaimuren langs de vlieten en de 
haven, te zameri bedragende pl. in. 120 Ma metselwerk. 

St. . l aeo l i i -Paroch ie (Fr.) De architect J . Winters Jz . : de 
belangrijke vertimmering aar, de b^erenhuizinge, staande op het 
Noordeinde van den Koudeweg aldaar. Biij . inzenden voor of op 
11 Apr i l . 

DONDERDAG 13 APRIL. 
Eerscl (N.Br.) 2 uur. Het gemeentebestuur: het doen van eene 

vernieuwing aan het loretspits. 
's-Uraveuhuge. 2 uur. H e l gemeentebestuur: het verrichten van 

buiten- eu biuuenverfwerkeu en behangselwerkcii aau verschillende 
gemetnte-gebouwen en scholen, in 5 perc. 

Utrecht. 10 uur. De genie, op het bureel Damlust: het eer jarig 
onderhoud van: 1. de werken en kazeruegebouwen te Utrecht en 
op de legerplaats bij Zeist; begr. f 9900; 2. de werken in de 
stelling van Honswijk- begr. ) 2400: 3. de werken te Wijk bij 
Duurstede en vandaar tot O d i j k ; begr. 4050; en eene verving 
vau: 4. werken eu gc'iouwen in de \'icuwe Hollandsche Waterlinie 
van af dc Klop tot cn met Vreeswijk; begr. f 1100; 5. kazernea 
gebouwen te Utrecht; begr. f 1600; alle onder het beheer der 
geuie aldaar. 

Dordrecht. 12 uur. In het koffiehuis van L . van Dongen, aan 
het Scheffersplein: 1. het afbreken en herbouwen van bet 
bovengedeelte der heul i n d e n Eersten Kruisweg langs de Noordzijde 
van den Boenderweg; 2. alvorig der heul in den Eersten Kruisweg 
over de Kapoenkreek. 

/. v l i KI' w. 14 APRIL. 
Breda. 2 uur. De maatschappij tot exploitatie vau staatsspoor

wegen, ten kantore van den sectie-ingenieur: de onderhoudswerken 
langs den spoorweg Vlissingen—Bokstel—Ueldermalsen en Roosen
daal—Belgische grens. 

Edam. 10.30 uur. Het gemeentebestuur: het doen van vernieuwin
gen cn herstellingen aan de haven te Voleudam. 

Woerden. 10 uur. De genie, op bet bureau van den opzichter 
vau f o r t i f i c a t i ë n : het eenjarig onderhoud van de werken en kazer
uegebouwen enz. te Woerden eu te Wierickerschans, ouder het 
beheer der genie te Utrecht. Begr. f 385(1; bilj. inzenden uiterlijk 
13 Apri l , nam. 3 uur op het bureau vnn den opzichter van for t i f i ca t i ën . 

DIX8DAU 17 APRIL. 
Rotterdam. 1 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen van een 

accumulatoren-station aan de Coolvest, hoek Leeuwenlaan, ten 
behoeve der electrische verlichting en krachtsoverbrengiug. Aanw. 
10 A p r i l , 's morg. 11 uur. 

/. v ITi:i> vi. 21 APRIL. 
Utrecht. 2 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en nij

verheid, aan het gebouw van bet prov. bestuur: het uitbreiden 
van het gebouw voor bet siuispersoneel der schutsluis in bet 
Merwedekanaal bewesten Utrecht. Begr. f 8100. 

Utrecht. 2 uur. Het ministerie van waterstaat, bandel en 
nijverheid, aan het gebouw van bet prov. bestuur: het bouwen 
van eene dubbele sluisknechtswouing voor het personeel van de 
Koniuginnensluis te Vreeswijk; begr. f 9000. 

AFLOOP TAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het bouwen van eeu dubbele woning bij de faoriek 

aan de Haarlemmerweg te Sloten. Laagste i, J . P. Thuring voor 
f 11.400. 
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Alkmaar. Het maken der verschillende werken tot stichting van 
eene atoombemaling te Aartswoud, met behoud der bestaande 
natuurlijke lozing. Laagste J . Hi 11e te Ursum vo:>r f 102.703, gegund. 

Breda. Het aansluiten van de militairen gebouwen te Breda, 
aan de waterleiding (eerste gedeelte). Laagste Tb. Kcssels aldaar 
voor f 1645. 

Breda. Het bouwen van een brug over brt Gooikensgat in den 
Oostpolder onder Oosterhout. Laagste Tb. Blijlevens Az. te Made 
voor I 2586. 

Cadzand. Het afbreken van de bestaande en bet bouwen vaa 
eene nieuwe pastorie. Laagste F. P Cbrittiaanse te Oostiurg voor 
f 4444. Gesund aan M. Gbijsels Mz. aldaar voor f 4800. 

Doeticchen. Het bouwen van een nieuwe school met 5 lokalen 
en woning. Laagste F . A. Wamelinck aldaar voor f 7546. 

Drachten. Het albreken en weder opbouwen met werkplaats der 
huizing in bet dubbele Gebuurte te Zuid-Drachten. Laagste H 
Hendriks aldaar voor f 965, gegund. 

Deventer. Het aausluiten van militairegebouwen aan de water* 
leiding Laagste firma Vos te Zwolle voor f (974. 

's-Wraveubugc. Het maken van twee woongebouwen voor den 
dienst der kustverlichting aan den Hoek van Holland. Laagste M. 
Oostdijk te Heenvliet voor f 15557. 

'g-Uravenhage. Het bouwen van cellen bij de strafgevangenis 
te 's-Hertogenbosch. Laagste F . v. d. Schroot te Tilburg voor f 58527. 

's-Wravenbage. Hel maken en stellen vao 2 ijzeren lichtopstanden 
op Rozenburg. Laagste F. M. Blom te Haarlem voor f 2827. 

Haarlem. Het bouwen van drie woonhuizen aan den Zijlweg 
aldaar. Laagste J . v. d. Boomgaard aldaar voor f 21540, gegund. 

Haarlem. Het leveren en plaatsen van meerpalen langs de dijken 
van te; Merwedekanaal in Noordholland. Laagste G. Schermers te 
Dossem voor f 2550. 

Havelte. Hel bouwen van een stoomzuivclfabriek en directeurs
woning. Laagste H. v. d. Bosch te OosterwolJe voor f 8640. 

Heemstede. Het gedeeltelijk amoveeren en verlengen van de 
ijzeren brug met bijkomende werken. Laagste 8. P. Adriaanse aldaar 
voor I 320. 

Jutfaas, tiet bouwen van een gesticht met scholen ens. aldaar. 
Laagste N. Willemse te Vreeswijk voor f 22S40. 

Kaatsheuvel. Het maken van 30 stuks eikenhouten banken, ten 
behoeve der in aanbouw zijr.de kerk. Laagste M. vao der Broek 
te Viokel voor f 1000, gegutd. 

Krabbeiid(jke. Het boawen van een nieuwe steenen schuur in 
den Zimmermaopolder gem. Rilland.Bath. Laagste C. Verheul. 
Micbielseo te Bergen op Zoom voor f 1727, gunning aangehouden. 

Kniiire. Het herbouwen eener afgebrande boerenplaats te BlnB. 
keuham. Laagste J . Weijs te Volleobove voor f 8720. 

Maastricht. Het inrichten van woningen voor gehuwde militairen 
aldaar onder beheer dtr genie te Nijmegen. Laagste L . Hoedemakera 
aldaar voor f 3333. 

Onderdendam. Het vernieuwen van de brug beooorden Wehe 
en de loopbrug bij Molenrijge. Laagste Cb. v. d. Veen te Eenrum 
vóór f 6685, gegund. 

Purmerend. 1. bet amoveeren van een scheepswerkplaats; 2. 
bet bouwen van een gemetselde bergplaats lang pl m. 29 M. voor 
brandstoffen met bovenwoning; 3. een werkplaats en 2 regenbakken 
voor den heer W. Veldhuis aan dea Acliterdijk aldaar. Laagste 
Jb. Baud aldaar voor f 4986. 

Sleen. Het vergrooteo van de school voor lager onderwijs te 
Veenoord, gem. Sleen. Laagste H. eu J . Oldenkamd te Niéuw-
Amsterdam voor f 2965, gegund. 

Utrecht, liet bouwen van een winkelhuis hoek Oude Gracht- en 
Viokeoburgstraat, vooi rekening van de beeren Peek en Cloppenburg. 
Laagste VV. M. Reijerse te Blauw Kapel voor f 18.967. 

Utrecht. Het maken van de grond-, spoor- en diverse werken 
voor de uitbreiding van bet stations-emplacement Vlissiogeo (haven) 
en de opheffing van het lokaalstation Vlissiogeo (Stad), Laagste H . 
Wienhoven te Schiedam voor f 33650. 

Winterswijk. Het verbouwen vao ten winkelhuis. Laagste A. 
Nuijs aldaar voor f 1393, geguod aan G. W. ter Haar voor f 1458. 

Wormerveer. Het bouwen van een rijstpakbuis aldaar, onder 
directie van de architecten van Kossem eo Vuijk te Amsterdam. 
Laagste V. Pb. Braun te Beverwijk voor f 56.906. 

A D V E R T E N T I E N. 
Een practisch BOUWKUN 

DIG T E E K E N A A R en ONT 
WERPER, bekend met moderne talen 

zoekt plaatsing, 
in binnen of buitenland. De beste refe
rentiën staan hem ten dienste. 

Adres: No. 415 aau het bureau van 
dit blad. 

D E L I N T & C , ROTTERDAM. 
NIEUWE HAVEN N". 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
(59) Vraag dessins ene. 

Mij. tot Vervaard, en Lever, van 
Bouwmaterialen. 

voorheen DE ERVEN H.TRIP. 

Rotterdam. (77) Utrecht. 

J . VAN DER ËNDT & ZoONS 
STOOMBOEKDRUKKERIJ, 

T E M A A S S L U I S , 

is er geheel op ingericht om alle sooiteu 
van D R U K W E R K E N met den meesten 
spoed tot zeer billijke pijzen te leveren. 

BELANGRIJKE 

BOEKVERKOOPING, 
J. H. DUNK, Rotterdam, 

Van 23—28 April a.s. de verzame
lingen nagel, door de HH. A. E. ROEST 
V A N LIMBURG, Lid Prov. St. v. Z . -
Holl., J . C. VAN WIJK, Architect, H. 
WEYMANS LIGTENBERG, Architect 

Afd. I, Bouwkunde, waarbij gevoegd 
de bibliotheken van Mej. R. DE GOEJE 
(AGATHA) e.a., bevatt o.a. eene collectie 
in fraaie stempelbanden. De catalogus 
wordt op aanvraag franco toegezonden, 

C . W A S S E R & C o . , 
HOOFDAGENTEN van 

Ie Duitsche fabrieken voor: 
de echte Pyrostat Roosterstaven in 

alle vormen en afmetingen. 
Pouplier's Isoleer bekleedingsinate-

riaal voor Stoomketels en püpen. 
Howaldts Metallieke pakking en Voe

ding wa terrein igers. 
Sander's prima gezuiverde Mineraal 

oliën en < o i i - i - i i uitvetten. 
Van Haerle's gekamde Poetskatoen 

en Poetsdoeken. 
Riehter's Kamradsmeer, Drjjfriemenvet-

ten en Roestwerende IJaerverf. 
Eichler's Smeerpreparaat voor pakking 

en kranen enz. 
Schulie's Uzer- eu Staaldraadtouw, 

Kabels enz. enz. enz. 

UTRECHTSCHE 

HYDROZANOSTEEN WERKEN» 
V a n d e P o l & W i c k o p , 

UTRECHT, 

' " H Y D R A U L I S C H E Z A N D S T E E N 
volkomen gelgk aan N a t u u r s t e e n en 
uitsluitend door steenhouwers bewerkt 

In voorraad: 
DORPELS, NEUTEN, BORDESPLA

TEN, TRAPTREDEN, GOOTSTEENEN, 
GRAFMONUMENTEN, BALUSTERS, 
P A L E N voor scheidingen en hekwerk, 
SLIJPSTEENEN, enz. 

Fabriek en Kantoor: Kroeielaan-
Merwedekanaal. (62J 

P O R T L A N D C E f f l B N T 
„JOSSON Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGEK 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT, 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 11* 
„ AMSTERDAM, A . E. BRA A T .Pokkr 

Simonzstraat 74. (66' 

Ctf (0 
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u 
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STOOMFABRIEKEN van 
D A K P A N N E N , V O R S T E N , B A A N T E G E L S , B A K K E N , C E M E N T - en 
K U N S T Z A N D S T E E N , H Y D R O Z A N D S T E E N , C E M E N T en I J Z E R , 
(syst. MONIER) M O Z A Ï E K - en E F F E C E M E N T T E G E L S , R I E T P L A N K E N , 
T E R R A C O T T A , enz. 

Handel In Metselsteen en andere Bouwmaterialen. 
A. OOSTHOEK & ZOON, Alfen afd Rijn. 

Sterk conciirreerende prijzen direct op aaiirrnujr, (68) 

GO 

CD 
- I 
GO 
-t' 
fa 

o 

Groote voorraad 
VAN 

STALEN BALKEN 
in alle courante profielen 
op lengten van 5 t 
12Mr.,opkli 
mende met 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor het g e b r u i k en bezinkt of verhard 
nooit. Zjj is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedko op. 

S t a a l k a a r t e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK .,KRAAIJENBUR6", 
(70) R i j s w i j k • / . - l t . 

DE GROEVEN 
VAN 

J. MEURIN 
te Andernach a/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (8) 

l:i AndernachscheTras 
en Trassteen 

op strengste keur verder: 
D U I M - of Z W E M S T E E N ; L A -

V A G R O T S T E E N beste en goedkoop-
ste S I E R S T E E N voor Tuinen,Terrassen 
Tuin8a lons , Fonteinen, Graftomben, enz. 

1egens 

: grootere 

draagvermogen 

' k u n n e n lichtere pro-

"fielen i n staal gebezigd 

rden, waardoor stalen 
'bulken voordeeliger i n het ge 

r b r u i k z i jn d a n yz i -rcu balken. 

H. E. OVING Jr 

S T O O M C L A S S L I J P E R U 
en FABRIEK voor het ornamenteereii van 

V E N S T E R -

FIRMA- en 
^ o > - v ^ GRAFPLATEN, 

i n Wjt en zwart M A R M E R G L A S . 

ZANDBLAASÏÏÏACHINE 

S P I E G E L G L A S . 
(61) 

. <J<<$>Js^ NAAM-

Billijkst adres. 

Sierlijke Monsterboeken worden op aanvrage verstrekt. 

L E O N A R D SLIGGHER, M o n n i c k e n d a m . 

lil mJSr 

| 

I 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
Uitmuntend fabrikaat en bi 11 ijk»> pri js . (76) 

74 Haringvliet, 
(Mfl 

R O T T E R D A M . 

€4 
Alle soorten van 

Z A G E N 
W E R K T U I G EN 

vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de jijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D. DOMINICUS & SóHNE, 
te Remscheid-Vier inghausen ( R h e i n l . ) 

Gevestigd in 1822. (55) 
WmW Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wg U gratis en franco toezenden 

M A \ \ H E 1 M E R 
Portland-Cement-F'abnek 
FABKIEK 

IN 

MANNHEIM 
Opgericht 

1861. 

I 
FABRIEK 

WEISEN AU 
It M a i n / . . 

Opgericht 
1864. 

Levert haar beproefd en voortrefteljjk 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin
dend, onder garantie van de grootste 
bindkracht, gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijks meer dan 450.000 
vaten. 

HOOFD - VERTEGENWOORDIGERS 
voor de Z u i d e 1 jj k e Provinciën: 

Wed. A. Terkuhle & van Swijndregt, 

Rotterdam. 
Voor de N o o r de l (jke Provinciën: 

DE BEER & LEHREN, 
A M S T E R I) A M, (60) 

H A N D E L A R E N in 

Marmer en Bouwmaterialen. 

http://zijr.de
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( A f i l l O ! I M I i l 
„Van Baerle", 

E E N I G E A G E N T I IM voor 
Nederland I'll koliiiiirii : 

G. M. BOKS Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) e I I z . 

V I U I I I I I I I V I X 
en L U S T E N , 

volgens b e s t a a n d of op t e g e v e n 
p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

Jt. W . li (»(«(• I N K A .Ml» A < <). 
te Del/zijl pro v. Gron.) 

Profiel teekeningen en Prijscourant op 
aanvraag gratis. (12) 

GREVE ' 5 

UTRECHTSCHE LOOD WITFA BRIEK, 
F i r m a G . G R E V K , U t r e c h t , 

is beter dekkend, fijner, witter en beter 
kleurhuudend dan eenig ander; 

is bekroond door den Xederl. Schildershand, 
Tentoonstelling van Decoratieve Schilderkunst, 
Arnhem 1881; attesten van ervaren schildert» 
uit alle oorden van ons land en daarbuiten, wor
den op aanvraag franco toegezonden; 

wordt door tal van Ingenieurs. Gemeente-
Architecten 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 I'n-
brieksmerk, welke allen wettigzyn gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur ircv verd, des
verlangd met certificaat van u i sprong. 

Men leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in i et „N. v. d. ling" 
dd. 31 Jan. 1887; in de „Huis- en Decoratieschilder" dd. 1 Mei 1887; in de 
„Ingenieur" dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de„ Schilder" dd. 1 Mei 1889; inde 
„Opmerker" 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 Dec. 1891. (27) 

V e r k r i j g b a a r bij a l l e s o l i e d e V e r f h a n d e l a r e n en D r o g i s t e n . 

L T 

T T T T T T T TT TTTTII T T T T T T Ui 

K O N M G ^ B I E N T M T 
"roecfyxDisct? <ncJ?eTDiscb' 
o f t d e r T o e k ^ B a u roek&lev 
bOUüD7Dö.tSTL2LlS10 ( !9STp 
roatctoeoUGü, 

» ' . L i l * • ' 

7* 

1 1 1 1 1 1 JLAJkA.J.JLJkJLAAJkJk«kJkAAAJLAAJbXAJkA, XXi.XXXX' 
(09) 

L E I D E IN. 

M a c h i n e - , S t o o m k e t e l - e n 

C o n s t r u c t i e f a b r i e k . 

S C H E E P S BOU W W E R F 
met O W A R S H E L L I N G lang 5 0 M e t e r . 

Stoombooten-, Bauger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeewerken. 
A I V K E Tt s , 

IJZEREN E N STALEN KETTINGEN, 
met c e r t i f i c a a t van L l o y d * * 

eu 1 J i i i < : i i i V e r i t a s . 

P . DOLK £ ZOON. 
Spiegel- cn Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

M O U S S E L I N E - , G E K L E U R D - , 
C a t h e d r a a l - , M a t - , G e r i b d - , 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
R U W S P I E G E L - , 

WIT- , KRISTAL- , BBOEI en M E L K -

C V JL. A S . 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere ROZETTEN en 

RANDEN. 
GKBOOEN G L A S en D A K P A N N E N . 

L e n z e n * en P a t r ij s p o o r t g l a z e r 
( 6 7 ) GLAS-ASSURANTIE. 

S T O P V E R F , O A G L I C H T - R E F L E C T C R S . 

Vuurvaste Steen-
F A B R I E K , 

W e d . N . S . A . B r a n t j e s & C o , , 
P IT R M I. R I. \ D. 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, Blokken, Scheggen, Trot
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

Leveren in den kortst mogelijken tjjd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar teekening of 
model. (72) 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

H u i z e n e n B l o e m e n k a s s e n . 
L A G E PRIJZEN. (73) 

S. B R U I G O M , 
ABSMEJU. 

JAN HAMER & Co., 
Heerengrach t 5 8 3 by de utrechtsche straat, 

A > I S r r K I * J ) A > I . 

A m e r i k . L u c h t - e n S t o f z u i g e r s . 
V V L N G ' s P a t e n t , 

voor het verwijderen van warme of slechte 
lucht, stof, stoom, gassen enz. ( , ; 3) 

Voor d r o g i n g en nfkoelintf 111 

fabrieken van verschillenden aard. 
Iu tul van fabrieken eu voor verschil' 

lende doeleinden hier te lande Iu rebruik» 

BIJVOEGSEL van het technisch gedeelte van „Architectnra" van Zaterdag 7 April 1894. 
Mnandelijksche prijsopgaaf, zonder verbinding van eenige M E T A L E N enz. (Volgens de prijscourant van J . BIRCH & Co., 

Ingenieurs en Exporteurs van Machineriën te Londen en Liverpool, April 1894.) Levering franco aan boord Liverpool of Londen, 

ffELUKE-» per 1000 K G . 
pl„tijjer voor schoops- en brug

genbouw . . . 
,a. voor masten, euz. „ B e s t . 
Kielplaten „ B e s t " . . 

id. „ B e s t best" . 
iil. „ B o s t best best" . 
jd. „ E x t r a triple best 

,oor z e e r m o c i e l ü k flenswerk 
Geribde vloerplaten . . 
Yorkshire kete'platen (Low-

moor) van af . . . 
id. id . (Andere merken) 

Hoek-e" kraalijzer voor scheeps-
e n bruggenbouw . 

„Best" hoekijzer 
„Best best" id. 
1 ijzer • 
Kraal T ijzer . van af 
ij. tot k n i e ë n en spanten ge

bogen ...cer: . • • 
Klinknagclijzer, gewoon . 

id. „ b e s t " . . 
id. „bost best" voor ketelw. 

Staafijzer, Welsh . • 
Schotscb f. a. b. Glasgow 
Gewoon North Staffordshire 
Best id . • 
Superieur id. 
South Staffordshire. Marked 

bars. List brands . *. 
„Lowrooor' 
Yorkshire, andere merken 

Spijkerstaven . 
Zwcedscli staalijzcr, gewalst . 

j,! i j . gehamerd. 
Belg. id. No. I f. a.b. Antwerpen 

„ Spijkerstaven id. id. 
„ tiootijzer id. id. 
„ I ijzer, van af. 
,, Draadnagels No.S—7 

(per 100 K G . ) . 
Bandijacr, gewoon . 

„ superieur 
Baalhand N 20, breed 22.8 m M . 
Export blik . 
Blik „ W o r k i n g up" kwaliteit . 
Gegaivan. gegolfd blik No.24 U U 

id. id. id . No. 26 id. 
id. plat id. No. 20 id . 
in. id. „host best", koud ge
walst cn uitgegloeid No.S4 B G 

Gehamerde staven • 
Hielstukken, ruw besmeed 
Steven id. id . i d . vanaf 
Krukassen, afgewerkt 
8cheepshchroefassen,ruwafgedr. 
Getrokken ijzeren stoompypen. 
Hulpstukken daarvoor 
Getrokken ijzeren gaspijpcu 
Hulpstukken daarvoor 
Gegalvaniseerde gaspijpcu 

„ hulpstukken . 
Wieren ketelpijpen (japwelded). 
Ledikant pijpen 
«egoten ijzeren sokbuizen 

'4- id. sokken en spie-
einden uitgeboord en afgedr. 
I. id. bestreken met D r . Angus 
Smiths oplossing, moer: 

Gesmeed rooaterijzei 

RUW- of U I E T I J Z E R 
per 1000 K G . 

8chonch O. M . B . N o . 1 
y »«!herr ie No. 1 
„, W. No. S . . 
Cleveland No. 3, voor 

gietwerk 
"'• Nu. 4, voor 

"nec'lijzer.hereiding . 
^°>berl. hematiet No 1 
•f id. No S 

^ luchl-houtskool 
W O - 1 voor gietwerk. 

"> lucht-houtskool 
° - S voorameedijzer-
iroiding. , . 

p „ , d e U , » ' « n en blokken }& 
r o mangaan 80 pCt 

1,1 

Koude 

R« 
betu 

Nde 

3 
S 

i g 
I V 

Hulden. 

61,23 
67,06 
72,90 
87.47 
99.13 

116,63 
69,98 

209,93 
198,28-233,26 

58,31 
64.14 
75,81 
62,68 
64,14 

19,16 
64.14 
69,98 
81,64 
59,77 
58,31 
67,06 
"2,90 
84,56 

96.22 
215,76 
204,09 
69,98 
96 22 

102,05 
52.48 
55,40 
55,40 
52,48 

7,87 
69,98 
75.81 
78,73 
78,73 
90,39 

116,63 
134,12 
115,17 

1-19,95 
186,60 
198,27 
419,86 

606,47—991,34 
233,26 — 279,91 

621 
65 
771 

60 [ % M « 
674. . , 5 " 
75 * 

104,97 
40.82 

43,4 

1,45 
61.23 

25,08 
30,33 
38,00 

21,28 

20,85 
27,87 
26,69 

99,13 

93,30 
58,81 

145,78 

i. d. naas 
te haven 
b. d. fabr 

S M E L T I J Z E R en 
S T A A L per 1000 K G . 

Scheeps- en brugplaten . 
Kotelplaten 

id. vuurkast kwaliteit 
Staafstaal 
Baaiband . . . . 
Staalblik . . . . 
Zacht i d . om op te werken 
Hoek- en kraalijzer. 
Kraal T ijzer 
I ijzer . . . . 
Spoorstaven, zware 

id. middelsoort 
id. lichte 

Tramrails 
Gereedschapstaai, gewoon 

irl. speciaal 
Veerenstaal van af . . 
Gietwerk in staal, speciaal id 

DRAAI) per 1000 K( i . 
Gewalstijzerdraad 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. O—8 
l d . gegalvaniseerd id. 
Getrokken staaldraad voor omhei

ning, uitgegl. en geol. Nos. O 8 
l d . uitgegloeid en gegalvanis. 
Prikkel heiningdraad 2 draads. 

Id. id . 4 draads. 
Id. thickset 2 „ 
Id. id. 4 „ 

Telegraafdraad Nos. O—8 

ROOD K O P E R . 
Chil i staven per 1000 K G . 
Gictelingen B. S . id. 

id. taai (Toughcake) id 
Staven, platen en duhbolingid 
Modems id. . . 
Draad per K G . 
Gesoldeerde pijpen id. 
Pijpen zonder naad id. . 
U E E L M E T A A L per K G 

Staven . . . . 
Dubbeling 
Soldeerwerk . 

M I s s i M ; per M i . 
Gewalst messing 
Bladmessing 
Bodems . . . . 
Gesoldeerde gaspijpcu 
Getrokken ketelpijpen 

id. conden8orpijpen 
Draad . . . . 

TIN per 1O00 K G . 
Engelsch in staven (in kisten 

van 203,21 K G . ) . 
id. id. best gezuiverd, 
id. gietelingen . 

Straits tin (pakhuis Londen) 

ANTIMONIUM p. 1000 K G . 

Gulden. 

65,60 
71,44 
77,27 
72,90 
80,18 
84,56 
92,22 
5 ',77 
71,44 
72,90 
43.74 
49,56 
53,31 

87,47—104,97 
809,93—326,59 

583,14 
116,63 
303,88 

78,73 
104,97 

81,64 
104,97 

87,47 
113,73 

87,47 
113,78 

184,18 

151,68 

139,95 

478,17 
530,76 
518,99 
606,47 
641,45 

0,6S 
0,76 
0,79 

0,51 
0,51 
0,51 

0,57 
0,62 
0,65 
0,73 
0,57 
0,68 
0,57 

868,88 
880,54 
857,81 
798,90 

478,17 

II ZINK per 1000 K G . Gulden 
j! Zuiver buitcnlandsch 192,43 
|| Hard 139,95 
jl Bladzink No. 8 en daarboven 215,76 

LOOD per 1000 K G . 
Engelsch pig . 116,63 

1 Spaansch id. . 109,34 
Bladen en staven 122,46 

ji Waterpijpen . . . . 134,12 
] G a s p i j p e n . . . . . 128,29 

S T E E N K O L E N p. 1000 K G . 
Il South Walos stoomkolen le kw. 1 7,8" 

Id. id . 8e „ i • 7,00 
ij Lancashire id. le „ | S i 7.00 

Id. id. 2e „ \ s 3 « o 
> qj o 6,41 Newcastle id . le „ \ o"* 6 1 * 

Id. id. 3e „ ) ° £ 5,54 
|| Dubbel gezift meer: ' 0,29 

C E M E N T p.rat v. 181.44 K G . 
3,56 

Komeinsch . . . . 5,04 
Vulcaan- of voegcement. 9,48 

V U U R V A S T E S T E E N per 
1000 stnks. 

Sehotsche . . . . 2 » , 8 9 
South Wales . . . . 32,59 
Kiezel . . . . . « 7 , 4 0 
V E R F S T O F F E N p. 100 K G . 
Loodwit gemalen . . . 

Id. aan stukken 20,99 
Menie zuiver . . . . 16,91 
Oranje menie . . . . 28,00 
Loodglit 19,83 
Zuiver zinkwit . 28,00 
Kahljen's schecpscompo.itie 
Sims' i d . 

69,98 Kahljen's schecpscompo.itie 
Sims' i d . 28,00 

OLIËN per l i ter. 
Ongekookte lijnolie . . 0,23 
Gekookte id. 0,85 
Terpentijn . . . . 0,26 
Raapolie . . . . . 0,28 
Colza 0,30 
Katounzaadolie . . 0,34 
Reuzel „ . . . 0,55 
Olyf „ . . . 0,43 
Ossenpoot „ . . . 0,39 
Spermaceti „ No. 1 0,58 
Palmolie per 100 K G . . 29,65 

T E E R en P E K . 
Stockholmer teer per vat 13,04 
Archangel „ „ 8,89 
Koolteer „ . 5,98 
Pek, Zwcctlschc per 100 K G . 7,58 

„ Was „ „ „ u , -
„ Engelsche „ „ „ 6,12 

Hars, zwarte „ „ „ 5,83 
„ amber „ „ „ 6,41 
„ yoöi „ » „ 8,16 

I M A C H I N E P A K K I N G p . K G . 
Pakking mei elastiek hart . 1,63 
Tuck's pakking 1,53 

Id. genuine . . 2,93 
Id. triple . . . . 5,87 
Id. metallieke . . . 3,27 

Asbest pakking (best) 4,57 
Beldam's pakking . 5,23 
Asbest millboard per 100 KG. 65.32 

S C H R O E F B O U T E N eu M O E R E N per 100 K G . 

Bouten mot vierkanten kop en moer, diam. | ' 

lang heneden 50.8 m M ƒ 
„ 50.8 tot 76.8 „ 
„ "6 2 „ 114.3 „ 
„ 114.3 „ 153.4 „ 
„ 152.4 m M . en daarboven . . . . 

Met zeskanten kop ƒ 1.17 per 100 K O . meer. 
Vierkante moeren , getapt . . . . 
Zeskante id. id . . . . . 21.86 18.36 17.20 
Gegalvaniseerde dekbouten . . . 20.99 19.24 

K L I N K N A G E L S per 100 K G . 
Gewone brug- of scheepskwaliteit . . . 13.41 11.53 11.95 

V. 
12.7 
18.95 
17.49 
16,03 
15.16 
14.00 

V. 
15.88 
15.74 
15.16 
14.29 
13.70 
12.83 

'U 
19 

14.00 
13.4 1 
I 2.83 
12,24 
11.95 

22.2 
1 

25.4 
14.00 
13.41 

«V. 
28.6 
14.00 
13.41 

14 00 
13.4 1 
13.83 12.83 12.83 
13 24 12.34 13.84 
11.95 11.95 11.95 

Met zeskante moer ƒ 1.75 per 100 K . G . meer. 
16.77 14.87 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 

17.90 17.20 17.30 1 .20 

31.75 
14.00 
13.41 
12.83 
12.34 

1.95 

„Best" 
„Belt best" 
„Best best" ketelklinkbouten 

13.70 
14.87 
13.74 

12.83 
14.00 
14.53 

12.34 
13.41 
14.00 

11.95 
18.24 
13.41 
14.00 

11.95 
13.24 
13.41 
14.00 
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A R C H I T E C T Ü R A 
Orgaan van het Genootschap Architecture et Amicitia. 

TECHNISCH GEIDEEL TE. 

AiiKTi.'iiiii 'n ia dit blad kotten na 1—6 regelt 
00 eentt, iedere regel meer 10 cent*. Groote lettert naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatting wordt slechts tweemaal 
terekead. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgeven i 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

A l l o nr iver tcn i i t fn in ARCHITECTÜRA opgenomen 
worden gratis gcplatttt in DB AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaar», Machinisten, Smeden, 
Verven, ent. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

A L G E M E E N E V O O R S C H R I F T E N V O O R D E 

U I T V O E R I N G V A N W E R K E N . 

(13de. Vervolg.) 
Aanmerkingen op en bezwaren legen deze ontwerp-vooiscbriften 

van welken aard en van wien ook, zulleu mij ten allen tijde zeer 
welkom zijn. 

De tusschen ( ) geplaatste cijfers duiden de overeenkomstige §§ 
der Kijks A. V. aan. v. D. K. 

Art. 17. V e r f - e n t e e r w e r k . 

§ 87 (267.) Aanmaken en bewaren der verf. 
By belangryke buitenverfwerken geschiedt het aanmaken 
der verf in tegenwoordigheid van den opzichter in een daartoe 
door de directie aan te wijzen werkplaats, op of in de na
bijheid van het werk, waaraan de noodige bergplaatsen voor 
grondstoffen en aangemaakte verf zyn verbonden. 

De sleutels der werk- en bergplaatsen berusten by de 
directie. De toebereide verven worden alleen onder haar 
toezicht uitgereikt, telkens in geene grootere hoeveelheden, 
dan het dagely'ksch gebruik vordert. 

Alvorens met het verven wordt aangevangen, moet telkens 
de geheele voor eene verflaag benoodigde hoeveelheid verf 
zyn toebereid. By toebereide verf mag, zonder uitdrukkclijken 
last van de directie, geene andere worden gevoegd. 

§ 88 (268.) Verven van hout. Voor zooverre het 
hout met metselwerk in aanraking komt, wordt het tweemaal 
gemenied; de eerste maal met dunne, de tweede maal met 
lijvige loodmenievert. Hetzelfde geschiedt met de onderdee-
len van geverfde hekwerken, schuttingen enz., die met den 
bodem in aanraking komen; de palen mogen niet in den grond 
worden geplaatst, voordat de tweede laag verf volkomen 
droog en hard is geworden. 

Overigens wordt al het te verven buitenhoutwerk vooraf 
geolied of met zeer dunne loodwitverf bestreken. Wanneer 
deze genoegzaam is ingetrokken en opgedroogd, worden alle 
openingen met stopverf dichtgemaakt, de oppervlakte glad 
geschuurd en de grondverf opgestreken. 

Be grondverf droog zijnde, wordt tweemaal goed dekkende 
ovorgeverfd, in kleuren naar verkiezing der directie. 

§ 89 (269.) Verven van ijzer. Al het ijzerwerk 
soudra mogelyk na de keuring tweemaal te meniën met 
'jjvige loodmenievert'; dat, wat aan de buitenlucht blootge
steld komt, daarna tweemaal, het in het gezicht komend 
biunen-ijzerwerk éénmaal over te verven in kleuren naar 
verkiezing der directie. 

Zoo eenigszins mogelyk, moet het meniën van het yzer 
Plaats hebben, voordat er zich eenig roest op heeft afgezet. 

In geen geval mag yzer gemenied of geverfd worden, 
dat niet volkomen vrij van roest is. 

Het verwijderen van het roest geschiedt volgens aanwij
zing der directie door schuren met zandsteen of door at by'ten 
met zoutzuur. Het laatste geschiedt door onderdompeling 
in een zontzuurbad van 6° op den vchtmeter van BEAUMÈ, 
waarin het yzer 6 tot 12 uren bluft rusten. Vervolgens 
wordt het, na met stijve borstels terdege afgeschuierd te 
zyn, in een kalkwaterbad gedompeld, met kokend water 
afgespoeld, zoo snel mogelyk afgedroogd en dadelyk als het 
droog is gemenied. 

Het kalkwaterbad moet, telkens als er, door indompeling 
van lakmoespapier, sporen van zuur in te ontdekken zyn, 
ververscht worden. 

§ 90 (270.) Oververven van oud werk. Alvorens 
met het oververven van werk, dat reeds geverfd is geweest, 
aan te vangen, wordt de oude verf afgekrabd en, voor zoover 
de directie noodig acht, afgebrand, by'gegrond en geschuurd. 

De naden van het houtwerk worden van alle losse stop
verf ontdaan, zoo ook alle windscheuren, spijkergaten, enz. 
en na gegrond te zyn met stopverf dichtgemaakt. 

§ 91 (275.) Teren. Het teren geschiedt zooveel mogelyk 
by warm weder. Het teer wordt dun en gelykdekkend uit
gestreken en, zoo de directie het noodig oordeelt, verwarmd 
of met petroleum verdund. 

Op hout mag niet anders dan hout teer, geen kootteer 
worden verwerkt. 

Als oud teerwerk overgeteerd moet worden, moeten alle 
losse of gebladderde plekken vooraf tot op het hout wor
den afgekrabd. 

De bovenvlakken van geteerde brugdekken, sloven van 
walbeschoeiingen enz. worden, terwyl het werk nog nat is, 
niet schelpengruis of hamerslag bestrooid. 

§ 92. Algcmeene bepaling. By het opstrijken van 
verf, vernis, teer, carlolineum, harpuis of welke andere mid
delen ter bescheiming van hout en y'zer ook, geldt als alge-
meene regel, dat het te bestrijken oppervlak volstrek! droog 
moet zyn en dat geene volgende laag mag worden aange
bracht, voordat de vorige volkomen droog en door de directie 
goedgekeurd is. 

Ingeval van overtreding wordt de aangebrachte laag als 
niet gedaan beschouwd. 

Art. 18. S l i i l i : n l o i > r « r r l . . 

§ 93 (282.) Kietlaag. Tegen de in § 46 beschreven 
beracheling wordt eene gely'ke laag droog riet bevestigd 
door middel van gegloeid koperdraad yan 1 mM. dikte en 

5fr 
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vertinde spijkers, op elke schroot een draad, de spijkers op 
niet meer dan 8 cM. ouderlingen afstand. 

§ 9 4 (283.) Bepleistering. De grondlaag samen te stellen 
uit 2 deelen gips, 1 deel vette kalk en 2 deelen zand en zoo
danig aan te brengen, dat de specie zich goed om het riet 
hecht. De tweede laag in gelijken mortel vlak en onder de 
rjj af te werken en na droging wit af te pleisteren met een 
mengsel van 3 deelen gips en 4 stuifkalk. 

§ 9 5 (285) . Lijst werken en ornamenten. Voor het 
trekken van lijsten wordt een mengsel van 3 deelen gips op 4 
stuifkalk gebezigd. 

Kleine plafond-ornamenten in gegoten gips worden in 
mortel van 3 deelen gips op 4 stuit kalk tegen de bepleis
tering bevestigd; grootere moeten, zoo de directie het ver
langd, met, ltoiitschroeven aan de schrooten worden vastge
schroefd. Ornamenten met sterke verhevenheden moeten met 
eene tusschenlaag van geweven stof zyu versterkt. 

Art. 19. B e h a n g w e r k . 

§ 9 6 287.) BelmiiKMelsehrooteii. Voor zoover de 
wanden der te behangen vertrekken naar het oordeel der 
directie niet geschikt zyn om er het behangselpapier onmid
dellijk op te plakken, moeten zij in de hoeken, rondom de 
deur- en raamkozijnen en langs de vloeren en zolderingen 
van behangselschrooten worden voorzien. 

Deze schrooten, van 2 2 mMs. vurenhout, breed 8 tot 10 
cM., de kanten afgerond, met voldoende houvasten op de 
muren te bevestigen of wel te spijkeren op houten klossen, 
lang 3 0 cM., ter breedte en dikte als de schrooten en op 
onderlinge afstanden van ten hoogste 1.50 M. met spijkers 
of houvasten op den muur bevestigd. 

Ter gepaste hoogte de noodige stoelleuningplanken aan 
te brengen en op gelijke wyze te bevestigen. 

§ 9 7 (288. ) Doek. Op de schrooten wordt het behang
sellinnen sterk gespannen, met een genoegzaam aantal ver
tinde spijkers bevestigd, zorgende dat het linnen overal de 
schrooten dekt en zooveel mogelyk achter de raam- en 
deurkozjjnbetinimeringen en plinten wordt gespijkerd. 

Alvorens met het opplakken van het papier te beginnen, 
moeten de koppen der spijkers gemenied worden. 

§ 9 8 (290.) DCIII I - . I IKICII . De randen der kamer- en 
kastdeuren, die behangen moeten worden, te bespijkeren 
met T vormige strooken zink en 'deze, alvorens ze te over-
plakken, te meniën. 

§ 9 9 (289 , 2 9 0 , 291 . ) Beplnkkilin;. Het behangsel
papier, hetzij op de muren, hetzy' op het doek, al of niet 
op eene onderlaag van voerpapier of misdruk, zuiver glad 
op te plakken, de patronen op elkander slaande, de randen 
onder ééne lyn, alles naar den eisch van goed werk be
handeld. 

Dij dik behangselpapier van het licht af naar den achter
wand heen te werken of wel de batten niet over elkaar 
heen, maar tegen elkander aan te plakken, nadat zy zuiver 
recht zyn afgesneden. 

By het behangen op linnen in nieuwe gebouwen worden 
de noodige openingen in het behangselpapier vry gehouden 
voor het uitwasemen der muren. 

§ 1 0 0 (292.) Reserve. Voor elk te behangen vertrek 
eene rol begangselpapier en 5 M. rand tot nader gebruik 
te leveren. 

(Slot volgt.) 

Z A G E N , PRIJSVERMINDERING. 

De bekende zagen- en gereedschapfabriek van J . D. Do-
MIKICUS & SÖHNE te Remscheid-Vieringhausen (Rheinland) 
verzoekt ons mede te deelen, dat zij bij bestelling van lint
zagen, cirkelzagen, enz. by meer stuks tegeljjk vermindering 
van pry's invoert. Haar steeds aangroeiend debiet en de 
goede raam, dien zy door de voortreffelijke hoedanigheid 
harer fabrikaten in de meeste landen van Europa, zoowel 
als overzee heeft veroverd, hebben het noodig gemaakt de 
prijslijsten in verschillende talen opnieuw uit te geven. Zy 
heeft thans voor belanghebbenden ter beschikking: 

Eene I 'uitsche uitgaaf voor zaagfabrieken en houtindustrie 
in Reichsmarken ; eene dito in Oostenryksche guldens franco en 
vry van rechten aan de hoofdstations en eene voor hout
vesterij- en jagdgereed8chappen in Reichsmarken; eene Ita-
liaansche en eene Noorweegsch-Deensche uitgave; eene groote 
uitgave voor ijzerhandelaars, exporteurs, enz. met tekst in 
het Duitsch, Engelsch, Spaansch en Fransch. De pryslysten 
zyn op aanvraag gratis voor belanghebbenden verkrygbaar. 

K O P E R E N P A K K I N G Z O N D E R N A A D . 

Het aanwenden van hoogere stooinspanniiig by stoom
machines heeft de aandacht der werktuigbouwers meer in 
het byzonder gevestigd op het dichthouden van pijpleidingen, 
mangat-, slikgat, afsluiterkast- en cyliuderdeksels, ketel
appendages enz. Meer en meer verdwynen de verpakkingen 
met hennip, caoutchouc, asbest enz., om plaats te maken 
voor metalen pakkingen. 

Men bezigt voor deze pakkingen witmetaal, brons, staal, 
messing en koper. Het laatste materiaal heeft zich door 

ProfM Profil!. ProFilS. Prom 

frofiiS, ProfilB. EnliUL Profil 8. 
zyne eigenschappen, d. w. z. door zyne zachtheid en rekbaar
heid, en tevens door zyn buitengewoon weerstandsvermogen 
en duurzaamheid het best gehouden en wordt sedert eenige 
jaren veel verwerkt. 

Het gebruik van koperen pakkingringen is niet nieuw, 
maar men maakte ze tot dusver uit geprofileerd koperdraad, 
dat op één punt aan elkaar gesoldeerd werd. Deze soldeer-
naad was echter de wonde plek der verpakking; niet alleen 
gaf zij geen waarborg voor de duurzaamheid, maar het koper 
werd op den soldeernaad ook steeds hard, waardoor gelijk
matig samenpersen onmogelyk werd. Wil men een gebruikten 

Fig. I. 

ring voor nieuw gebruik bijhelpen en zacht maken, dan 
springt de soldeernaad steeds vaneen en kan men opnieuw 
aan het soldeeren gaan 

Sedert eenige jaren heeft nu de firma STAKDINO & MEYSEL 
Nachfolger (firmant H . WEBBEN ) Dresden-A, de vervaardi
ging van koperen pakkingen als eenige specialiteit ter hand 
genomen en maakt hy' ze door middel van opzettelijk daartoe 
ingerichte machines uit één stuk, dus zonder naad of sol 
deering, ook zelfs bij de grootste middellijnen en alles onder 
garantie. Zooals uit tig. 1 te zien is, zyn ringen uit één 
stuk reeds tot middellijnen van 3 M . uitgevoerd. Zij waren be
stemd tot verpakking van stoomkookketels met dubbelen bodem. 

Fig. 2. De koperen pakkingen worden 
voornamelijk in de profielen 1 — 8 
vervaardigd, maar kunnen des-
verlangd ook in eiken anderen 
vorm geleverd worden. In lig. 2 
is er een volgens profiel 1 afge
beeld, die hoofdzakelijk voor pijpen 
met rechtschen en linkschen draad, 
alsmede voor overschroefmoffen 
by' stooinverwarming enz. aange
wend wordt. 

Fig. 3 stelt eene flensverpak-
king met profiel 6 voor; voor 
hetzelfde doel kunnen ook de 
profielen 4, 5, 7 en 8 te pas 
komen. Profiel 2 wordt in den 
regel voor appendages, alsook voor 
het dichtmaken van de afsluit-

deksels der waterkisten van py'pketels genomen. 
Onlangs heeft genoemde firma octrooi verkregen op de 

in fig. 4 voorgestelde pakking; deze is bestemd voor flenzen 
met ingedraaide sponningen. 

Fig. 3. 

Koperen p a k k i n g profiel 1 voor 
pijpen met rechtschen en 

l i n k s c h e n draad. 

Koperen ring van 3 M . middellijn zonder naad. 

Koperen pakking profiel (i voor flenzen. 
Totnogtoe was het moeiely'k by deze flensconstructie 

koperen ringen aan te wenden, omdat zy' van buitenaf niet 
te centreeren waren, terwyl, als de buitenkanten der ringen 
niet op zekeren afstand van de naden der sponningen kwamen 
te zitten, zy daartusschen geraakten, waardoor de ring mis
vormd en de dichtheid der verpakking onzeker werd. Men be
hielp zich dan wel met aan e ringen kleine geleidingsnokjes 
van lood of tin vast te soldeeren, waardoor de pakking wel 
ia waar gelykmiddelpuntig kwam te liggen, maar het on
gemak ontstond dat door het soldeer plaatselijk harde le
geeringen (brons) gevormd werden, en de ringen harde, 
tot dichte pakking ongeschikte plekken kregen. Buitendien 
moesten de aangesoldeerde nokjes tekens vernieuwd worden, 
als de ringen uitgegloeid werden. Al deze gebreken worden 
door de in lig. 4 afgebeelde constrnctie te niet gedaan, daar 
de rondloopende geleidingsrand onmiddellijk uit den massief 
koperen ling uitgeplet is. Al de flenzen der hoogedrnk-
st oomleidingen van het nieuw gebouwde electrische cen
traalstation "̂ e Budapest werden met deze dichtingen ver
pakt. In lig. 4 is profiel 7 met sluitrand geteekend; zooals 

van zelf spreekt, kunnen ook al de andere profielen ermede 
voorzien worden. 

Op het punt van de keus der profielen valt op te mer
ken, dat by afgedraaide pakking-randen profiel 6 voor 2 0 
atmosfeeren druk nog alleszins voldoende is. Zyn de te ver
pakken vlakken ruw gelaten of door roest niet meer iu 
goeden staat, of is er sprake van hoogeren druk, dan ver
dient het aanbeveling, profiel 7 en 8 te kiezen. De onder
vinding heeft doen zien, dat laatsgenoemd profiel nog voor 
3 0 0 atmosfeeren toereikend is. 

Fig. 4. 

K o p e r e n p a k k i n g profiel 7 met geleidingsrand bij pijpen met 
ingedraaide sponningen. 

De pry's der koperen pakkingen komt by' grootere be
stellingen niet veel hooger dan die van goede caoutchouc-
pakkingen. Tot het verstrekken van nadere inlichtingen, 
adressen ter informatie en gratis-proefnemingen is de firma 
STAEIJINO & MEYSEL gaarne bereid. 

De voordeelen der koperen pakkingen laten zich in het 
kort aldus samenvatten: 

Zy' zyn zonder eenige voorbereiding ten allen tijde ge
reed voor het gebruik. 

Uitvliegen ervan is onmogelyk ; van storingen in de dienst 
en ongelukken daaruit voortkomende is dus geen sprake meer. 

De pakking bakt niet aan ; gebruik van beitel en hamei-
bij het open maken, waardoor de pakkingrandeii zoo licht 
beschadigd worden, vervalt dus. 

Zy is van bijna onbegrensde duurzaamheid en eischt dus 
weinig of geene vernieuwing. 

Dit alles is met gesoldeerde koperen pakkingen en die 
uit dun bladkoper of koper van geringer hoedanigheid met 
geene mogelijkheid te bereiken. 

Het best pleit voor de koperen pakkingen van STAEDINQ 
& METSEL dat er in de laatste 12 maanden 300.000 van 
ziin afgeleverd. 

C E M E N T V O O R S T O O M D I C H T E V E R P A K K I N G . 

De vraag naar het beste zal zeker wel onopgelost blyven. 
Ook omtrent eene stoomdielite verpakking — goed en goed

koop — staat zy' nog open, omdat vele stoffen, daartoe 
aanbevolen, wat de koopprijs betreft, niet in verhouding 
staan tot het gewensehte doel. 

Gutta percha schijnt daartoe wel het ondoelmatigst te 
zijn; zy bezit daarenboven voor velerlei andere doeleinden 
hoog te waardeeren eigenschappen, zoodat het gebruik voor 
dit doel, uit een economisch oogpunt, als verspilling is te 
beschouwen. 

// ellichtin het als eene schrede voorwaarts tc beschouwen, het 
cement als een beter verpakkiugs-materiaal te leerm kennen 

In eene groote fabriek zagen wy' het toepassen; volgens 
waarnemingen was zy' daarmede zeer ingenomen; diensvolgens 
geven wy het medegedeelde, zonder commentaar, weder 

Het cement zou goed geschikt zyu tot het verdichten, 
van stoomketels, stoom- en waterkosten, tot het dichten 
van flenzen voor allerlei buizen met heete en koude vloei-
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stoffen, stoom-cylinders, zuigerkasten, peilglazen enz. 
Oe toepassing is zeer eenvoudig. De te verpakken opper

vlakte moet goed schoongemaakt en zoo zuiver mogelijk zijn. 
Dan mengt men cement tot mortel of eene brij aan, niet 
vloeibaar, maar lijvig genoeg, om aan een loodrechten houten 
wand te blijven hangen 

Deze specie wordt op de stoomdicht te maken vlakte 
gelegd, de verbindingsschroeven vast aangedraaid, totdat de 
beide vlakken zoo dicht mogelyk op elkander liggen en de 
overtollige, weekere specie is uitgeperst. Het cement vult 
nu den voegnaad volkomen, ook wanneer de beide vlakken 
niet volkomen zuiver horizontaal, iets scheef of zelf on
regelmatig zijn. 

Alvorens echter de verpakking onder druk te zetten, 
moet het cement genoegzaam verhard zyn, waartoe 8 tot 
12 uren worden vereischt. 

De dikte van de ceraentlaag is dan uiterst gering en er 
wordt de kleinst mogelijke drukking tot uitpersen door den 
stoom daarop uitgeoefend, waaruit een belangrijk voordeel 
voor hare duurzaamheid voortspruit. 

Het gemakkelijkst is deze bewerking toe te passen, als 
het te verpakken deel bewegelijk is, by deksels voor mangaten, 
zuigerkasten enz. Iets meer moeite veroorzaakt zy by vaste 
voorwerpen, als buisleidingen enz. Het zal echter den ervaren 
werkman wel niet onmogelijk zyn, ook in dit geval raad te 
schaffen. Aan de binnenzyde der buizen wordt eene dunne 
trens geklemd, om de buitenzijde der flenzen een of anderen 
band gelegd, en de tusschenruimte volgegoten, zij het dan 
ook iets meer vloeibaar, of volgestopt. Dan gelukt de 
verpakking. 

Wij weten niet of deze methode in ieder geval, b.v. 
bij ketels met uitneembare vuurgangen, is toe te passen; 
toch is zy van aanbelang, zij het alleen ter besparing van 
duurder materiaal. 

Eene proefneming in het kleinis gemakkelijk uitvoerbaar; 
mocht het blijken dat zy, niettegenstaande nauwgezetheid 
by de uitvoering, niet aan het geschrevene beantwoordt, 
dan zeggen wy, helaas! 

„PECCA VI." 
Mülheim a/d Ruhr, Februari 1894. J . L . TERNEDEN. 

D R U K V A S T H E I D E N P R I J Z E N V A N STAMP
B E T O N . 

Als vervolg op myn opstel in ons No. van 27 Jan. j.1., 
getiteld Monter- tegenover stampbeton-geweleen laat ik hier 
de uitkomsten volgen van eenige in den laatsten tyd door 
my verrichte proeven. 

Uitlevering, prijs en gewicht van stampbeton. 

Samenstelling. 

Porti.-1 Grint 

Uitle-I Koop-

cement zand. Water. 
vering, prij« per 

il Beton Jl M*. 

Drukvastheid na 
28 dagen 

KG. per cM a. 
Grenzen. iGem 

Grew. p. Liter 
na 28 dagen 

KG. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
P.C. 

0.30 
0.34 
0.38 
0.42 
0.46 
0.50 

2.9 
3.6 
4.1 
4.8 
5.8 
6.3 

4.0 

ƒ 1 7 . — 175—245J197 
14.—i,127—144:135 

135 — 160:146 
99—142'l24 
97—124 
94 — 101 

34— 66 

3 

* 

I 5 
I 6 

7 

I 8 

i Metsel-
( zand 

3 
j Sintels 
f 6 

By de prijsberekening zyn de volgende eenheidspryzen 
aangenomen: Portland-cement per H L . ƒ 4.50, grint- en 
metselzand per M 8 . ƒ 1.50, sintels (ziftloon) per M 3 . f 0.30. 

Het verwerkte grintzand was tamelyk vochtig; per liter 

12.80 
11.20 

9.60 
9.— 

12.80 

112 
96 

55 

2.16--2.22 
2.14— 2.18 
2.15- -2.175 
2.10—2.16 
2.10—2.15 
2.10—2.12 

1.32—1.61 

grintzand werd 0.04 liter water, per liter Portland-cement 
0.18 liter water in het beton verwerkt. 

De sintels werden doornat gemaakt en verder per liter 
Portland-cement 0.25, per liter metselzand 0.075 liter water 
toegevoegd. 

Het verwerken van sintels in stampbeton verdient m. L, 
met bovenstaande cyfers voor oogen, geene bijzondere aan
beveling. Immers by gelyken prys is de vastheid veel ge
ringer dan die van stampbeton 1 : 5. De aanraseering van 
het Moniergewelf in fig. 2 in het No. van 27 Januari j.1. 
afgebeeld, heeft 0.53 M 8 . inhoud per strekkenden M. gewelf. 
Het verschil in gewicht zal dus ongeveer 380 KG. per 
strekkende M. gewelf of gemiddeld 76 KG. per II s. be
dragen. 

In Dec j.1. door my verrichte drukproeven op cubussen, 
gehouwen uit een rioolstuk, vervaardigd uit stampbeton 1 : 5 
en ongeveer ljs jaar oud, bleek de drukvastheid te bedrageu : 

overdwars 109.2, 104.8 en 80 1 KG. per cM*. 
loodrecht 135.6 cn 142.9 idem. 
overlangs 133.6 en 128.1 idem. 

In aanmerking nemende, dat in het groot de menging eu 
het stampen van het beton wel nimmer de gelijkmatigheid 
van laboratoriumwerk zal bereiken, komen deze cyfers vry 
wel met die in bovenstaand staatje overeen. 

Het door my gebezigde cement was van de Maatschappij 
Niel on Rupell, voorheen Josson & Cie. v. D. K. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

HEUSDKN , 6 April 1894. 
Den Heer J . A. VAN DEK KLOES, 

Redacteur van de Ambachtsman. 
In no. 40 van 31 Maart jl. geeft ge Uw weinige inge

nomenheid te kennen met de door mij aangegeven verbin
dingswijze van sloven en kespen aan palen, waar die aan 
oppersing weerstand moeten bieden, en gelooft ge zelfs, dat 
de gewone wyze van bevestiging met twee wiggen daar 
even goed of beter tegen bestand is. 

Ik verwys U daarom naar de verhandelingen van het 
K. I. v. I. van het jaar 1886 — 1887 blz. 1 en 2, waar 
blykt, dat het gebruik van eiken vulproppen, doch met weinig 
ombuiging der paalvezels reeds in 1878 aan de Marinesluis 
te Vlissingen werd toegepast; terwyl het voortdurend ver-
grooten van de bovenwydte der gaten een gevolg was van 
den gunstigen uitslag der te Vianen genomen proeven, totdat 
men bleef bij de in myne schetsjes aangegeven bovenwydte 
van ^ 0 36 by eene onderwydte van 0.21 M. 

Proeven aldaar genomen hebben aangetoond dat, waar 
een kracht van ruim 5000 KG. voldoende was om een kesp 
van een paal te trekken, die op de gewone wyze met twee 
wiggen was bevestigd, er daarentegen by de door my aan
gegeven bevestiging, eene kracht van 10.800 Ktt. geeischt 
werd om eenige ruimte tusschen paal en kesp te verkrygen; 
met 18.600 KG. was deze opening 3 a 5 mM., by zwaardere 
belasting braken de hef boonien en moesten de proeven gestaakt 
worden. Zy bewy'zen dus het tegenovergestelde van Uw ver
moeden ; by het naderhand opensplijten der kespen blekeu 
de pen en de bevestiging geheel intact te zyn. 

Nu zult U my toevoegen, dat deze proef pennen met meer 
zorg gemaakt waren dan dat gewoonlijk in de prastyk ge
beurt. Dat kan eenig verschil geven; stel zelfs 10 \ 20 "/„, 
ook dan is het onderscheid nog zeer groot. In myn eerste 
schrijven wees ik er op, dat zorgvuldige toepassing en uit
voering vereischten zyn, evenals het gebruiken van versche 
palen. Met goed gevolg liet ik deze pennen, vooral by vrie
zend weer, door het overgieten van een paar emmers kokend 
water week maken. 

By het opsluiten eener dergelijke pen zette men eerst de 

prop in het gat en de twee groote wiggen ter weersyden 
in de zaagsneden der pennen en late men met een goed 
trekkende handhei door vier man bewogen, beginnen met 
enkele niet te harde slagen, eerst op de prop en daarna 
op ieder der wiggen, totdat de buitenhelften der beide 
pennen tegen de verwyd uitgehakte zykanten van het gat 
liggen; daarna sla men met flinke slagen de prop erin, 
vervolgens de groote wiggen en nadat met de trekzaag de 
uitstekende stukken pen, enz. gelyk met bovenkant kesp zyn 
afgezaagd, sla men er de kleine wiggen in. Voortdurend 
toezicht is bij dit bevestigen een vereischte. 

Waarschijnlijk zal de door mij voorgestelde bepaling in 
myn schrijven van 5 Maart jl. nu meer sympathie by U 
vinden. Met hoogachting, 

UEd. Dw. Dienaar, 
J . H. D E V R I E S . 

Ik zal de aangegeven denkbeelden in geval van herdruk 
gaarne in ernstige overweging nemen. v. D. K . 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

H. te E . Hoe is het te verklaren, dat Portland-cement 
door machinale mortelmenging snelbindend wordt? Bij mij 
is het zoo van invloed, dat in de tegelmakerij bij mozaïek
patronen, die wat veel tijd vereischen, de specie veel te spoedig 
begint te werken. Wanneer uit de hand gemengd wordt, kan 
er voor 1ji uur specie gereed gemaakt worden en met de 
machine, een ijzeren trommel met holle, schroefvormige vleugels, 
niet meer dan in een kwartier kan vertverkt worden. 

Het feit is wel opmerkelijk; na eerst droog gemengd en 
vervolgens aangevocht te zijn, begint de specie onder het 
draaien naar zwavelwaterstof of iets dergelijks te rieken en 
is na een minuut of tien al op weg om te verharden. Ik 
gebruik DYCKERHOFF eu KNIGHT B B V A N STIJRGB door elkaar, 
iji langzaam en '/., snelbindend, wat bij handmenging specie 
geeft, die '/2 uur kan staan. 

Ik vermoed, dat bet snelbindende goed, dat er gebruikt 
wordt, zooals gewoonlyk by het binden warmte zal ontwik
kelen ; die warmte wordt in den besloten morteltrommel 
meer bijeengehouden dan by het aanmaken aan een hoop 
uit de hand; wellicht wordt de warmte door de wryving 
der specie in deu draaienden trommel nog verhoogd. 

Dit tegengaan van alle uitstraling van warmte kau dunkt 
mij zeer bijdragen tot de snelheid van binding. 

Hoewel ik niet zal beweren, dat in Uw morteltrommel 
de wryving tusschen de beide nationaliteiten ook nog warmte 
ontwikkelt, zon ik het nooit in myn hoofd krygen om Duitsch 
«n Engelsch cement, noch ook in het algemeen cement van 
tweeërlei oorsprong door .elkaar te werken. Zoodoende weet 
men nooit waar de fout schuilt, als er het een of and>r 
verkeerd uitkomt. Wilt ge snelle binding dan kunt ge in 
elke P.-C.-fabriek terecht, maar ik zie evenmin in waar 
dat snelle binden in het algemeen goed voor is. 't Is toch 
e e n feit, dat men met snelwerkend cement met allerlei kwade 
kansen te doen heeft, die bij langzaam bindend cement niet 
voorkomen. v. D. K . 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het uitbreiden vau de los- en laadplaatsen op bet 

J, ''"""emplacement Zaandam met bijbehoorende werken. Laagste 
** J- Maks Jz. aldaar voor f 5884. 

Amsterdam. Het vergrooteu de' locomotiavenloods met bijbeboor. 
"erken op hel stationsemplacemeot Apeldoorn. Laagste H. J . Ëijkel-
0o°a> te Apeldoorn voor f 6345. 

orger. [)e v e r b o u w , a n scholen ia deze gemeente: 1. voor de 
dolen te Nieuw-Drouwen en de beide scholen te Nieuw-Buinen. 

»«agste H. Eggens te Nieuw-Buinen voor f 8305; 9. voor de 
«holen te Borger en te Drouwen. Laagste J. Liozel voor f4339. 

Enschede. 1. Het bouwen van twee woningen voor deu heer J . 
H. Qroeoeveld; 3. het bouwen van eene woning vooi ilea heer 
D. Lausiuk aldaar. Laagste B. Q. Smit voor perc. 1 f2150; voor 
perc. 2 f 1790, gegund. 

Enschede. Het afbreken der bestaande perc. en het opbouwen 
van eeu café met woning, op een terrein, gelegen aau de Haaks
bergerstraat, onder bebeer van den architect H . Keijgcrs. Laagste 
F. H. Wijdeveld voor f 6000. 

Groningen. Het verbouwen vau bet gebouw der burgerscholen 
in de Violenstraat. Laagste Pb. Hendriuks aldaar voor f 12.697. 

's-Uraveubage. Het maken van den onderbouw met bijbehoorende 
werken voor de brug over de verlegde rivier de Maas, onder de 
gemeente Heesbeen c. a. Laagste A. A. Hillen Jr. te 's Bosch voor 
f 209.450. 

's-Uravenhuge. Het bouwen vau 14 perc. op een terrein bij het 
hotel de Witte brug. Laagste de Lange te Harderwijk voor f 73600. 

's-Mraveuhnge. He' uitvoeren van baggerwerk in de rivier de 
Nio'rd. Laagste A. Volker Lz. te Sliedrecht voor f 6000. 

tjorredyk. Het bouwen van eeu voorhuizing. Laagste A. R. 
v. d. Wijk te Lippenbuizen voor f 2317, nog niet gegund. 

's-Hertogenbosch. Den bouw van twee woningen voor het. per
soneel bij de Zuid-Willemsvaart in Noord-Brabant, in twee perc. 
Laagste voor perc. 1. J. Paasuuis te Vugt voor f 2679. Laagste 
voor perc. 2. dezelfde voor f 2670. 

Heldor. Het maken van eene loods voor artillerie- en geniema-
terieel in het bastion Dirks-Admiraal. Laagste J. F. Philips aldaar 
voor f 5088. 

Maassluis. Het onderhoud van kaaimuren. Laagste ü. v. d. 
Vlugt te Maasland voor f 2280. 

Ne-ilcrlicinert. Het bouwen van een schoollokaal eu het doen 
van eenige veranderingen en vernieuwingeu aan de onderwijzerswo-
niiig. Laagste K. A. van Rijswijk te Heugden voor pirc 1 f 1669, 
voor perc. 2 f 3239, voor massa f 4908. 

N|]megen. Het verhoogen en verzwaren van eeu vak dijk onder 
Heumen en Overasselt. Laagste C. de Jong Jr. te Haidinxveld 
voor f 13.440, gegund. 

Nyega. Het makeu van een vaste brug over de vaart achter de 
oudlanden aldaar. Laagste G. B. Sietsema te Opeiude voor f 471, 
gegund. 

Oosterhesselen. Het bouwen vnn eeue nieuwe school met twee 
lokalen voor lager onderwijs te Zwinde'scheveld gemeente Ooster
hesselen aan den straatweg naar Hoogeveen. Laagste A. Lingbeek 
te Nieuw-Amsterdam gem Kunnen voor f 5375. 

Ternenzen. 1. Het onderhouden van- en bet doen van herstellingen 
en verfwerken aan de gebouwen en andere gemeente eigendommen 
gedurende 1894 ia 4 perc. Langste voor perc. I, metselwerk en/.., 
J. v. d. Velde voor f 360; perc. 2, timmerwerk enz., P. A. Mielen 
voor f 1079-, perc. 3, verfwerk enz., .1. J. de Neering voor f127; 
perc. 4, bestratingen, J. vau der Velde voor f 338. 2. Het ver
plaatsen der hospitaalbarak. Laagste D. Herrebout aldaar voor f UO. 

Utrecht. 1. Het écujar-g onderhoud vau de werken iu de Nieuwe 
Hollandsche Waterlinie vnuaf de Klop tot eu met Vreeswijk.-
Laagste L. Simon te Jutfaas voor f 13950. 2. Het maken vau eene 
bazaltbekleeding op bet walertalud van bastion II van het fort 
Honswijk, (verbeteringen vau oudergescnikt belang aan werken in 
de Nieuwe Hollandsche Waterlinie). Laagste It. VVerkhoveu te 
Cothen voor f 3284 

Utrecht. Het maken vau een hoofdgebouw en verdere werk
zaamheden op het station Zwijudieckt. Laagste J. J. vau Simt lam 
te Dordrecht voor f 26420. 

Utrecht. Het maken van grondwerken, het uitbreiden van sporen, 
bet maken van een losweg, eeu standplaats voor rijtuigen, een 
goederenloods enz. Laagste Fli. Verhoeveu te Deventer voor l' 4.i69. 

Vlanrdingeu. Het rioleeren van eeuige straten en slooten. 
Laagste ii. van der Hoeven aldaar voor f 2525.25. 

Wormerveer. Het verbouwen van het koffiehuis van den heer 
J. Blaauboer. Laagste J. D. Brinkman le Amsterdam voor f 4995. 

Zwartsluis. Het bouwen van een nieuw gemeentehuis. Laagste 
L. Meyer te Zwolle voor f 12245. 

Zierikzee. Perc. 1. Het maken en zinken van een zinkstuk groot 
1300 M a . , eeu kraagstuk iu totaal 600*. groot en dc leverantie 
vao 3975 scheepston zink- en stortsteen aan het Oossenhoofd, 
district Langendijk. Laags'e M. vau den Hoek te Ternenzen voor 
f 11.560. Perc. 2. Het leveren, verdeelen en storten van 7000 
scheepston steen ter versterkirg en uitbreiding der bestaande werken 
van oeververdedigiug in de districten de Zuidhoek, FLnuwers, Kou* 
dekerke en Langendijk. Laagste P. A. van de Velde te Terneuzen 
voor f 15,112. 

Zwagerveen. Het bouwen vau eene kerk. Laatste F. Dam aldaar 
voor f 3150, gegund , 

Zie Aanbestedingen, in het Bijvoegsel. 
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Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

v o o r het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zij is gemakkelijk in liet gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBURG", 
(70) Rijswijk (Z.-II.) 

Vuurvaste Steen-
F A B R I E K , 

Wed. N. S. A. Brantjes & Co., 
P U R I N E R E N D . 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Ploten. Blokken, Scheggen, Trot
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

Leveren in den kortst mogelijken tijd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar teekening of 
model. t72) 

LEONARD SLIGCHER, Monnickendam. 

te A m ö n « ; I > i i r g hij ItlKltltK II a'd Rijn. 
levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 
"• Productie-vermogen der Fabriek; 000.000 vaten per jaar. 

MEDAILLE Miiiriizijnhotitler» in de voornaamste steden, 

STAATS-
MEDAILLE. 

Breslau 11169, 

G O U D E N 
M E D A I L L E 

hoogste 
onderschei

ding in den 
internatio

nalen wed-
•ttijJ, te 

Arnhem 1879 

(62) 

MEDAILLE 
van 

Verdienste 
Weenenl873 

(.01 DEN 
HKDA1LLE 

Offenbach 
a/M. 1879. 

DIPLOMA A, 
Eerste prijs 

voor uitmnn-

fabrikaat 
Kassei 1870. 

BELANGRIJKE 

BOEKVERKOOPINC, 
J. H. DUNK, Rotterdam, 

Van 23-28 April a.s. de verzame
lingen nagel, door de H H . A . E . ROEST 
V A N LIMBURG, Lid Prov. St. v. Z.. 
Holl., J . C. VAN WIJK, Architect, H. 
WEYMANS LIGTENBERG, Architect 

Afd. I, Bouwkunde, waarbij gevoegd 
de bibliotheken van Mej. R. DE GOE.JE 
(AGATHA) e.a., bevatt o.a. eene collectie 
in fraaie stempelbanden. De catalogus 
wordt op aanvraag franco toegezonden. 

P. DOLK ft ZOON. 
Spiegel-oti Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-. 
RUW S P I E G E L - , 

WIT-, KHISTAL-, BKOEI en M E L K -

<i IJ A S . 

OEURPLATEN. 
Geslepen en andere ROZETTEN en 

RANDEN. 
GEBOGEN GLAS en D A K P A N N E : . . 

L e n z e n - en P a t r ij s p o o r\q la ter. 
( 6 7 ) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF. DAtiLIChT-RtFLEtKRS. 

AMERiKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
uitmuntend fabrikaat en hllUjke prils. (76) 

De Portland-Cement-Fabriek 
TAK 

D Y C k E K I I O F I & S Ö l I M 

D E L I N T & G ° , ROTTERDAM. 
NIEUWE HAVEN N". 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
(59) Vraag dessins enz. 

Gedeeltelijke Bereiding, 
CREOSOTEEKING. 

H U K N E T T E E R I N G . 

K Y A N I S E E R E N 
en Gemengde Bereiding. 

HOUTHANDEL. 
C . G i p s C z o o n , 

D O R D R E C H T . 

W. J . W Ê T S S Ë N Ö , 
Nieuwendijk l i l te AMSTERDAM, 

fabriceert geijkte DUIMSTOKKEN, twee 
en vijf METERLATTEN, Stalen MEET-
K E T T I N G E N , B A K E N S , JALONS, 
koperen en stalen PEILLIJNEN, PED> 
LOODEN, P E I L S T O K K E N , 1 K | L -
SCHALEN, enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASSERDOOZEN. 
T e e k e i i b e b o e f t e i H i i O p t l s e b e l n s t r u n i t 

EQUERRES, PRISMA'S, ENZ. 

F O L K E R S & Co. 
middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwamvorming enz 

Engelsche en Belgische A A R D E B U I Z E N . 
Directe aanvoer I, | I 'STI \ \ tt I \ " 

ENOKI.SCUK, DUITSCHE, FKANSCHK 

en HOLLANOSCHK 
V A N E N 

o n o T i t i n rcmciiT MOSSTEEXEX TR0T10IR-, VLOER-PORTL4ND CEMENI. TOM. l l g t e u M m a s , e„z. EM WANDTEGELS, 
Merk: Knight Bevan & Sturge. 

Merk: Dijckerhoff & Söhne. 

DRIJF-, VUUR- EN METSEL-
STEENEN. 

on A M S T E R D A M . K A P E N B U I . 6 29. 

in v e r s c h i l l e n d e d e s s i n s 

DAKPAPIER, ASPHALT 
EN VKRDKRE 

B O U W M A T I R I A L I N. 

S T O O M G L A S S L I J P E R I J ^ ^ 
en FABRIEK voor het ornameii teerei i van > ^ 0 ^ ^ 

<i>Ucfl$^ NAAM V E N S T E R -

SPIEGELGLAS. 
(61) 

FIRMA- en 
GRAFPLATEN, 

in wit en zwart MARMERttLAS. 

ZANDBLAASMACHWE. \ emiji— adres. 

Sierlijke Monsterboeken icorden op aanvrage ventre.kt-

05 
08 
L 
u 
O 
e > 

STOOMFABRIEKEN van X 
D A K P A N N E N , V O R S T E N , B A A N T E G E L S , B A K K E N , C E M E N T - en 3 
K U N S T Z A N D S T E E N , H Y D R O Z A N D S T E E N , C E M E N T en I J Z E R , g , 
(syst. MONIER) M O Z A Ï E K - en E F F E C E M E N T T E G E L S , R I E T P L A N K E N , CO 
T E R R A C O T T A , enz. CO 

45 Handel in Metselsteen en andere Bouwmaterialen. 
§ A. OOSTHOEK & ZOON, Alfen afd Rijn. 
co Sterk conciirreereiiile prijzen direct op usmvraiig;, (68) 

Alle soorten van 

Z A G E N 
en 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

«- D. DoMINICUS & SóHNE. 
k Hemscheïd-Vieringhausen (Rbelnl.) 

Gevestigd in 1822. (55) 
Vraag de geïllustreerde Prijscourant 

e ke wy U gratis en franco toezenden. 

G r o o t e v o o r r a a d 
VAN 

STALEN BALKEN 
11 a l le courante profielen 

op lengten v a n 5 tot 

12 M r . , o p k l i m 

mende 

Wegens 

'het grootere 

draagvermogen 

nnen lichtere pro-

in s t a a l gebezigd 

' w o r d e n , waardoor s t a l e n 

voordeel igcr i n het ge 

r u i k z i jn d a n ( j z e r e n b a l k e n . 

H. E. OVINC Jr., an 
74 Haringvliet, R O T T E R D A M . 

Provincie DRENTHE. 
P R O V I N C I A L E W A T E R S T A A T . 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Dinsdag 24 April 1*94, des 

voormiddags ten II 1/» ure, zal onder 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
van Drenthe, aan het Gouvernementsge
bouw te Assen, worden aanbesteed: 

Het verruimen van het 
Mailegat te Meppol en 
daarmede in verband 
staande werken. 

(Raming f 10200 -) . 
Het bestek ligt na 10 April 1894 

j ter lezing aan het Gouvernementsgebouw 
te Assen en is voorts op franco aanvrage, 
tegen betaling van /' 1.15, te bekomen 
by de firma V A N GORCUM & COMP., 
boekhandelaar, aan den lirink te Assen. 

Op 17 April IHD4, des namiddags ten 
1 ure, wordt de noodige aanwijzing 
op de plaats gedaan door den Opzichter 
van den provincialen Waterstaat M. M. 
DE JONG; voorts zijn nadeie inlichtin
gen te bekomen aan het bureel van den 
Ingenieur van den provincialen Waterstaat, 
in het gouvernementsgebouw te Assen. 

Assen, 6 April 1894. 
Gedeputeerde Staten der pro

vincie Drenthe, 
V A N SWINDEKEN, Voorzitter. 
G. W. VAN DER FELTZ, Griffier, 

'WÊBÊ^^ Ëën practisch BOUWKÜN-
DIG T E E K E N A A R en ONT

WERPER, bekend met moderne talen, 

zoekt plaatsing, 
in binnen of buitenland. De beste refe
rentiën staan hem ten dienste. 

Adres: No. 415 aau het bureau van 
dit blad. 



1 2 0 A R C H I T E C T U R A . 1 4 April 1 8 9 4 . 

< AIIHOMY 1 1 I I Nederlandsche Verzinkfabriek 
„Van Baerle", 

M M I . I : \ <» ;. \ I i . \ voor 
Nederland I-II Koloniën 

G. M. BOKS i t C o . , 
A M S T E R I > A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) « 3 i i z . 

K^NNED G R O F S M E D E R I J . 
FLi 13 I I > 1£, I S . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHEKPiS B O U W W E R F 
met OWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooteii-, Badger-en 
8poorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeêwerken, 
A N K E it X . 

IJZEREN E N STALEN KETTINGEN 
met c e i - t i f l c a a t van L l o y d ' s 

en B u r e a u V e r i t a s . 

15IJVOEGSEL van liet Technisch gedeelte van „Architectura" van Zaterdag 14 April 1894. 

VAN hl i ; LINDEN & Co. - DORDRECHT. 

A L G E M E E N 

BOUWSYSTEEM. 
L E K V R I J E 

Dak- en Zijbekleeding. 
Houten of IJzeren RAAMWERK, 

IKI^AJPIFIEISr, G B B O T J W E 1 S T , 
A F D A K E N , B R U G G E N , S C H U T T I N G E N , B E S C H O E I I N G E N , D R O O G - 1 N R I C H -
T I N G E N voor tropache produeten, R O L L E N D E K A P P E N voor Steenovens 
en Kofliev loeren, L O S S E P L A T E N speciaal ter vervanging van ret-
•natten voor steenovens, en/, in alle afmetingen en voor alle doeleinden, opgesteld 
in NEDKELAKD of KOLONIËN; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in e n k e l e dagen. G E G A L V A N I S E E R D I J Z E R E N , ook gegolfde P L A T E N . 

WV P L A N N E N en B E G B O O T I N G E N worden opgemaakt voor elk gevraagd 
doel. O P G E S T E L D E C O N S T R U C T I E S ter bezichtiging. 

CATALOGI op aanvraag franco en gratis. ( 5 8 ) 
W*F~ A G E N T E N G E V R A A G D . 

H O U T H A N D E L 
F. & A. VAN DEK LINDEN. - Dordrecht 
Pitch-Pine Parketvloeren Pitch-Pine Heiningen 

geheel gereed afgeleverd /"2.«0 per M~. ƒ 1.75 per M 2 . 

My. tot Vervaard, en lever, van 
lioiiwniateriulen. 

voorheen DE ERVEN H. TRIP. 
STRAATKEIEN. 

Rotterdam. 77) Utrecht. 

JAN HAMER «ft, Co , 
Heerengracht 583 bij de Utrechtsche straat, 

A M S T E R D A M . 

LIFTEN. - KRANEN. 

LICHTDRUKPAPIER 
Zwaar, Prima kwaliteit, zeer gevoelig. 
rol 1 X 10 Heter . . f 6 . -

0 . 7 5 X 1 0 Meter . . f 4 . -

H. J. T. MAT VELD. 
Schrijf-en Teekenbehoeften, (56) 

Wagenstraat 27 , Den Haag 
Adres: ROTTKRDAM, Xieuwehaven No. 1 1 8 

„ AMSTKKDAM, A . E . B R A A T .Fokke 
Simomstraat 74 . (66* 

Transporteurs. - Elevateurs. 

DOMMEKRACHTEN. - VIJZELS, 

P O H T L A K E C l l ï R T 
„JOSSÓH Co." 

HOOF I)- V E RTEGEN WOO RDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Houtbereiding tegen bederf 

C. WASSER &Co^tW,|KY l" l
L

E|^"RJC
[J1

IJ , l G 
A R N H E M , 

levert p a s k l a a r gekyanisee id 
(rot- en z w a m vrij) (13) 

Rasterwerken. M-biittini;eii. 

BROEIBAKKEN, VLOEK KJ>> 
VLOERRIRHKN, enz. enz. 

Stoom JalouslEn Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
I VI.I P R I J Z E N . (73> 

8. B R U I G O M , 
ARHHEM-

HOOKIIAHKNTKN Van 

Ie Duitsche fabrieken voor: 
de echte PyroMnt Roosterataveii in 

alle vormen en afmetingen. 
Ponplier't* Isoleer bekleedhiKMiiinte 

riaal voor Stoomketels en pijpen. 
l l o w a i d t H Metallieke pakking en Voe-

dingwaterreinigers. 
Sander'M prima gezuiverde Mineraal 

oliën en C'oiiNifttentvetteii. 
Van llnerle'N gekamde Poetnkntoeii 

en Poetsdoeken. 
Riehter'H Kamradsmeer, Drgfrieiuenvet-

ten en Roestwerende Ijzerverf. 
I i< li In - Smeerpreparaat voor pakking 

en kranen enz. 
Schulze'a IJ/.er- en Staaldraadtonw, 

Kabels enz. enz. enz. 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen worden tleckt» eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

IIAA.MIAG 16 A P R I L . 
A m s t e r d a m . 1.30 uur. (Greeuwichtijd). De directie der boll, 

ijzer, spoorweg-mij, iu liet centraal personenstation, in liet lokaal 
naast de wachtkamer 3e klasse (ingang vestibule), bestek no. 587: 
liet uitvoeren van onderhoudswerken op de spoorwegen Amsterdam— 
Rotterdam en Schiedam—Hoek van Holland en op liet gemeen-
schappelijk station Rotterdam—Mans, ia 7 perceelen, begr. f 61.900; 
bestek uo. 58S: het uitvoeren van onderhoudswerken op de spoor-
vegen Elst-llcsseu-Hcmmel—Dordrecht, Kesteren—Amersfoort en 
Jiijmegeu—Kleef, iu 5 perc, begr. f 17.800. 

A r n h e m 11 uur. De vereeniging Openbaar Belang, in het 
Centraalgebouw Bakkerstraat: het bouwen van 72 woningen met 
pakhuis gelegen aan 'len Zwarten Weg aldaar, begr. f 70.000. 

Beetslerzwaag (Kr.) Door bet bestuur van den polder Oud-
Beels: het bouwen van een gebouw voor stoomgemaal met schoorsteen 
ter hoogte van 14 55 meter en kolenioods. 

llureudcrmolen (Gron.) 11 uur. De architect J . P. Hazen, 
naiueus deu weled. heer K. ilesseliuk, iu het koffiehnis van den 
keel S. VVitteveen: het bouwen eeuer villa op een vrij terrein 
gelegen aau den straatweg te Glimmen en het afbreken, trans
port eereu en weder opbouwen eener schuur op hetzelfde terrein, 

DINSDAG 17 A P R I L . 

1.1 on i ii if i-ii 12 uur. Het prov. bes'uur: 1. het doen van 
herstellingen en vernieuwingen aan bet verlaat te Gaarkeuken, met 
de daaiover gelegen draaibrug: 2. het wegruimen van ondiepten 
uil het Eemsknnaal, van Groningen naar Delfzijl. 

Mruilingen. S uur. De architect K. Hoekzema, namens den 
WelEd. Heer P. NoonlholT, iu het koffiehuis van A. Kampbuis in 
de Tostslraat: het aibreken van eene behuizing en bet bouwen 
van eeu pakhuis op een terrein gelegen aan ,de Poststraat aldaar, 
nel de leverantie v„n al het daanoe benoodigde. 

Leiden. 11 uur. De genie in het genie-magazijn bij de kazerne 
deu Doelen: het eer.jarig onderhout der kazernegebouwen enz. 
aldaar, onder het b-heer der genie te 's-firavenbage, begr. f9370. 

Utrecht. 2 uur. De maatschappij tot exploit, van staatsspoorw., 
aan het centraal bureau bij de Moreelse Laan, bestek no. 654; het 
uiakeii van eene bergplaats voor steenkolen en takkebossen op 
het station Zwolle, begr. f 4100. 

WOENSDAG 18 A P R I L . 
Delft. 11 uur. De genie op het bureel Korte Geer no. 11: 1 

het ecujarig onderhoud vau de kazernegebouwen, enz. en van de 
werken te Delft, onder het beheer der genie te 's-Gravenhage 
begr. f S7f»0; 2. eene buiten verving van werken te Delft, onder 
liet beheer de» genie t? 's-Gravenbage, begr. f 2000. 

Kzinge (Gron.) 5 uur. Bij F. Werkema: bet bouwen van een 
sto iiuriiivelfabriek met woning. 

Goidschalxooril (Z.II.) 12 nur. Het bestuur van deu polder 
„Hel W « s t i i i a n s Nieuwlaud" ten huize van P. v. der Woel: bet 
n-rii cuwea van den westelijken kaaimuur te Goischalxoo-d, lang 
47.90 M . op eene nieuwe fundeering, op tweërlei wijze: 1. geheel 
van metselsteen; 2. het voorvlak van bazaltzuilen en aan de 
aclit»rzijde van metselsteen. 

Uouda. 1 uur. Het gemeentebestuur: 1. het uitvoeren van 
verschillende herstellingswerken aan het Moordrechtsche Verlaat 
bij dc Turfsiogelgraeht; 2. het onderhoud ged. 1894 der kaaimuren 
langs de rivieren de IJsel eu Gouwe en die der wateren en grachten 
met de vleugelmuren van de bruggen en sluizen bij de gemeente 
•n onderhoud. 

Maassluis. 3 uur. De architect R. P. stuiviuga, ten zijnen 
kantore in de Lange B o ' » n e s t n i » t : het bouwen van eeu woon- eu 
winkelhuis met afzonderlijke bovenwoning, aan de Noordvliet aldaar. 

Onderdeudam (Gr.) 3 uur. Het bestuur van het waterschap 
Bunsingo, iu het waterschapshuis: het herstellen van sluizen, 
wiggen en andere objecten van het waterschap in 3 perc. en iu 
massa. 

Zwolle. 10 uur. De genie, in het Odeon : 1. bet eeujarig onder 
houd vau de kazerne en andere gebouwen en werken te Zwolle. 
Mgr. f 1300; 2. bet eenjarig onderbond van de werken en gebouwen 
"' de legerplaats bij Oldebroek, begr. f 6450, onder het beheer 

senie aldaar. 
Deventer. 11 uur. Het gemeentebestuur: het grondwerk voor 
, '''inleg tan eeu volkszwembad aebter het voormalige Hoornwerk. 
"•Gravenhage. 10 uur. De genie op het bureau in de Frede-

'ikskazerne aldaar: 1. het eeujarig ondeihoud van de kazernege-
ouwen enz. en vau de werken te 's.Gravenhage onder het beheer der 

Sfj'ie aldaar, begr. f 15.600; 8. bet verven van kazernegebouwen 
«'daar, begr. f 2400. 

'-Gravenhage. 10 uur. De genie, in de Frederikskazernc : het 
herstellen van een gedeelte van deu scheidsmuur bij het gebouw 
voor de hoogere krijssschool te 's-Gravenhage, onder liet beheer 
der genie aldaar, begr. f G00. 

's-Gravenhage. 1 uur. Het ministerie vim waterstaat, handel 
en nijverheid: het onderhoud van het post- eu telegraafgebouw te 
Beverwijk, van den dag der kennisgeving van de goedkeuring der 
aanbesteding tot en met 31 Maart 1S97, oegr. f 650. 

's-Gravenhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en uijverheid: het onderhoud vau het postgebouw bij het statiou 
te Arnhem, van den dag der kennisgeving vau de goedkeuring der 
aanbesteding tot en met 31 Dec. 1S96, begr. f 530. 

's-Gravenhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid: het onderhoud vau het post- en telegiaafgebouw, 
met dirccleurswouing, le Enschede, van den dag der kennisgeving 
van de goedkeuring der aanbesteding tot en niet 31 Maart 1897. 
begr. f 1240. 

Leeuwarden. 1 uur. liet prov. bestuur: het driejarig onderhoud 
van eenige wegen, bruggen, sluizen, duikers cn andere kanaal-
werken, in onderhoud bij de prov. Friesland in vier perc. van 1 
Mei 1894 tot en met 30 April 1897. 

Rotterdam. 1 uur. Het gemeentebestuur: het maken van de 
uitbreiding der bewaarschool aan den Scliierlamschcn Singel. 

Hoorn. 12 uur. De HoogEd. Gestr. heer J . Fabius iu den 
Doelen: het bouwen ecaer boerderij iu den Bairsdorpsrmeer (gein 
Berkbont. 

Z A T E R D A G 21 A P R I L . 
Buitenpost. (Fr.) 11 uur. Het gemeentebestuur van Achtkars-

pelen: het bouwen van een school te Builenpest, uanw. 19 Apri l 
'smorg. 9 uur. 

Buitenpost (Fr.) 12 uur. Het gemeentebestuur van Acht karspelen : 
het bouwen van een school en onderwijzerswoniug te Twijzel, aauw. 
19 April 'smorg 11 uur. 

Buitenpost (Fr.) 1 uur. Het gemeentebestuur van Achtkarspelcn : 
het bouwen van een school en onderwijzerswoning tc Surhuisterveen, 
aauw. 19 April nam. 2 uur. 

Haarlem. 10 uur. De genie op het bureel aan de Kicderhuisvest 
aldaar: 1. het eenjarig onderhoud vau werken, gebouwen enz.; 2. 
eene verving van werken en gebouwen, ouder beheer der genie, 
begr. I 6950 en f 1200; bilj. inzenden uiterlijk 20 Apri l nam. 3 
uur aan het bureau der genie. 

Tivclls (Gdld.) 2 uur. Het bestuur van bet polderdistrict Veluwc : 
het onderhoud der watergangen. 

M A A N D A G S3 A P R I L . 
Rntnerwold (Dr.) 2 uur. De beer R. Derks Dz.: het boawen vau eeu 

boerderij met woonhuis aldaar, aauw. ccn uur voor de besteding. 

WOENSDAG 25 A P R I L . 
'g-Graveuhage. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid: het maken van een uitbouw aan den zuidelijken 
oever van het Hollandsch Diep, tusschen de kilometerrnaicn 122 
en 123, onder de gemeente Lage- en Hooge Zwaluwc, prov. Noord-
brabant, begr. f 118800. 

den Helder. 10 uur. De genie in de sociteit dc Eensgezindheid : 
1. het eenjarig onderhoud van de werken eu kazerncgebouwcu enz. 
te den Helder en op Texel , begr. I 10.150; 2. eene verving van 
gebouwen, werken en meubels te den Helder, begr. f 1800. 

D O N D E R D A G 26 A P R I L . 

Ierseke (Zeel.) 1.30 uur. Het R K. kerkbestuur iu hel koffiehuis 
de Oesterbeurs van den heer J . Wagenaar: het bouwpu van eene 
kerk met toren eu keikbanken. 

V R I J D A G 27 A P R I L . 
'••Gravenhage. 11 uur. l iet ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid: hc'. bouwen van twee paviljoenen voor magnetische 
waarnemingen en eenige bijkotneuie werkeu, ten behoeve vau het 
Koninklijk Nederlandsch meterologisch instituut, op het landgoed 
Koelenberg onder de gemeente de Biidt bij Utrecht, Oegr. f 31-720. 

K A T E R D A G 28 A P R I L . 
Amsterdam. 10 uur. De genie, op hel bureel Planta^e-Lijnbaans. 

graebt no. I : bet é é n j a r i g onderhoud van de werken in dc stelling 
van Amsterdam, begr. f 4000; 2. het é é n j i r i g onderhoud van de 
kazernegebouwen enz. te Amsterdam, begr. f 830(1; 3. eene verving 
van gebouwen aldaar, begr. f 4000; 4. het é é n j a r i g onderhoud van 
de werken en gebouwen te Muiden en Weesp, begr. f 7280, alles 
onder bet beheer der genie aldaar. 

Edam. 1 nur. Dijkgraaf en heemraden van het waterschap de 
Purmer in het Waterschapshuis: het gedeeltelijk vernieuwen vau 
de ophaalbrug over de Ringvaart van de Purmer bij Edam, met 
aanhoorige werken, aanw. 21 April 'smorg. 11 uur. 



Tweede Jaargang No. 16. Zaterdag 21 April 1894. 

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amlcitia. 

TECHNISCH G E D E E L T E . 

Advertent i e ! ! ia dit blad kotten van i—5 regelt 
fO cents, iedere regel meer 10 cent». Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
brekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS, 
Uitgevers i 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

A l l o f M l v e r t e n t l r n in ARCHITECTURA opgenomen 
worden g r a t i a gcplaattt in DB AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, 8meden, 
Ververs, eni. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

A L G E M E E N E V O O R S C H R I F T E N VOOR D E 
UITVOERING V A N W E R K E N . 

(14de Vervolg.) 
Aanmerkingen op en bezwaren tegen deze ontwerp-voorschriften 

van weikeu aard en van wien ook, zullen mij ten allen tijde zeer 
welkom zijn. 

De tusschen ( ) geplaatste cijfers duiden de overeenkomstige §§ 
der Rijks A. V. aan. V. D. K. 

Art. 20. A a n l e g v a n w e g e n . 

§ 101 (293). Aardenbnan. De aardenbaan wordt door 
ingravingen en ophoogingen zoo aangelegd, dat de as van 
den weg de vereischte hoogte in regelmatige hellingen of 
l\jnen verkrijgt. 

Het geheele profiel van den weg van 50 tot 50 M. en 
in de bochten op afstanden van ten hoogste 10 M. door 
palen aan te wijzen, waarop de bepaalde hoogte is aangegeven. 

Buitendien op geregelde afstanden van 100 M. doorloopend 
genummerde afstandspalen te plaatsen en tijdens den geheeleu 
duur van het werk te enderhouden. 

§ 102 (294, 295). Ophanging en aanvoer van 
grond. De op te hoogen bodem, zoowel als de specie tot 
ophooging worden van alle nadeelige stoffen en gewassen 
gezuiverd. 

De grondstorting zoodanig te regelen, dat het vervoer 
steeds over den reeds aangebrachten grond geschiedt. 

"ij eventueelen afzonderlijken herdruk dezer A. V. kau de inhoud 
van § 102 duukt mij gevoegelijk iu § 3 ingelascht worden. 

§ 103 (296). Sleuf voor de kunstkaan. De sleuf 
voor de kunstbaan wordt op de bepaalde breedte met zoo
danige tonrondte en tot zoodanige diepte aangelegd, dat de 
kunstbaan de in het bestek bepaalde dikte en tonrondte 
kan bekomen. 

Overal, waar de grondslag der sleuf niet uit genoegzaam 
vermengde of vaste specie bestaat, wordt deze vooraf zoo
veel noodig verdiept, en de in het bestek bepaalde hoeveel-
beid vette of schrale specie, naar gelang van de geaardheid 
Tan den bodem, erin verwerkt, totdat de sleuf over de volle 
l e ngte en breedte behoorlijke vastheid heeft verkregen. 

Indien er walsen is voorgeschreven, worden gedurende 
fa uitvoering de noodige aanvullingen gedaan tot verkrijging 
v»n het vastgestelde profiel. 

Met het aanleggen van den knnstweg mag niet worden 
ingevangen, voordat de sleuf door de directie is goedgekeurd. 

§ 104 (397). Meting der bouwstoffen. De meting 
a u het grind, de schelpen, het steenslag en de klei ge

schiedt op de baan, zooals de directie verlaugt, voor iedere 
laag afzonderlijk, hetzjj aan onder de mal opgezette kitsen 
ot hoopen van geregelden vorm, hetzij door bakken van 
bepaalden inhoud, hetzjj door het ijken of meten der karren. 

De plaatsen, waarop de hoopen opgezet worden, vooraf 
volgens aanwijzing te vlakken. 

De inhoud van § 104 behoort m. i. in de Afd. Bouwstofien 
onder Art. 5 te huis. 

§ 105 (300, 302). Hardmaken. In de beschreven sleuf 
wordt eeue goed aaneengesloten vlij laag gelegd van afbraak-
of wanbaksteen. Daaroverheen worden de te verwerken hoe
veelheden puin, grind, steenslag of schelpen in gelijkmatige 
lagen uitgespreid, in het midden iets dikker dan aan de 
kanten, ouder behoud van de gemiddelde dikte, die voor 
iedere laag is bepaald. 

Van elke laag wordt eene kleine hoeveelheid terugge
houden voor latere aanvullingen. 

Is overspreiding met klei voorgeschreven, dan geschiedt 
deze in dunne laagjes volgens aanwijzing der directie. 

Er mag geene volgende laag worden onder handen geno
men, voordat de vorige door de directie is goedgekeurd en 
de teruggehouden hoeveelheid wegmateriaal is verwerkt. 

§ 106 (301). Walsen . Wanneer walsen van de baan 
is voorgeschreven, wordt voor het eenmaal walsen eener 
laag gerekend, dat de wals zooveel malen over de baan 
moet gaan als noodig is, om de sleuf over de volle breedte 
te raken, en worden ty'dens het walsen de noodige aanvul
lingen met de auhtergehou len materialen uitgevoerd 

Bij het vervoeren der wals over bruggen, worden deze 
met houten platen belegd van ten minste 10 cM. dikte. 

§ 107 (298, 303). Underlioiid eu spoor ver wisse
ling. Dadelük nadat de weg voor het algemeen verkeer 
is opengesteld en verder tijdens den geheeleu duur van het 
werk, met inbegrip van den ouderhoudstjjd, zorgt de aan
nemer voor geregeld onderhoud en behoorlijke spoorver-
wisseling. 

Hiertoe moet hy' op elke 100 AI. lengte leveren vier 
schansen of takkebossen lang 1.50 M., dik in omtrek 
1 II., gebonden met vyf taaie banden, of vier blokken hout 
lang 1.20, dik in omtrek 40 cM., elk voorzien van een 
handvatsel, of zware steenen of bonken puin, lang ten minste 
30 cM., zwaar 20 bij 20 cM., om daarmede het spoor 
dagelyks zoo dikwyls te verleggen als de directie naar 
gelang der passage noodig oordeelt. 

Deze voorwerpen worden eiken morgen vroeg geplaats 
en met zonsondergang weggenomen en op de bermen taf^jnV 
gelegd. 
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De spoorleiders zoo dikwijls noodig te vernieuwen. Na de 
oplevering van het werk blyven zy het eigendom van den 
besteder. 

Voortdurend moet gezorgd worden voor het behoorlijk 
aanvullen der gemaakte sporen, het aftappen van water, 
het verwyderen van slyk en modder en het fijnslaan der 
te grove stukken puin. Het gely'k houden van de baan moet 
zooveel mogelyk met den bezem geschieden. 

Voor de werkzaamheden aan het onderhoud van den 
weg verbonden stelt de aannemer opzettelijk daartoe aan
gewezen arbeiders in dienst. 

Art. 21. S t r a a t w e r k . 

§ 108. (304.) Zandbed. In de volgens § 103 gereed ge
maakte sleuf wordt een bed van zuiver zand aangebracht 
van ten minste 10 cM. blijvende dikte onder den onderkant 
der steenen. 

Wanneer in het bestek de plaatsen niet zyn aangegeven, 
waar het benoodigde zand gegraven of gebaggerd kan 
worden, moet de aannemer voor eigen rekening de vereischte 
hoeveelheid leveren van de beste in den omtrek verkrijgbare 
soort. 

Er wordt niet met het bestraten aangevangen, voordat 
het zandbed door de directie is opgenomen en goedgekeurd, 

§ 109. (304, 305.) KliiikerbestratiiiK. Nadat het 
zandbed is goedgekeurd, worden aan weerszijden van den 
weg de kantlagen gezet volgens bestek, goed sluitend, en 
in behoorlijk verband, met de buitenkanten op de bepaalde 
breedte van den weg. 

Langs buitenwegen wordt aan weerszijden der klinker
straat op de kantlagen een band van zoden gezet van 20 
cM. bteedte en 5 cM. dikte. 

Tusschen de kantlagen wordt de bestrating uitgevoerd vol
gens een door de directie goedgekeurde mal, in halfsteens- of in 
keper verband, naar gelang in het bestek is voorgeschreven. 
In beide gevallen worden de klinkers op hun kant te lood 
en aan alle kanten tegen elkaar en tegen de kant
lagen sluitend gezet en met den hamer aangedreven. 

Geene stukken of gebroken steenen worden toegelaten 
dan die bij de aansluitingen tot verkrijging van het verband 
noodzakelijk zyn. 

Geeren of varkens mogen in de bestrating niet voorkomen. 
Tot verkrijging van een zwaai worden de steenen gesorteerd 
of wel de lagen in den vorm eener vlechting gelegd. 

§ 110. (309, 310.) Keibestrntiiig. Nadat de kantlagen 
zyn aangebracht worden daartusschen de keien, op hare 
kleinste zyden, in goed verband, vast aaneensluitend, onder 
eene tonrondte van ongeveer 1 / 4 0 van de breedte der be
strating, 2 tot 3 cM. hooger dan de kantlagen geplaatst. 

Zy worden met den hamer vol in het zand goed vast 
gezet en door middel van ijzeren stampers van ten minste 
15 KG. gewicht tot op de vereischte diepte ingedreven. 

Het stampen wordt, telkens nadat een vak van 10 tot 
15 cM. lengte is bestraat, verricht door twee arbeiders, elk 
van een stamper voorzien; zy stampen elke laag van de 
kantlaag naar het midden af en zetten het werk telkens 
niet verder voort dan tot op 3 M. afstand van de voorlaag. 

Keien, welke by het stampen vergruizen of barsten, worden 
uitgenomen en door nieuwe vervangen. 

De beide laatste zinsneden der vorige § zyn eveneens 
op de keibestratingen van toepassing. 

§ 111. (306, 307.) In vegen en afdekken met land. 
Telkens nadat een vak bestrating door de directie is goed
gekeurd, doch in geen geval zonder deze goedkeuring, wordt 

dit vak zoolang met droog zand ingeveegd of wel met 
zand en water ingewasschen, totdat alle voegen gevuld zyn. 

Is inwasschen by gebreke van water in de nabijheid niet 
uitvoerbaar, dan moet de bestrating na het invegen met 
2 cH. dikte zand over de volle breedte bedekt en aldus 
veertien dagen gedekt gehouden worden. 

§ 112. (308) Onderhoud en eindoplevering. Het 
straatwerk — en voor zoover noodig ook de zandbedekking — 
wordt gedurende den onderhoudstyd door den aannemer naar 
genoegen der directie onderhonden. Bij de eindoplevering 
mogen er geene knikken of sporen van meer dan 2 cM. 
diepte in voorkomen. 

Indien het bestek gebruik van spoorleiders eischt, dan is 
daarop § 107 van toepassing. 

Art. 22. A s p h a l t b e v l o e r i n g . 

§ 113 (279). Betonbed. Als onderlaag voor de asphalt-
bevloering wordt een bed van stampbeton aangebracht vol
gens § 52a der afd. Bouwstoffen, ter dikte van 15 tot 20 
cM. voor rijwegen en van 8 tot 10 cM. voor voetpaden. 

Het betonbed onder de mal glad af te werken op de 
wyze als in § 80 voor cementsteen is beschreven, opdat de 
asphaltbekleeding overal gelyke dikte verkrjjge. 

§ 114. Stamp-asphnlt. Nadat het betonbed volkomen 
hard en droog is geworden, en het asphaltkalksteenpoeder 
zoo hoog verhit is, als mogelyk is zonder het bitumen te 
doen vervluchtigen, wordt dit daarover uitgespreid en ter 
gelykmatige dikte van 7 cM. naar de mal afgestreken, tel
kens bij vakken van 5 tot 6 cM. lengte over de volle 
breedte van den weg. Onder het afstryken worden alle on
gelijkheden in de poederlaag, die zich voor of achter de 
ry vertoonen, aangevuld en nagestreken en alle vreemde 
voorwerpen, die in het asphaltpoeder mochten zyn geraakt, 
eruit gezocht. 

Daarna wordt het asphaltbed aangestampt met verwarmde 
gegoten ijzeren stampers van 20 KG. gewicht, voorzien 
van een houten steel. Het stampen wordt verricht door vyf 
tot tien man naast elkaar, tegelijk aan eene zyde van het 
onderhanden vak beginnende; zy stampen eerst met lichte sla
gen het geheele vak af en beginnen dan van voren af aan met 
het eigenlijke vast ineenstampen en zetten dit voort tot
dat de asphaltbevloering overal eene gelyke dikte van 5 
cM. heeft verkregen; kleine overblijvende oneffenheden wor
den onder de hand met behulp eener ry nagegaan en door 
aanvulling met nienw poeder en herhaald stampen verholpen. 

Is het stampen gedaan, dan wordt de asphaltvloer met 
behulp van een bjjna gloeiend heet strijkijzer van ongeveer 
25 KG. gewicht langzaam glad gestreken. 

Desverkiezende mag het vóórstampen door walsen met 
eene verwarmde plaatijzeren handwals van ongeveer 300 
KG. gewicht worden vervangen. 

Telkens by' het begin van een nieuw vak, moet, tot be
hoorlijke aansluiting aan het laatstvoltooide, de kant daar
van door bedekking met heet poeder week worden gemaakt. 

Als regel geldt dat de asphaltbevloering eerst 24 uren 
na de voltooiing aan het openbaar verkeer wordt prijsgegeven. 

Wordt de asphaltweg by" wijze van uitzondering bij ge
deelten nog denzelfden dag, waarop hij werd voltooid, in 
gebruik gesteld, dan moet er, onmiddellijk na het glad maken 
met het heete strijkijzer, eene laag fijn zand worden over
heen gestrooid en ingewalst worden. 

§ 115. Oiet-asphalt. De bevloering met gietasphalt 
verkrygt door voetpaden en binnenvloeren eene dikte van 2 tot 
2*/,, voor inritten, rjjvoeringen op brnggen enz. van 3 tot 
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5 cM. Bevloeringen tot 3 cM. dikte worden in eens, dikkere 
in twee lagen over elkander aangebracht. 

Het asphaltmastiek in gepaste verhouding, nit asphalt
kalksteenpoeder en gondron (f) samengesmolten, wordt in 
brooden op het werk aangevoerd en na tot stukken van 
omstreeks 8 cM. zyde te zyn klein geslagen, onder toevoe
ging van de noodige hoeveelheid gondron, onder een hitte 
van 150° tot J 70" Celsius gesmolten en met ongeveer de 
keilt van zijn gewicht grintzandvermengd. 

Het vloeibare mengsel wordt in emmers geschept, over 
het betonbed uitgestort, onmiddeltjk tot de gevorderde dikte 
gelijkmatig uitgespreid en met een houten stry'kbord onder 
de ry vlak gestreken. 

De uitvoering geschiedt in strooken van 1 tot 1.50 M. 
breedte. 

(f) Het gondron wordt verkregen door sameusmelting van ge» 
/.uiverd Trinidad-aardpek met bergteer of afval uit de petroleum-
cu paraffiuefabrieken, in de verhouding van ongeveer 3 op 2. 

A S P H A L T - I S O L E E R I N G. 

De heer J . A. v. n. KLOES beval in zijne bydrage over 
rationeel bouwen, gehouden in de 999ste vergadering van 
A. & A., het maken eener asphaltlaag onder de eerste balk
laag begane grond, ten zeerste aan, als het beste middel 
om de uit den bodem opstijgende dampen en vochten te 
weeren; jammer, zeide spreker, dat dit echter eene kostbare 
geschiedenis is. Bij het debat wees ik er op, dat eene 
asphaltlaag 1 cM. op eene bestrating (de in Dnitschland 
algemeen gebruikte „Isolirschicht") voldoende en minkost-
baar is. Ik had het genoegen in het laboratorium aan de 
Polytechnische school een asphaltvloer van 2 cM. op eene 
cement vloer te maken. De heer v. D. KLOBS vroeg my' 
daarop den prijs in het technisch gedeelte van het orgaan 
eens op te geven. 

Voor ik hiertoe overga, zy het mij vergund eene korte 
beschrijving te geven van wat eigenlyk asphalt is, daar er in 
den handel vele producten voorkomen, die er niets dan den 
naam mede gemeen hebben en bestaan uit steenkolenteer, 
pek en dergelijke materialen, met zand vermengd, waarvoor 
niet genoeg kan gewaarschuwd worden, als volkomen on
geschikt voor isoleeringen. 

Asphaltsteen is kalksteen, door loop van eeuwen door
trokken van bitumen, die onder 250° Celsius vluchtig worden. 

Deze asphaltsteen (gewoonlyk kortweg asphalt genoemd) 
heeft eene donkerbruine tot zwartbruine kleur en wordt 
gevonden bij Limmer, Vorwohle, Ragusa (Siciliëu), Seysel, 
Neuchatel en op nog een paar andeie plaatsen van minder 
beteekenis. 

Het asphalt is ondoordringbaar voor gassen en vochten, 
de dampkringslucht heeft er geen invloed op en is bestand 
tegen zouten en zuren. 

Wanneer de steen uit de groeven is gehaald, wordt hij 
gebroken, gemalen en gezeefd. 

Men gebruikt het aldus verkregen poeder voor het maken 
van asphaltcomprimé-werken; door het poeder tot ongeveer 
200° Celsius te verwarmen en dan met heete stampers en 
walzen tot een laag van 5 cM. saam te persen; of ter 
vervaardiging van mastiek. 

De vervaardiging van mastiek geschiedt door de poeder 
'n groote ketels tot 2 0 0 ° Celsius te verwarmen met bij
voeging van met olie geprepareerd Trinidad-asphalt, wat 
"ten ongeveer 5'/i «»r aanhoudt, waardoor een brijachtige 
massa ontstaat, die in y'zeren vormen gegoten, onder den naam 
van asphaltmastiekbrooden in den handel gebracht wordt 

Omtrent het geprepareerde Trinidad-asphalt, wat als 
smeltmiddel en ter aanvulling der vluchtig geworden bitu

men dienst doet, zy nog opgemerkt, dat dit onder den naam 
van gondron in den handel komt en, daar het circa 6maal 
duurder is dan asphalt, het meeste vervalscht of door teer-
preparaten vervangen wordt, waardoor het beste asphalt 
bederft 

Om vloeren, daken, isoleeringen of andere asphaltwerken 
te maken, smelt men de asphaltbrooden met toevoeging van 
5 % goudron en grind en strijkt deze bry in de gewenschte 
dikte met houten spaden uit. 

Ik meende een en ander te moeten laten voorafgaan, 
om U te doen zien, dat men zeer omzichtig moet zyn bjj 
het laten vervaardigen van asphaltwerken of het gebruik 
ervan, daar veelal vreemde bijmengsels oorzaak zyn, dat 
zoogenaamde asphaltwerken volstrekt niet aan hun doel 
beantwoorden. 

Wat de prijs betreft, deze is zeer moeielü'k te geven, 
daar deze natuurlijk afhankelijk is van quantiteit, arbeids
loon, plaats, transportkosten enz. 

Gaarne stel ik echter een voorbeeld en neem daartoe een 
huis te Amsterdam, 6 Meter breed by' 10 Meter diep, hier
voor zou een asphalt-isoleerlaag, dik 1 cM. buiten den o ider-
vloer, wat eene bestrating desnoods van oude steen kan 
zyn, mits goed aaneengesloten, ƒ 2.— de M'2. kosten. 

Gaarne ben ik bereid hen, die eene asphalt isoleerlaag, 
asphaltvloer, asphaltdaken of andere asphaltwerken willen 
voorschrijven, vooraf van pry's en verdere inlichtingen te 
dienen. 

OTTO HORN, 
Agent der Limmer & Vorwohle 

Rock-Asphalte Company (Lim.) 
Linden vor Hannover, 

Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 45. 

E E N V R A A G P U N T BIJ L E I E N D A K . 

Aan het slot van § 44 van mijne A. V. (No. van 10 
Maart j.1., vindt men de zinsnede: 

Aan den voet van liet dak moet het dakbeschot zoodanig 
gelegd worden, dat het water, dat door de dakbedekking heen
dringt, in de dakgoot wordt afgevoerd, 

By nader inzien komt het my rationeel voor den aanhef 
daarvan aldus aan te vullen: 

Bij pannen- en leiendak moet het dakbeschot aan den voet 
van het dak enz. 

By' metalen dakbedekkingen bestaat, als zy goed zijn uit
gevoerd, voor doordringen van water geen gevaar. By lei
endak wordt er in den regel — doch m. i. ten onrechte 
— ook niet op gerekend. Zelfs is mij de vraag gesteld of 
leiendak zich er wel toe leent om aan den hiervoren ge
stelden eisch te voldoen? Dit geeft my' aanleiding om de 
zaak wat meer van naby' te beschouwen, waarbij ik dan 
tevens gelegenheid zal hebben om myn Art. 10 (No. van 
7 April) eenigsziii8 toe te lichten. 

De figuren 1 — 3 
vertoonen drieëerlei 
construct iën vau lei
endak: de leien zijn 
33 cM. hooggenomen 
en zoo gelegd, dat elke 
derde ry' de eerste 
8 cM. dekt, zoodat 
dus van elke lei 
33 — 8 

2~ 
in het gezicht bly'ft. 

Fig. 1 stelt de gewone wyze van werken voor. Door 

= 12 5 cM. 
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het aanbrengen van eene ry voetleien, 8 c M . onder de 
tweede rij schietende en dus 8 -f- 12.5 = ' 2 0 . 5 c M . lang, 
is het voetlood (Ui. tot de geringste breedte beperkt; het 
behoeft slechts tot 8 c M . onder de eerste ry leien te reiken 
en dient zoodoende tevens min of meer tot opvulling om 
de onderste leien in dezelfde helling te brengen als de 
volgende. Het is en blijft bij deze zamenstelling m. i . een 
gebrek, dat langs het dakbeschot afloopend water ten deele 
niet op maar onder het voetlood terecht komt. Te niet uit
kloppen en mannetje aan mannetje vastspijkeren van het 
voetlood schijnt mij een zeer gebrekkig hulpmiddel toe. Bo
vendien zijn de naden der dakdelen, als er eenmaal water 
tot op het dakbeschot doordringt, gereede aanleidingen tot 
inwateren. 

In lig. 2 heb ik iu het laatste gebrek voorzien door de 
messing boven te houden en haar aan den bovenrand af te 
rabatten, zooals dat by schuttingdelen, beschotwerk van 
houten loodsen, enz. gewoonlijk geschiedt. Om het water van het 
dakbeschot in de goot af te voeren is een op klossen op 
de muurplaat rustend boeibord aangebracht, ongeveer in den 
trant als bij pannendak op dakbeschot dikwijls toegepast 
wordt; aan den bovenkant is het naar het beloop van de 
helling der leien schuin afgedisseld, zoodat de leien zelf 
op de meest volkomen wijze ondersteund zijn. Het voetlood 
loopt over den geheelen bovenkant van het boeibord door 
en komt. aan den bovenrand tusschen boeibord en dakbeschot 
ingeklemd te zitten. 

Daar het voetlood hier meer dan 8 cM. onder de tweede 
ry leien schiet, zijn voetieien, voor zoover de waterdicht
heid betreft, overbodig. Daar zy echter als waarborg, in 
geval van beschadiging der leien door onhandigheid bij 
schoonmaken of herstelling der dakgoten, niet te versmaden 
znn, zyn zy in tig. 2, alsook in lig. 3 toch bygeteekend. 
De laatste zinsnede is namelijk evenzeer op lig. 3 als op 
lig. 2 van toepassing. 

In lig. 3 is een leiendak met staande beschieting voor
gesteld, zooals deze by een in uitvoering zynd rijksgebouw 
te Delft is toegepast. Het dakbeschot is hier geheel behan
deld als by pannendak. De naden zyn namelyk met tengels 
afgedekt en daarover latten gespijkerd, waaraan de leien 
zyn afgehangen, niet aan spijkers, maar aan leihaken van 
2 1 / g mils, verzinkt ijzerdraad, in lig. 4 op i / i der ware I 
grootte afgebeeld. 

Welke gedachtengang den bouwmeester tot deze construc
tie heeft geleid, is my niet bekend. Vermoedely'k is vrees 
voor inwatering de voornaamste reden geweest; wellicht 
heeft ook de slecht warmte-geleidende luchtlaag tusschen 
leien en beschot eenig gewicht in de schaal gelegd. Hier 
vooral zou de door my voorgestelde boeiplank-constructie 
van groot nut geweest zyn. 

Wat leihaken in dit geval boven spykers voor hebben is 
mij ook niet bekend, maar hoe dit zy, het dak, zooals het 
daar ligt mag gezien worden. In elk geval schynt er geen 
enkel bezwaar te bestaan tegen het gebruik van zulke lei
haken bij herstellingen aan leiendak. 

De figuren 1 — 3 zyn geteekend op 1ji0 der ware grootte. 
v. D. K . 

dan Dennen- en mindere kostbaarheid dan eikenhout wees 
ons dit materiaal als van zelf aan. De muren daarop g e . 
bouwd bevinden zich nog in uitmuntenden toestand; doch eene 
ervaring van tien jaren zegt niet veel." 

„ Bij den bouw van een pakhuis, waar de steunpanten belang, 
rijk worden belast, is door ons wederAmerikaansch grenen voor 
de fundeeringen voorgeschreven. Er wordt ons thans echter 
gewezen op de mindere deugdzaamheid van dat materiaal 
onder water en medegedeeld, dat het hout na verloop van 
jaren zyne vastheid zou verliezen. Bewijzen worden echter 
niet aangevoerd en ons vertrouwen in het materiaal is door 
die bloote mededeeling dan ook niet geschokt." 

„Wy' zyn echter zoo vry' ons tot u te wenden met de 
vraag of u Amerikaansch grenenhout al dan niet geschikt 
acht voor houten fundeeringen onder water." 

Mij is geene enkele reden bekend, waarom Amerikaansch 
grenenhout onder water op den duur zyne vastheid zoa 
moeten verliezen en evenmin eenig voorbeeld, dat daarop 
zou betrekking kunnen hebben. Ik heb daarom in alle ge
rustheid aangeraden met het gebruik ervan tot fundeerings-
werk voort te gaan. 

Ik acht de zaak echter van genoeg belang om haar hier 
ter sprake te brengen. Wellicht komen wy zoodoende te 
weten welke de aanleiding kan zyn tot een vooroordeel, dat 
van Amerikaansch grenenhout eene uilzondering maakt op 
de algemeene natuurwet, dat hout, van welke soort ook, 
onder water, d. w. z. van alle aanraking met de lucht 
afgesloten, niet aan rotting onderhevig is. 

v. D. K . 

R E C L A M E . 

A M E R I K A A N S C H G R E N E N H O U T ONDER 
W A T E R . 

Ik ontving dezer dagen het volgende schrijven: 
„Sedert een tiental jaren wordt door ons voor fundee

ringen, welke eenigszins zwaar belast worden, gebruik ge
maakt van Amerikaansch grenenhout. De meerdere vastheid 

Naar Wieck 's Gew. Ztg. bericht, is men in Amerika op 
het denkbeeld gekomen om eene reusachtige ijzeren stoompop 
te construeeren, die voor een wagen gespannen een orchest 
door de straten zal trekken. 

Binnen in de pop zal een door stoom gedreven mechanisme 
worden aangebracht, dat haar een menschelyken gang mede
deelt. De uiterlyke gedaante zal die zyn van een ridder, 
met eene sigaar in den mond, waaruit de afgewerkte stoom 
ontwykt. De kleine stoomketel zal met gasoline verhit wor
den ; ondanks zyne geringe afmetingen kan de stoommachine 
een vermogen van ongeveer iji paardekracht ontwikkelen. 
De waterstand in den ketel reikt tot onder den hals, en 
daar het borstharnas als eene deur openslaat, kan men den 
waterstand en de werking der machine gemakkelijk na
gaan. Door een kleinen stoomcylinder met kolf en het gewoue 
overbrengingsmechanisme wordt een draaiende beweging ver
kregen, die door een stelrad geregeld kan worden Een sa
menstel van hef boomen verleent aan de beenen de beweging 
van het loopen. In het klein moet de proef reeds gelukt zyn. 

B R I L L A N T I N E . 

Het onder dezen naam bekende poetspoeder wordt op de 
volgende manier toebereid: men kookt guano zoolang met 
water totdat er by het afkoelen eene kristallyne massa ont
staat. 1 0 0 Deelen daarvan worden met 2 5 dln. gegloeid trij' 1, 
12 dln. weitemeel en 10 dln. keukenzout in een pot boven 
vuur by matige warmte zoolang omgeroerd tot er eene ge
lijkmatige bry ontstaat, die men laat koud worden en ver
harden. Deze massa wordt dan in een mortier tot poeder 
gestampt, dat met alcohol bevochtigd als een goed poets
middel te gebruiken is voor allerlei voorwerpen, glas in
begrepen. 
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A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen worden ileehtt eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG A P R I L . 

Apeldoorn. 12 uur. Het gemeentebestuur: bel bouwen van een 
•dokterswoning te Beekbergen. 

Maastricht. Het gemeentebestuur: bet maken van gemetselde 
rioleu in de Looijersgracbt en ia de Bogaardestraat. 

Sneek. De architect J . Pn. Hoogendijk: bet afbreken en neder 
nieuw bouwen van eene stalling voor i S koeien met booiberging 
en bijbehoorende werken aldaar. 

DINSDAG 24 A P R I L . 

Breda. 11 uur. De genie, in het koffiehuis de Beurs van Breda: 
1. bet eenjarig onderhoud vau Je kazeruegebouwen enz. te Breda, 
begr. f 10.625; 2. het eenjarig onderhoud van de koninklijks 
militaire academie te Breda, begr. I 6000, beiden ouder bebeer 
der genie aldaar, 

Deventer. 11 u u r . De geuie ia bei hotel de Keizer aMaar: het 
eenjarig onderhoud van da kazernejebouwen enz. aldaar, ouder het 
bebeer der geaie te Zutpben, begr. I 5600; bilj. inzenden uiterlijk 
23 April nam. 3 uur, op bet bureau rau genoemde hoofdopzichter 
Bergpoortstraat co. 5 aldaar. 

Kampen. 10 uur. De geuie, op bet bureel van den hoofdopzichter 
van fort i f icat iën achter de Nieuwe Muur 37: 1 liet eenjarig onder
houd van de kazernegebouweu enz. a i l i a r , begr. f 2950; 2. bet 
eenjarig onderhoud vau bet gebouw van den hoofdcurcus aldaar, 
begr. f 900, ouder het bebeer der genie te Zwolle; bilj. inzenden 
23 Apri l , nam. 3 uur. 

Louneker. 4 uur. Het gemeentebestuur: het verbouwen en bij
bouwen van het schoolgebouw aan dc ü l a u e r b e e k in de gemeente 
Louneker, aanw. 's inorg. ,9 u u r . 

Venlo. 12 uur. De genie ten huize van den hoofdopzichter van 
fortificatiën: hel eenjarig onderhoud van de kazeruegebouwen euz. 
aldaar, ouder het bebeer der geuie te Nijmegen, begr. f 5670; 
bilj. inzenden uiterlijk 23 Apri l , nam. 3 uur. 

\\ u i \M>\t. 25 A P R I L . 

Groningen. 9 uur. De genie, op het bureel van deu opzichter 
van fortif icatiën in het hooldwacbtbuis: het eenjarig onderhoud vau 
de kazerne- en andere gebouwen en werken aldaar, begr. f 3150, 
onder bet bebeer der genie te Zwolle; bilj. inzenden uiterlijk 24 
April, nam. 3 uur. 

Hel levoets luis . 10 uur. De geuie in het bureel der genie: 1. 
bet éénjar ig onderbond van de werken en gebouwen te Hellevoet-
sluis, ouder bet bebeer dsr genie aldaar, begr. f 5700; 2. eene 
«erving van werken eu gebouwen te Hrielle, onder het beheer der 
genie te Hellevoetsluis, begr. f 850. 

Roermond. 2 uur. De genie, ten huize van den opzichter van 
fortificatiën: bet é é n j a r i g onderhoud van de kazernegebouwen enz. 
aldaar, onder het Deneer der genie te Nijmegen, oegr. f 2550; 
bilj. inzenden vóór 21 A p r i l nam. 3 uur. 

Willemstad. 11 uur. De genie in bet koffiehuis de Bellevue: l . 
bet eenjarig onderhoud van de kazernegebouwen enz. aldaar, begr. 
f 1980; 2. het eenjarig onderhoud van de werken enz. aldaar en 
te Numan&dorp, begr. f 5900; 3. het eenjarig onderhoud van de 
werken enz te Ooltgensplaat, begr. f 1120; bilj. inzenden uiterlijk 
21 April, vóór nam. 3 uur, op liet bureel van den eerstaanwezend-
ingenieur aldaar. 

l.lmuideu. De loodsenvereeniging Recht door Zee, bij den com
missaris: het maken van een gebouw ten hunner dienste. 

DONDERDAG 26 A P R I L . 

liergen op Zoom. 10 uur. De genie in hel koffiehuis de Draak, 
°P de Groote Markt: 1. bet eenjarig onderhoud van de kazerne
gebouwen ens. aldaar, begr. f 8000; 2. eeue verving van militaire 
gebouwen enz. aldaar, begr. f 1250, alles onder hel beheer der 
genie aldaar; bilj. inzenden uiterlijk 25 April, vóór nam. 3 nur. 

Enschede. 13 uur. De architect H. Reijgers, voor de heeren 
•I. A. en A. Scholten, in het hotel de Klomp: het vergrooten der 
bestaande bandfabriek op een terrein gelegen aan den Hengeloschen 
straatweg, aanw. 'smorg. 9 nur. 

Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
»ijverbeid, aan het gebouw van bet prov. bestuur: het verdiepen 
v*n eenige gedeelten vao het Noordbollandscb kanaal, begr. f 10.000. 

Hellevoetsluis. 10 uur. De genie op bet bureel: het eenjarig 
onderhoud van de werken en gebouwen te Brielle, onder het bebeer 
«er geaie aldaar, begr. f 5650. 

Jelsum (Fr.) De heer B. A. Wassenaar te St. Jaoobi-Parochie: 
L het bonwen tan eene kolk, tot het bergen van de Mest en Gier 
J*n 50 stuks vee, bij de stalling, staande san den Haskedijk te 
JeUum ; 2, het daarbij aanleggen van eene klinkerbestrating, ter 

oppervlakte van 200 M - , aanw. 23 Apri l ' smorg . l i uur, samen
komst in de herberg de Groote Bontekoe onder Jelsum; bilj. inzenden 
v ó ó r of cp 26 Apri l . 

Maastricht. 2 uur. De genie op het bureel op den Maagden-
Dries: het eenjarig onderhoud van de kazernegebouwen enz. aldaar, 
onder het bebeer der genie te Nijmegen, begr. f 6 0 0 0 ; Li l j . inzenden 
25 Apri l nam. . uur. 

V R I J D A G 27 A P R I L . 

Dordrecht. 11 uur. De geuie, in bet lokaal van .1. G . van der 
Horst, Groenmarkt: het eenjarig onderhoud der werken enz. aldaar, 
ouder het bebeer der genie te Breda, begr. f 4050; bilj. inzenden 
uiterlijk 26 Apri l nam. vóór 3 uur, op bet bureau van den hoofd
opzichter, Kromhout 106. 

's-Graveubage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid: het onderhouden van het post- en teiegraafgebouw 
te Velsen, van den dag der kennisgeving van de goedkeuring der 
aanbesteding tot en met 31 Maart 1897, begr. f 900. 

's-Hrareuhage. 1 nur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid: het onderhoud vau bet post- en teiegraafgebouw te 
Zait-Buiiiinel, van den dag der kenuisgeving van de goedkeuting 
der aan besteding tot en met 31 Maart 1897, begr. f 500. 

' s - U r u v e u h a g e . 1 uur. Het ininiste'ie van wtterstaat, handel en 
nijverheid: bet herstellen en verbeteren van rijkstelegraaflijnen in 
Friesland, Overijssel en Drenthe, begr. f 1140. 

'8-Gravenhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid Binnenhof: bet leygeu en ingraven van telegraafkabels 
onder deu grona te Utrecht, begr. I' 960. 

's-Gruveiihage. I uur. Het ministerie vau waterstaat, handel en 
nijverheid: het onderhoud van de post- en t e l e g r a a ï g e b o u w e n te 
Utrecht, van den dag der kennisgeving vau de goedkeuring der 
aanbesteding tot en met 31 Maart 189/ , begr. f 3420. 

R o t t e r d a m . 12 uur. In bet Wijklokaal van Ds. Laan aan de 
Helmerstraat 37: het bouwen vau een doorgangshuis aan den 
Westzeedijk aldaar, aanw. 23 April 's morg. 10 uur in bovengenoemd 
lokaal. 

Vlissingen. 2 uur. De genie in het koffiehuis de Oude Vriendschap, 
op de Korenmarkt aldaar: 1. het eenjarig onderhoud van de werken 
en gebouwen enz. to Vlissingen ea te Rammekeus, begr. f 4700; 
2. eene verving van g houwen aldaar, begr. f 550; het eenjarig 
onderhoud vau de kazeruegebouwen enz. te Middelburg, begr. 
f 3000; alles onder beheer der genie te Bergen op Zoom. 

Zutp l ie i i . 10 uur. De genie, op bet bureel Geweldigershoek A 
no. S3 aldaar: het eenjarig onderhoud der gebouwen, in gebruik 
bij de Koloniale reserve, onder het beheer der genie aldaar, begr. 
f 1500. 

Z A T E R D A G 28 A P R I L . 

Arnhem. 11.30 uur. Het gemeentebestuur: Bestek No. 17. Het 
leggen van riolen. 

Doesburg. 11.30 uur. De genie te Zuphen, in het logement Hof 
ü e l r i a : het eenjarig onderhoud van de kazernegebouwen, de werken 
enz. aldaar, onder het beheer der genie te Zutphen, begr. f5100 . 

Hoorn. 11 uur. De genie in het hotel Den Doelen van den 
beer Igesz aldaar: het eenjarig onderhoud van de kazernegebouwen 
enz. aldaar, onder bet beheer der genie te den Helder, begr. f 3650. 

Ter Neuzen. 11 nur. De g » n i e in het Hotel de Nederlanden 
bij de wed. Rusijn: 1. het eenjarig onderhoud van de werken en 
gebouweu te Ter Neuzen en te Ellewoutsdijk, begr. f2500; 2. bet 
eenjarig onderbond der zeeweringen aldaar, begr. f 700; 3. eene 
verving van gebouwen, bruggen, enz. aldaar, begr. f 500; alles 
onder beheer der genie te Bergen op Zoom. 

M A A N D A G 30 A P R I L . 

's-Gratenhage. 11.30 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het maken 
en inhangen van een paar sluisdeuren ten dienste van het kanaal 
door Voorne, in de prov. Zuidbolland, begr. f 8900. 

DINSDAG 1 M E I . 

Nieuwer-Amstel. 18 uur. Het gemeentebestuur: eenige onder
houdswerken aan gemeentegebouwen en eigendommen, waaronder 
de jaarlijksehe schoonmaak en witwerken der scholen, met inbegrip 
van de levering van alle daartoe benoodigde materialen en arbeids-
loonen. 

D O N D E R D A G 8 M E I . 
Coevorden (Dr.) 13 uur. Het gemeentebestuur: het maken van 

een straatweg van Coevorden naar de Pruisische grens, begr. f 11000. 

V R I J D A G 4 M E I . 
's-Hertogenbosch. 10.30 uur. Hel ministerie van waterstaat, 

handel en nijverheid, aan het gebouw van bel prov. bestuur: het 
maken van remmingwerken aas de bovenhoofden der sluizen no. 
3 en 3 van de Zuid-Willemsvaart, prov. Noordbrabaut, begr. f 3S00. 
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DONDERDAG 10 MEI. 
Middelburg. 11 uur. Gedeputeerde staten van Zeeland, in de 

Abdij: bet bouwen van een nieuwen westelijken vleugel met laag-
waterplankier en toegangsbrug aan den Steiger te Cortgene, blij. 
inzenden vóór 9 Mei nam. 3 uur. 

AFLOOP YAN AANBESTEDINGEN. 
A m s t e r d a m . Het uitvoeren van onderhoudswerken op de lijnen 

Amsterdam—Rotterdam, Schiedam—Hoek van Holland eu op het 
gemeenschappelijk station Rotterdam — Maas, in 7 perceeleu. Laagste 
voor: perc. 1, T. T Maas te Haarlem voor f 10070; perc. S , R . 
v. Dijk te Noordwijkerhcut voor f 9310 ; perc. 3, M . Meijers te 
Delft voor f 10777, perceel 4, 5 en 0, G . D. v. Doorn te Amster
dam voor f 17600 en perceel 7, J . van Gelder te Haarlem voor 
f 5895. 

A m s t e r d a m . Het verrichten van eenige werken aan de brand
weerkazerne op het Weesperplein ; 1 met en 2 zouder de bepalingen 
omtieut maximum arbeidstijd en minimum loon. Laagste voor perc. 
1 H . Rietsnijder en Zu. voor f 2040; -'oor perc. 2 dezelfde voor 

2570. 
Del f t . Het eenjarig onderhoud van kazernegebouweu. Laagste 

J . D . Huurman te Delft f 8222 ; het verven van kazernegebouwen. 
Laagste W . de Vries te Delft voor f 1868. 

Edam. Het gemeentebestuur: het doen van vernieuwingen en, 
herstellingen aan de haven te Volendam. Laagste C . Gijselaar te 
Medenblik voor f 17997 zonder en I J8671 met den hellingdijk. 

E e r s e l . Het doen van eeu reparatie aan de torenspits, laagste 
P . van Wijk Brangers te Nuenen voor f 310. 

E n s c h e d e . Het bouwen van een woonhuis met winkel aan de 
Haverstraat aldartr voor den heer C. Platvoet aldaar. Laagste G . 
J . Wagenaaar aldaar voor f 4735. 

' s -Hertogeubosch. Het oestorten vau den oever ten westen van 
het zeehoofd te Willemstad, behoorende tot de havenwerken in 
de prov. Noord-Brabant. Laagste J . W . RoelofTs te Papendrecht 
voor f 3137. 

H a a r d e n . 1. het eenjarig onderhoud Her kazernegebouwen enz. 
aldaar. Laagste M . P. van Wettum aldaar voor f 4835; 2. het een
jarig onderhoud der werken te NUarden, Uitenneer eu Hinderdam, 
Laagste .1. H . van Asperen aldaar voor f 5250; 3. het eenjarig 

onderhoud der werken en kazernegebouweu langt de Vecht van 
Kijkuit tot Maarsseveen. Laagste W . van Schaik te Nieuwerslui 8 

voor f 5174; 4. eene verving vau kazernegebouwen en werken te 
Naarden en te Nieuwersluis. Laagste J . U. van Asperen aldaar voor 
f1548 . 

N( |verdal . Het vergrooten van de weverij aldaar. Laagste F , 
Jansen aldaar voor f 11.194 gegund. 

Roe lofarendsveen . Het afbreken der bestaande m bet maken 
van een sternen schutsluis. Laagste D . van Etsen te Woubrugge 
voor f 9770, gegund. 

R o t t e r d a m » Het boawen van een accumulatoren-station aan de 
Coolvest. Laagste P. Hofman te Kralingen voor f 33200. 

R o t t e r d a m . Het bouweu van 3 panden aan de Avenue Concordia 
te Kralingen. Laagste A. P . K . Hardeman te Kralingen voor f 18.885. 

R o e r m o n d . Het bouwen van een externaat aan het pensionaat 
der ö r s u l i o e n te Rnermond. Laagste Sinee's Verhaag aldaar voor 
f 8450. 

U t r e c h t . 1. Het eenjarig onderhoud van de werken en kazerne-
gebouwen te Utrecht en op de legerplaats bij Zeist. Laagste Ë. 
Scheepbouwer aldaar voor f 10.975; 2. bet eenjarig onderhoud van 
de werken in de stelling van Honswiik. Laagste C . van den Berg 
te Tui l en 't Waal voor f 2139; 3. het eenjarig onderhoud van de 
werken te Wijk bij Duurstede eu van daar tot Odijk. Laagste G. 
vau Wijk te Koten voor f 3954; 4. eene verving van werken en 
gebouwen in de Nieuwe Hollandsche Waterlinie van af de Klop 
tot en met Vreeswijk. Laagste A . J . Fraza aldaar vooi f 907; 5, 
eene verving van kazernegebouwen te Utrecht. Laagste dezelfde 
voor f 1450. 

W o e n s e l . Het maken van twee bijgebouwen aan eeu woonhuis. 
Laagste W . de Goeij aldaar voor f 925. 

W o e r d e n , Het eenjarig onderhoud van de werken en kazerne
gebouwen, enz. te Woerden en te Wirickerscbans. Laagste A . 
Koleres te Woerden voor f 3950. 

Z a a n d i j k . Het bouwen eener nieuwe school, de levering van 
schoolmeubelen en het verbouwen van eene bestaande school, in 
drie perceelen. Laagste voor perc. 2 Wed. K j . Musch aldaar voor 
f 2112, gegund; voor perc. 1 en 3 Gebr. Gorter te Wormerveer 
voor f 21.250, gegund' voor massa Gebr. Vredenduin aldaar voor 
f 23.5U5. 

ADVERTENTIËN. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E PRIJZEN. (73) 

8. B R U I G O M , 
AIM HEM. 

Hij. tot Vervaard, en Lever, van 
Bouwmaterialen. 

voorheen DE ERVEN H. TRIP. 

Rotterdam. (77) Utrecht. 

G r o e d k o o p s t A t e l i e r 
VOOR 

GEËTST GLAS: 
Grootens, Dordrecht. 
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'TD6C\)d.ViSC\f e7,cj?eTDiscb'' ' 
O f t d e r i o e i c ^ ï a T i voelö,lev 
b o u i o r a ö i t e r I a l e r ) , verf1 

eva. 

L i i m m i i m m i U i J L i m i TT? (96) 

Alle soorten van 

ZAGER 
6R 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in ie fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D. DOMINICUS & SóHNE, 
te Bemscheid-Vieringhausen (Rhelnl.) 

Gevestigd in 1822. (55) 
HMF" Vraagde geïllustreerde Prijscourant 
welke wy' U gratis en franco toezenden. 

Chemisch bereide 

C. WASSER & Co.. 
HOOFDAGENTEN van 

Ie Duitsche fabrieken voor: 
de echte Pyrostat Roosterstaveii in 

alle vormen en afmetingen, 
pouplier's Isoleer bekleedingsmate-

riaal voor Stoomketels en pijpen. 
Howaldts Metallieke pakking en Voe-

<l ingwa terrei n igers. 
Sander's prima gezuiverde Mineraal 

oliën en Consisteiitvetteii. 
Van Baerle's gekamde Poetskatoen 

en Poetsdoeken. 
11 ie liter's Kararadsmeer, Drijfriemenvet-

ten en Roestwerende Ijzerverf. 
Eicbler's Smeerpreparaat voor pakking 

en kranen enz. 
Schulze's Uzer- en Staaldraadtouw, 

Kabels enz. enz. enz. 

UTRECHTSCHE 

HYDROZAJIOSTEENWERKEN, 
Van de Pol & Wickop, 

U T R E C H T , 
L e v e r e n : 

volkomen gelijk aan N a t u u r s t e e n en 
uitsluitend door steenhouwers bewerkt, 

In voorraad: 
DORPELS, NEUTEN, BORDESPLA

TEN, T R A P T R E D E N , GOOTSTEENEN, 
GRAFMONUMENTEN, BALUSTERS, 
PALEN voor scheidingen en hekwerk, 
SLIJPSTEENEN, enz. 

Fabriek en Kantoor: Kroezelaan-
Merwedekanaal. (62) 

Groote voorraad 
V A N 

STALEN BALKEN 
alle courante profielen 

) lengten van 5 tot 
Mr., opklim-^ 

ende met 

egena 
groote re 

draagvermogen 
unnen lichtere pro

fielen in staal gebezigd 
worden, waardoor stalen 

bulken voordeeliger in het ge 
r bruik zijn dan ijzeren balken. 

H. E. OVINC Jr., • 
74 Haringvliet, R O T T E R D A M 

B E L A N G R I J K E 

BOEKVERKOOPING, 
J. H. DUNK, Rotterdam, 

Van 23—28 April a.s. de verzame
lingen nagel, door de H H . A. E . ROEST 
VAN LIMBURG, Lid Prov. St. v. Z.-
Holl., J . C. VAN WIJK, Architect, H. 
WEYMANS LIGTENBERG, Architect. 

Afd. I, Bouwkunde, waarbij gevoegd 
de bibliotheken van Mej. R. DE GOEJE 
(AGATHA) e.a., bevatt. o.a. eene collectie 
in fraaie stempelbanden. De catalogus 
wordt op aanvraag franco toegezonden. 

V E R F . I M M l i A N D G E M E M T , 
Deze O L I E V E R 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 e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK ,, KRAAI JENBURG', 
(70) Rijswijk (Z.-ID 

„JOSSON $ c<>r 
HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 

voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 118 
» AMSTERDAM, A. E . B R A A T .Fokke-

Simonzstraat 74. (66) 

L 12 I I> E > . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHEEPSBÜÜWWERF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeewerken, 
A I V K E Tt S , 

IJZEREN E N STALEN KETTINGEN, 
met certiflcaatvaii Lloyd's 

en Barean Veritas. 

D E L I N T & G ° , ROTTERDAM. 
NIEUWE HAVEN N". 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
(59) Vraag dessins enz. 

ARCHITRAVEN 
en LIJSTEN, 

zolgens b e s t a a n d of op t e g e v e n 
v r o f i e l , levert franco de Stoom-hout-
fagerij en Schaverij van 

R. W. KOGUENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courant op 
aanvraag gratis. (13) 

P. DOLK & ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

M O U S S E L I N E - , G E K L E U R D -
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - , 

W I T - , KRISTAL- , BROEI en M E L K -
<Jt H , A S . 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 
GEBOGEN G L A S en D A K P A N N E N . 

Lenzen- en Patrijspoortglazen. 
(67) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

S T O O M C L A S S LIJ P E R U 
en FABRIEK voor het oriiameuteereii van 

'<J^&S^ NAAM-
X >^ FIRMA- en 

SPIEGELGLAS 
( 6 1 ) ^ 

G R A F P L A T E N , 
in wit en zwart M A R M E R G L A S . 

ZANDRLAASMACHINE. \ Biiiijkst adres. 

Sierlifte Monsterboeken worden op aanvrage verstrekt-

- o STOOMFABRIEKEN van j 3 B 
SS D A K P A N N E N , V O R S T E N , B A A N T E G E L S , B A K K E N , C E M E N T - en § 
ft- K U N S T Z A N D S T E E N , H Y D R O Z A N D S T E E N , C E M E N T en I J Z E R , 
^ (syst. MONIER) M O Z A Ï E K - en E F F E C E M E N T T E G E L S , R I E T P L A N K E N , CD 
O T E R R A C O T T A , enz. 

• Handel In Metselsteen en andere Bouwmaterialen. 3* 
e A. OOSTHOEK & ZOON, Alfen a/d Rijn. | 

O Sterk concurreerende prijzen direct op aanvraag, (68) O 
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C A R B O L I M M 
„Van Baerle", 

i: i; \ M . i: A G E N T E N voor 
Nederland en Kolon iën: 

G. M. BOKS Co., 
A M S T E R U A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) e I I X . 

Vuurvaste Steen-
F A B R I E K , 

W e d . N . S . A . B r a n t j e s & C o . , 
i ' i i n n i t i .Mi . 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, Blokken, Scheggen, Trot
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

Leveren in den kortst mogelyken tyd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar teekening of 
model. (72) 

M A M H E 1 M EW 

Portland-Cenienl-Falifiek 
FABRIEK 

IN 

MANNHEIM, 
Opgericht 

1861. 

I 
FABRIEK 

IN 

WEISENAU 
b/Mninz. 
Opgericht 

1864. 

Levert haar beproefd en voortreffelijk 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin
dend, onder garantie van de grootste 
bindkracht, gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijks meer dan 450.000 
vaten. 

HOOFD - VERTEGENWOORDIGERS 
voor de Z u i d e l i j k e Provinciën: 

W e d , A . Teikuhle & van Swijndregt, 
R o t t e r d a m . 

Voor de N o o r d e l i j k e Provinciën: 

DE BEER & LEHREN, 
A M S T E R D A M , (60) 

H A N D E L A R E N in 

M a r m e r e n B o u w m a t e r i a l e n , 
Een practisch BOUWKUN

DIG T E E K E N A A R en ONT
WERPER, bekend met moderne talen 

zoekt plaatsing, 
in binnen of buitenland. De beste refe
rentiën staan hem ten dienste. 

Adres: No. 415 aan het bureau van 
dit blad. 

UTRECHTSCHE LOOD WITFA BR1EK, 

GREVE ' 5 

F i r m a G r . G R - E V r C , U t r e c h t , 

is beter dekkend, lijner, witter en beter 
kleurhoudend dan eenig ander; 

is bekroond door den Nederl. Schildersbond, 
Tentoonstelling van Decoratieve 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 Ingenieurs, Gemeente-
Architecten en andere Autoriteiten in hunne 
bestekken voorgeschreven; 

wordt, tot waarborg van echtheid, zuiverheid 
en goedgewicht, nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van Zegel, Etiket en Fa
brieksmerk, welke allen wettig zyn gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur gei-verd, des-
verlangd met certificaat van omsprong. 

Men leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in bet „N. V . d. Dag" 
dd. 31 Jan. 1887; in de „Huis - en Decoratieschilder"dd. 1 Mei 1887; in de 
„Ingenieur' dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de„ Schilder" dd. 1 Mei 1889 ; in de 
„Opmerker" 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 Dec. 1891. (27) 

V e r k r i j g b a a r bi] a l l e s o l i e d e V e r f h a n d e l a r e n en D r o g i s t e n . 

T 

LEONARD SLIGCHER Monnickendaus. 

A M E R I K A A N S C H E H O U T B O O R M A C H I N E S E N B O R E N , 
ui till Uil tend fabrikaat en b i l l i j k e pr i j s . (76) 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583 by de ütrechtsche straat, 

A M S T E R D A M . 

VEILIGHEIDS LIFTEN 

DE GROEVEN 
VAN 

/ MEU RIN 
te Anderuach a/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (8) 

la Ander nachsche Tras 
en Trassteen 

op strengste keur verder: 
DRIJF- of Z W E M S T E E N ; L A -

V A G R O T S T E E N beste en goedkoop
ste SIERSTEEN voor Tuinen,Terrassen, 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

Personen, Goederen, Spijzen, enz. 
Meer dan 225 LIFTEN alleen in Neder-

laud geplaatst. 
<ƒ. JU. & Co. hebben steeds ervaren 

monteurs, uitsluitend voor LIFTEN, ter 
beschikking, waardoor de montage en 
eventueel onderhoud, in den korst moge-
lijken tijd en tegen billijken prijs kan 
verricht worden. (63) 

Tweede Jaargang No. 17. Zaterdag 28 April 1894. 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A<lver«enMëi> in dit blad kotten vao 1—5 regelt 
00 cents, iedere regel meer 10 eentt. Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATE'DAGS. 
Uitgevers i 

J. VAN DER ENOT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

A l l o rol verten» l»»n in ARCHITECTURA opgenomen 

worden « r n t i s geplaatst in DB AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Metaelaar*, Machinisten, Smeden, 
Ververs, enx. 

f J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

A L G E M E E N E V O O R S C H R I F T E N V O O R D E 

U I T V O E R I N G V A N W E R K E N . 

(15de l'ervolg.) 

Aanmerkingen op en bezwaren legen deze ontwerp-vooiscbriften 
van weikeu aard en van wien ook, zulle» mij ten allen tijde zeer 
welkom zijn. 

De tusschen ( ) geplaatste cijfers duiden de overeenkomstige §§ 
der Rijks A. V. aan. v. D. K. 

Art. 23. O a i n b e s c h e i - m i n g . 

§ 116 (185.) Stroobepoting. De stroobepoting zoodanig 
in te richten, dat met een bos stroo van 2 x / 2 KG. gewicht 
3 M'-. kan bezet worden, terwyl by levering van zwaardere 
bossen die oppervlakte in dezelfde reden grooter moet worden. 

De poten bestaan uit ter halve lengte samengevouwen, 
stroowissen die, na goed beknepen te zyn, 15 cM. omtrek 
hebben. De stroopoten in het zand te plaatsen ter diepte 
van 15 tot 20 cM., in geregelde, in het verband versprin
gende ryen; de onderlinge afstanden der rijen en die der 
poten in iedere rij moeten 50 cM midden op midden bedragen. 

De bepoting geschiedt op aan te geven tyden en plaatsen ; 
desgevorderd moeten de duinkanten vooraf onder eene helling 
van teu minste 2 op 1 worden gebracht. Den grond om 
de poten goed aan te stampen. 

§ 117 (186.) Helinbeplanting. De noodige helm wordt 
den aannemer door de directie in de gewone duinen aange
wezen,zooveel mogelyk in de nabijheid der plaats van beplanting, 
doch bij gebreke daarvan op meer verwyderde plaatsen, zooals 
het meest met de behoefte der duinen overeenkomt; waarby 
echter in het oog wordt gehouden, dat de naastbyzynde ge
schikte helm het eerst wordt verwerkt. 

De helm wordt op de aangewezen plaatsen door den 
aannemer gestoken of, zoo de directie het nuttig oordeelt, 
met den wortel uit den grond getrokken en wel uit de 
meest begroeide gedeelten der duinen, op zoodanige plaatsen, 
waar ze ten minste twee jaren oud is. 

Er mogen daardoor geen kale plekken ontstaan. 
Het helm steken en weder planten geschiedt in het najaar. 
De poot wordt ter diepte van 10 tot 15 cM., of zooveel 

dieper als voor de wortels noodig is, in den grond ge
plaatst en deze rondom aangestampt. 

I 'e poten moeten 10 cM. omtrek hebben ; iedere poot moet 
ten minste twee halmen bevatten, elk voorzien van een 
of twee uitloopers. (*) 

De dagen, waarep de helm gestoken of geplant zal worden, 
•aoeten tydig aau den opzichter opgegeven worden ; er wordt 
Seen helm buiten zyne tegenwoordigheid gestoken of verplant 

De beplanting geschiedt op aan te geven tijden en plaat
sen als in de vorige § is aangegeven. 

De aannemer stelt alles in het werk wat den groei kan 
bevorderen; de beplanting moet Helst by zuidelijken wind 
en vooral by regenachtig weder geschieden. 

De op het Zuiden en op het Noorden staande helm wordt 
zooveel doenlyk weder op die winstreken geplant en evenzoo 
die van hooge op hooge en die van lage op lage plaatsen 
gezet. 

By het plaatsen van helinplanten tusschen stroopoten 
komen de eerste met de laatste zoodanig in het verband 
verspringende te staan, dat de afstand der helinplanten 
tot de stroopoten niet meer dan 35 cM. bedraagt. 

De aannemer zorgt gedurende de werkzaamheden stiptelyk, 
dat door zyne arbeiders geen stroo of helm in de duinen wordt 
verborgen, ter voorkoming van verplanting als anderszins. 

(*) In de Rijks A. V. staat ., was ba re knobbels." 

§ 118 (187.) Afsnijden van helm. Het afsnyden ge
schiedt in het najaar of in den winter op plaatsen eu in 
vakken door de directie aan te wyzeu, met sikkels van goed 
staal, voorzien van zeer kleine tandjes. De sikkels vooraf 
aan de keuring van de directie te onderwerpen. 

Voor zoover de afgesneden helm door de directie geschikt 
wordt geacht om tot vervanging van stroobepoting te wor
den gebezigd, wordt zy by ieder gesneden vak afzonderlijk 
verzameld, met de aardeinden by elkander aan bossen gebonden 
en opgetast. Het bepoten geschiedt op gelyke wyze als in 
§ voor stroobepoting is opgegeven. 

De afgesneden helm, die door de directie voor bepoting 
onbruikbaar wordt geacht, wordt zoo noodig door en ten 
koste van den aannemer van het werk verwijderd. 

§ 119 (188.) Rijsschiittiligen. Daartoe worden ter 
aan te wyzen plaatsen greppels gegraven van 40 tot 50 
cM. diepte, waarin per strekkenden M . drie los gesneden 
bossen rys worden geplaatst. Daarna de greppels weder 
dicht te maken, vast aan te stampen, aan de binnenzyde 
met wier aan te vullen, als dit verkrijgbaar is en aan 
weerszijden met stroo te bepoten, zoo de directie dit noo
dig oordeelt. 

§ 120 (189.) Rietseheriueii. Ter aan te wyzen plaat
sen greppels te graven van 30 cM. diepte en daarin de 
riet schermen op te stellen uit droog dekriet, 2 bossen per 
strekkerden Jl. tusschen vier doorgaande regels Hollandsche 
latten of gaarden; de beide onderste regels op 30 cM.. 
de beide bovenste op 80 cM. boven den grond; de regels 
met taaie teenen te bevestigen aan Walchersche staken \yrt\ ! 
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voldoende lengte, 1 cM. midden op midden 60 tot 70 
cM. diepte in den grond geslagen. 

De onderste regels met twee, de bovenste met drie teenen 
banden per strekkenden M. tegen elkander te binden. 

Ka liet tellen der rietschermen de greppels aan te vullen 
en goed aan te stampen en het riet ter gemiddelde hoogte 
van 1 M . boven den grond af te snijden. 

fSlot volgt.) 

B R A N D V R I J E V L O E R E N 
(I.IZKR IN CEMENTBETON) 

Systeem HENNEBIQUE. 
Een nieuwe toepassing van het Mo nierstelsel. (*) 

Door ondervinding geleerd, is men 't er thans vrij wel over 
eens, dat voor brandvrije constructies, van ijzer alléén geen 
gebruik te maken is. De aanzienlijke uitzetting (vervorming1, 
die zjj door de werking van het vuur ondergaan, doet integen
deel 't gevaar bh" brand vermeerderen, door de kans van 
instorting, waardoor ook de brandschade belangrijk groo
ter wordt. Verschillende bekende branden van den laatsten 
tyd hebben dit bewezen. Bü ons te lande b.v. de brand van het 
Kurhaus te Scheveningen. Men werd er toen op bedacht de 
constructiedeelen te omhullen met een pleisterlaag van cement, 
vuurvaste klei of iets dergelijks, die ze tegen 't vuur moest 
beschermen. Men bevond, dat kolommen en binten op die 
wyze beschermd, werkelijk bestand bleken tegen de inwerking 
van vuur en ook tegen den invloed van water. 

Maar bij die toepassing werd nog iets opgemerkt, nl. dit: 
De aldus met cement omhulde deelen, zoowel verticale als 
horizontale, boden, de eerste tegen samendrukking, de 
laatste tegen uitrekking, grooteren weerstand dan de som 
der weerstanden van ijzer en beton in ieder dier gevallen 
bedroeg. 

De innige samenhang, waarmee zich ijzer en cement bh* die 
omhulling aan elkaar hechten, waardoor zij als 't ware één 
lichaam worden, is oorzaak dier weerstandsvergrooting. 

Het thans overal ingevoerde Monierstelsel berust op niets 
anders dan een juist en gelukkig gebruik maken van die eigen
schap. Ook het hier te bespreken systeem HENNEBIQUE houdt 
rekening daarmede en kan dus min of meer beschouwd wor
den als een verdere ontwikkeling van dat stelsel, voornamelijk 
op 't gebied van vloer- en biutlaagconstructies. 

De vereeniging van cement met ijzer, dat mogelijke 
trekspanningen, die we in cement niet toelaten, moet op
nemen, is niet nieuw. De T of I ijzeren liggers doen, be
halve als dragers van den betonvloer, ten deele ook dienst 
als trekstangen, daar zij namelijk de schadelijke werking op
heffen, die trekspanningen op den cementen vloer zouden 
uitoefenen. 

Wanneer men dus slechts zorgt, dat een vloer van beton 
niet onderworpen kan zjjn aan uitrekking (waartegen zij een 
weerstand biedt, die gewoonlijk = O gesteld wordt) m. a. 
w. dat noch het eigen gewicht, noch de belasting doorbui
ging knnnen doen ontstaan, (wat bij cement bijna hetzelfde 
als breken beteekent), dan weet men vooraf, dat men in 
zeer gunstigen toestand verkeert, omdat het cementbeton 
dan alleen op samendrukking wordt beproefd. Een kracht, 
waartegen beton een zeer grooten weerstand heeft. Gewoon-

(•) LITERATUUR. 
A. Plus d'incendies désastreuses, constructions ii 1'épieuve du feu 

pour lea gitages-hourdis et poutraisons, en acier et beton-cimeot 
Portland. 

Systems HENNBBKJUS, breveté en tout pays. 
B. Het opstel over dese broehnre in: 

Nouvelles Annates de la Construction, Septembernummer 1893. 

l p wordt daarvoor opgegeven 250—300 KG. per cM 1 . , ter
wijl in de practjjk die waarde zelden hooger dan 25—30 KG. 
wordt gesteld, waarbij dus een zeer groote zekerheids-
coëfficiënt (-£- 10) wordt in rekening gebracht. Het komt er nu 
slechts op aan, dien gunstigen toestand, waarbjj het cement al
leen gedrukt wordt, op een geschikte wjjze in 't leven te roepen. 
Dat een ander materiaal hier te pas gebracht wordt om de 
trekspanningen te weerstaan, ligt voor de hand. Ook dat 
voor dit materiaal jjzer wordt gekozen, wijl juist dit aan 
uitrekkende krachten zulk een grooten weerstand biedt en 
daarenboven de eigenschap bezit van zich innig (onverbreek
baar) met cement te vereenigen. 

Dit hoofddenkbeeld is door den ingenieur HENNEBIQ.UK 
op zeer rationeele wjjze toegepast. 

Fig. I en 

Diagram der afschuivende krachten en buigingsmomenten voor een 
gelijkmatig belasten, op twee steunpunten vrij liggenden balk. 

Hjj beschouwt (zie fig. 1) een op twee steunpunten aan 
de einden vrij liggenden balk. Bjj belasting buigt die balk 
door, op de wijze als de fig. aangeeft. 

Bjj die doorbuiging zullen, zooals bekend mag worden 
ondersteld, de bovenste vezels gedrukt, de onderste uitge
rekt worden. Verder is bekend, dat de samendrukking in 
de uiterste vezellaag (van 't bovenvlak) 't grootst is en 
dan naar beneden gaande geleidelijk afneemt. Evenzoo is 
in het ondervlak de uitrekking der vezels het grootst en 
naar boven toe wordt die uitrekking steeds kleiner. Men 
kan zich dus voorstellen, dat tusschen de gedrukte en de 
getrokken vezellagen, een laag aanwezig is, die met even 
sterke kracht gedrukt als getrokken wordt, en ook dat 
het effect, de som van die even groote uitrekking en sa 
inendrukking 0 is. M. a. w. dat die middenvezel geen ver
andering ondergaat. Men noemt haar daarom de ongedrukte 
of neutrale vezellaag. Bjj overlangsche doorsnijding, zooals 
in de tig. is voorgesteld, noemt men haar dan neutrale as. 
De plaats van de neutrale as in den balk, hangt af van 
den vorm der dwarsdoorsnede. Zjj moet n.1. door het zwaar
tepunt van die doorsnede gaan (f) 

En daar men de doorsnede van liggers (balken) om zoo 
te zeggen willekeurig kiezen kan, kan men zelf aangeven, 
waar men die neutrale as hebben wil. B.v. bjj materiaal 
dat evenveel weerstand biedt tegen uitrekking als tegen 
safmendrukking, moet die neutrale as op gelijken afstand 
van den meest gedrukten, als van den meest getrokken 
vezel liggen. 

In 't algemeen zal de neutrale as komen te liggen, het 
verst van de vezel, die 't meeste weerstand kan bieden, 
't zij tegen druk of trek. 

HKNNEBIQÜR heeft nu de aan te nemen dwarsdoorsnede 
opgezocht voor een balk, die in plaats van uit één, nit twee 
materialen, beton en ijzer bestaat, vooraf vaststellende, dat 
het eene slechts de gedrukte, 't andere de getrokken vezels 
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van den te construeeren ligger zou mogen vormen. Een 
bijzondere soort van gewapend bint dns. 

Fig. 3. Fig: 4. 

Dwarsdoorsnede van den voor
gestelden ligger. 

Dwarsdoorsnede van den 
ligger bij minimaal 
rnuteriaalverbruik. 

Fig. 3 geeft de schets van die doorsnede aan. 
Het onderste deel wordt gevormd door de ijzeren trek-

stang A, die weerstand moet bieden aan uitrekking en 
daardoor alle doorbuiging, die bjj belasting kan ontstaan, 
moet tegenwerken, of trachten op te heffen. 

Het bovenste deel vormt het cementbeton, weerstand 
biedend tegen samendrukking. Zooals men ziet, ligt dan 
ook de as van samendrukking S S in het beton en die 
van uitrekking T T in het ijzer, terwijl de neutrale as N A, 
of liever de neutrale vezellaag tusschen die beide in ligt. 

Men zal wel inzien, dat alleen het beton boven de neutrale 
as (in fig. 3 en fig. 4 gearceerd) voor 't beoogde doel 
(weerstand tegen druk) in aanmerking komt. Feitelijk zou 
dus (zie fig. 4) de ijzeren stang buiten het beton komen 
te liggen; doch daarmee zonden wij niet verder komen, wat 
de brandvryheid der constructie betreft. Om daartoe te 
geraken, wordt de staaf A geheel met cementbeton omhnld 
gedacht; die omhulling wordt als verhooging van den 
balk aangebracht, zoodat we komen tot den vorm van fig. 
4. Deze figuur geeft tevens de niterste grens aan, waartoe 
men komt bjj een minimum materiaalverbruik, alleen reke
ning hondend met de krachten. Voor de practjjk heeft die 
vorm dus geen waarde. 

Doch dat beton onder de neutrale as vervult nog een 
andere rol het beschermen van 't ijzer tegen uitwendige 
invloeden. 

Het zorgt er namelijk voor, dat de loodrechte druk der 
belasting op de trekstang wordt overgebracht en tevens belet 
bet, door zjjn innige vereeniging met boven- en onderdeel 
van den samen gestelden ligger, dat die twee deelen in de langs-
richting over elkaar knnnen schuiven, wat mogelijk is, daar 
de krachten in die beide deelen tegengesteld werken (zie fig. 1). 

Tot zoover geeft nu de samenvoeging der twee materialen 
tot één balk geen aanleiding tot bezwaar. 

Doch bezien we thans fig. 2 eens, in verband met fig. 1. 
Fig. 1 is een balk, die vrij ligt op twee steunpunten en 

gelijkmatig is belast Onder den invloed van die belasting 
moet die balk doorbuigen. Duidelijk is het, dat in 't midden 
de doorbuiging 't grootst zal zijn. 

De last toont toch immer een neiging om onder werking 
dei zwaartekracht, zich loodrecht naar beneden te verplaatsen 
Op de steunpunten, die we ons onveranderlijk van plaats 
denken, is dat onmogelijk, daar zal dus de doorbuiging = 0 
zi)n. Naar het midden toegaande, wordt de doorbuiging 
STooter, tot ze in M haar grootste waarde bereikt, om naar. 

(+) "Men tie hierover b.v. Bernoulli's Vademecum, 4e druk 1884, 
PaB- Ï9ï ens. tot en met patr. «15. 

"oor uitgebreider studie wordt aanbevolen: 
VAN MEMEST, Toegepaste Mechanics, booldst. I X , pse. 124—150, 

« druk 1891. 

het tweede steunpunt toe, weer af te nemen. De waarde 
van het buigingsmoment moet dus in M het grootste zjjn, 
in A en B = 0. Voor M is die waarde = -J- ql 2 , (') 

waarin 1 de lengte van den balk, q de belasting per lengte
eenheid is. 

De ljjn, die ons een beeld geeft van de opvolgende bui-
gingsmomenten, is een parabool gaande door A, C en B (*). 

Nu worden bij belasting loodrecht op de lengte-as in den 
balk ook afschuivende spanningen opgewekt (*). 

We stellen ons dit zoo voor, dat in elke willekeurige dwars
doorsnede het linker deel van den balk eene zekere kracht 
uitoefent op 't rechter deel. Die kracht is voor beide deelen 
de som van de uitwendige krachten, die erop werken; 
deze som noemt men de afschuivende kracht. In het midden 
zal die som = 0 zjjn. omdat wel de krachten gelijk zjjn, 
doch tegengesteld van teeken. 

Naar de beide einden toe wordt de afschuivende kracht 
steeds grooter, tot ze in de steunpunten haar hoogste waarde 
bereikt. 

Die waarde is - , r q l 2 ; q en 1 beteekenen hier hetzelfde 

als in 't vorige geval. 
De ljjn, waaruit we de waarden der afschuivende krachten 

kunnen vinden is hier een rechte lijn, gaande door E en M (4). 
Alzoo voor de twee helften EM en DM. 

De parabool der buigingsmomenten ACB en de ljjn dei-
afschuivende krachten snijden elkaar in R. Voor het deel RM 
van de lijn EM blijven dus de afschuivende krachten kleiner 
dan het buigingsmoment. 

Van R naar E worden zij grooter en trachten daar (zie 
fig. 1) de 2 dicht bij elkaar gelegen dwarsdoorsneden R 
verticaal langs elkaar te doen afglijden. Dit heeft tengevolge, 
dat de ijzeren trekstang op bet beton komt te rusten en er 
druk op uitoefent en wel zoodanig, dat zjj het cement door 
uitrekking tracht te verbreken, op de plaats van de as T T 
(«g. 8). 

Om dit te beletten, zjjn door HENNEBIQUE de hangijzers hy 
aangebracht. De trekstaaf rustserin en zjj zelf hangen met 
de omgeslagen einden in de betonlaag, die de samendrukking 
ondergaat. Deze hangijzers moeten in kracht en aantal na
tuurlijk zoo gekozen worden, dat zjj de bovengenoemde wer
king geheel opheffen. (Slot volgt.) 

(«) BERNOUILLI, tabel 8i, geval 5. 
(•) VAN HEKERT, p*g. 153. 
I») VAN BEMERT, pag. 135 (no. 87) en pag. 811 (no. 134). 
(*) VAN HEMERT, pag. 153. 

A S B E S T C E M E N T . 

KÜHLEWEIN & Co. te Berlijn, Urbanstr. 103, bereiden 
uit asbest en cement eene stof, die eene voortreffelijke 
beschutting vormt tegen warmte en geluid, maar voorna
melijk tegen brandgevaar moet dienst doen. Bjj vuurproe
ven, in het vorige jaar te Berlijn uitgevoerd, werd deze 
stof als middel tegen brangevaar met een diploma onder
scheiden. Zij komt in den handel in de gedaante van 
poeder en in platen; deze laatste worden uit het poeder door 
aanroeren met water en instampen of persen vervaardigd. 
In zoutzuur lost het asbestcement tot 8 / 4 van zjjn gewicht 
op; de rest blijkt asbest te zijn van kortvezeligen, veel 
ruimte innemenden aard. Gietstukken uit asbestcement wegen 
1 KG. per L., terwijl gewoon cementgietwerk 2 tot 2 
KG. per I,. weegt. De uit asbestcement vervaardigde platen 
en andere voorwerpen laten zich gemakkelijk op allerlei 
manier verwerken, daar het materiaal zieh laat boten, spij
keren, snijden en zagen. Voor brandvrije bekleeding van 
hout en jjzer met asbestcement verdient het aanbeveling 
tusschen deze materialen en het bekleedsel een paar cM. 

http://Hennebiq.uk
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tusschenrnimte over te laten, 't zy ledig of met slecht 
warmtegeleidende stof. b.v. kiezelgnhr opgevuld. Tot dit 
doel bevestigd men op het te bekleeden oppervlak nokken 
of ringen van dun bandijzer en schroeft daaraan de vooraf 
gereedgemaakte en gedroogde platen, cylinder- of boog-
stokken vast. Wil men het asbestpoeder onmiddellijk op 
de te bekleeden oppervlakken aanbrengen, dan worden 
de zooeven bedoelde nokken eerst met grof behang-
of jntelinnen overtrokken en vervolgens op ongeveer 8 mM. 
afstand een draadnet met wyde mazen van verzinkt, dik 
IJzerdraad opgespannen. I>e beraping met de asbestbry heeft 
eerst de ruimte tusschen linnen en draadnet op te vullen 
en wordt vervolgens nog ongeveer 8 mM. dik over het 
laatste heen aangebracht en glad afgewerkt, zoodat ten 
slotte het draadnet midden in eene 1 (i mM. dikte asbest-
bekleeditig komt te zitten. 

De voornaamste toepassing van het asbestcement is vol
gens de uitvinders het maken van brandvrije gebouwen uit 
één stuk vast of wel in verschillende stukken ter verzen
ding. Men maakt ze met enkele of dubbele wanden op een 
geraamte van hout of van ijzer; verder maakt men ervan 
brand- en rookvrije afslnitdeitren. ontmantelingen of beklee-
dingen van houten en ijzeren balken, pilaren, zolderingen 
en wanden, metalen verwarmingsbuizen, ketels, liften, schepen, 
kasten en electrische geleidingen. 

STRPHAN SOMMBEMBIBB & Co. te Burtscheid bij Aken. 
maken met behulp van asbestcement brandvrije geld-, ar
chief en boekenkasten, geheel in den vorm en het aanzien 
van de thans gebruikelijke houten en y'zeren. 

Gewicht en pry's komen, naar men zegt, niet hooger te 
staan dan by deze. 

H O U T B E S T R A T I N G . 

Als aanvulling vau het opstel over hotitbestrating in 
ons No. van 9 Dec. jl.. diene 't volgende: 

De architect PINKKNBÜBO schryft thans in de Bauzeitung 
over de gunstige resultaten, bereikt by' de Friedrichsbrücke 
(Berlijn), die in October'92 door de fïima H. FBBESK bestraat 
werd volgens de Fransche methode. Daarbij werd tevens, op 
verzoek van de betrokken tramwegmaatschappy, iets nieuws 
toegepast, om de hinderlijke slijtage der boorden van de hout-
bestrating, veroorzaakt door 't in de rails rijden en gedurig 
uitwijken der vrachtwagens, zooveel mogelyk op te heffen. 

Naast iedere rail werden over de geheele lengte van de 
bestrating twee granieten banden (een links en een rechts) 
gelegd, elk op een laag asphalt-beton (grindzand en asphalt.) 
De rail zelf werd. na gesteld te zyn op een asphaltlaag, beves
tigd door 't volgieten met een bitumineuze massa van de 
ruimte tusschen de granietbanden. Het aangieten moet zeer 
zorgvuldig gebeuren, wyl de bitumineuze stof heet verwerkt 
wordt, wat op de rails een nadeeligen invloed kan hebben, 
daar ze by teraperatuurverhooging uitzetten en dan licht 
verschuiven of kromtrekken en niet vlak meer dragen. 

Üdft, April '94. P. A. S. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

J. G. E. te D o e t i n c h e in. Bij het leggen van een 
vloer met gekleurde tegels is door den werkman zeer onacht
zaam met portland-cement omgegaan, zoodat, nadat de vloer 
gelegd was bleken op verschillende plaatsen de tegels met cement 
besmet te zijn. Gaarne zou ik vernemen, hoe dat P.-C. zonder 
beschadiging van de tegels te verwijderen is, 

't Is hier in de eerste plaats de vraag: nit welk mate
riaal bestaan de tegels? Zyn het baksteentegels, dan kan 
men den gemorsten mortel met verdund zoutzuur (vooral 
slap) oplossen en met ruim water wegspoelen. 

Zyn het daarentegen cementtegels, dan weet ik er geon 

raad op, want dan zon het zuur zoowel de tegels als den 
mortel aantasten v. D. K. 

J . H. te G r o n i n g e n. Zoo U een afdoend middel be
kend is om vet- of andere vlekken uit wit marmer te kunnen 
verwijderen, zoudt U mij ten zeerste verplichten door mij 
met dit middel in kennis te willen stellen. 

Vetvlekken in marmer kan men wegpoetsen met benzine 
en lijn krijtpoeder. Voor andere soorten van vlekken zullen 
andere middelen noodig zijn, naar gelang van den aard der 
verontreiniging. Petroleumvlekken b.v. kan men, zooal niet 
geheel verwyderen, dan toch minder zichtbaar maken door 
ze' herhaalde malen achtereen met eene pap van magnesia-
poeder en benzine te bedekken; anderen bevelen voor het
zelfde doel een deeg aan van 2 deelen soda, 1 deel ge-
slibden puimsteen en 1 deel lijn gezifte stuifkalk, eenige 
minuten lang op de vlek te laten en vervolgens met zeep 
en water af te wasschen. Tegen kachelroetvlekken wordt 
eene pap van benzine (lieftst met chloroform vermengd) en 
lijn krijtpoeder of gemalen ongebluschte kalk aanbevolen, die 
er (tegen verdamping) afgedekt met porcelein of glas ver
scheidene uren op moet verblyven; tegen ijzerroest zuring
zout, in poeder opgestrooid. met water bevochtigd, waarna 
met een stukje niet te hard kopshont (vooral geen eiken) 
te schuren; een ander middel tegen roestvlekken is bedekken 
met een deeg van pijpaarde en zwavelammoniura, 10 tot 
15 minuten lang, gevolgd door een met cyankalium (1 op 4 
water) aangemaakt deeg van pijpaarde: tegen vlekken door 
rioolgas of rottende plantendeelen ontstaan, bleekwater (eau 
de Javelle, onderchlorigzure natron) met pijpaarde tot eene 
pap gemaakt en herhaaldelijk ververscht; dit middel is uit
muntend. Vlekken door bitter, citroen enz. veroorzaakt, 
worden door eene pap van magnesia en sterken alcohol ver
wijderd. Zeepsopvlekken door kry't met terpentijn of benzine. 

v. D. K. 

J. A. te Roermond. Kunt ge mij een goed middel aangeven 
om een met cement bepleisterden huisgevel te bestrijken, een 
middel dat goed vasthoudt en den gevel verfraait? De gevel 
is op den langen duur zeer vuil geworden en bestrijken met 
olieverf is mij te duur. 

Wil mij tevens opgeven, waar het gevraagde vocht ver
krijgbaar is. 

Ik zou in uwe plaats den gevel goed laten afwasschen 
en afborstelen met schoon water en hem vervolgens een 
paar malen witten met eene dunne saus van Doornikschen wa-
terkalk 3e soort. Deze kalk geeft eene aangename geel
achtige witte kleur, wordt aan de lucht veel harder dan 
vette Luiksche kalk en heeft toch niet het nadeel van 
Portland-cementsaus van in het water dood te gaan voor
dat zy op den muur is aangeland. De kalk is droogge-
bluscht verkry'gbaar by M. LUIJTKN te Rotterdam. Ge roert 
haar by' niet te groote hoeveelheden tegelyk met zuiver 
water aan, roert goed om, giet door een zeef en werpt 
hetgeen daarop blyft liggen weg. Als de laag goed hard 
geworden is, kunt ge er desverkiezende later altyd nog 
overheen verven. 

Als het werk klaar is, zal het my' aangenaam zyn vau 
U te hooren. hoe het U bevalt. v. D. K. 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen worde» slechts eenmaal in dete rubriek opgenom"-

MA AM) AU 30 \ l 'KI I, 
Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: bet bouwen vnn 

steenen en bouten wallen enz., benevens het gewoon onderhoud vnn 
en het verrichten van herstellingen gedurende 1894, aan de steenen 
en houten wallen langs de grachten enz.; de riolen onder den 

onenlaren weg, enz.; de openbare waterplaatsen; de verschwater-
takken; de gebouwen, loodsen, schoeiingen enz., van de asch- en 
vuilnisbelt aau de Kostverloren Wetering; de werken in het Sarpbati. 
park enz. 

Brommen (Geld.) 2 uur. De familie Swaving bij T. Reesink op 
Zii lit rijk: bet Douwen van 2 boereuwoonbuizen de Vos en de Butbe. 

Groningen. 7 uur. De architect P. M. A. Huurman, namens 
de firma Th. Wreesuian Jr., in het hotel-restaurant Willems: bet 
verhouwen van het perc. Heeiestraat S no. 8. 

Groningen. 8 uur. De architect W. van der Heide, in het Huis 
ie Beurs: de aan- en verbouw van de heereubehuizing in de Groote 
Peperstraat D 108 eu het bouwen van een pakhuis in den tuin 
van genoemd perceel. 

Leeuwarden. Ten kantore van de firma P. Koumans Smeding: 
het afbreken van liet dak der schuur eu muren (grootendeels) in 
gebruik bij F. Osinga te Dionrijp. 

Oldonzaal. 10 uur. De firma H. M. Cohen ten kantore aau de 
fabriek van genoemde firma : het bouwen van een magazijn. 

DINSDAG 1 M E I . 
Drachten (Friesl.) 8 uur. Bij den heer J. A. Zoovele: het bouwen 

van een pakhuis en verplaatsen van bijgebouwen. 
Dijkcrliot'k (onder Holten, Ov.) 4 uur. Ten huize van M. Scbo-

oeveld: bet bouwen van een woonhuis. 
Gorinchem. 10 uur. Dijkgraaf eu heemraden van bet waterschap 

vau de Linge-Uitwalering, iu de Doelen: 1. bet doen van eenige 
herstellingen en veiuieuwiugcu, benevens het gewoon jaarlijkscu 
onderhoud van de kunstwerken vau het waterschap; 2. verfwerken: 
3. het verhoogeu van een gedeelte Zuider-Kanaaldijk, herstellen 
van zet braak mz, rijs- en onderhoudswerken en het maken van 
steenglooiiug en oeverbestorting; 4. het wieden van grienden en 
het maken van banwerken. 

Middelburg. 1 30 uur. Het gemeentebestuur: het maken van 
ijzeren hekwerken, hoog 1.50 tot 1.75 M. en gezamenlijk lang 
ongeveer 1.30 M., tot afsluiting van het terrein der school tevens 
speelplaats op het voormalig Oostkerkhof aldaar. 

Rotterdam. 1 uur. Het gemeentebestuur: het maken van twee 
leerlokalen c. a. ter uitbreiding van de school aan de Benedeuhaven-
itraat. 

Itmr lo (Geld.) 5 uur. Iu de Keizerskroon: het afbreken en het 
bouwen van eeu landbouwwoning en een schuur aldaar. 

Woerden. 1 uur. Dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot-
Waterschap, in het Gemeenelandshuis: 1. herstellingen aan de 
Ruigeweidscne brug; 2. idem aan de brug nabij Nieuwerbrug; 3. 
idem aau de biug iu den Tiendeweg; 4. idem aan de Groevenbrug; 
5. verfwerk aan de woning bij d« Haanwijkersluis. 

Wijiijeterp. (Friesl.) De heer Jan W. v. d. Sluis: bet afbreken 
van eeu boereiibehuizinge met wagenhuis enz te Menaldum, vervoeren 
en weder opbouwen van dezelve te Terwispel, met de te kort komende 
materialen. 

WOENSDAG 2 MEI . 
Britsuni (Fr.) Kerkvoogden der Herv. gem. van Brilsum: het 

afbreken van een huis en het bouwen van een nieuw buis met 
twee woningen aldaar. Aanw. 30 April nam. 3 uur, bilj. inzenden 
bij den architect F. Brouwer. 

Enschede. 12 uur. De heer W. Bruijl in het hotel de Graaf: 
het bouwen van een woonhuis, winkelhuis met bakkerij, enz. op 
een terrein gelegen aan den Kortendijk aldaar. 

Uldebove (Gr.) Het gemeentebestuur-, bet herstellen der onder, 
wij/.erswoning; nauw. nam. 3 uur. 

Wolvega (Fr.) 11 uur. Het gemeentebestuur van Weststellingwerf, 
ten gemeenieiiuize: 1. bet verbouweu der bestaande 'school te 
Nijeholtpa; 2. het leveren van alle school meubelen in de school 
aldaar; 3. het verbouweu der bestaande school te Sterggerda uan 
deu Jokweg; 4 het leve eu van eenige scboolmeubelen in de school 
aldaar; 5. In t maken van een scheidingsmuur en ventilatieschoorsteen 
>n de school te Noordwolde aan den straatweg; 6. het verbouwen 
der be-taande school te Munnekeburen aan de Langelille; 7. bet 
leveren van eenige scboolmeubelen in de school aldaar; S. het 
verhouwen der bestaande school te Nijetrijne. 

Willemstad. II uur. De genie, in het koffiehuis het Schippershuis: 
eene verving van werken en gebouwen aldaar, bet fort de Hel en 
bet verdedigingswerk bij Numausdorp, begr. f 600, bilj. inzenden 
uiterlijk 1 Mei, voor nam. 3 uur, op het bureel van den eerstaan-
*ezeud-it,genieur aldaar. 

K A T E R D A G 5 M E I . 
Coevonlen (Dr.) 12 nur. Het gemeentebestuur: het maken van 

«en straatweg van Coevonlen naar de Pruisisohe grens, begr. f 11000. 
Fraueker. I uur. Het gemeentebestuur: bet afbreken der 

huizinge aan de Voorstraat T.W. 48 en het aldaar bouwen van een 
*oonliuiziuge voor den geneesheer-directeur van het geneeskundig 
Jesticht voor krankzinnigen. 

Haarlem. 10 uur. De genie, op bet bureel der genie aan de 
Kindi-rhuisves'.: bet maken van doorlaatsluizen in deu verbindiugswal 
door den Zuidwijkernieerpolder, ouder bet beheer der genie aldaar, 
begi. f 63700. 

DINSDAG 8 MEI. 
Breda. 10 uur. Het heemraadschapsbestaur van de Mark en 

Dintel, iu bet Zuid-Hollandsch koffiehuis van H. J. Fol, Groote 
Markt; bestek no. 1, begr. f 7350: de herstellingen en vernieuwingen 
met het eenjarig onderhoud der sluiswerken, pak- eu slietoermen 
euz., het maken eener slrooinlcidings krib en 260 M a slietOerm. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Arnhem. Het bouweu van 72 woningen met pakhuis aan den 

Zwarten Weg aldaar. Laagste J. A. Jansen aldaar voor f 72.000, 
nog niet gegund. 

Breda. Het doen van onderhoudswerken langs den spoorweg 
Vlissingen—Bokstel—Gelde rtnalsen en Roosendaal—Belgische grens. 
Laagste H. van Hattum te Bommel voor f 848.98. 

Beetslerzwaag. Het bouwen van een gebouw voor stoomgemaal. 
Laagste D. J- Keuning le Ureterp voor I' 5590, gegund. 

Deventer. Het grondwerk voor den aauleg van een volks-zwembad 
achter bet voormalige hoornwerk. Laagste firma F. ten Zijtbof en 
Zu. aldaar voor f 1936. 

Gouda. 1. Het uitvoeren van verschillende herstellingswerken 
aan bet Moordrecbtsche Verlaat bj de Turfsingelgracbt. Laagste 
C. VV. den Hoed te Stolwijkersluis voor f 2320 ; 2. het onderhouden 
der kaaimuren langs de rivieren de Usel en Gouwe en laugs de 
watereu en grachten, enz. binnen de gemeente, gedurende 1894. 
Laagste W. Bokhoven aldaar voor f 4510. 

's-Grareuhage. 1. Het onderhoud vau het post- en tclegraafgebouw 
le Enschede. Laagste G. Huckriede te Enschede voor f 1180; 2. 
bet onderhoud van bet. post- en telegraafgebouw te Beverwijk. 
Laagste L. Reuses ie Beverwijk voor f 560; 3. het onderhoud 
van het postgebouw bij het station te Arnhem. Laags c J. de 
Ruijtcr 'e Arnhem voor f 564. 

's-Gravenhage. Het .-enjarig onderhoud van de werken en ge-
bouwet te Hoek van Holland. Laagste A. dc Boer voor f 1580. 

•s-Gravenhage. 1. Het eenjarig onderhoud van de kazernegebouwen 
en werken aldaar. Laagste F. de Joode te Woudrichem voor f 14548 ; 
2. het verven van kazernegebouwen. Laagste P. v. d. Kooy aldaar 
voor f 2215. 

Groningen. 1. Het doen van herstellingen en vernieuwingen aau 
het verlaat te Gaarkeuken, met de daarover gelegen draaibrug. Laagste 
G. Ueuscma te Oude Pekela voor f 30S7; 2. het wegruimen van 
ondiepten uil bet Eemsknnaal van Groningen naar Del'zijl. Laagste 
J N. Kruizinga aldaar voor f 13.379. 

Groningen. Het. albreken van eene behuizing en het bouwen 
van een pakhuis in de Poststraat voor den WelEd. Heer P. Noordboff. 
Laagste D. Jansen aldaar voor f 7887. 

Hareudermolen. Het buuwen eener villa op een vrij terrein 
cn bet afbreken, transporteeren, en weder opbouwen van een schuur 
voor rekening van den WelEd. heer R. Hesselmk te Glimmen. 
Laagste P. Nieland te Wirdum de massa voor f 13 700; de villa voor 
f 11.600. De villa is gegnnd aan P. Nieland, de schuur niet gegund. 

Hoorn. Het houwen vau eene boerderij in den âandorpermeer. 
Laagste W. Bakker te Aveuborn voor f 7560, gegund. 

Leeuwarden. Het driejarig onderhoud van eenige wegen, bruggen, 
sluizen, duikels en andere kiuaalwerken, in onderhoud bij de prov. 
Friesland, in 4 perc. Laagsten voor: perc. 1, J. en K v. d. Molen 
le Buitenpost voor f 6874, geguud; perc. 2, H. Sterk te 
Oostermeer voor f 8000, gegund; pere. 3, A. Nieuwlaud te 
Deinum voor f 5249, gegund; perc. 4, F. J . Schaafsma te 
Harlingen voor f 13060, gegund. 

Lolden. Het eenjarig onderhoud van de knzernegebouweu enz. 
te Leiden. Laagste J. Boom aldaar voor f 9520. 

Maassluis. Het bouwen van een woon- en winkelhuis aan de 
Noordvliet N. Z. te Maassluis. Laagste L. van der Endt aldaar 
voor f 5494, nog niet gegund, 

Onderdendam. Het doen van herstellingen aan sluizen, bruggen, 
enz. Laagste B. Jansen te Mid.lelstum voor f 6114, geguud. 

Rotterdam. Het maken van de uitbreiding der bewaarschool aan 
den Schiedamschen Singel. Laagste J . Bonman aldaar voor f3969. 

Utrecht. Het maken van eene bergplaats voor steenkolen en 
takkebossen op het station Zwolle. Laagste C. F. Eijkelen te 's Bosch 
voor f 3150. 

Zwolle. 1. Het éénjarig onderhoud van de kazerne- en andere 
gebouwen en werken te Zwolle. Laagste J. Bonthuis aldaar voor 
I 1131; 2. het éénjarig ondeiboud van de werkeu en gebouwen in 
de legerplaats bij Oldebroek. Laagste H. J. Buitenhuis te Nunspeet 
voor f 6340. 
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ADVERTENTIËN. 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R 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 e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBURG", 
(70) Rijswijk (Z.-II.) 

L E I I) E IN". 
Machine-, Stoomketel- en 

Constructiefabriek. 
S C H E E P S B O U W W E R F 

met OWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. ( 7) 

Zware en lichte Smeewerken, 
A N K E i f S, 

IJZEREN E N STALEN KETTINGEN, 
met certifies at van Lloyd's 

en Uureau Veritas. 

L E O N A R D S L I G C H E R , lonnickendam. 

V 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
u i t t i l m i tend fabrikaat en billflke prils. (76) 

S T O O M C L A S S L I J P E R U 

en FABRIEK voor het oriiamenteereii van 

V E ^ i S T E R -

FIltMA- en 
SPIEGELGLAS. ^0^^ GRAFPLATEN, 

(61> ^<<£&P <^>^ i n w i t en zwart MARMERGLAS in wit 

ZANDBLAASMACHINE. Billijkst adres. 

Sierlijke Monsterboeken worden op aanvrage verstrekt-

Gouden 

STAATS-
MEDAILLE. 

MEDAILLE 

Breslau 1869, 

De Portland-Gement-Fabriek 

DYGK E RIIOFF ft SÓHNE 
te A m ö n e b u r g bij BIEBRICII a «1 Rijn. 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der Fabriek: 600.000 vaten per jaar. 

MairazHnhouders in de voornaamste steden. 

G O U D E N 
M E D A I L L E 

hoogste 
onderschei

ding in den 
internatio

nalen wed
strijd, te 

Arnhem 1879 

(62) 

Düsseldorf. 

1IM, 
MEDAILLE 

van 
Verdienste 
Weenenl87S 

GOUDEN 
MEDAILLE 

Offenbach 
a/M. 1879. 

DIPLOMA A, 
Eerste prijs 

foor uitmun
tend 

fabrikaat 
Kassei 1870. 

Door omstandigheden T E K O O P 
aangeboden: 

J . A. VAN DER K L O E S , Onze 
Bouwmaterialen, met Band. 

H . SPRINGER, Handleiding Recht-
lij nig Bouw- en Werktuigkundig 
Teekenen. 

VOSMAER. Geschiedenis der 
bouwkunst. 

Beide werken ingebonden en zoo goed 
als nieuw. 

Brieven franco, onder letters G, aan 
het Bnreau van dit Blad. 

J . VAN DER Ë N D T & Z o O N ' S 
STOOMBOEKDRUKKERIJ, 

T E M A A S S L U I S , 

is er geheel op ingericht om alle soorten 
van DRUKWERKEN met den meesten 
spoed tot zeer billijke pijzen te leveren. 

Gedeeltelijke Bereiding, 
CREOSOTEEKING. 

BURNETTEERING. 
KYANISEEREN 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL 

O . G i p s C z o o n , 
D O R D R E C H T . 

Hij. tot Vervaard, en Lever, van 
Bouwmaterialen. 

voorheen DE ERVEN II. TH 11'. 
STRAATKEIEN. 

Rotterdam. (77) Utrecht. 

P O R T L A N D C E M E N T , 
„JOSSON Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT, 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 118 
„ AMSTERDAM, A . E . B R A A T .Fokke-

Simonzstraat 74. (66) 

Groote voorraad 
VAN 

STALEN BALKEN 
in alle courante profielen 
op lengten van 5 tot 
12 Mr., opklim
mende met 

i M o<»eiis 
grootere 

draagvermogen 
kunnen lichtere pro

fielen in staal gebezigd 
worden, waardoor stalen 

balken voordeeliger in het ge-
ik zijn dan ijzeren balken. 

H. E. OVING Jr., 
74 Haringvliet, ROTTERDAM. 

V u u r v a s t e S t e e n -
F A B R I E K , 

Wed. N. S. A. B r a n t j e s & C o . , 
I» U R M E R E N D. 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, Blokken, Scheggen, Trot 
toirtcgels, Smeltkroezen, etc. 

Leveren in den kortst mogelijken tijd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar teekening of 
model. (72) 

CO 

> 
•+•» 

e 
e 

CD 

STOOMFABRIEKEN van X 
D A K P A N N E N , V O R S T E N , B A A N T E G E L S , B A K K E N , C E M E N T - en § 
K U N S T Z A N D S T E E N , H Y D R O Z A N D S T E E N , C E M E N T en I J Z E R , £ 
(syst. MONIER) M O Z A Ï E K - en E F F E C E M E N T T E G E L S , R I E T P L A N K E N , 
T E R R A C O T T A , enz. 

Handel in Metselsteen en andere Bouwmaterialen. 
A. OOSTHOEK & ZOON, Alfen afd Rijn. 

Sterk couenrreerende prijzen direct op uuinruiig;, (68) 

CD 
co 

3 
3 
O 

Houtbereiding tegen bederf 
KYAMISEERIMRICHiING 

II. L E N S I N K , 
A R N H E M , 

levert p a s k l a a r g e k y a n i s e e r d 
(rot- en z w a m vrij) (13) 

Rasterwerken, schuttingen, 
BROEIBAKKEN, VLOEREN, 

VLOERRIPREN, enz, enz. 

P . I M M h & Z O O V 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-! GEKLEURD-
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - , 

W I T - , KRISTAL- , BROEI en M E L K -

Ci L i A S . 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

RANDEN. 
GEBOGEN G L A S en D A K P A N N E N . 

Lenzen- en Patrijspoortglazen. 
(67) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E P R I J Z E N . (73) 

S. B R U I G O M , 
A RH H KM. 

F O L K E R S & Co. 
middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwamvormiiig enz. 

Engelsche en Belgische A A R D E B U I Z E N . 
Directe a a n v o e r ( i l P S P L A N k E N ENGELSCHE, DUITSCHE, FRANSCHE 

en HOLLANDSCHE 
V A N EN 

MOSSTEELXEN 
voor ligte muren, plafonds, enz. 

PORTLAND CEMENT 
Merk: Knight Bevan & Sturge. 

Merk: Dijckerhoff & Söhne. 

DRIJF-, VUUR- EN METSEL-
STEENEN. 

( 3 l> A M S T E R D A M . R A P E N B U R G 2 9 . 

TROTTOIR-, VLOER
EN WANDTEGELS, 

in v e r s c h i l l e n d e dess ins 

DAKPAPIER, ASPHALT 
EN VERDERE 

B O U W M A T E R I A L E N . 
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C A I i B O L l N E U I l l 
„Van Baerle", 

E E N I G E A G E N T E N voor 
Nederland en K o l o n i ë n : 

G, M. BOKS Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) «* i i x. 

W. J . W E 1 S S E N O , 
Nieuwendijk 111 AMSTERDAM, 

fabriceert geijkte DUIMSTOKKEN, twee 
en vijf M E T E R L A T T E N , Stalen MEET-
K E T T I N G E N , B A K E N S , JALONS, 
koperen en stalen PEILL1JNEN, PEIL-
L O O D E N , P E I L S T O K K E N , PEIL
SCHALEN, enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASSERDOOZEN, 
Teekei ine l ioef tcni n O p t i s c h e I nst ruuie i i teu , 

E Q U E R R E S , P R I S M A ' S , E N Z . 

Nederlandscbe Verzinkfabriek, 
VAN hER LINDEN & Co. - DORDRECHT. 

A L G E M E E N 
BOUWSYSTEEI. 

LEK VRIJE 
D a k - e n Z j j b e k l e e d i n g . 

Houten of IJzeren RAAMWERK, 
^.A-IFIFIEnsr, G E B O T T W E I T , 

A F D A K E N , BRUGGEN, SCHUTTINGEN, BESCHOEIINGEN, DROOG-INRICH-
TINGEN voor tropische |troducten, ROLLENDE KAPPEN voor Steenovens 
en Koflievloeren, LOSSE P L A T E N speciaal ter vervanging van riet
matten voor steenovens, enz. in alle afmetingen eu voor alle doeleinden, opgesteld 
in NJSDKBLAND of KOLONIËN ; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enkele dagen. GEGALVANISEERD IJZEREN, ook gegolfde P L A T E N . 

PLANNEN en BEGROOTINGEN worden opgemaakt voor elk gevraagd 
doel. OPGESTELDE CONSTRUCTIES ter bezichtiging. 

CATALOGI op aanvraag franco en gratis. (58) 
W*W A Ö E I N T E ! \ G E V R A A G D . 

H O U T H A N D E L 
F. & A. VAN DER LINDEN. - Dordrecht. 
Pitch-Pine Parketvloeren i Pitch-Pine Heiningen 

/ ' 1.15 per >l . | geheel gereed afgeleverd/2.70 per NT. 

N E D E R I . A I N D S C H E 

Caoutchouc en Guta Percha Fabriek 
S I I V T T G R IS." 

B A K K E R & Z O O N , - R i d d e r k e r k , 
v e r v a a r d i g t a l l e s o o r t e n VERPAKKING, K L E P P E N en BLADEN 
voor Stoom-, Water- en andere Machines, ZUIG-, PERS- en STOOMPIJPEN, 
VELOCIPEDE-, RIJTUIG-, BILJART- en LINTZAAGBANDEN, TRAMBUFFERS, 
PAARDENHOEF-BUFFERS en RANDEN, M A T T E N (in verschillende soorten) 
met naam en op maat, HOSPITAALDOEK, om kinder- en ziekbedden rein te 
houden, TOCHTBAND voor deuren en ramen. 

R e p a r e e r t en f a b r i c e e r t WRINGROLLEN, 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 Maatschappij ter bevor
dering van Nijverheid 1885. (38) 

O r o e d l ï o o p s t A t e l i e r 
VOOR 

G E Ë T S T G L A S . 
Grootens, Dordrecht. 

LICHTDRUKPAPIER, 
Zwaar, Prima kwaliteit, zeer gevoelig. 
rol 1 X 10 Meter . . 1 6 -

„ 0.75 X 10 Meter . . f 4 . -

H . J . T . M A T V E L D , 
Schrijf- en Teekenbehoeften, (56) 

Wagenstraat 27, Den Haag. 

D E L I N T & C ° , ROTTERDAM. 
NIEUWE HAVEN N°. 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
(59) Vraag dessins enz. 

Alle soorten van 

Z A G E N 
WERKTUIGEN 

vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J J . D O M I N I C U S & S O H N E , 
te Bemscheid-Vieringhausen (Rhelnl.) 

Gevestigd in 18*22. (55) 
• N ^ " Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wy" U gratis en franco toezenden. 

Mij. tot verv. en lev. van Bouwmaterialen 

voorheen DE ERVEN H. TRIP. 
Ü ^ J E C X j E I t J E I S r . 

GROE VENPRIJZEN. 
Rotterdam. Utrecht. 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583 by de ütrechtsche straat, 

A M S T E R D A M . 

Verstrekken plannen en belasten zich 
met de uitvoering van COMPLET* 1 

„INSTALLATIE" voor 

ZUITELBEDRIJVEN 
en andere 

F a b r i e k c s - l n r i c h t i n g r e n . 
REFERENTIES van reeds uitgevoerde 

INSTALLATIE"Svan verschillenden aard, 
worden op aanvrage verstrekt. (63) 

Tweede Jaargang No. 18. Zaterdag 5 Mei 1894. 

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A . l ver ten i i e 'n io dit blad kosten ran 1—5 regel* 

00 cents, iedere regel meer 10 cents. Groote letters naar 

plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 

berekend. 

VERSCHIJNT ZATE'0AGS. 
Uitgevers! 

J. VAN DER ENOT & ZOON. 
M A A S S L U I S . 

A l l o n.lv<r<<n(i<i. in A R C H I T E C T U R A opgenomen 

worden g r a t i a geplaatst ia DE A M B A C H T S M A N , Vak 

blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Stuedec, 

Ververs, enz. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

A L G E M E E N E V O O R S C H R I F T E N V O O R D E 

U I T V O E R I N G V A N W E R K E N . 

(Kide Vervolg eu. slot.) 

Aanmerkingen op en bezwareu letten deze ontwerp-voorschriften 
van weikeu aard eu van uien ook, zullen mij ten allen tijde zeer 
welkom ziju. 

De tusschen ( ) geplaatste cijfers duiden de overeenkomstige 
der Rijks A . V . aan. v. D. K . 

Art. 24. B e p l a n t i n g e n . 

§ 121 (190.) Tijdsbepaling. Het, planten van loofhout 
geschiedt, bij nie: vriezend weder, tusschen 1 November en 
en 10 December of tusschen 15 Februari en 1 April (xj; 
van naaldhout tusschen 15 October en 10 December of 
tusschen 15 Maart eu 30 April; een en ander behoudens 
de volgende bepalingen: 

Op zeer vochtige of natte gronden geschiedt het planten 
by voorkeur in het voorjaar, wanneer de grond genoegzaam 
opgedroogd is. 

By vorst of zoolang er eenig spoor van vorst in den 
grond is, mag niet geplant worden. 

Het rooien van houtgewas, tot aanleg van beplantingen 
bestemd, mag niet geschieden tusschen 10 December en 
10 Februari, noch ook bij vorst of zoolang er eenig spoor 
van vorst in den grond is. 

§ 122 (191). Rewerking van den grond. De be
werking van den grond gescliiedt volgens bestek, door den 
berm over de geheele te beplanten lengte om de te delven 
of wel door afzonderlijke kuilen te graven. 

In het eerste geval wordt de bodem over ten minste 
1.50 M. breedte aan weerszijden van elke boomrijen ter 
diepte van 1.25 M. of, wanneer er harde zand-, oer-, of leem
grond aanwezig is, ter diepte van 1.60 M. omgedolven. 
Langs de kunstbaan moet eene breedte van ten minste 1 AI. 
onaangeroerd blyven. 

Daarby wordt de grond zoodanig in drie lagen verdeeld, 
dat de minder goede soorten onder en boven komen en 
de beste in het midden, deze laatste met den bovenkant 
")' zoodanige hoogte, dat de te planten stammen met hun 
voet erop rusten. Tevens wordt van de betere grondsoor
ten zooveel ter zyde gelegd, als de directie noodig oordeelt 
tot het aanvullen der wortels overeenkomstig de volgende §. 

De boomkttilen te graven ter plaatsen en ouderlingen af
stand volgens bestek en aanwijzing van de directie, cirkelvor
mig, van boven wyd 2 M., van onder 1.60 M . diep 1.25 M. By 
barden ondergrond wordt de bodem nog 35 cM. dieper 
"'"gespit en fijngemaakt. 

(') In de Rijks A. V. stut 10 April. 

De uit. de kuilen voortkomende gronden onder het uit
graven rijn te steken en op regelmatige hoopen aan weers
zoden van den kuil te bergen, de betere grondsoort aan 
den eenen, de mindere aan den anderen kant. 

De by het ontdelven van den bodem en het graven der 
kuilen gevonden oer, steenen, boomwortels of andere voor 
den groei hinderlijke stoffen worden verwydeid. 

Het ontdelven van den bodem en het graven der 
kuilen moet, voor zoover de veiligheid van het verkeer het 
toelaat, geschied zyn drie maanden voordat met het inplan
ten wordt begonnen. 

By het aanvullen der kuilen worden de gronden op g e l i j k e 

wyze in lagen verdeeld als hierboven voor het ontdelven 
is bepaald. De t i j d van werken, de hoogte der lagen en 
de wyze van uitvoering worden door de directie geregeld. 

Indien levering of aanvoer van elders van zwarte aaide 
of andere specie noodig is, wordt dit in het bestek vernield. 

§ 123 (192). Planten van hoornen. Het planten 
mag niet anders dan onder toezicht der directie geschieden 
eu niet voordat de plantgaten door haar in orde en tot 
de vereischte hoogte niet goeden grond aangevuld zijn be
vonden. 

De stam moet aanvankelijk iets hooger worden gesteld, 
opdat by by het nazakkeii ter goeder hoogte konie te staan. 

De booinen (') worden vóór het inplanten eenigszins 
piramidaal besnoeid doof het zuiveren van den top en het 
inkorten der zytakken, met behoud, niet van den tangsten 
maar van den ine.(»st. reoktstandigen top. De stammen op 
de bepaalde afstanden en in de juiste lichtingen te planten. 
De hoornen waarvan de toppen zywaarts ombuigeu, zoodanig 
te plaatsen, dat de overbuigende toppen naar het Noorden 
zyn gekeerd. 

De aanvulling geschiedt als volgt: 
Nadat de boom op zyne plaats gezet is en de worti Is 

gelykiuatig zyn uitgespreid, wordt er zooveel tijne aaide 
over de wortels geworpen, dat die er goed mede bedekt 
zyn; daarna wordt er Hink water ingestort, waardoor de 
holten met de dau vloeibare aardspecie worden aangevuld : 
dit kan met stokken wat geholpen worden, liet geheel 
blytt nu rustig staan tot de aarde gesloten is. Dau wordt 
het gat aangevuld niet den overgebleven beteren grond; 
deze wordt gelykmatig uitgespreid, goed aangetreden en 
vei volgens alles niet de andere gronden overdekt, zoodal 
de aarde om den boom hooger komt te liggen dan de om
ringende grond. 

De aanvulling moet zorgvuldig en zonder overhaasting 
geschieden. 

Tegen het uitdrogen van den grond wordt rondom iede-

te (*) In liet origineel staat ieeiters. 
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ren stam, zoover de voet reikt, eene bedekking aangebracht 
van mos, kroos, omgekeerde zoden of plaggen, of andere 
daartoe geschikte stoffen, voor zoover deze in de nabijheid voor-
handen zyn. Deze bedekking jaarlijks los te maken en voor 
het einde van den onderhoudsty'd op te mimen. 

By het beplanten van wegen wordt, tot toevoer van 
vocht, by eiken boom een greppeltje gegraven, uitgaande 
van den kunstweg en uitmondende in eene rondom de 
evengenoemde bedekking te graven sleuf. 

§ 1-24 (193). Bescherming van geplante boonien. 
By' beplanting langs wegen eiken boom dadelijk na het 
planten, ter hoogte van 1.80 II. boven den grond, te om
winden met 4 braam- en twee doornen tak ken. 20 cM. in 
den grond gestoken en met vier teenen banden voldoende, 
maar niet knellende te bevestigen. Deze omwinding wordt 
in stand gehouden gedurende den in het bestek bepaalden 
onderhoudsty'd. 

Tot steun der jonge hoornen worden geene palen geplaatst, 
tenzij dit voor enkele blijkt noodig te zyn, in welk geval 
de aannemer vry is de boomen zoo aan te binden en te 
bevestigen, als hem het meest doelmatig voorkomt, mits 
erop worde gelet, dat de grond onder den boom zal inklin
ken en de boom mede moet kunnen zakken, dus niet aan 
de palen mag komen te hangen ; verder mag het verkeer 
over den weg er niet onder lyden en de weg er niet door 
ontsierd worden, ter beoordeeling van de directie. 

De aannemer is gehouden alle door het aanbinden be
schadigde of gekneusde stammen op het eerste bevel van 
directie door andere meer stevige te vervangen. 

Indien by het planten op zeer open en blootgestelde 
plaatsen te voorzien is, dat het plantsoen by behoud van 
den top meer algemeen aanbinding zou behoeven, dan wor
den ce boomen. vooral de iepen, omstreeks 2.25 M. boven 
den grond gestopt of geknot. Lager aan die stammen uit-
loopende scheuten worden ten spoedigste verwijderd en al
leen die aan het boveneind behouden. 

§ 125 (194). Onderhoud der beplanting. De aan
nemer is gedurende den in het bestek bepaalden onderhouds
tyd aansprakelijk voor den goeden groei van het geplante. 

Alle boomen, die in dat tijdsverloop sterven of kwynen, 
die blyken van een andere soort als de bepaalde te zgn, 
alsook die, onverschillig door welke oorzaak, vermist, ge
brekkig, gekneusd of beschadigd bevonden worden, een en 
ander ter beoordeeling van de directie, worden door den 
aannemer in het eerst komende plantseizoen, op de wijze 
als in de eerste §§ van dit artikel is vermeld, door andere 
voldoende boomen van de bepaalde soort ten genoegen van 
de directie vervangen. 

Op het einde van gemeld tijdsverloop moet de beplanting 
op nieuw in voldoenden staat worden opgeleverd. 

§ 126 (195). Planten van griend. Hij het uitvoe
ren van eene griendbestekking of van eene beplanting met 
ander klein houtgewas, den ondergrond ter diepte van 
70 cM om te banken, de beste gronden onder of ter hoogte 
van den voet van het plantsoen te brengen en daarop de 
bestekking of beplanting regelmatig op de in het bestek 
bepaalde afstanden te doen geschieden. 

§ 127 (430.) Beiaaien. Tot het bezaaien van aard
werken wordt gebruikt niet minder dan 4 K G . Engelsch 
ray graszaad en 7 K G . steen- of wit klaverzaad per 4 are. 

Langs wegen geschiedt het bezaaien met hooistof ter 
hoeveelheid van 3 K G . per are. 

§ 187 zal bij herdruk bij § 4 Bezoden en bezaaien worden in-
gelascbt. 

In verband met Art. 34 zal in de Afd. Bouwstoffen een art. 
opgenomen worden van den volgenden inhoud: 

Art. X. H o u t g e w a s . 

§ - Opgaande boomen. De opgaande boomen moeten 
gezond, jeugdig, krachtig, recht van stam en genoegzaam 
ontwikkeld zyn om zonder aanbinden of dergelijke hulpmid
delen tegen scheefwaaien verzekerd te zyn; de stammen 
stevig, van zwaarte geëvenredigd naar de lengte. 

De eiken, iepen en beuken moeten ter hoogte van 1.25 M. 
boven den beganen grond een omtrek hebben van 16 cM. 

§ y ~f- l . Heesters. De heesters moeten gezond, krach
tig, lager reeds genoegzaam met takken bezet eu vooral 
van een goeden en dichtgevulden voet voorzien zyn. 

§ y -f- 2. Naaldhoutgewas. De fijne dennen moeten 
ongeveer 1 M., de grove 20 cM. hoog zyn. Beide soorten 
met zooveel mogelyk kluit en onbeschadigde wortels. 

§ y + 3. Hooien en vervoer. Het te verplanten 
houtgewas moet met zoo weinig mogelyk wortelverlies wor
den gerooid. De tijdruimte tusschen rooien en planten moet zoo 
kort mogelijk /.yn; de heesters d.idelyk na de rooiing goed 
te besproeien, zorgvuldig in te kuilen, waarby goed in te 
gieten, en ingekuild te houden, totdat zij naar het werk 
vervoerd worden, in den kortst mngely'ken tyd te vervoeren 
en na aankomst op het werk dadelijk opnienw met zorg in 
te kuilen. By het vervoer moeten de wortels zooveel mogelyk 
bedekt worden. 

Gewassen, die blyken niet aan de bovengenoemde vereisch-
ten te voldoen, die door de rooiing, het vervoer of te lange 
of onvoldoende inkuiling hebben geleden, wordeu afgekeurd. 

Bovenstaande art. zijn opgesteld in overleg met eeu plautkuudige 
van u , i . n u 

Hiermede zijn wy genaderd tot Art. 56 der Ryks A. V. 
bevattende: Bepalingen betreffende het jaarlijksch onderhoud 
Deze komen mij voor, hoewel zeer verward, toch tamelijk 
volledig te zyn; althans ik vind daarin geene aanleiding tot 
verdere beschouwingen hier ter plaatse. Ik acht daarom de 
op my' genomen taak voorloopig ten einde en den tyd ge
komen om den lezers, die hunne belangstelling deden blyken 
door het aangeven van verbeteringen, daarvoor hartelijk dank 
te zeggen. Zy hebben door hunne welwillende medewerking 
een aantal gebreken in mijn werk verholpen en de waaide 
ervan zeer verhoogd. 

Het is my aangenaam hier te kunnen mede 'eelen, dat 
myne Algemeene voorschriften voor de keuring van bouw
stoffen en uitvoering van bouwwerken eerstdaags zullen wor
den uitgegeven by' de firma E. J . BRILL, te Leiden. 

De bepalingen betreffende het jaarlyksch onderhoud alsmede 
de administratieve bepalingen der Ryks A. V. zullen daarbij 
worden overgedrukt, desgevorderd aangevuld in overeenstem
ming met daartegen gerezen bezwaren, indien my deze in 
tyds worden medegedeeld. De lezers zullen mij zeer verplich
ten door my in kennis te stellen met de ervaringen, die 
zij daarmede wellicht hebben opgedaan. 

Alvorens de nitgaaf te doen geschieden, zal ik zoo moge
lijk in dit blad nog terugkomen op de bepalingen voor het 
keuren van ijzer en staal, waaromtrent de beoordeelingen 
nog niet in haar geheel zijn ingekomen. 

Er is dus ook nog tyd voor het aanbrengen van mogelyke 
verbeteringen van allerlei aard en daarom herhaal ik aan 
het slot dezer nog eens voor de zooveelste maal de aantee-
kening aan het hoofd der vorige artikelen: 

Aanmerkingen op en bezwaren tegen deze ontwerp-voorschrif-
ten van welken aard en van wien ook, zullen mij ten allen 
tijde zeer welkom zijn. 

De prys van het werkje zal zijn f 1.65 voor het publiek. 
Voor de leden van „A. & A." en de abonné's van de Am-
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lachtsman, is het onmiddellijk van de firma E . J . BBILI . 
te bekomen voor f 1.10 franco per post, tegen toezending 
van een postwissel. v. n K . 

B R A N D T i ï IJ E V L O E R E N. ~ 
(I.IZEK IN CEMENTBETON) 

Systeem HKNNKBIQUK. 
Een nieuwe toepassing van het Monierstelsél. 

(Slot). 
Niet zonder bedoeling heeft de uitvinder van het systeem 

zich eerst zulk een gewapenden balk gedacht, eu op de gewone 
wyze nagegaan, hoe deze zich tegenover de belasting zou 
gedragen, om daarop de beschouwing te grondvesten van 
cemeutvloeren uitéén stuk (monoliet) gewapend met trekstangen. 

De weerstand van beton tegen samendrukking is 40 maal 
kleiner, dan die van ijzer tegen uitrekking. 

Er zal dus 40 maal meer beton (in volume) dan yzer 
noodig zyn, om den balk te construeeren. 

Daarvan wordt party getrokken. Van die meerder noodige 
massa beton, wordt, nu tevens vloer en plafond geconstrueerd. 
Vloer en plafond maken dus een samenhangend deel van de 
bintlaag uit. 

Fig. 5. 
R 

X 

Brandvrije vloer van beton en ijzer uit één stuk volgens het Bysteem H.ENSEBIQ.UE 
A A IJzeren trekstangen. 

B Portland cement beton. 
C C Stang voor de verankering van den vloer aan de zijmuren. 
hy Hangijzers voor de trekstangen. 

Men zou dus als 't profiel van den balk knnnen denken 
(zie fig. 5). dat deel van de dwarsdoorsnede, dat ligt 
tusschen de lijnen FQ en RS, en verder dat de binten 
dan vlak tegen elkaar geschoven zijn. 

T of I ijzeren liggers vervallen hier dus geheel, wat 
aanleiding geeft tot belangrijke besparing der bouwkosten. 

Het storten der vloeren gaat niet moeielyker, dan by' de 
tot dusverre gevolgde methoden. Men gebruikt hierbij op de 
formeelen plaatijzeren contra-mallen. Alleen is noodig, 
een zoogenaamde stukadoorstelling over de geheele opper
vlakte van de te plafoneeren rnimte. De trekstangen worden 
gesteld op de plaatsen, waar zy' noodig zyn, dan wordt 
het beton opgebracht en aangestampt. Om den vloer aan 
de muren te ankeren, worden nog ijzeren stangen CC 
(ankers) in dwarsrichting aangebracht. 

De hier besproken constructie is te allen tyde gemak
kelijk en snel uit te voeren. Cement en y'zeren stangen zyn 
om zoo te zeggen overal voorhanden. Br wordt dus vlug 
gewerkt. Het hinderlijk wachten op bestelde profielen, zal 
nooit voorkomen. Men zorge slechts, dat de ronde of vier
kante trekstangen de doorsneden hebben, die in de tabellen 
voor bepaalde weerstanden worden opgegeven en men is in 
staat elk oogenblik aan zulk een vloer te beginnen. Het 
niet noodig zyn van groote ijzeren binten geeft daarenboven 
ook tijd- en arbeidsbesparing, daar er van ophy'schen, enz. 
geen sprake is, terwyl noch bokken, schalken, noch groote 
toestellen vereischt worden. 

Het is de bedoeling bij dit werk den vloer te storten, 
zoodra het metselwerk de daartoe noodige hoogte heeft 
bereikt Zoolang men aan den vloer bezig is, wordt niet 
gemetseld. Eerst 94 uur nadat de vloer klaar is, gaat men 
daarmede weer voort Het cementbeton is dan reeds genoeg 

verhard, om zelfs binnensteigetwerk te kunnen dragen. 
Voor scheuren of spleten behoeft men uitteraard niet 

bang te zyn, omdat (zie fig. 1) het beton steeds gedrukt 
wordende in de richting der pijlen, van zelf neiging bezit 
om zyn samenstellende deelen dichter by' elkaar te brengen, dus 
de scheuren te sluiten. 

Behalve de brandvryheid der constructie, geheel gely'k 
aan die van beton, daar thans door de omhulling geen yzer 
aan vunr kan worden blootgesteld, blykt zy ook waterdicht 
te zyn. Hiervan kau b.v. in fabrieken gebruik gemaakt wor
den, om de reeds overdekte lokalen geheel af te werken en 
in te richten. Dit is ook een groot voordeel, daar het storten 
van betonvloeren op I y'zers gewoonlijk eerst plaats kan 
vinden, als het dak beschoten is. By' dat storten wordt dan 
een enorme watermassa in het gebouw gebracht, liefst op 
het oogenblik dat men, met het afwerken willende beginnen, dit 
best missen kan. 

De H KNNEBiQUK-vloeren, verdiepingsgewyze gemaakt, kun
nen gewoonlijk droog zyn als men den kap gaat stellen. 

Is zoowel vloer als plafond afgewerkt, dan kan in de 
lokalen de grootste zindelijkheid heerschen. Een straal van 
de waterleiding is voldoende om alles schoon te spuiten, 
terwyl verloren stofruimten in deze constructie niet voorkomen. 

Trillingen zullen zeker, door de groote stijfheid, 
waarmee vloeren en muren aan elkaar geankerd 
zyn, weinig voorkomen. 

HENNEBIQUE geeft voor het aanbrengen van 
houten vloeren twee manieren aan: lo. Legt hy' 
in het beton dwarsribben, waarop de planken ge
spijkerd kunnen worden; 2n. doet hy over den 
cementen vloer eene laag asphalt gieten, waaraan 
de vloerdelen dan vastkleven, zooals by parket
vloeren meer gedaan wordt. Dit laatste is zeker 
wel de beste methode. 

Wat nog de besparing van kosten betreft, geeft schrijver 
op, dat die gewoonlijk minstens 25—35 " 0 bedraagt, tegen
over vloeren, waarin I y'zers gebruikt zyn. In sommige ge
vallen, beweert hy, kan dit tot 50 ° / 0 stygen. 

Op nog iets dient hier gewezen te worden. 
Cementbeton krygt eerst langzamerhand en lang nadat het 

gemengd is, zyn volledige kracht. Dat wil zeggen, dat beton, 
een jaar nadat het gestort is, ongeveer driemaal zooveel 
weerstand heeft, als een maand na de menging. Niettegen
staande dat, wordt door HENNEBIQUE altijd een maand na 
het storten der vloeren een proefbelasting aangebracht ten 
bedrage van het dubbel van de belasiing, die zy volgens 
zy'ne bestaande tabellen mogen hebben. Bij die proefbelas
ting mag de waarneembare buiging hoogstens 1 / . ) 0 0 zyn van 
de overspanning, een doorbuiging, die I ijzers dikwyls reeds 
by' hun normale belasting ondergaan. 

Neemt men daarby de nog te winnen sterkte, door verdere 
inwendige versteening (tot zoowat een jaar na de storting) 
in aanmerking, dan zal men wel begrypen, dat deze vloeren 
niet enkel op het punt van kosten, maar ook om redenen 
van constructie zeer veel voor hebben boven die, welke 
volgens de oude methode op ijzeren liggers zyn aangebracht. 

De ingenieur HENNEBIQUE verklaart zich bereid alle ge-
wenschte inlichtingen, ook kostenberekeningen te verstrekken, 
terwyl by hem steeds een model dezer bevloering te zien is. 
Zyn adres is: Chaussée de Ninove 208, Bruxelles. 

Ten slotte nog dit: 
Volgens de brochure worden de vloeren verdeeld naar 

hun zwaarte in 4 seriën, A, B, C en D. 
Van de vele profielen, die hy opgeeft, is hier overgenomen 

(zie fig. 5) een piofiel, behoorend tot serie D, gemerkt tig. 16. 
Uit de door den schrijver gegeven tabellen, is hier die 

voor serie D overgenomen. 
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S e r i e I J . 

N
um

m
er

s. 
Weerstands-

moment 
per strekk. M. 

Quotient 
1 J 
V ~ 7 

Gelijkmatig verdeelde belasting in 
voor spanningen van: 

KG. per M 2. 

4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.5i 8.00 8.5C 

3 162.021 490 320 198 108 
4 188.784 624 425 284 180 100 
5 217.502 767 5 lil 376 255 103 92 
6 245.072 905 617 161 302 221 111 
7 272.765 1044 757 561 401 286 196 125 
8 300.474 1182 867 841 1711 3)7 248 170 107 
9 330.605 1333 986 738 551 111 3 0 0 220 150 9 3 

10 366.299 1 161 1087 8201622 172 351 262 186 125 
11 382.768 15! U 1192 901 884 531 lol 31 lö 224 158 101 
12 112.322 1741 1308 998 77(i 596 158 353 266 195 136 
18 437.088 1865 1 106 1079 836 051 507 3 9 3 3.02 226 161 

N.B. De verhouding — is de formule voor 't weerstands-

moment, zooals de Franschen die schryven. 
(Zie hiervoor o.a. A. FLAMANT , Resistance des maté-

riaux pag. il 12 en voorafgaande.) 
Zjj komt overeen met de Duitsche schrijfwijze: 

J 
W =r — , waarin .1 het trnagheidsvermogen, en e 

den afstand van de meest gedrukte of getrokken 
vezel tot de neutrale as voorstelt. 

De definitie va" traagheidsinoraent eener vlakke 
figuur (de dwarsdoorsnede van een balk b.v.) vindt men 
by V A N HRMKBT, pag. 17. toepassingen op pag. 25. 
Men zie ook, „Ingenieurs Taschenbuch", pag. 315 enz. 

Delft, 15 Maart 1894. P. A. SCHROOT. 

E B O N I E T B E K L E E D I N G OP ALUMINIUM. 

Volgens het Amerikaansche tijdschrift „Der Techniker" 
leent zich aluminium tot het aannemen en duurzaam vast
houden van een overtrek van eboniet of hardgoin Na de 
verharding moet de deklaag, die tot l 1 / , mM. dikte toe 
aangebracht kan worden, poljjstbaar zjjn. De platen hardgom 
worden verwarmd en onder sterken druk op het aluminium 
geperst. De aldus behandelde stukken paren vastheid aan 
lichtheid en zyn bestand tegen invloeden van cheraischen aard. 

E I G E N A A R D I G E B R A N D K A S T E N . 

In Amerika zijn in den laatsten tijd brandkasten in ge
bruik gekomen, die op eene zeer eigenaardige manier zeker
heid geven tegen diefstal ook door den kashouder. Er is 
van buiten geen spoor van een slot, sleutelgat of wat ook 
aan te vinden, maar op een bepaald uur van den dag gaan 
van zelf de groote vleugeldeuren ervan open. Zjj zyn na
melijk met een binnen de kast aangebracht uurwerk ver
bonden, dat ze op bepaalden tyd doet open en dicht gaan. 

(Patentbureau Gerson & Sachse.) 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

l*!-••• i• ii van helm. 
L. , 29 April 1894. 

Den Heer Redacteur J . A . VAN DER KI.OES ! 
Omtrent den onderlingen afstand der helmplanten en hei 

afvlakken van steile duinkanten is, naar mij voorkomt, 
zoowel Uw § 117 der Algemeene Voorschriften voor de 
nitvoering van werken, alsook § 186 der Ryks A. V., niet 
duidelijk. 

Het is natuurlijk de bedoeling, dat de voorschriften in de 
vorige §, die daarop betrekking hebben, van toepassing zyn, 
doch terwyl wordt voorgeschreven dat „de beplanting ge
schiedt op aan te geven tjjden en plaatsen als in de vorige 
„§ is aangegeven", bepaalt die vorige § (116, laatste 
alinea) omtrent tyden en plaatsen alléén, dat zy zullen 
worden aangegeven, — en verder kan het afvlakken niet 
tot het aangeven van tyden en plaatsen gerekend worden. 

Een andere redactie van § 11 7 acht ik daarom wenschelyk. 
Omtrent den onderlingen afstand der helmplanten valt op 

te merken, dat de ryen op grooter afstand dan 0.50 M., 
zelfs tot op 1 M. gebracht kunnen worden, wanneer niet 
te zeer aau verstuiving onderhevige vlakten beplant moeten 
worden. De kosten verminderen evenredig. 

Verder verdient het aanbeveling de zeer lange helm te 
toppen, vooral wanneer zy geplant wordt op zeer aan wind 
blootgestelde plaatsen, daar zjj anders dikwyls plat waait 
en onderstuift. Hoogachtend, 

Uw dw. dr., 
H. 

De schryver heeft gely'k, er hokt een en ander in § 180 
der A. V. Dat, waarop het eerste gedeelte van zyn brief 
betrekking heeft, komt ray voor enkel eene questie van 
redactie te zyn en dit schjjnt mij toe in orde te komen, 
als de betrokken zinsneden (onderaan de eerste en bovenaan 
de tweede kolom van het No. van 28 April jl.) aldus wor
den gelezen: 

De dagen, waarop de helm gestoken of geplant zal worden, 
moeten tijdig aan den opzichter opgegeven worden; er wordt 
geen helm buiten zijne tegenwoordigheid gestoken of verplant. 

Desgevorderd moeten de duinkanten vooraf onder eene 
helling van ten minste 2 op 1 worden gebracht. 

De aannemer stelt alles in het werk . . . enz. 
Een punt van veel grooter gewicht, de onderlinge afstand 

der helmplanten, wordt in § 186 in het geheel niet aange
roerd. Naar aanleiding van bovenstaand schryven en de nadere 
inlichtingen, my door den schryver verstrekt, zon ik willen 
voorstellen eene zinsnede in te lasschen van den volgen
den inhoud: 

De onderlinge afstand der helmplanten wordt in verband 
met de plaatselijke omstandigheden bj bestek geregeld. Hij 
verschilt van 0.50 tot 1 M, naar gelang de te beplanten 
vlakten meer of minder aan ver luiving onderhevig zijn. 

Zeer lange helm, wordt, vooral wanneer zij op zeer aan 
wind blootgestel le plaatsen geplant moet worden, ter voor
koming van plat waaien en onderstuiven, getopt. 

De aannemer stelt alles in het werk . . . . enz. 
v. D. K. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

J . d. J . te L. In 1888 hib ik een nieuw woonhuis doen 
bouwen, rondom boven het trasraam van besten TJselsteen plavei) 
opgetrokken en met gesneden voegen netjes doen af wei he 

De voorgevel staat vlak op het Zuiden en deze alleen 
gee'l vele vuile grauwe plekken te aanschouwen, kan dit een 
gevolg zijn van het doen oliën en is er wat aan te doen ? 

De Zuidwestelijke plasregens zullen er zeker mede oor
zaak van zijn? 

Vermoedelijk de oude geschiedenis: te veel kalk en te 
weinig zand in de mortel, die nu door de Z W. regens 
wordt uitgespoeld en zyne zouten op het oppervlak van den 
mnur afzet. Deze tasten de olie aan, zoodat het oliën de 
zaak niet beter, maar wel onoogeljjker maakt. 

Ik geloof niet, dat er iets aan te doen is. 
Een troost is er, al is die voor U wel eenigszins schraal, 
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deze namelijk, dat hoe meer er van znlke voorbeelden 
gorden openbaar gemaakt, hoe meer onze bouwmeesters 
j e hand in eigen boezem zullen steken, als zij hunne vlek
kerige muren aanschouwen en hoe meer meu op den dnnr 
zal komen tot eene meer rationeele samenstelling der mortels. 

Houdt U voortaan gerust aan de in myne A. V. opgege
ven mengsels, ge zult U daar wel bij bevinden. 

v. D. K. 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Jaii'ie tedinye" morden tlechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG 7 M E I . 

Dordrecht. 1 uur. Het gemi entebest uur: het verven van de 
straatlantaarns met palen en armen, staande in de gemeente 
Dordrecht. 

Uemlringen (Geld.) 4 uur. Voor den heer B Butterman i het 
afbreken en het weder opbouwen van een bo°renwoonhuis. 

Rotterdam. Het bouwen van een v.-ijgelegen wjonliuis aan den 
straatweg Rotterdam—Hillegersbcg. 

DINSDAG 8 H E I . 
Amersfoort, 11 uur. De firma H. Gerritsen, in het koffiehuis 

den Arend van A. Maters: het bouwen van een pakhuis aan de 
Kleine Koppel aldaar. 

Deventer. 10 uur. Het gemeentebestuur: het verdeelen van liet 
westelijk blok van dc school U door een tusscbeagang. 

Haps (N.Hr.) 5 uur. Ter herberge van J. Toouen: het bouwen 
eener nette burgerhuizing met gedeeltelijke bijleveriug van materialen. 

Oudehaske (IV.) Kerkvoogden der Herv. gemeente, ten huize 
van Jacob G. Dijkstra: het vernieuwen van deu toren der kerk. 

Spaubcek (Linib) 4 uur. liet gemeentebestuur: bet bouwen 
van cer.e school en het leveien var, scboolineubelen, aai.w. 'sm. 10 uur. 

Utrecht. 2 uur. De Maatschappij tot Exploit, van staatsspoorwegen, 
aan het centraalbureau bij de Moreelse Laan, bestek no. 655 • het 
maken van wachterswoningen en bijbehoorende werken op den 
spoorweg Amsterdam—Utrecht en Utrecht—Rotterdam iu twee 
perceelen, begr. le perc. f 23.700, 2e perc. f 69.9U0. 

Winschoten. 0 uur. Het gemeentebestuur' 1. bet vernieuwen 
van een gedeelte walbescboeiiag aan de Buitcnvenue; 2. het 
verrichten van onderhoudswerk aan de kliukerbestrating langs de 
Oosierhaven, aan die van den Stationsweg en van den weg over 
Zuiderveen. 

WOENSDAG » M E I . 
Kinnen.Moerdyk. (N.Br.) 11 uur. Het bestuur van het waterschap 

Roy-ile polder ten herberge van Joh. Wzn. Sprangen: het uitvoeren 
van ecnige herstellingen r-a vernieuwingen aan de Groote Buiten-
sluis te Moerdijk. 

Hcrpt (N.Br.) De heer L. van Herpt: het bouwen van 
eeu wooubuis met annexe schuur en bet verplaatsen en her
stellen van eene schuur, benevens eenige herstellingen aan een 
woonh'iis met bijlevering der materialen. 

Olilenzanl (Ov.) 12 uur. De WelEl. beeren H. P. Gelderman 
en Zn. aldaar, in het hotel van den heer Vastert: het afbreken 
van het bestaande gebouw en opbouwen van eene ververij enz. op 
een terrein gelegen aan de Spoorstraat te Oldenzaal. 

Roelofarendsveen. 1 uur. liet It. K Kerkbestuur H. Petrus-
Randen iu het lokaal van den heer Tb. Wagenaar aldaar: hel 
hei stellen van de kerk, gedeelte toren en bijgebouwen aldaar. 

DONDERDAG 10 MEI. 
Naaiden. 10 uur. De genie: het herstellen van waterschade te 

Naaiden, onder oehecr der genie aldaar, begr. f 950; bilj. inz. 
uiterlijk 9 Mei nam. vóór 3 uur op het bureau der genie aldaar. 

Vianen. 11 uur. Dijkgraaf en hoogheemraden van de Vijfheeren-
laiidcn in het Zwijnshoofd: het hers1 ellen en onderhouden tot 1 
Mei 1895 van bet dijkhuis te Anieide, de magazijnen, peilhokkeu, 
•njkrouren, rabatglooiing te L»x>nond, de Geeregriendduiker, de 
Pei-ichaleo en peilbokken aan de peilmolens de hofmuur en de 
*ls|ingkokers in de Hoogstraat te Leerdam, alsmede de profil- en 
"tjkmnren langs de Hora- en Noorder-Lingedijken, in twee pere. 

V R I J D A G 11 M E I . 
Borne (Ov.) 1 uur. De Firma S. J. Spanjaard, in bet hotel 
asink: 1. het vergrooten der Nieuwe fabriek en het bouwen eener 

"letiwe smederij; 8 - het vergrooten van het ketelbuis en het plaat-
, e n en inmetselen van een nieuwen ketel met verdere werken aanw. 
""org. IQ n u r . 

Delft, 12 uur. Het gemeentebestuur: bet sloonen van verschil» 
lende gebouwen aan de Asehtest, gelegen aan het Singelwater aldaar 
ea een oppervlakte beslaande van ongeveer SóO M'. 

Gouda. 1 uur. De architect N. A. Sw«nenburg te Woerden, in 
het te verbouwen perceel gelegen aan de Gostuaveo no. 89—90: 
bet amoveeren van genoemd perceel en bet aldaar bouweu van 
een woonhuis. 

Z A T E R D A G 12 M E I . 
Amsterdam 1\ uur. De vice-admiraal, directeur en comma-dant 

der marine: 1. bet maken van twee ketelbemetselingen niet 
schoo s'een op 's Rijkswerf en het doen van eenige heistellingen 
eu vernieuwingen, benevens het tot 31 December 1 894 onderhouden 
van de gebouwen eD inrichtingen, behoorende tot 's Rijkswerf, 
Gefchutwerf en voormalige Lijnbaan; 2. liet vernieuwen van twee 
meersioelen bij de coupure, bei vervangen van de houten beschoeiing 
in de coupure door een gemelseldeu kaaimuur, en het vernieuwen 
van houten beschoeiingen op 's Rijkswerf en de Gescbutwerf; 3. het 
vernieuwen van een gedeelte der dakbedekkingen van net ij«er-
magaziju op 's Rijkswerf, met verzinkt ijzeren gegolfde platen; 
4. het verrichten van verf-, wil. en hehaiigwerkeu aan en iu de 
gebouwen en inrichtingen op 's Rijkswer' tc Amsterdam; 5 het 
teren van alle loopbruggen, meersioelen, steigers, rei'in in gen, 
lesclioeiiugen, het dak van de Oeschuiloods eu de buitenoppervlak'e 
der houten barak, alles behoorende tot 's Rijkswerf, voorm. Lijnbaan 
en Gescbutwerf te Amsterdam. 

Langweer (Fr.) Het bestuur van den Trijegaster Vrenpolder: 
I. bet maken vnu twee draaibruggen; 9. liet herstellen der be-
schoeiiig om de schutkolk: 3. het herstellen VBU den polderdijk 
langs de Scharsterrijn, 330 M betuining enz.; briefjes inz. bij W. 
van der Meer Voorz te Langweer, vóór of op 12 Mei. 

DINSDAG 15 MEI. 
Amsterdam. 1.30 uur. De directie der H-.ll. [.her. Spoorweg-

Maatschappij, in het Centraal Personeiistation. in het lokaal nna»t 
de wachtkamer 3e kla^e (ingang Vestibule), volgens bestek uo. 59? : 
het verhoogen van hei reservoirgebouw bij de locomotieveiil >ods en 
bet maken van een tweeden waterbak met bijbehoorende leidingen 
op het stationscmplaccnieiit den Haag, begr. I 4500 

Amsterdam. 1.30 ioir. De directie der Holl. Mier. Spoorweg-
Maal schappij, in het Centraal Personensiation, in bet lokaal Daast 
de wachtkamer 3e klasse (ingang Vestibule), volgens bestek no. 594: 
het maken van eene zinken afdekking boven de uitgangstuniiels 
van het centraal persouenstation te Amsterdnm, met bijbehoorende 
werken, begr. f 2770. 

Kampen. 1.30 uur. Ten raadhuize. bestek no, 22: het afbreken 
der bestaande en bet bouwen eener nieuwe klepbrug nabij de 
voormalige Hagenpoort. 

WOENSDAG IC MEI. 
's-Gravenhagc. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

eu nijverheid; het uitvoereu vau vol'ooiii.gswerken nabij de uit
wateringssluis van liet Noorder-afwateringskanaal bij bet Keizersveer, 
begr. f 10250. 

DONDERDAG 17 MEI. 
Haarlem. 11 uur. Het miuinisterie van waterstaat, handel ea 

nijverheid, aan het gebouw vau bet prov. bestuur: het bouwen van 
een basaltmuur ter vervanging van het gedeelte beschoeiing Inugs 
de haven op Vlieland, behoorende tot de zeewerken in Noordh. 
begr. f 6500. 

Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, lom del en 
nijverheid aan het lokaal van bet prov. bestuur: be' herstellen 
van de buitenvloeddeuren der groote en kleine opening vau de 
schutsluis Willem 1, behoorende tot de werken van bet Noordhol-
laudsch kanaal, begr. f 7820. 

's-Hertogeubosch. 3 uur. De architecten L. C. Hrzeuinans en 
W. van Aalst, iu het Eii.dhovensch Koffiehuis van von Eugen ia 
de Hinthamerstraat: het bouwen van eene kweekschool voor Roomsch 
Katholieke onderwijzers op eer. op te Imogen terrein in de St. 
Josepii3ttaat aan het Park en de Nieuwstraa'aldaar, aanw. 10 Mei, 
'smorg. 11 uur. 

VRIJDAG 18 M E I . 
's-Graveuhnge. 1 unr. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan bet gebouw van bet prov. bestuur: het onderhoud 
van het postgebouw te Arnhem, van den dag der kennisgeving van 
de goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 December 1896, 
begr. f 1450, aanw. 11 Mei, nam. 1 uur. 

Z A T E R D A G 19 M E I . 
Amsterdam. 10 uur. Het ministerie van oorlog, op het bureel 

der genie (Plaotige Lijnbannsgracht no. 1): bet maken vau eeue 
kustbatterij op het Vuurtoren-Eiland bij Durgcrdaru (5e gedeelte), 
begr. f 177.000. 
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A F L O O P V A N A A N B E S T E D I N G E N . 

A p e l d o o r n . Het bouwen van een dokterswoning te Beekbergen. 
Laagste too» perc. 1, B . J . VHU Essen te Beekbergen voor f4990 
voor perc. S J . C . L . Paal aldaar voor f 5190. 

B e r g e n op K o o n . 1. Het eenjarig ondeihoud van de kazerne' 
gebouwen enz. aldaar, l.aag-te A . Ourren aldaar voor I 8023; 2. 
eene v-rvnig van militaire gebouwen enz. aldaar, onder beheerder 
genie. Laagste P. de Waal voor f 1235. 

B r e d a . 1. Het eenjarig onderhoud van de kazernegebouwen enz. 
te Breda. Laagste A . Uielen voor I 9232 ; 2. he> eenjarig onderhoud 
van de konk. mil. academie aldaar. Laagste M . Bakkeren te Prin
sen hage voor f 6739. 

Bui tenpos t . 1. Het bouwen van eene school te Buitenpost. Laagste 
J . N . Bulthii's aldaar voor f 8920; 2. het oouwen van eene school 
en o ü d e r w i j z e r s w o n i n g le Twijzel. Laagste J . H . Bos te Twijzel 
voor f 12.360; 3. het bouwen van erne school met ondeiwijzerswo 
ning te huruuisterveen. Laagste K . J . Bloembergen te Koltevalle 
voor f 12.744; 4. het ameublement voor die scholen. L a a g s t e l ) . 
S. v. d. Meer te Kootstertille voor f 2985, aan allen gegund. 

Deventer . Htt éénjar ig onderhoud vau ..e kazeruegebouwen enz. 
aldaar. Laagste H . Beltman Gz. aldaar voor f 5388. 

D o r d r e c h t . Het eenjarig onderhoud der werken en gebouwen 
aldaar, laagste J C. Schotel voor f 3737. 

E n s c h e d é . Het verg'ooten der bestaande bandfabriek. Gegund 
aan G . en J . Lasonder aldaar voor f 11450. 

» s « t i r a v e i i l i a g e . liet maken van een uitbouw aan deu zuidelijkeu 
oever van het Hollandscb Diep. Laagste A . Volker L z . te Sliedrecbt 
en P. A . Bos te Gorinehem voor f 126.830. 

's-Wraveuliuge. Het leggen en ingraven van telegraafkabels onder 
den grond te Utrecht. Laagste P- van Essen te Halfweg voor t 589. 

'g-Wruveiihage. Het herstellen en verbeteren van rijkstelegraaf 
lijnen in Friesland, Overijssel en Drente. Laagste J . J . Suwijn Dz. 
te Leeuwarden voor f 975. 

' s -Uravenhage . Deu bouw vau twee paviljoenen voor magnetische 
wasrnemii'gen en eenige bijkomende werken ten behoeve van het 
Koninklijk Nederlandsrh meteorologisch instituut op het landgoed 
„ K o e l e n b e r g " tnder de gemeente De Bildt. Laagste Job. Bossinann 
te Arnhem voor f 30.441 • 

' s -Uravenhi ige . Het onderhoud van het post- en teiegraafgebouw 
te Velsen. Laagste L . Renses te Beverwijk voor f 740. 

'g-Uravenhage . Hel onderhoud van het post- en teiegraafgebouw 
te Zalt-Bommel. Langste L . Ekelmaus te Zalt-Bommel voor f460. 

' s -Uravenl iuge . Het onderhoud van het post- en teiegraafgebouw 
te Utircbt . Laagste W . van Dijk te Utrecht voor f 3210. 

G r o n i n g e n Het eenjarig onderhoud van l e kazerne en andere 
gebouwen en werken te dezer stede. Laagste G . Kerkstra aldaar 
voor f 3246. 

H a a r l e m . Het verdiepen van eenige gedeelten van het Noordzee
kanaal. Langde B . Volker L a . te bliedreeht voor f 9248. 

Den H e i d e r . 1. Het eenjarig onderhoud van de werken en kazerne
gebouwen, euz. te Den Helder en op Texel. Geen inschrijvers- 2, 

eene vet ving van gebouweu, werken en meubels aldaar. Laagste 
H . Zegel aldaar voor f 1635. 

Hel levoets lu i s . 1. Htt eenjarig onderhoud van de werken eo 
gebouwen aldaar. Laagste H . vao Leeuwen aldaar vooi f 4960. 2. 
eeue verving van de werken eo geoouwen le Brielle. Laagste H . 
J . B. Verbrugge te Brielle voor I 789. 

Hel levoets lu i s . Hel eenjarig onderhoud van de werken eo gebou
wen te Brielle. Laagste C . Bout te Brielle voor f 4713. 

Ierseke. Het bouwen van eeue R. K . kerk met toren en kerk
banken en de leveritg der noodige materialen. Laagste C . Raats 
te S;ecu bergen voor f 17.497, gegund. 

K a m p e n . 1. Het eenjarig ouderhoud van de kazernegebouwen 
euz. te Kampen, onder bet bebeer der genie te Zwolle. Laagste 
H vau Dijk Hz. aldaar voor f 2635; * . het eenjarig onderhoud 
VUD het gebouw vao den boofdcurcus aldaar, onder bet bebeer der 
genie te Zwolle. Langste dezell'ie vo"r f 815. 

L o n u e k e r . Het bouweu vao een schoollokaal aan de Ulanerbrugcu 
het verbouwen vao bet bestaande, laagste J . Schreurs voor f 3/47. 

M a a s t r i c h t . Het maken van gemetselde riolen in de Looiersgracht 
eu iu de Bogaardestraat. Laagste J . II. Meijer» aldaar voor I 35 ,7. 

M' ins tr i c l i t . Het eenjarig onderhoud vau de kazeruegebouwen, 
enz. aldaar, ouder het bebeer der genie ie Nijmegen. Laagste L . 
Horriemakers voor f 4888. 

Roermond. Het eenjarig onderhoud van de kazeruegebouwen euz. 
le Roermond, onder het beheer der genie te Nijmegen. Laagste J . 
L . Leonards aldaar voor f 2250. 

R o t t e r d a m . Het bouwen vut een doorgangshuis aan den West-
Zeedijk te Rotterdam. Laagste A . Looijiuans aldaar voor f 11.855. 

Kuineiwold. Het bouweu van eeu boerderij met woonhuis aldaar, 
voor den beer B . Deiks Dz. Laagste L . Kooij te Meppel voor 
f 19.250, gegund. 

U t r e c h t . 1. Het uitbreiden van het gebouw voor het sluispersoucel 
der schutsluis in het Merwedekauaal bewesten Utrecht. Laagste 
C . Fricdenian te Jutfaas voor f 6955; 2. het bouwen van eeue 
dubbele sluiskoechtswoning voor bel personeel vau de Kooingitme-
sluis te Vreeswijk. Laagste J . v. d. W a l le Streel kerk voor 1 7690. 

V e u l o . Het eenjarig onderhoud vnu de kazernegebouwen euz'. te 
Venlo. Laagste M . van Gasselt aldaar voor f 5640. 

Vl i sn i i ige i i . 1. Bet eenjarig onderhoud vau de werken aldaar. 
Laagste Dit m a ï s en Z n . te Middelburg voor f 4 5 6 9 ; 2. bet eenjarig 
onderhoud van de kazernegebouwen te Middelburg. Laagste Fe ij 
en Stroo aldaar voor f 3025: 3. eeee verving van gebouwen te 
Vlissingen. Laagste F . C . Leemoes aldaar voor I 810. 

W i l l e m s t a d . Het eenjarig onderhoud der kazernegebouwen. 1. 
te Willemstad, 2. te Willemstad eu Numansdorp, 3. te Uoltgensplaat. 
Laagste voor: perc. 1. N . de Vos en J . Lodder aldaar ieder voor 
! 1555; voor perc. 2. J . Lodder aldaar voor f 5369; voor perc. 3. 
A. Oosters aldaar voor f 1247. 

Uniuideu. Het maken van een loodseugebouw aldaar. Laagste 
J . H . Schipper te Beverwijk voor f 10.770. 

Z u t p l i e n . Het eeojurig onderhoud der gebouwen in gebruik bij 
de koloniale reserve le Zutphen. Laagste H . L . Hamer aldaar voor 
f 1396. 

ADVERTENTIËN. 

D E L I N T & G ° , ROTTERDAM. 
NIEUWE HAVEN N". 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
(59) Vraag dessins enz. 

Goedkoopst Atelier 
VOOB 

GEËTST (.LAS: 
Grootens, Dordrecht. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT& ZOON te Maassluis. 

O M E «01 W H A i l l t l A I J E N , 
b e s c h r e v e n d o o r 

J T . . i v . v e t x x e x o x » K l o e s 

Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid f 18.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

PORTLANDCEMENT, 
„JOSSOIS Co." 

HOOFD-VERTEGEN WOO R D I G E R 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT, 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 118 
„ AMSTERDAM, A . E . B R A A T .Fokke-

Simomstraat 74. (66) 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizon en Bloemenkassen. 
L A G E PRIJZEN. (73> 

S. B R U I G O M , 
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A H C I I I T I t \ V I \ 
en L I J S T E N , 

volgens b e s t a a n d of op t e g e v e n 
p ro f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

K. W. K O O G E N K AMI* & Co. 
te Del/zijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courantop 
aanvraag gratis. (12) 

cd co 
STOOMFABRIEKEN van X 

D A K P A N N E N , V O R S T E N , B A A N T E G E L S , B A K K E N , C E M E N T - en § 
K U N S T Z A N D S T E E N , H Y D R O Z A N D S T E E N , C E M E N T en I J Z E R , g , 

O (syst. MONIKR) M O Z A Ï E K - en E F F E C E M E N T T E G E L S , R I E T P L A N K E N , CD 
O T E R R A C O T T A , enz. <J5 

£ Handel in Metselsteen en andere Bouwmaterialen, 
T ? CM 

C D 

A. OOSTHOEK ÓL ZOON, Alfen afd Rijn. 
Sterk cuncurreerende prijzen direct op uauiraug, (68; 

Groote voorraad 
VAN 

STALEN BALKEN 
;ille courante profielen 

op lengten van 5 tot 
12 Mr., opklim
mende met 

het grootere 
lruagvermogen 

kunnen lichtere pro
den in staal gebezigd 

'worden, waardoor stalen 
bolken voordeeliger iu'het ge-

zijn dan ijzeren balken. 

H. E. OVING Jr., w 
74 Haringvliet, R O T T E R D A M 

y r r r T T r r T T T r T T T T T T T T T T T T T T r au T T T T T T T VT 

| | l3 r xmec\)dJDis>c\? er>c]?erDtscj?" 

O 7 5 ö e 7 n o e l ^ 6 a u v o e t c x l e v 

b o u i D m t e r l c d e ' D , v e r f 

7 D & c b l ü e o i i e ü , ew. 
e! s ^ a = B * A _ 

' l a m GBfifiR 

(96) 

M A N N II K I M E K 

Portland-Cement-f abriek, 
FABRIEK 

IK 

WEISENAU 
MANNHEIMEH ii b/Huiuz. 

Opgericht ^ r iWIKrJW Opgericht 
«MM. \&NkWti&r 1864 

FABRIEK 
IN 

m i n 

P. DOLK & Z00H. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

Levert haar beproefd en voortreffelijk 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin
dend, onder garantie van de grootste 
bindkracht, gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijks meer dan 450 .000 
vaten. 

HOOFD - VERTEGENWOORDIGERS 
voor de Z u i d e l i j k e Provinciën: 

Wed, A . Terkuhle & vin Swijndregt, 
Rotterdam . 

Voor de N o o r d e l i j k e Provinciën: 

DE BEER ÓL LEHREN, 
A M S T E R D A M , ( 6 0 ) 

H A N D E L A R E N in 

Marmer en Bouwmaterialen. 
% tot verv. en lev. van Bouwmaterialen 

voorheen DE ERVEN H. TRIP. 

GROEVENPRUZEN. 
«otterdam. . Utrecht. 

M O U S S E L I N E - , G E K L E U R D 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carri-, 
RUW S P I E G E L - , 

W I T - , KRISTAL- , BBOBI en M E L K -

< i I . \ ^ . 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere ROZETTEN en 

RANDEN. 
GEBOGEN G L A S en D A K P A N N E N . 

Lenzen- en Patrijspoortglazen, 
(67) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

'lij. tot Vervaard, en Lever, van 
Bouwmaterialen. 

voorheen DE ERVEN H.TK1P. 

Rotterdam. (77) Utrecht. 

Vuurvaste Steen-
F A B R I E K , 

Wed. N . S . A . Brantjes & Co., 
P U R M E R E N D . 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, Hlokken, Scheggen, Trot-
toirtegelg, Smeltkroezen, etc. 

Leveren in den kortst mogelijken tijd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar teekening of 
model. 72) 

S T O O M C L A S S L I J P E R U 

en FABRIEK voor het oriiaiiienteeren van 

V E N S T E R -
EN 

SPIEGELELAS 
(61) 

NAAM-
FIRMA- en 

G R A F P L A T E N , 
>n wit en zwart M A R M E R G E A S . 

Z A I T O B L A A S M A C O E . \ Billljkat adres. 
Sierlijke Monsterboeken worden op aanvrage ver*tr*kt-
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< A l i l l O L I M 1.1 
„Van Baerle", 

E E N I G E A G E \ i i: \ voor 
Nederland I ' l l K o l o i l i c l l : 

G, M. BOKS Co., 
AMSTERDAM. 

" V E R F W A R E N , 
I I X . 

KON NED G R O F S M E D E R I J , 
L E I I> E r s . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHKKP8B0UWWËRF 
met 0W4RSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Badger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ (7) 

Zware en lichte Smeêwerken, 
I J Z E R E N E ^ S T A L E N K E T T I N G E N , 

met c e r t i f i c a a t van L l o y d ' s 
en H n i ' p a n V e r i t a s . 

Alle soorten van 

ZAGEN 
WERKTUIGEN 

vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J. D. D O M I N I C U S & Só'HNE, 
te Bemscheid-Vieringhausen (Rheinl.) 

Gevestigd in 1822. (55) 
tifW Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wij U gratis en franco toezenden 

JAN HAMER & Co,, 
Heerengracht 583 bij de XJtrechMestraat 

A M S T E R 1 > .A. A I . 

BOYLE's P A T E N T 

Luchtpompventilators 
en Schoorsteenkappen 

Duizenden met het meeste succes geplaatst. 

Iedere ventilator is ran het be
kende handelsmerk en onze firma
naam voorzien, zoodat neen fabri
kaat zonder deze merken uit onze 
handen komt. (63) 

UTRECHTSCHE LOOD WITFA BRlEKy 

BREVE ' S 

I i i i n n G r . e R K V K , U t r e c h t , 
is beter «lekkend, lijn er, witter en beter 

kleurhoudend dan eenig ander; 
is bekroond door den Kederl. Schildersliund 

Tentoonstelling van Decoratieve 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 Ingenieurs. Gemeente. 
Arehiteteii en andere Autoriteiten in hunne 
bestekken voorgeshreven; 

wordt, tot waarborg van echtheid, zuiverheid 
en goedgewicht, nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van /egel. Etiket en F a . 
brieksiuerk, welke allen wettig zyn gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur ga everd, des-
veria gd niet certificaat van oorsprong. 

Men leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in i et „ A'. v. d. Dag" 
dd. 31 Jan. 1887; in de „Huis - en Decoratieschilder"dd. 1 Mei 1887; in de 
„Ingenieur dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de„ Schilder -'di. 1 Mei 1889 ; in de 
„Opmerker" 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 Dec. 1891. (27) 

Verkrijgbaar bij alle soliede Verfhandelaren en Drogisten. 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R 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 e n en a t t e s ten gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK . .KRAAIJENBURG', 
(70) Rijswijk (/.-II.) 

DE GROEVEN 
VAN 

J. MEUB/N 
te Andernach a/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (8) 

la Andernachsche Tras 
en Trassteen 

op strengste keur verder: 
DRIJF- of Z W E M S T E E N ; LA-

V A G R O T S T E E N beste en goedkoop
ste SIERSTEEN voor Tuinen,Terrassen, 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

LEONARD SLIGGfiER, fflonnickendam. 

M V 1 E R I K A A N S C H E H O U T B O C F M A C H I N E S E N B O R E N , 

uitmuntend fabrikaat en bültfke prijs. (76) 

Tweede Jaargang No. 19. Zaterdag 12 Mei 1894. 

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A d v e r t e n t i f n ia dit blad kostco Tan 1—5 regels 
00 cents, iedere regel meer 10 cents. Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATE-DAGS. 
Uitgevers t 

J . VAN DER ENDT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

A l l e a d v e r t e n t i e » in A R C H I T E C T U K A opgenomen 

worden gratia geplaatst in 1)10 A M B A C H T S M A N , Vak

blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Smedec, 

Ververs, eni. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

V E R B E T E R I N G . 

In het vorige No., blz. 350, eerste k< lom, op zeven na 
den laatsten regel van het opstel over i'randvritfe vloeren, 
staat: t, r a a g h e i d s v e r m o g e. n, dit moet zijn: traag -
heidsmomeiit. 

1 w 

Z E K E R H E I D S W I G V O O R H E T V E L L E N 

V A N B O O M E N . 

Fig. 1. 

/ènat.Priïsse 

Onder deze benaming is door de lirma J . D . DOMINICUS 
& SUHNK te Remscheid-Vieringhansen een gereedschap in 
den handel gebracht, dat voor eigenaars van bosschen of 
tuinen, houtvesters en houthakkers van groot nut kan worden. 

Het vellen van boomen is nooit geheel zonder gevaar; 
dit bewijst het aantal jaarlijks voorkomende ongelukken; 
bovendien is het by dikke stammen en hellend terrein een 
moeielyk en zwaar werk en vereischt het sterke eu geoefende 
werklieden. 

De hier bedoelde wig nu. die het resultaat is van vele 
proeven zal, als inen haar gued gebruikt, niet alleen alle 
dreigende gevaren uit den weg ruimen, maar het werk ook 
vrij wat lichter en minder inspannend maken. 

Zy is voor-
niely'k bestemd 

doen by het 
omhalen van 

ingezaagde 
boomen. Haar 
vorm is rond, 

van voren spits, van achteren in dikte toenemend. Haar 
spitse eind is op de wyze der houtschroe\en van schroef
draad voorzien. In het dikke eind van de wig bevinden zich 
v̂ee elkaar kruisende gaten om een hefboom in te zetten. 

Wordt nu de wig in de in den boom aangebrachte 
2;uigsnede gezet, dan wordt zy door den hefboom geiuakke-
'Ük en met weinig krachtsinspanning in de bepaalde rich
ting in de zaagsnede gedreven. 

De twee gekruiste gaten maken het mogelyk by zware 
stammen gelyktydig met twee hefboonien a en b te werken. 

Fig. 2. zooals in begaande schets te zien is. De 
van schroefdraad voorziene punt grypt nu in 
de beide zaagvlakken en verhindert aldus het 
willekeurig terug of ter zyde uitwyken der 

("\_ wig van de aangegeven richting ; dit gedeelte 
van het werk was by de tot dusver gebruikte 

^'Sgen byzonder 'lastig, vooral 's winters by bevroren stam-
1 , 1 0 1 1 i met deze wig daarentegen is het mogelyk, iederen 

boom, ook in de moeielykste omstandigheden, met zekerheid 
in de bepaalde richting te doen vallen. Verscheidene proeven 
in tegenwoordigheid van houtvesters ermede gedaan, hebben 
een uiterst bevredigend en gunstig resultaat gegeven. 

Fig. 3. Door nevenstaande af
beelding wordt dit ver
duidelijkt. Er werden 
b.v. groote overhangende 
eiken. aan den overhan
genden kant ingezaagd. 
door middel van twee zulke 
wiggen, niet alleen in 
loodrechten stand gezet, 
maar ook gemakkelijk 
naar den aan den over
hangenden kant tegenover
gestelde zijde en nog wel 
tegen den op dat oogenblik 
heerschenden sterken wind 
in. omgewoipen. Als men 

/ e k e r l i e i c l s w i " m het u e n r u i k . , , . 

" B de volstrekte veiligheid, 
die by het gebruik van deze wig bereikt wordt, in aan
merking neemt, zou in het vervolg eigenlyk geen boom 
meer zonder deze wig geveld moeten worden en iedere 
houthakker zou in zyn eigen belang het best doen, zoo 
spoedig mogelijk zulk eene wig aan te schaften. 

Üok uit het oogpunt van spaarzaamheid beveelt het aan
schaften van dezen wig zich aan, want ze zyn uit best 
materiaal samengesteld, verslijten eigenlyk nooit; zy over
treffen dus de tot nog toe gebruikte, die vaak moeten 
wolden vervangen, in duurzaamheid en zyn daarom naar 
verhouding' veel goedkooper. Niet alleen wordt de veiligheid 
van den arbeider verzekerd en beschadiging van het om
staand gewas voorkomen, maar ook het werk op zichzelf 
wordt er veel korter en gemakkelijker door. De wig 
kan overal gemakkelyk en altyd. dus ook 's winters bij 
bevroren hout en boomen. met goed gevolg gebruikt worden 
eu heeft bovendien nog vele voordeden in vergelijking niet 
de tot nog toe gebruikten. 

De wig wordt in twee grootten vervaardigd: 
Formaat I, 45 cM. lang, 51/., cM. dik. per stuk f 3.— 

II, 50 „ „ 8 „ „ „ ,. • 4.80 
Hefboom voor I. 70 ,, ,. i Hard hoot met j „ „ - 1.09 

„ „11.1.-15,, „ I yzeren beslag! ,, „ - 1.56 
Laatstgenoemde tegelijk tot kanthaak inge

richt volgens tig. 3 „ „ - 2.40 
Het gewicht bedraagt ongeveer: 

bij wig I II, hefboom I II; II met kantint 

KG. p. stuk 3 V., 8 2.25 3.5 
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Fig. 4. 

Hefboomen 1 en II voor de zekerheidswig, No. II tegelijk k a n t h a a k . 

Daar er in den herfst tegen het begin van den tyd van 
houtvellen waarschüniyk groote aanvraag zal komen, verdient 
het aanbeveling nu reeds bestellingen te doen met de bepa
ling van leveling erby, om het den fabrikanten mogelyk 
te maken, voor een toereikenden voorraad te zorgen. Voor 
zulke nu opgegevene bestellingen, te leveren in den herfst, 
wordt eene korting toegestaan vau 5 °/„; voor latere be
stellingen zyn bovengenoemde prijzen netto. 

Van verschillende beoordeelingen van dit nuttige gereed
schap, geven wy hier enkele, die voldoende zijn om de waarde 
van deze wig by het boomenvellen in een duidelijk licht 
te stellen. 

Naar een bericht in de Kiïln. Zeitung van 4 Maart, sprak 
de Forstmeister SPBENGEL uit Bonn in de natuurkundige 
sectie van den Niederr. Verein voor Natuur- ei Geneeskunde 
over den uitslag van de proef met de gepatenteerde wig. 

Het denkbeeld van den uitvinder noemde hy zeer gelukkig, 
vooral nu er in alle takken van het fabriekswezen voor
zorgsmaatregelen tegen ongelukken wotden genomen; door 
het gebruik van deze wig wordt niet alleen het gevaar 
voor terugspringen eener ingeslagen wig opgeheven of althans 
zeer verminderd, maar ook het doen vallen van den boom 
precies in de bedoelde richting wordt geraakkelyker bereikt, 
dan tot dusver, vooral by ongunstigen groei, mogelyk was. 
Het gebruik van deze wig, die in verschillende zwaarten 
toegepast kan worden, is niet alleen van belang bij het 
vellen in bosschen, maar ook in dorpen en steden, waar 
hooge boomen. vooral pyraraide-populieren, die dikwyls vlak 
bij gebouwen staan, met het oog op storm of ouderdom 
moeten worden omvergehaald. 

Vooral als er telegraatleidingen in de buurt staan, is het 
noodig de juiste richting te bepalen, waarin de boom moet 
vallen, als inen ten minste niet van plan is vooraf de draden 
te doen neerhalen of gevaar te loopen eene strafbare stremming 
in het telegraafverkeer te veroorzaken. 

Eindelijk is het in acht nemen eener bepaalde valrichting, 
vooral in het houtvestersbedryf, ook van groot financieel 
belang met het oog op het behoud van de omstaande jongere 
exemplaren van de werkhout leverende boomsoorten. 

De proeven werden het eerst uitgevoerd op eikeboomen 
van middelbaren leeftijd met veel takken en wel met 
goed gevolg, hoewel toen in verhouding met het gebruik 
van eene gewone wig, nog niet veel tyd gewonnen werd, 
misschien omdat de arbeiders niet genoeg geoefend waren. 

Bij goed uitgegroeide stammen met byna gelyke tak ver
deeling, werd de zekerheid der valrichting en de daardoor 
verhoogde veiligheid van den arbeider en zyn gereedschap 
duidelijk aangetoond. Van meer belang was de proef by 
boomen, die ongunstig stonden, b.v. aan den rand van slooten 
en overbuigende naar den sloot heen. Een eik van 3 M. 
omtrek, 17 M. hoog, waarvan de stam zich op 9 M. hoogte 
in verscheidene takken verdeelde en op het deelpnnt 1.20 
M. uit het lood stond, werd door 4 arbeiders binnen 3 
uren met gebruik van 4 wiggen in tegenovergestelde rich
ting van de overhelling omvergehaald. 

Dit was een buitengewoon gunstigen uitslag, in een ge
val, waarby de toeschouwers lang in twyfel bleven of de 
boom wel in de bepaalde richting zou vallen. 

U i t t r e k s e l s uit a t tes ten . 

Bodmar aj Bovenste, 24 Dec. 1893. 
De nieuwe gepatenteerde wig heeft bewezen by de talrijke 

proeven in de bosschen een voortreffelyk gereedschap te zijn 
en men kan nu reeds zeggen dat deze wig in de toekomst 
voor het houtvestersbedryf onuntbeeriyk zal zijn. Daar de 
prys niet te hoog is en het gebruik zeer eenvoudig, zullen 
de tot nog toe gebruikte wiggen by houtvellingen geheel 
verdrongen worden door de nieuwe uitvinding. 

MAYKK , Oberforstner. 

N .B. De prijzen zyn intusschen, nu de tinna J. D. Do.ui-
NICUS & SÖHXE den alleenhandel heeft overgenomen, be-
langryk verminderd. 

Den heer A. BLUSSING wordt hierby ingevolge zijn verlan
gen medegedeeld, dat met de door hem uitgevonden en ge
patenteerde wiggen in den herfst proeven zyn genomen in 
ryks- eu gemeente-bosschen op loof- en naaldboomen. Het 
resultaat was zeer bevredigend, daar het gebruik der wig 
byna volle zekerheid geeft tegen onvoorziene omstandig
heden, die by het gebruik van de vroegere wiggen door 
uitspringen, ongelijk ingrijpen, inzonderheid by' bevroren hout, 
dikwyls gebeuren. 

Ook anders hebben de wiggeu vooral in moeielgke stand
plaatsen, steile hellingen enz., waar het gebruik van de bijl 
dikwyls zeer raoeielyk en vaak onmogelyk is, vele voordeelen 
voor de veiligheid vau den arbeider en tot afwending van 
beschadiging aan het gereedschap. 

Göppingen, 13 Febr. 1893. 
WUBM , rentmeester. 

. . . . Het is gebleken, dat de wiggen tegen sterken 
druk zeer goed bestand zyn; door de aangebrachte 
kruk verhoogen ze de veiligheid by het vellen, omdat ze 
naar wensch voor- of achteruit kunnen worden geschroefd 
(daardoor is het mogelyk eene bepaalde richting te geven, 
waarin de boom moet vallen); zy kunnen altyd, ook by de 
strengste koude, zonder vooruit verwatmd te worden, ge
bruikt worden. 

Ook heeft het gebruik van een hefboom, die aan alle 
kanten ingezet kan worden, zyn voordeel, vooral ingeval 
van inoeielykheden vanwege het terrein eu andere plaatse
lijke hindernissen. 

Göppingen, 16 Febr. 1893. 
Waldmei8ter HOBNUNG. 

Wy ondergeteekenden betuigen aan A. BLUSSING, dat zytie 
gepatenteerde wiggen, die hy in het rijksbosch Oberholz op 
twee zware eiken probeerde, volkomen aan het doel beant
woord hebben. De nieuwe wiggen hebben het voordeel, dat 
zy' in bevroren hout niet afwyken, zooals de gewone wiggen, 
en vooral by steile hellingen zeer doelmatig zyn. De hout
hakkers zyn met deze wiggen minder aan gevaar blootge
steld dan met de gewone. Wy' bevelen deze wiggen ten 
zeerste allen houthakkers aan. 

Bartenbach, 27 Nov. 1892. 
Maatschappy' voor houtkap. 

De proeven in het Stadsbosch Eichert genomen met de 
nieuwe wiggen van A . BLESSING zyn verrassend goed ge
slaagd, wat wij in waarheid kunnen betuigen. 

Göppingen, 11 Febr. 1893. 
Maatschappij- voor houtkap. 

De ons geleverde schroefwiggen zyn eene zeer goede 
uitvinding. Hiermede is het mogelyk, den stam ook wanneer 
hy overhelt in eene bepaalde richting om te halen, wat voor 
boscheigenaars van groot belang is. Vooral in bevroren hout 
kan men deze wig, met goed gevolg gebruiken, omdat hij 
nooit terng springen kan. 

Wy zullen er ruim gebruik van maken en kunnen haar 
zeer aanbevelen; wy' geven de arbeiders geene andere wiggen 
meer. Wy' verzoeken U dus ons per omgaande nog een 
dozyn toe te doen komen. 
Vrbanje Slavonië, 12 Juli 1893. Hoogachtend, 

K B A F F T FÜKÖBT & Co-

Moers, 28 Dec. 1893. 
Op verzoek probeerde ik vandaag de gepatenteerde wig 

op een eik van zoowat 1 M . dikte, die aan een glibberigen 
hellenden waterkant stond. Door het aangrenzend beuken
bosch was de eik met zyn geheele kroon gegroeid over een 
aan den anderen kant liggenden boomgaard, die door het 
vallen niet beschadigd mocht worden. 

De eik moest nu, daar hij aan twee kanten was inge
sloten en ook niet de doorvaart mocht versperren, dooi eene 
ruimte van 5 M . ongeveer naar den kant van eene weide 
heen vallen. 

Dit zon zonder de schroefwig niet mogelyk zyn geweest; 
het beste bevvy's hiervoor is, dat wegens deu gevaarleken 
stand van den boom eenige arbeiders het werk uit vrees 
al hadden opgegeven. 

Ik liet nu den eik aan den kant, waarheen hij moest 
vallen, een weinig inhakken en toen aan den anderen kant 
op twee derden der dikte inzagen; nadat de zaag over hare 
geheele breedte in het hout zat.liet ik twee dunne schroeven 
erin zetten om de snede open te houden en de eik op te 
richten. Nu volgden twee dikke schroeven en het gelukte 
niet alleen den eik met zy'ne zware kroon recht te zetten, 
maar ook in de bepaalde richting te laten vallen. 

Ik houd deze schroefwiggen voor eene belangryke uitvin
ding, omdat zy de veiligheid van de houthakkers by het vellen 
waarborgen, daar de stam gedwongen wordt in eene be
paalde richting te vallen. Daarom beveel ik het gebruik 
van deze wiggen ten zeerste aan. 

THKOD. KÖNIG, 
Stoomzagerij en houthandel. 

De alleenhandel dezer wiggen voor alle landen berust 
volgens overeenkomst in de handen van de firma J . D. DOMI-
NICUS & fc'öHNE, zagen- en gereedschapfabriek in Remscheid-
Vieringhansen (Rheinland), eene firma, welke sedert jaren 
met goed gevolg haar best doet om, zoowel naar eigen uit
vindingen, als naar die van anderen, werkelijk practische 
nieuwigheden op het gebied der houtindustrie en houtvesterij 
in den handel te brengen en op dat gebied meer en meer 
eene algemeene vraagbaak is geworden. 

A A N S T R I J K E N V A N P A N N E N D A K , TRAS
M O R T E L IN D E VORST. 

In Februari jl. moest hier ter stede het dak van een 
oud huis opnieuw aangestreken worden en werd my gevraagd 
deu mortel daarvoor op te geven. Het antwoord luidde: 2 

deelen schelpkalk, 1 tras en 3 rivierzand, vooral niet 
minder zand. 

De metselaar, die het werk zou uitvoeren, was gewoon 
dit te doen met gelyke deelen kalk en zand en een weinig 
Portland-cement erdoor. Ook het oude werk was blykbaar 
in vetten mortel nitgevoerd, want deze hing als gewoonlijk, 
tengevolge van het krimpen, overal in stukken tusschen de 
pannen; op gaen enkel punt was de minste aanhechting 
te bespeuren. 

Men begon met van buiten de vorsten aan te strijken; 
toen ik erbij kwam, bemerkte ik echter, dat de specie door 
de stralen der Februari-zon als het ware onder de handen 
van den metselaar was stuk gekrompen en gescheurd. Men 
had namelyk buitenshuis het door mij opgegeven mengsel 
niet durven verwerken — „Er kon nog eens vorst op 
komen" — , maar had den ouden weg gevolgd met kalk
mortel van gelyke deelen kalk en zand met een weinigje 
Portland-cement 

Ik liet den ingestopten mortel er weer uithalen en ver
vangen door myn slappen basterd tras; daaiin werd het werk 
dan ook verder uitgevoerd. 

Toen kwam er drie nachten achtereen harde vorst, wat 
ik zeer jammer vond. Ik dacht nu gaat de boel stuk en 
krygt myn trasmo-tel natuurlijk de schuld. Ik ging met 
een bezwaard gemoed naar het werk kyken, terwyl het 
nog vroor. 

Maar ziet! Ik vond de metselaars dapper aan het aan
strijken. Het werk had niets geleden en men bleef er stil 
mede doorgaan, zonder op den thermometer te letten. 

Ik kreeg een bedankje van den baas. Hij zou voortaan 
geene andere specie meer voor dat werk gebruiken dan die 
ik hem had opgegeven! 

Het werk heeft zich ook na de vorst uitmuntend gehou
den en blykbaar niets daaronder geleden. 

Deze ervaring heeft my zeer in de overtuiging gesterkt, 
dat trasmortel als zoodanig in de vorst lang niet zoo ge
vaarlijk is, als men hier te lande algemeen meent, en dat, 
als trasmortel stuk- of uit vriest, dit niet de schuld is van 
het tras als zoodanig, maar van het te groote kalkgehalte 
van den mortel, dat alleen door eene groote hoeveelheid 
water erin te brengen is. 

Immers de ondervinding heeft mij geleerd, dat elke liter 
droge kalk 0.25 tot 0.40 liter water noodig heeft om tot 
verwerkbaar morteldeeg te worden, maar dat men voor 
eiken liter zand, die men daardoorheen kneedt, niet meer 
dan 0.1 liter water heeft by te voegen. Een deel van het 
water trekt in den steen of de pannen, een ander deel 
verdampt in de lucht; door dit waterverlies krimpt de mortel 
en wel te sterker naar gelang het deeg minder door zand 
in dunne laagjes is verdeeld. Doch ook nadat hy zoogenaamd 
bestorven is, d. » . z. zy'ne plasticiteit verloren heeft, zoodat 
'men hem met de hand in stukken breken kan, bevat hij nog 
veel water. 

In dien toestand houdt de kalk namelijk nog wel om en 
bij de helft van haar gewicht water vast en, is zij in genoeg
zame hoeveelheid voorhanden om met de overige bestand-
deelen van den mortel eene dichte massa te vormen, dan 
doet zy deze door de vorst sterk uitzetten. Tegen deze 
moleculaire werking is om zoo te zeggen niets bestand. 
Na het ophouden der vorst is de aantrekking der deeltjes 
onderling niet groot geno. g om de massa haar vorig gerin
ger volume te doen hernemen of wel wordt zij daarin door 
de wryving tusschen mortel en steen of pannen verhinderd. 
Zoodoende raakt de samenhang verloren en men zegt „het 
werk is stuk gevroren". 

By porenzen mortel met weinig kalk en dienovereen
komstig ook minder water, doen zich dezelfde natuurkrachten 
gelden, maar blyft hare werking tot het inwendige der 
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massa beperkt. Het zand heeft het kalkdeeg in uiterst dunne 
laagjes verdeeld; door de poriën tusschen de zandkorrels is 
er plaats voor uitzetten als de mortel bevriest, maar de 
geheele massa als zoodanig ondergaat door de vorst weinig 
of geene verandering van volume. Dan zegt de metselaar „ de 
mortel vriest droog, er is geen kwaad by." — Als 
hy nu maar onthouden wil, dat hy door gepaste samen
stelling van den mortel het grootendeels in de hand heeft 
dezen tegen vorst bestand te doen zyn. dan is er ook geen 
kwaad meer by het werken met trasmortel in tijden dat 
er vorst te verwachten is. v. i>. K . 

DOORNIKSCHE K A L K E N P L E I S T E R M O R T E L . 

Van het zelfde huis moesten de muren op eene binnen
plaats bepleisterd worden. Men wilde daartoe als naar ge
woonte Portlandcementmortel gebruiken. Ik ried, met het 
oog op de kleur en het licht, ecliter aan Doorniksche wa-
terkalk 3e soort te nemen, in de verhouding van 1 op ten 
minste 3 rivierzand. Dit geschiedde. 

Ik had eerst eenige moeite met de metselaars, die beweerden 
dat zy de specie er niet op zouden krijgen, doch nadat ik 
my zelf met de bereiding van den mortel had bemoeid en 
deze terdege had laten „bouwen en herbouwen", waardoor 
hy hoe langer hoe plastischer werd, bleek dit zeer go*d 
te gaan en werd werkeljjk heel aardig werk verkregen; 
het bleek zelfs geenszins byzonder moeielyk te zyn er rechte 
hoeken van rollagen, dorpels, neggen enz in op te zetten. 

Men beproeve deze kalk eens voor zulk weik; ik houd 
my overtuigd, dat wie haar ééns gebruikt heeft niet meer 
aan Portlandcement voor het bepleisteren van vlak werk 
zal denken. Ik ken geene vervelender kleur dan die van 
Portlandcement pleisterwerk. 

Men moet nu juist niet denken, dat men door zooveel 
zand iu den pleistermortel te doen hem veel goedkooper 
maakt! Men verliest, aan arbeidsloon voor de bereiding en 
het opbrengen van den mortel, misschien wel de geheele 
waarde van de kalk, die men uitspaart. Vette mortel be
hoeft men maar met zand en water aan te roeren en er 
op te gooien. Maar dit is hier de vraag niet. Het is te 
doen om eene bepleistering, die door en door hard en vast 
wordt en daarby niet krimpt en scheurt; dit wordt met 
den Doornikschen kalkmortel 1 : 3 volkomen bereikt. 

Daarentegen treft men de Portlandcement-bepleistering 
zelden zonder tal van krimpscheuren aan. In den regel 
hangt de mortel zelfs aan steenharde stukken los op de 
ongelijkheden van den muur. 

v. D. K . 

V O C H T I G E BINNENMUREN. 

K O U D G A L V A N I S E E R E N . 

Ik hoorde na het bericht in ons No. van 17 Maart 
niets meer omtrent het daar besproken middel tegen voch
tige muren, doch ik dacht daar weder om toen ik dezer 
dagen eene vochtige plek in een binnenmuur liet atbikken 
Het pleisterwerk scheen uit erg raar goed te bestaan, wat 
weet ik nog niet. De bloot gekomen muur scheen droog te 
zyn. De plek zat een eind boven den gangvloer en er was 
geen spoor van een oorsprong van het vocht waar te nemen. 

Ik heb den afgebikten muur laten berapen met een meng
sel van 2 deelen gips, 1 kalk eu 2 zand en wit laten 
afpleisteren met 3 gips op 4 kalk. 

Oogenschynlyk is de zaak hiermede ten einde. De mor
tel werd spoedig hard en droog en het vocht heeft ver
moedelijk alleen in de onzinnige bepleistering gezeten, 
't Was dus eene schoone gelegenheid geweest om reclame 
te maken voor een of ander onschuldig geheimmiddel te
gen vochtige muren. v. D. E . 

De tot dusver gevolgde manier van galvaniseeren door 
indompeling van het. ijzer in gesmolten zink heeft verschil
lende nadeelen; kleine voorwerpen worden er hard, broos en 
minder sterk door; kroezenstaaldraad verliest erdoor in 
hardheid en sterkte. Bovendien wordt by het galvaniseeren 
van staaldraad de temperatuur vau het bad laag gehouden 
en het draad èr met groote snelheid doorheen gehaald. Het 
zink wordt daardoor spoedig dichter en schilfert dan later 
licht af bij het buigen of wenden van het draad. Om deze 
nadeelen te ontgaan, heeft de London Metallurgical Company 
eene methode van galvaniseeren langs kouden weg inge
voerd, waardoor naar men zegt alle ïnoeielykheden worden 
vermeden. De methode leent zich tot het overtrekken van 
yzeren spijkers en deze krijgen er niet zulk een glad opper
vlak door als door het heete proces. Het is gebleken, dat 
draad van eiken willekenrigen graad van hardheid, zonder 
aan de fijnte te kort te doen, kan overtrokken worden. De 
kosten der nieuwe wyze van galvaniseeren komen niet 
hooger te staan dan by het heet galvaniseeren. 

(Am. f. Hutten u. Masch. Ind.) 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

den Heer J . A. VAN DER KLOKS, 
Delft. 

Als abbonné van Uw weekblad, zoude ik gaarne verne
men, of U mij ook inlichtinVen kunt verschaffen, omtrent 
onderstaand geval. 

Aan een gebouw, 't welk de vorige zomer opgemetseld, en 
in het najaar gevoegd is, beginnen thans de voegen uit te 
puilen en af te vallen, en als men deze voegspecie tusschen 
de vingers neemt, is er alle vastheid uit en kan men deze 
tot stof wrijven, terwijl dezelfde specie eenige dagen na 
't voegen reeds tamelijk hard was. In 't begin, toen 
zich dit verschijnsel voordeed, dacht ik aan uitvriezen, 
daar ons met het laatste voegwerk de vorst is overvallen, 
doch daar de toestand erger wordt, naarmate het muur
werk begint te drogen — namelijk is dit het ergste aan de 
gevels op de zonzijde — zoek ik hiervoor eene andere oorzaak. 
Dadelijk toen het gebouw op de hoogte was, is men begon
nen met het voegen aan de buitenzijde en met het vertinnen 
aan de binnenzijde. De metselspecie bestaat uit 3 schulp-
kalk, 2 rivierzand en l / l 0 Portland-cement. De specie voor 
het vertinnen beslaat uit 1 schulpkalk, 2 rivierzand en 1 
Portland-cement. De voegspecie bestaat uit 1 schulpkalk, 
1 scherp wit zand en l / 4 Portland-cement. 

Hoogachtend, UEd. dw. dienaar, 
D. den 26 April 1894. A. 

't Is geen wonder dat metsel- en voegspecie U foppen: 
één deel Portland-cement gaat in dertig deelen kalk dood, 
zonder iets tot de vastheid by te dragen en een P. C op 
4 kalk is nog slecht; elk korreltje cement, wordt een deeltje 
steen zonder samenhang te vormen. Daarenboven is een 
mengsel van 3 schelpkalk op 2 zand op zich zelf ook reeds 
veel te vet. 

De aanvankelijke verharding is niets dan drogen door 
verdamping van water geweest; loskrimpen gaat daar altijd 
mede gepaard. Specie met zooveel kalk is zeer hygroscopisch ; 
zij zuigt telkens weer nieuw water op en vriest dan iu 
den winter uit. 

Laat de voegen er maar flink uitkrabben en volzetten 
met goed dooreengewerkte, desnoods geklopte specie van 2 
schelpkalk, 1 tras, 3 zand, 0.7 water. 

Ik vestig Uwe bijzondere aandacht op bovenstaand stukje 
over aanstrijken van pannendak. v. i>. K . 
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A A N B E S T E D I N G E N . 
janbe'trdinge* worden tleckts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

lil \ M I \ i. 15 MEI. 
Apeldoorn. 3 uur. De architect And. ran Driesum Szo., namens 

<le heeren M. II. ürevens'.uk en Q. van Es, in het café de Prins: 
het amoveeren van bet perceel Dorpstraat, sectie K no. 1032 en 
bet daar ter plaatse weder opbouwen van een dubbel winkelhuis, 
8 » i , « . 11 Mei nam. 2 uur. 

Herlicum (N.Br.) 5 uur. Het gemeentebestuur: bet bouwen van 
«en school ea een onderwijzerswoning, aanw. 's morg. 10 uur. 

Sloterdyk (N.H.) 11 uur. Het bestuur vau den Sprieriughomer-
binneDpolder, in het Rechthuis: het maken van eenig schoeiingwerk 
eu eenige reperatien en onderhoud aau en van den watermolen, 
gedurende 1804 tot 1 Mei 1895. 

WOENSDAG) 16 MEI. 
Cutemborg*. 8 uur. Voor den heer J. M. van Everdingen, in 

bet koffiehuis vau den heer Z. G . van Everdingen: het gedeeltelijk 
verbouwen van het perceel aau de Zandstraat, wijk 3 no. 90 aldaar, 
aanw. nam. 5 uur. 

Delft. 11 uur. De genie, op het bureel Korte Geer no. 11: bet 
doen van herstellingen ea verbeteringen aan militaire gebouwen 
aldaar, onder het beheer der genie te 's Gravenhage, begr. f4600. 

Euschede. 12 aar. De architect H. Reijgers, in het hotel de 
Graaff, voor den heer J. Korte : het verbouwen van ZEd. woonhuis 
op een terrein gelegen aan de Lagestraat aldaar, aanw. 15 Mei 
'smorg. 11 uur. 

Heinkenszand (Zeel.) Het R. K. Kerkbestuur: bet af breken en 
weder opbouwen van een koetshuis me', daaraan toebehooren. 

Medemblik. IU uur. Dijkgraaf en heemraden van het Ambtoacht 
de Vier Noorder Koggen, in liet Ko.'genhuis: 1. het vernieuwen 
van de Oudejansbrug al Jaar; 2. het driejarig onderhoud van den 
Brake- en Wijmersweg onder Medemblik; 's Heeren weg ouder Lam-
bertschaag; de grintwegen aan den Laugereis eu aan de Noorder 
Pade en hel, Brakewegje onder Hoogwoud, in drie peroeelea. 

Maarden. 10 uur. De genie, ten zijnen bureele: 1. bet doen van 
herstellingen en vernieuwingen aau kazerne- en audere gebouwen 
te Naarden, begr. f 1350; 2. het doen vaa herstellingen eu verbete
ringen aan de werken te Xairden, begr. f 3430, ouder beheer der 
genie aldaar. 

Mouw-Namen. (Zeel.) 3 uur. Het gemeentebestuur van Clinge, 
in de gemeenteschool te Nieuw-Namen : het verbouwen der openbare 
school aldaar, aanw. 's middags 12 uur. 

DONDERDAG 17 MEI. 
Aalten. (Geld.) 3.30 uur. Het R. K. kerkbestuur, in bet koffiehuis 

van Q. Veldkamp op de Markt: het bouwen eener kerk met toren, 
traptoren, transept, kapellen, sacrestie, portaal euz. 

Haarlem. 10 uur. De genie, op het bureel Kindcrkuisvest* het 
doen van voorzieningen aau militaire gebouwen bij en te Haarlem 
onder beheer der genie aldaar, begr. t 6060, bilj. inzenden uiterlijk 
16 Mei nam.3 uur. 

'B Bosch. 10 uur. Het gemeentebestuur: het doen van onderhouds
werken aan de Gemeentegebouwen in 1894. 

VRIJDAG 18 MEI. 
's-Uravcnliage. 10 uur. De genie, op het bureel in He Frederiks-

kazerne: 1. het doen van herstellingen en verbeteringen aan 
militairegebouwen, ouder het beheer der genie aldaar, begr. f 5450-, 
2. het leveren van kazernemeubelen en slalvoorwerpen, onder het 
beheer der genie aldaar, begr. f 1500, bilj. inzenden uiterlijk 17 
Mei. nam. 3 uur op genoemd bureel. 

Rotterdam. I uur. Het gemeentebestuur: bet bouwen van een 
eynniastickschool aan de Helmerstraat. 

ZATERDAG 1» MEI. 
• atlzuiul (Zeel.) 2 uur. Het bestuur der waterkeeriug van het 

caiamiteuze waterschap Tienhonderd en Zwarte, iu het fcestuurslocaal: 
het verbeteren eu onderhouden der waterkeerendc werken over den 
dienst 1S94—1895. 

'"•Uravenhnge. 2 uur. Het ministerie van justitie: het bouwen 
»a:i r, bewaarderswoningen en daarbij behoorende werkeu nabij de 
cellulaire gevangenis te Groningen, Oegr. f 16.190. 

•leu Helder. 10 uur. De genie, in de sociëteit de Eensgezindheid: 
het maken van eene loods in het bastion Dirks-Admiraal; (verbete
ringen van ondergeschikt belang in de stelling van den Helder. 
™S'. f 6000. 

MAANDAG 21 MEI. 
Amsterdam. 12 uur. In een der bovenzalen van het café 

d e * 1 i P ° l ï l c y : h e t m a l t e n d e r gebouwen voor een stoomgemaal voor 
^ 11 Uorstermeerpolder, met toevoerduiker eu verdere aansluitende 
a».. J" ,',e P '» a t 8 e u in Overmeer, gemeente Nederhorst den Berg 
*»» de Vecht, provincie Noord-Holland. 

Amsterdam. 1.30 uur. De Holl. ijzeren spoorweg-maatschappij 
iu het centraal personenstation, in bet lokaal naast de wachtkamer 
3e klasse, bestek no. 584: het maken van eene Rijtuigeuloods, 
leggen en verleggen van wegen en voetpaden, wijzigen der spoor-
inrichtingen en leggen van buisleidingen met bijbehoorende werken 
op het stationsemplacement Hoek vau Holland—Haven, begr. 
f 25.200 

Kokhuizen. 11.30 uur. Dijkgraaf en heemraden vaa Drechterland, 
in het Urecbterlaodsche Huis. het verbeteren van stf englooiing 
en verder aan deu Drechterlandschen Weiit-Frieschen Omiingdijk 
in den jare 1894 te maken en te onderhouden werken met de 
leverantie van de daartoe benoodig Ie macri ilci.. 

Kampen. 1.30 uur. Het gemeentebestuur, bestek no. 19: het 
v-rnicuwen van een gedeelte kaaimuur langs den Linker Useloever 
aldaar. 

Kolliim (Fr.) 11 uur. Het gemeentebestuur vau Kollumerland 
en Nieuwkruisland: het bouwen van eene nieuwe school en een 
ouderwijzerswoning te Westergeest. 

Musselkannal (Gron.) 3 uur. De maatschappij het Emmer Compas-
cuum, bij de Wed. H. P. de Boer; het bouwen v»n een logement 
en het bouwen van een draaibrug c. a. te Emmer Compascuum. 

AFLOOP YAH AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. 1. Het eenjarig onderhoud van de werken in de 

stelling van Amsterdam. Laagste C. J. Maks Jz. aldaar voor f 3680; 
2. het eenjarig onderhoud van de kazernegebouwen enz aldaar. 
Laagste J. H. Scholten aldaar voor f 7900. 3. eene verving van 
gebouwen aldaar. Laagste J. L. Lefering te Naardeu voor f4231 ; 
4. het eenjarig onderhoud vaa de werken en gebouwen tc Muidea 
ea te Wee-p. Lnagste W. Korver te Muiden vooi f 7160. 

Amsterdam. Het bouwen van steeneu en huuten wallen euz. 
benevens het gewooa onderhoud van en het verrichten van 
herstellingen, gedurende 1894 aan de steeneu en houten wallen 
langs dc grachten euz.; de riolen onder den openbaren weg ene.' 
de openbare waterplaatsen; de versch-waterbakken; de gebouwen, 
loodsen, schoeiingen enz., van de ascb- en vuil.lisbelt. aau de 
Kostverloren wetering: de werken in het Sarphatipark enz.; 1. is 
met, 2. is zonder de bepalingen omtrent minimum loon en maximum 
arbeidstijd. Laagste voor perc. 1. W. de Leon te Sloten voor 
f 92.800, voor perc. 2. dezel'de voor f 22.650. 

Arnhem. Het leggen van riolen. Laagste M. P. Vale aldaar voor 
f 4692, gunning in beraad gehouden. 

Drntnmen. Het bouwen van 2 boerderijen. Perc. 1. de Vos 
genaamd. Laagste .1. W. van Zuilekom re Zutplien voor t' 2980; 
perc. 2. de Butlie genaamd. Laagste J VV. Heuvelink te Wigmoud 
voor f 3000.50. Massa Laagste H. J. Mulderij voor I' 6172. 

Doesburg. Het eenjarig onderhoud van de kazernegebouwen, de 
werken enz. aldaar, onder beheer der genie te Zutpheu. Laagste 
G. R. van Ree aldaar voor f 5135. 

Drachten. Het bouwen vau eeu pakhuis en verplaatsen van 
bijgebouwen voor den hser J. A . Zjovele en ouder beheer van 
den architect It. .1. Wibbelink aldaar. Laagste S. KijUtra aldaar 
voor f 2I93, gegund. 

Dljkerhoek onder Hoiten. Het bouwen vau een woonhuis. Laagste 
A. Koopmtn te Bathmen voor f 860, in onderdeeleu gegund. 

Gorinchem. Het gewoon jaarlijkse» onderhoud vun- en vernieu
wingen aan de kunstwerken van het waterschap. Laagste W. J. 
de Geus Jz. te Giessendam voor f 1200. 

's-Grnveuhage. Het maken en inhangen van een paar sluisdeuren 
ten dienste van het. kanaal door Voorne. Laagste V. Vlielander te 
Nieuw Helvoet voor f 8740. 

Groningen. Het verbouwen van liet mantelmagazija Heerestraat 
S no. 8. Laagste K. Amerika aldaar voor I 8178, niet, gegund. 

's-Hertogenbosch. Het makeu van remmingwerken aan de 
havenhoofden der sluizen no. 2 en 3, van de Zuid-Willemsvaart, 
prov. Noord-Brabant. Laagste G. Schcrmeis te Dussen voor f 2019. 

Hoorn. Het eenjarig onderhoud vao de kazernegebouwen aldaar. 
Laagste P. Pot aldaar voor f 3634. 

Leeuwarden, Het albreken van het dak der schuur en muren 
bij F, Osinga te Dronrijp in gebruik, onder beheer van den architect 
11. Feikema te Dronrijp. Laagste S. M. Poelstra te Gout urn en 
H. K. Eldering te Huizum voor f 4920, gegund. 

Middelburg. Het makeu van ijzeren hekwerkcu hoog van 1.50 tot 
I. 75 M. en gezamenlijk lang ongeveer 1.30 M., tot afsluiting van 
het terrein der school, tevens speelplaats, op bet voormalig Oost
kerkhof. Laagste van der Klip en Jolmers aldaar veor I' 1274. 

Nieawer-Amstel. Eenige onderhoudswerken aan gemeentegebou
wen en eigendommen, waaronder de jaarlijksehe schoonmaak en 
witwerken der scholen. Laagste A. lluiskeu aldaar voor I' '1004.50, 
gegund. 

Oldehove. De vertimmering der ouderwijzerswoning ildaar. Laagste 
W. Timmer te Ulrum voor f 1733. 
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Oldenzaal. Het arbeidsloon voor timmer- en metselwerk van 
een te bouwen magazijn. Ingeschreven werd door Spit eo Vos 
Heerink aldaar voor f 1210. 

Rotterdam. Het maken van twee leerlokalen c. a. ter uitbreiding 
van de school aan de Benedenhavenstraat. Laagste H. P. den Boer 
en P. I,, van Ooijen aldaar voor f 3349. 

Rnnrlo. Het afbreken eu bouwen van een landbouwerswoning 
en schuur. Laagste II. J . Oortgiesren aldaar voor f 1345. 

Tcrneuzen. 1. Hel eenjarig ouderboud van de werken en gebouwen 
te Neuzen en te Kllewout'dijk. Laagste H. van der Velden aldaar 
voor f 2497; 2. het eenjarig onderhoud van de zeeweringen te 
Neuzen. Laagste A. Tholees aldaar voor f 743; 3. eeue verving 
van gebouwen, bruggcu, enz. te Neuzen. Laagste O. C. F. de 
Pauw aldaar voor f 470. 

Willemstad. Eene verving van gebouwen en werken aldaar, for* 
de Hel en Numausdorp. Ingeschreven werd door C. Souneveldt Cz. 
aldaar voor f 737. 

Woerden. 1. Het verrichten vao herstellingen aan de Ruige-
weidscbe brug. Laagste J. Vermeer te Hekendorp voor f 158. 2. 
Idem aan de brug nabij Nieuwerbrug. Langste Job. van Leeuwen 

aldaar voor f 270. 3. Idem aan de brug in den Tiendeweg.Laagste 
W. de Kramer te Laugeruigewtide voor f 630. 4. Idem aan de 
Groevenbrug. Laagste J. van Leeuwen aldaar voor f 215. 5. 
Verfwerk aan de woning bij de Haauwijkersluis. Laagste dezelfde 
voor f 47, aan p.llen gegund. 

Wolvega. 1. Het verbouwen der bestaande school te Nijeholtpa. 
Laagste Gebr. de Vries te Oldeboltpa voor f 3888; 2. het leveren 
van alle schoolmeubelen ic de school aldaar. Laagste L. van der 
Hoef aldaar voor f 619; 3. het verbouwen der bestaande school te 
Steggerda aan deu Jokweg. Laagste Gebr. de Vries voor f 1612; 
4. bet leveren van schoolmeubelen in de school aldaar. Laagste 
dezelfde voor f 363; 5. het makeu van een scheidingsmuur en 
ventilatieschoors'een in de school te Noordwolde aan den straat
weg Laagste J. Eits Mz. te Noordwolde voor f 642; 6. het ver* 
bouwen der bestaande school te Munuekeburen. Laagste K. Hartstra 
te Bei.edenknijpe voor f 1988; 7. bet leveren van schoolmeubelen 
in de school aldaar. Laagste L. van der Hoef voor f 374; 8. het 
verbouwen der bestaande school te Nijetrijue. Laagste H. J. Zijlsta 
te Sonnega voor f 1049, aan allen gegund. 

A D V E R T E N T I E N. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT& ZOON te Maassluis. 

O M E B O L U MAll II8 MAX 
b e s c h r e v e n d o o r 

« T . A . - v e t x x e i © x - K l o e « s 

Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PB IJS: Compleet ingenaaid flS.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R 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 e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBURG", 
(70) Rijswijk (Z.-II. 

F O K K E R S & Co. 
middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwamvormiiig enz 

Engelsche en Belg ische A A R D E B U I Z E N . 
Directe aanvoer G I P S P L A N K E N " 

E N 

PORTLAND CEMENT. MOSSTEEN EN 
voor ligte muren, plafonds, enz. 

Merk: Knight Bevan & Sturge. 
Merk: Dijckerhoff & Söhne. 

DRIJF-, VUUR- EN HETSEL-
STEENEH. 

(3D A M S T E R D A M . 

ENGELSCHE, DUITSCUE, FRANSCHE 

en HOLLANDSCHE 

TROTTOIR-, VLOER
EN WANDTEGELS, 

in v e r s c h i l l e n d e d e s s i n s 

DAKPAPIER, ASPHALT 
EN VERDERE 

H O U W M A T E R I A L E N . 

R A P E N B U R G 2 9 . 
-a STOOMFABRIEKEN van Z 
C§ D A K P A N N E N , V O R S T E N , B A A N T E G E L S , B A K K E N , C E M E N T - en § 
lm K U N S T Z A N D S T E E N , H Y D R O Z A N D S T E E N , C E M E N T en I J Z E R . JO 
O (syst. MONIKR) M O Z A Ï E K - en E F F E C E M E N T T E G E L S , R I E T P L A N K E N , CD 
O T E R R A C O T T A , enz. & 

® Handel in Metselsteen en andere Bouwmaterialen, 
e A. OOSTHOEK & ZOON, Alfen aid Rijn. 

C S Sterk cuiicurreereiide prijzen direct up uantruug, (68) 
o 

Stoom Jalousiën Fabriek 
V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E P R I J Z E N . (78 ) 

8. B R U I G O M , 
A. RIS H KM-

12 Mei 1894. A R C H I T E C T Ü R A . 151 

LEONARD SLIGCHER, Honnickendam. 

Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wij U gratis en franco toezenden. 

D E L I N T & G ° , ROTTERDRM. 
AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN.j J ^ ^ ^ u l ^ U 

uitmuntend fabrikaat en billijke prijs. (76) 

Alle soorten van 

Z I C E I 
6R 

WERKTUIG EN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qiialiteiten tot, billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D.DoMINICUS&SdHNE. 
te Bemsctieid-.iefinghausen (Rhelnl.) 

Gevest igd i n 1822. (55) 

(59) Vraag dessins enz. 

Gedeeltelijke Bereiding, 
€REOSOTEERING. 

RURNETTEERING. 
KYANISEEREN 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL 

O . G i p s C z o o n , 
D O R D R E C H T . (71) 

S T O O M C L A S S L I J P E R U 

en FABRIEK voor het ornamenteereii van 

V E ^ i S T E R -

I 
L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel-en 
Constructiefabriek. 

SCHKKPÖBOUWWKRF 
met DW4RSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeewerken, 
A N K E l i S, 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
«net certifleanttan Lloyd's 

en Barean Veritas. 
Mij. tot Vervaard, en Lever, van 

Bouwmaterialen. 

voorheen DE ERVEN H. TRIP. 
STRAATKEIEN. 

Rotterdam. (77) Utrecht. 

N AAM
FIRMA- en 

SPIEGELGLAS 
(61) 

G R A F P L A T E N , 
wit en zwart MARMERGLAS. 

ZANDRLAASWACHINE. t amiitot adres. 

Sierlijke Monsterboeken worden op aanvrage verstrekt. 

VOCHTIGE MUREN. 
De sterkste proef die denkbaar is, 

geslaagd met 
PLLFORD's VERF. 

Eene oppervlakte in de KAZEMATTEN, 
ondei den Zeedijk te Vlissingen, waar 
water en salpeter letterlijk met stralen 
uitliep biyft tegen alle verwachting na 
gebruik van PÜLFORD's VERF droog 
en kan beschilderd of gewit worden. 

In gebruik bij het Engelsche Gou
vernement. Betengelen van muren voor 
het behangen, vervalt bij gebrnik dezer verf. 

Generaal-agent voor Nederland, 
J. P.LAERNOESPz., 

Vlissingen. 
Agenten gevraagd. 

G R O E D E 
Buiteiiltist (Zeeland.) 

J. A. van de Sande, 
H A N D E L in 

Voor Polderbesturen. 
T E K O O P : een groote partij 

van NOORSOH GRANIET, wegende van 
150 tot 350 KG. per stuk Koopprijs 
en betalingsconditie zeer aannemelijk. 

Adres bureau dezer Courant, motto 
„ DIJKSOLOOIÏXOSTF.KN." 

Carbolineum. 
TE KOOP aangeboden: 

E E N P A R T I J 

CARBOLINEUM, 
aan de strengste eischen voldoende. 
Adres met franco brieven onder No. 99, 

laan het Bureau dezer Courant. 
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GAHB0L1NEUH 
„Van Baerle", 

E E i \ I ii E A 6 E N T E N voor 
Nederland en Koloniën : 

6r. M. BOKS & Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) * S I t S E . 

W. J . W E I S S E N Ö , 
Nieuwendtjk l i l te AMSTERDAM, 

fabriceert geijkte DUIMSTOKKEN, twee 

en vijf M E T E R L A T T E N , Stalen MEET-

K E T T I N G E N , B A K E N S , JALONS, 

koperen en stalen PEILLIJNEN, PEIL-

L O O D E N , P E I L S T O K K E N , PEIL

SCHALEN, enz. ( 6 5 ) 

MAGAZIJN VAN PASSEROOOZEN, 
Teekenbc hoeft en i n Opt ischclustrumenten, 

EOUERRES, PRISMA'S, ENZ. 

LICHTDMJKPAPIER, 
Zwaar, Prima kwaliteit, zeer gevoelig. 
rol 1 X 10 Meter . . f 6 . -

„ 0 .75 X 1 0 Meter . . 1' 4.-

H . J . T . M A T V E L D , 
Schrijf- en Teekenbehoeften, (56) 

W a g e n s t r a a t 2 7 , D e n H a n g . 

Nederlandsche Verzickfabriek, 
VAN l>ER LINDEN & Co. - DORDRECHT. 

A L G E M E E N 
BOUWSYSTEEM. 

LEK VRIJE 
D a k - en Z i j b e k l e e d i n g . 

Houten of IJzeren RAAMWERK, 
HZJL&FJElllT, Q B B O T J W E 1 T , 

A F D A K E N , B R U G G E N , S C H U T T I N G E N , B E S C H O E I I N G E N , D R O O G - I N R I C H -

T I N G E N voor tropische producten. R O L L E N D E K A P P E N voor Steenovens 

en Kof He vloeren, L O S S E P L A T E N speciaal ter vervanging van riet

matten voor steenovens, enz. in alle afmetingen en voor alle doeleinden, opgesteld 

in NEDKRLAND of KOLONIËN ; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 

in enkele dagen. G E G A L V A N I S E E R D I J Z E R E N , ook gegolfde P L A T E N . 

P L A N N E N en B E G R O O T I N G E N worden opgemaakt voor elk gevraagd 

doel. O P G E S T E L D E C O N S T R U C T I E S ter bezichtiging. 

CATALOGI op aanvraag franco en gratis. (58) 
A C i l ü I N T K r V G E V R A A G D , 

PORTLAND CEMENT, 
„JOSSON Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. B R A A T , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTKHDAM, Kieuwehaven No. 1 1 8 

„ AMSTKRDAM, A . E . B R A A T .Fokke-

Simomstraat 7 4 . (66) 

H O U T H A N D E L 
F. & A. VAN DEK LINDEN. - Dordrecht 
Pitch-Pine Parketvloeren i Pitch-Pine Heiningen 

/ 1.3.» per Al geheel gereed afgeleverd/2.ÏO per M-

Houtbereiding legen bederf, 
KYAMISEERIMRICH1 IMG. 

II. L E N S 1 N K, 
A R N H E M , 

levert p a s k l a a r gekyan i seerd 
(rot- en z w a m vrij) (13) 

Rasterwerken, schuttingen. 
BROEIBAKKEN, VLOEREN, 

VLOERKIBBKN, enz. enz. 

Cr !• o o t e v o o r r a a d 

STALEN BALKEN 
i n al le courante prof ie len 

op lengten v a n fi to 

12 M r . , o p k l i m 

mende met 

Wegens 

liet grootere 

raagvermogen 

luien lichtere pro-
öelen i u staal gebezigd 

\v"N len, waardoor stillen 
bulken voordeeliger in het ge

b r u i k z i jn dan (j/.eien balken. 

H. E. OVINC Jr., • 
74 Haringvliet, R O T T E R D A M . 

Vuurvaste Steen-
F A B R I E K , 

Wed. N. S. A.Brantjes&Co., 
i» i R M i:iti:.\ D. 

P.UOLR&ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, Klokken. Scheggen. Trot
toirtegels, S111cltkroc7.cn. etc. 

Leveren in den kortst mogelijken t\jd 

voorwerpen van vuurvaste steen voor 

technische doeleinden naar teekening of 

model. 7 2 ) 

Mij. tot verv. en lev. van Bouwmaterialen 

voorheen DE ERVEN H. TRIP. 

G R O E V E N P R I J Z E N . 

Rotterdam. Utrecht. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - , 

W I T - , KRISTAL- , BROEI en M K L K -

L , A S . 

DEURPLATEN. 
Geslepen en andere ROZETTEN en 

RANDEN. 
GEBOOKN G L A S en D A K P A N N K N . 

Lenzen- en Patrijspoortglazen. 
( 6 7 ) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF. DAGLICHT-REFLECTORS. 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583 by de Utrechtsche straal, 

A M S T E R D A M . 

Amerik. Lucht-en Stofzuigers, 
W L \ ( i ' s I » a t e i i t , 

voor het verwijderen van warme of slechte 
lucht, stof, stoom, gassen enz. (63) 

Voor d r o g i n g en afkoe l ing i" 
fabrieken van verschillenden aard. 

Iu tul van fabrieken en voor verschil-
eu de doeleinden hier te lande iu gebruik» 

A R C H I T E C T U R A . 

1»aaiidelUksche prijsopgaaf, zonder verbinding van eenige M E T A L E N enz. (Volgens de prijscourant van J . BIRCH & Co., 
ingenieurs en Exporteurs van Machineriën te Londen en Liverpool, Juni 1894 . ) Levering franco aan boord Liverpool of Londen 

WELIJZER per 1000 K H . 
Plaatijzer vooracheeps-en brug

genbouw . • • 
1 0 . voor masten, enz. „Best" . 
Ketelplaten „Best" . . 

id. „Best best . 
id. „Best best best" . 
jd. „ E x t r a triple best 

voor zeer moeielijk denswerk 
Geribde vloerplaten . 
Yorkshire ketelplaten (Low 

o o o r ) van af . . 
[d. id . (Andere merken 

floek-enkraalijzervoor scheeps 
en bruggenbouw . 

Best" hoekijzer 
„Best best" id. 

T i j ' e r • 
Kraal T ijzer . van af 
id. tot k n i e ë n en spanten ge 

bogen meer: 
Klinknagelijzcr, gewoon . 

i,l „best" 
id. „ b e s t best" voor kctelw 

Utaafijser, Welsh 
id. Schotsch f. a. b. Glasgow 
ij. G e w o o n North Staffordshire 
id. liesl id. . 
id. Superieur id . 
d. South Staffordshire. Marked 

liars. List brands . 
id. „ I i u n m o o r ' 
id. Yorkshire, andere merken 
Spijki'rstaven . 
Zweedsch staalijzer, gewalst . 

id. id . gehamerd. 
Belg. id. No. I f. a. b. Antwerpen 

., Spijkerstaven id. id. 
1 ( liootijzer id. id. 

I ijzer, van af. 
Draadnagels No. 5 —7 

(per 100 K G . ) . 
Bandijzer, gewoon . 

superieur 
Baalband N 80, breed 22.2 mM. 
Expert blik . 
Blik „ W o r k i n g up" kwaliteit . 
öegaivan. gegolfd bi' k No .24BG 

ld. id. id . No. 26 id. 
ill. plat id. No. 20 id . 
i i . i , l . „ b e s t best", koud ge
walst cn uitgegloeid No.24BG 

Gehamerde staven . 
Ktelstukken, ruw besmeed 
Steven id. id . id . vanaf 
Krukassen, afgewerkt 
Scbeepssehrocfftssen.riiwafgedr. 
Getrokken ijzeren stoompijpen. 
Hulpstukken dnarvoor 
Getrokken ijzeren gaspijpen . 
Hulpstukken daarvoor 
Gegalvaniseerde gaspijpen 

hulpstukken . 
IJzeren ketelpijpen ( lapwcldcd) . 
Ledikanl pijpen 
Gegoten ijzeren sokbuizen 

id. id. sokken en spie-
tin.leu uitgeboord en afgedr. 

Id. id. bestreken met Dr . Angus 
Siinilis oplossing, meer: 

Gesmeed roosterijzei . • 

RUW- of U I E T I J Z E R 
per 1000 K H . 

Bchotsch O . M. B . N o . 1 \ M 

Oarisliorric No . 1 
id. No . 3 . 

Cleveland No . 3, voor 
gietwerk . . 

id. No. 4, vuoi 
smeedijzer-bereiding . 

liUmberl. hematiet No 1 
id. id . No 8 

Koude lacht-houtskool 
Kii. i voor gietwerk. 

Koude lucht-houtskool 
No. 5 voor smocdijzcr-

P * T ' , i d l n s ; o 
f^uililolsiaven en blokken / 1 - 1 

"errn umngaan 80 pCt. 

Hulden. 

58,31 
64,14 
69,98 
87.47 
99.13 

116,63 
69,98 

209,93 
198,28—233,26 

55,40 
61,23 
72,90 
61,23 
64.14 

29,16 
64.14 
69.98 
81,64 
59,77 
58,31 
65,60 
71,44 
83,10 

94,76 
215,76 
204,09 

69,98 
96 22 

102,05 
52.48 
55,40 
55,40 
52,48 

7,87 
68,51 
74,35 
78,73 
78,73 
90,39 

116,63 
131,12 
115,17 

139,95 
186,60 
198,27 
419,86 

606,47 — 991,34 
233,26—279,91 

624, 
65 
80 
8 2 l 
60 
674 
75 

to S . 

104,97 
40,82 

13,1 

1,45 
61,23 

25,08 
29,15 
27,70 

21,28 

20,85 
27,27 
26,69 

99,13 

93.30 
58.31 

145,78 

i. d. naas 
te haven 
b. d. fabr. 

S M E L T I J Z E R en 
S T A A L per 1000 K G . 

Scheeps- en brngplaten . 
Ketelplaten 

id. vuurkast kwaliteit 
Staafstaal 
Baaiband . . . . 
Blik . . . . 
Zacht i d . om op te werken 
Hoek- en kraalijzer. 
Kraal T ijzer 
I ijzer . . . . 
Spoorstaven, zware 

id. middelsoort 
id. lichte 

Tramrails 
Gereedschapstaai, gewoon 

id . speciaal 
Veerenstaal van af . 
Gietwerk in staal, speciaal id 

DRAAI) per 1000 K H . 

Gewalstijzerdraad v. omheining, 
uitgegloeid en geolied Nrs. 0-5 

ld . gegalvaniseerd id. . 
Gewalst staaldraad v.omheining, 

uitgegloeid cngeoliedNrs.0-6 
l d . gegalvaniseerd id 
Getrokken ijzerdraad voor om 

heining, geolied Nos. 0—t 
l d . gegalvaniseerd id. 
Getrokken staaldraad voor omhei 

ning, uitgegl. en geol. Nos. 0 8 
l d . uitgegloeid en gegalvanis, 
Prikkel heiningdraad 2 draads 

Id. id . 4 draads 
Id . thickset 2 „ 
Id. id . 4 „ 

Telegraafdraad Nos. 0—8 

KOOI) K O P E R . 
Chil i staven per 1000 K G 
Gietelingen B . S , id. 

id. taai (Toughcake) 
Staven, platen en dubbeling id 
Bodems id. . . 
Draad per K G . 
Gesoldeerde pijpen id. 
Pijpen zonder naad id. . 

H E E L M E T A A L per K H . 
Staven . . . . 
Dubbeling 
Soldeerwerk 

M E S S I N G per K H . 
Gewalst messing . . 
Bladmcssing 
Bodems . . . . 
Gesoldeerde g a s p ö p e n 
Getrokken ketelpijpen 

id. condensorpijpen 
Draad . . . . 

id 

TIN per 1000 K H . 
Engelsch in staven (in kisten 

van 203,21 K G . ) . . 
id. id. best gezuiverd 
id. gietelingen . 

Straits tin (pakhuis Londen) 

ANTIMONIUM p. 1000 K H 

Halden. 

61,23 
67,06 
72,90 
69,98 
80,18 
84,56 
92,22 
56,85 
67,06 
64,14 
43.74 
49,56 
58,31 

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 

460,68 
513,16 
501,50 
594,80 
629,79 

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 

ZINK per 1000 K H . 
Zuiver buitenlandsch 
Hard 
Bladzink No. 8 en daarboven 

LOOD per 1000 K H . 
Engelsch pig . 
Spaansch id. . 
Bladen en staven . 
Waterpijpen 

G a s p i j p e n . . . . 

S T E E N K O L E N p. 1000 K H 
South Wales stoomkolen le kw 

l d . id . 2e 
j Lancashire id. le n 

l d . id . 2e i» 
1 Newcastle id. le 

l d . id. 2e ii 
Dubbel gezift meer: • 

903,87 
915,58 
892,20 
836,81 

454,8 s 

S C H R O E F B O U T E N eu M O E R E N 

Bouten met vierkanten kop en moer, diaiu. j j^Jj' 

lang beneden 50.8 m M f 
„ 50.8 tot 76.2 „ 
„ 76.2 „ 114.3 „ 
„ 114.3 ,, 152.4 „ 
„ 152.4 m M . en daarboven . . . . 

Met zeskanten kop ƒ 1.17 per 100 K G . meer. 
Vierkante moeren, getapt . . . . 
Zeskante id. id . . . . . 
Gegalvaniseerde dekbouten . . . . 

K L I N K N A G E L S 

C E M E N T p.vat V.181.44KH 
Portland . . . . 
Romcinsch 

Vulcaan- of voegcement. 

V U U R V A S T E S T E E N per 
1000 stuks. 

Schotsche 
South Wales . 
Kiezel . . . . 
V E R F S T O F F E N p. 100 K H 
Loodwit gemalen . . 

Id. aan stukken 
Menie zuiver . . . 
Oranje menie . 
Loodglit . . . . 
Zuiver zinkwit 
Kahtjen's scheepscompositie 
Sims' i d . 

OLIËN per liter. 
Ongekookte lijnolie 
Gekookte id. 
Terpentijn 
Raapolie . . . . 
Colza . . . . 
Kaioenzaadolie . • 
Reuzel „ 
Olijf „ . . 
Ossenpoot „ . 
Spermaceti „ No. 1 
Palmolie per 100 K G . . 

T E E R en P E K . 
StocKholiuer teer per vat 
Archangel „ „ 
Kootteer „ 
Hek, Zweedscbe por 100 K G 

„ Was „ „ „ 
„ Engelsche „ „ „ 

Hars, zwarte „ „ „ 
„ amber „ „ „ 
i, K°el „ „ ,, 

MACHINE P A K K I N G p . K U 
Pakking mei elastiek hart 
Tuck's pakking 

l d . genuine 
I d . triple . 
Id. metallieke 

Asbest pakking (best) 
Beldam's pakking . 
A s b e s t m i l l b o a r d por 100 K G 

per 100 K H . 

HuMen. 
192,13 
134,12 
212,18 

112,26 
106,43 
119,55 
181,21 
125,38 

5 o 
i o „ 

7,87 
. 7,00 

7.00 
6,41 
6.12 
5,54 
0,29 

3,56 
5,04 
9,48 

24,89 
32,59 
•.7,40 

20,99 
16,91 
28,00 
19,83 
28,0(1 
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 

11,85 
8,89 
5,4» 
7,58 

1 4 , -
6.12 
5,83 
6,41 
8,16 

1,63 
1,53 
2,93 
5,87 
3,27 
4,57 
5,22 

65.32 

7. 
15.88 
1 5.74 
15.16 
14.2'J 
13.70 
12.88 

« 
19 

14.00 
13.41 
12.83 
12,24 
11.95 

7 
2 2.2 
14.00 
13.41 
12.83 
12.24 
11.95 

1 
25.4 
14.00 
13.41 

/* 
12.7 
18.95 
17.49 
16.08 
15.16 
14.00 

Met zeskante moer f 1.75 
16.77 14.S7 14.29 14.2'J 
21.86 18.36 17.2(1 17.20 17 
20.99 19.24 

'V , 
28. (i 
14.00 
13.41 

12.83 12.83 
12.24 12.24 
11.95 11.95 
per 100 K . G 
14.29 14.29 
17.20 17.20 

31.75 
14.110 
13 41 
12.83 
12.24 
I 1.95 
meer. 
14.29 
1 .20 

Gewone brug- of scheepskwaliteit 
„Best" 
„Best best" . . . . 
„Best best" ketelklinkbouton 

per 100 K H . 
13.41 12.53 11.95 
13.70 12.83 12.24 
14.87 14.00 13.41 
15.74 14.5S 14.00 

11.95 
12.24 
13.41 
14.00 

11.95 
12.24 
18.41 
14.00 

http://S111cltkroc7.cn


BIJVOEGSEL ran het technisch gedeelte van „Architectura" van Zaterdag 2 Juni 1894. 

A A N B E S T E D I N G E N . - ( V e r v o l g . ) 

KATERDA O » JUNI. 
Ticl. 1 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen van een nieuw 

veerhuis aan den rechteroever vao den Waaldijk bij de Waterpoort, 
bilj. inzenden op den dag der besteding, aanw. 5 Juni nam. 3 nur, 
o p het terrein vnn den touw door de gemeentearchitect C . van 
Weerden, 

Botterdam. I n het timmerhuis: het uitvoeren van verfwerken 
aan gebouwen, bruggen enz. in 10 perc. 

Vlanrdiugeu. 1 uur. Het gemeentebestuur: het leveren van 
m e u b e l e n voor het nieuwe lokaal der Tusschenschool, aanw. 7 
J u n i ' s m o r g . 10 uur te beginnen aan het Gemeente-magazijn. 

DONDERDAG 14 JUNI. 
Apeldoorn. D e aannemer G. Wcgerif Hz., in de keel op het 

w e r k : 1. liet stucadoorwerk; 2. het schilder- en glaswerk, van de 
4 i n a a n b o u w zijnde paviljoens op de Briukgreve bij Deventer. 

VRIJDAG 15 JUNI. 
Leen warden, 12 uur. H e t ministerie van waterstaat, handelen 

n i j v e r h e i d aan het locaal vau het prov. bestuur: het verbeteren der 
Bteenglooing van eca gedeelte van den buitenberm van den Noor-
d e r h a v e a d a i n tc Stavoren, begr . f 4000, aanw. 9 Juni. 

AFLOOP YAN AANBESTEDINGEN. 

Amsterdam, tiet • ergrooten vau u'e locomotievenloods en bouwen 
v a n ecu p r i v a a t g e b o u w op het stationsemplacement Winterswijk. 
Laa<*ste ( J . W. t er Haar te Winterswijk voor f 9750. 

Amsterdam. Het l e g g e n van sporen en wissels, liet wijzigen 
en u i t b r e i d e n van k u u s t - en andere werken op het stationsempla-
cetnent T e n g e . L a a g s t e F . VV. Geurden te Apeldoorn voor f 5609. 

Amsterdam. 1. H e t d o e u van voorzieningen aan militaire gebouwen 
te Amsterdam. Laagste C . J. Maks Jzn. aldaar voor f 6479; 2. 
het leveren van kazernemeubclen enz. aldaar. Laagste F. Vernimmen 
te Utrecht voor f 1573. 

Amsterdam. H e t maken en wijzigen van aardwerken voor het 
fort bezuiden U i t h o o r n . Laagste ti. IJ. Oosterholt te Loenerslool 
voor I 3OS0U. 

Apeldoorn. Het verharden van den weg, loopende van den 
A m e r s f o o r t schen straatweg over de Schapenen<rkt naar het Oranje-
p a r k . L a a g s t e G . Zietbroed aldaar voor f 297.50. 

Alincn. H e t b o u w e n eener fabriek. Laagste J. Hietbriuk te 
Eefde voor f 1432, g e g u n d . 

Appingedam. 1. H e t o n d e r h o u d der uitwaterende sluizen, klapbrug, ! 
s l u i s w a o h t e r s w o n i n g en a n n e x e eebouwen. Ingeschreven werd door 
W. K o e l f s e m a te D e l f z i j l eo J. D e l k e n te Appingedam voor f 1000; 1 

2. het v e r n i e u w e n d e r Solwerdcrtol bij Appingedam. Ingeschreven ' 
w e r d door A. B l e k e r en P. D i j k s t r a a l d a a r voor f 1645. 

Assen. Het u i t v o e r e n van buitengewone bestratingen op de 5e 
a f d e e l i n g van de rijkswegen in de provincie Dienthe. Laagste J. 
O t t e u tc M e p p e l voor f 101G. 

lireda. H e t b o u w e n v a n een s c h o o l ten dienste van de vceenieing 
v a n den H . Vinceutius it Paulo. Laagste L. Chabot a l d a a r voor 
f 18222. 

Dm Helder. H e t doen van vooizieningen aan militaire gebouwen 
eu w e r k e n a l d a a r . L a a g s t e D . de Vries a l d a a r voor f 2240. 

Dongen. H e t b o u w e n van een woonhuis met levering der mate
r i a l e n v o o r den beer P. K r o l a l d a a r . Laagste F. Smulders te 
O i s t e r w i j k voor f 3645. 

Dordrecht. H e t v e r n i e u w e n van een gedeelte voorgevel der 
w o n i n g e n aan den 's Graveudeelschendijk. Laagste C. Bot Cz. te 
Piipendrecbt voor f 523, g e g u n d . 

Dordrecht. H e t m a k e n en opstellen van «en wachthuisje onder 
Papendrecbt, t c u behoeve van den Veerdienst. Laagste C. Bot Cz. 
te Papendrecbt voor f 365, gegund. 

Enschede. H e t b o u w e n van een woning voor den heer W. 
Busschcrs, Laagste G. J. B o s aldaar voor f 1919. 

Enschede. Het bouwen eener landbouwerswoning aan den Henge-
loschcn straatweg te Lonneker, onder beheer van den architect 
G. Beltman AGz. Laagste G. J. Wagelaar aldaar voor f 1652. 

's-Grnvcubage. Het aanbouwen van eenige lokalen aan het 
Departement van Financiën. Laagste F. W. Geurden te Apeldoorn 
voor f 4619.15. 

's-Gravcnhagc. 1. Het herstellen en verbeteren van de rijks-
telegraaflijnen tusschen Arnhem en Zutphcn. Laagste H. Romein 
te Schiedam voor f 1349; 2. bet herstellen en verbeteren van 
rijkst.eiegraaBijnen in de prov. Zuidhollnnd, Noordbolland en Utrecht, 
alsmede van het bijspannen van één draad aan de bestaande palen 

van Amsterdam over Utrecht tot Gorinchem, in S perc. Laagste 
voor perc. 1 W. van Dijk voor f 1500, voor perc. 2 A. W. 
Wildbergh voor f 789. 

Goes. Het vergrooten van de stokerij en het metselen van eeu 
oven en een teerput. Laagste W. J . van de Weert en Zonen 
aldaar voir f 2133, gegund. 

Haarlem. Het makeu van rioleering, bestrating enz., langs dc 
Leiüsche vaart en in de Nieuwe straten bij Je buizen der bouw-
vereeniging Ons Belang, ten zuiden van de Leidsche straat. Laagste 
B. Ztiithofl aldaar voor f 4674. 

Hiilluui. Het bonwen van eene pastorie, onder beheer van den 
architect D. B. Kalma. Laagste E. L. Hiemstra aldaar voor f 11345, 
gegund. 

Hoogezand. Het leveren en plaatsen van gegoten ijzeren afstands
paaltjes op de nieuwe begraafplaats aldaar, bet maken van een 
dam met gemetselde frontmuren waarop een ijzeren inrijhek to' 
toegang naar die begraafplaats en het aanleggen van een eind 
klinkerstraatweg lang pl. m. 260 M. bij een breedte van 3 M. 
langs een gedeelte van de Knijpslaan aldaar. Laagste voor: perc. 
1. S. en W. Bos te Groningen voor f 287; perc. 2. L. Klaasscn 
en L. Gorter te Sappeineer voor f 379; perc. 3. J. E. en H. 
Wolrich aldaar vcor f 1353, gegund. 

Kampen. Het vernieuwen van een gedeelte kaaimuur langs den 
linker Useloever, over een lengte van circa 50 M. Laagste L. 
van Werven aldaar voor f 5656. 

Kampen. Het maken van eenige veranderingen in- en het bouwen 
van een nieuwen vleugel aan het collteregebouw van de theologische 
school Her gereformeerde kerken in Nederland aldaar. Laagste J . 
van Oene en H. Steenbergen aldaar voor f 11.399. 

Kollum. Het, bouwen van eene nieuwe school met onderwijzars-
woning te Westergecst. Laagste S. Dijkstra aldaar voor f 7770. 

Kuinrc. I, Het bouwen eener school. Laagste J. de Boer en 
Zn. le Steenwijk voor f 11.342; 2. de levering der meubelen. 
Laagste J. Nijholt te Wolvega voor f 721. 

Leiden. Het maken van een stoomleder- en schoenfabriek en 
bet vergrooten der villa Bella Vista. Laagste J. N. Botermans 
aldaar voor f 1 5.685, geguud aau C. Kruijt te Katwijk voor f 17.200. 

Middelburg. Het maken van een ontijzerings-inrichting ten 
behoeve van de duinwaterleiding. Laagste J. Visser fiz. te Papendrecbt 
voor f 3847, gegund. 

Musselknnaal. 1. Het bouwen van een logement; 2. het bouwen 
van een draaibrug c. ». te Emmer Compasctium. Laagste voor 
perc. 1, L. Postma en Co. te Emmer Compasctium voor f 4996; 
voor perc. 2 dezelfde voor f 1759; massa f 6730. 

Ondewator. Het bouwen enz. van een roomboter- en kaasfabriek, 
voor de naamlooze vennootschap de Oudewaterschc stoomzuivelfaOriek 
aldaar. Laagste M . C. vau Wijngaarden aldaar voor f 11.700. 

Reuscl. Het bouwen van een kerk met toren, traptoren, kooromgang 
en sacristie. Laagste Wed. J . W. v. d. Scbout te Tilburg voor 
t>erc. j . (in Belgische steen) f 51400; voor perc. 2. (in Waalsteen) 
f 5210 . 

Rotterdam. Het bouweu van een hoerenhuis met koetshuis en 
stal, en een huurhuis en het vergrooten van het door den uitbesteder 
bewoonde huis aan den straatweg te Overschie. Laagste J. v. Beers 
aldaar voor f 17.614.83. 

TIel. 1. Het aanbouwen van een lokaal aan- en het stellen van 
meubelen in de openbare lagere school A. Het gebouw is gegund 
aan A. J. v. Alphe u cn K. Valstar voor f 2370; do meubelen aan 
J. van Doesburg voor f 350; 2. het aanbouwen van een lokaal 
aan- en het stellen van meubelen in de openbare lagetc school B. 
Gegund aan A. J. van Alpben en K. Valstar voor bet gebouw 
f 2430; voor de meubelen f 465. 

Utrecht. Het legcen en wijzigen van sporen en wissels voor dc 
uitbreiding van het stationsemplacement Sittard. Laagste W. M. 
Weijers te Tilburg voor f 179'JO. 

Winiersnr|jk. Het vergrooten der openbare lagere scholen in de 
buurtschappen Woold en Huppel en de levering van de daarbij 
behoorende schoolmeubelen. 1. School Woold. Laagste D. Jansen voor 
f 2219; 2. de levering van meubelen in die school. Laagste B. 
Houwers te Aalten voor f 268; 3. school Huppel. Laagste J . A. 
Knuivers voor f 890; 4. de levering van meubelen in die school. 
Laagste G. W. ter Haar voor f 129. 
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door J . L . TKUSHIIHX. 

(Vervolg.) 

Basisch-convertor of' Thomas-ijzer. 
§ 30. Omtrent de te bezigen grondstof wordt, ten op

zichte van de chemische bijmengsels, geenerlei bepaling 
gemaakt. 

§ 31. Het ruwmateriaal mag niet direct uit den hoog
oven in den converter gevoerd, maar moet vooraf in ïneng-
toestellen of in koepelovens gemengd worden. 

§ 32. Een bepaald silicium-gehalte wordt voor het 
bouwmateriaal niet vastgesteld. 

Omtrent de chemische bijmengsels geldt § 29 in haar 
geheel, waarbij is op te merken, dat voor P is te lezen 
0.10 ° / 4 (en niet 0.08 ° / 4 ) . 

II. Bijzondere voorschriften voor het vloeiijzer volgens het 
Siemens-M'artin- en het Thomas-proces. 

§ 33. De platen, hoekijzers, enz. mogen op de plaats van 
afsnijding geen langsscheurtjes (§ 4,) een gevolg van zuigen, 
segregatie, kriinpholten. enz. bij de ingots, vertoonen. 

Om deu ongunstigen invloed van de schaarsnede op te 
heffen, moet voor elke snede bij platen 3 mM., by het overige 
\jzer 5 mM. voor de ajschaving worden toegegeven. 

§ 34. VASTHEID . Het plaat- en profielijzer moet in de 
beide walsrichtingen eene vastheid bezitten van minstens 37 
en hoogstens 44 KG. per mM.2. 

Het product van de vastheid en de uitrekking, resp. uit
gedrukt in KG. en in procenten, moet minstens 900 uitmaken. 

§ 35. De vastheid van het ijzer voor klink- en schroef
bouten bedraagt in min. 36, in max. 42 K G . per mM 2 . 
Het qualiteitscijfer, zijnde de vastheid maal de uitrekking, 
moet eveneens 900 bedragen, in max. alzoo 25 ° ; 0 rek. 

Buifüproeven. 
§ 36. TEMPEBPBOEE . (§ 17a;. Ten bewijze dat het mate

riaal geen harding aanneemt, worden, tijdens de gieting der 
charges, uitgesmede stukken helderrood warm gemaakt en 
in water van 28° C. afgeschrikt. Hij de gewone temperatuur 
(10° C), moeten zij evenwijdig te buigen zijn, tot op 1 
Haal de ijzerdikte, zonder te scheuren. 

§ 37. Hij de BVIOPBOEYEK met het bouwmateriaal moeten 
strooken (§ 51) in kouden staat, al of niet afgeschrikt, 
tot op 11jt maal de dikte zijn samen te bnigen. Scheuren in 
de langsrichting mogen niet voorkomen; in de dwarsrichting 
ZÜ" kleine ritsen aan de oppervlakte toe te staan. 

§ 38. Dergelijke strooken moeten, na vooraf op de plaats 
der btiitenwaartsche buiging en loodrecht op de lengterichting 
1ji mM. diep te zyn ingehouwen, zonder te scheuren om 
een doom van 25 mM., tot een hoek van 150° kunnen 
worden gebogen. 

§ 39. ROODBBKUKPUOKF. Door eene strook van 6 tot 10 
mM. dikte en 40 tot 50 mM. breedte moet in roodwarmen 
staat een conische doorn lang 80, onder 20, boven 30 mM. 
kunnen worden gedreven, zonder dat de strook scheuren 
vertoont. 

Eindelijk gelden de §§ 43—47, 51, 54—60. 

Bijzondere Voorschriften. 

Well j se r . 
§ 40. P L A Ï K N . De pakketten voor plaat- en nniverseel-

ijzer (dat slechts iu ééne lichting wordt gewalst, voor 
zoogen: strippen of strookenj worden uit vezelachtige pud-
delstaven, van één stuk in de lengte, kruiselings opgestapeld. 

Zy worden onder en boven door eene dekplaat, dik 25 mM. 
gedekt. 

§ 41. HOKKIJZF.K. De pakketten voor hoekijzer worden 
eveneens uit vezelachtige puddelstaveii, uit één stuk in de 
lengte, maar in verband opgestapeld, zoodat nergens twee 
voegen boven elkander liggen. 

Zij worden onder en boven door een dekplaat, dik 
25 mM. gedekt, terwijl aan eene afdekking der vier zijden, 
aan zoogenaamde kistpakketten, de voorkeur wordt gegeven. 

§ 42. RONDI.IZKK. Het ijzer voor klink- en schroefbouten 
mag niet uit pakketten, maar moet uit gehamerde paddel-

ballen worden gewalst. 

Trekproeven . 
§ 43. AFMETING DEK PBOEFSTUKKKN. Bjj alle proefstukken 

bedraagt de meetlengte 200 mM., de gebruikslengte 220 mM. 
Alleen bij universeel- en protielijzer kan, in de dwars

richting hiervan worden afgeweken. 
§ 44. De DOORSNEDE moet in den regel 300 — 500 mM 2. 

bedragen. 
§ 45. WALSHUIH . De proefstukken mogen niet of zoo 

weinig mogelijk van de wulshuid worden ontdaan. Die uit 
platen-, hoek- en ander protielijzer worden dus slechts aan 
de beide tegenoverstaande zijden bewerkt. 

§ 46. RONDIJZEB. De meetlengte van de proefstukken voor 
klink- en schroefbouten, van vierkant, zeskant ijzer, enz., 
beneden 20 mM. diam., moet gelijk aan de lOvoudige dikte 
worden genomen. 

De doorsnede mag niet ounoodig worden verkleind. 
§ 47. 1'iTc.LoEiKN van de strooken, tot trek- en buig-

proeven bestemd, is verboden, wanneer de geheele partij 
niet wordt uitgegloeid. 

I J 
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§ 48. Het onderstaande bouwmateriaal moet bg de trek- \ warmen staat en evenwijdig aan de vezelrichting met de 
proeven de volgende uitkomsten opleveren: hamerpen, afgerond op 15 ra.M. straal, kunnen worden 

DIKTE DUB DEELEN 

M M . 
.SOOK'I' VAN HET MATERIAAL. 

RlCHTINO VAN DE VASTHEID PER M M * J R K K 
VEZELS. IN K G . IN °/ 0 . 

SAMENTREK
KING OP DE 

BREUK I N ° / 0 . (* 

van 0 -

id. 

25 

5—38 
dik kei-
tot 1 5 

boven 15— 25 

Plaat- en universeelyzer 

Schetsplaten en plaatijzer (-
Hoek- en T-yzer 

Klink- en schroefboutjjzer 
idem 

Plat-, vierkant- en (')-y'zer 
idem 

Balk- en | |-ijzer 
idem 

Zorcs-yzer 

| Langs 
I Dwars 

in beide richtingen. 
L. 

tegen afscheuring 
L. 

(f Indien de richting r.iel is nangegevt n. (• Samentrekking 

36 
31 
33 
36 
38 

min. 32, max. 36 
36 
35 
36 
35 
33 

oorsjir doorsn — « r h l . dooreit 

uurspronkrlijki* 

13 16 
5 7 

10 12 
15 16 
20 40 

12 16 
10 13 
12 16 
12 16 
6 — 

De vastheid voor het balkgzer heeft betrekking op de 
flenzen, bij het kanaal-jjzer op de beenen. 

De vastheid van de middenrib van het balkyzer (I) en 
die van het kanaal-ijzer mag, voor de beide bovenstaande 
afmetingen, iu de lengterichting telkens 1 K G . minder be
dragen. 

ItuiKiiig in kuilden staat p.m. 
Langs. 

§ 49.. 
Dik m M. 

6 — n r 
9 — 11 

12—13 
14—lii 
1 7 - 2 0 
21—25 

Plaat- en universeelijzer tiü° 
50° 
45° 
35° 
25° 
15" 

10" C. 
Dwars. 

25° 
20° 
15° 
10° 
10° 

De buiging kan tusschen zadels, langs een doorn, onder 
persen enz worden verricht, maar wordt voortgezet totdat 
de strook begint te scheuren. 

§ 50. Elk been van het hoek- en de middenrib van het T-yzer 
moet, zonder scheuren te vertoonen, kunnen worden omge
bogen, totdat de beide uiteinden, over de geheele lengte evenwij
dig zjjnde, een tusschenrnimte vormen gelyk aan 1 X de dikte. 
Dikte in mM. Klink- en schroefbout-ijzer ,, „ l / a X » » 

5 —38 Staaf-, vierkant- en rond-
yzer „ „ I X » » 

meer dan 38 Id. id id. . „ „ 2 X » » 
( Balk-, (flenzen) en kanaal

ijzer (de beenen). Langs „ , 3 X 
Id. en kanaaljjzer van beide 

de middenrib. Langs . „ „ 4 X » » 
ld. (flenzen) en kanaalijzer 

(de beenenl Langs . . „ „ 4 X » » 
Id. en kanaalijzer van beide 

' de middenrib. Langs . „ „ 5 X » » 
§ 51. De strooken voor deze en de volgende proeven 

hebben, zooveel mogelijk eene breedte van 30 - 50 mM. 
Van die voor de koude buiging bestemd, worden de kanten 

•p de plaats van buiging afgerond 

uitgepeild tot op 1 'j3 

loorsnede. 
maal de oorspronkelijke breedte, 

zonder eenige scheuring. 

Opstuikproef. 
§ 55. Een stuk klinkbou) ijzer, waarvan de lengte gelijk 

is aan 2 maal de dikte, moet by' eene warmte voor het 
vormen der koppen gevorderd, zonder scheurtjes te vertoo
nen, tot op '/:! der lengte kunnen worden opgesttiikt. 

Ponsproef. 
§ 56. Het plaatijzer moet op een afstand van 6 mM. 

van den kant koud en rood warm te ponsen zyn, zonder te 
scheuren. 

Slotbepaling. 
§ 57. Voor plaatijzer van meerdere dikte dan vermeld 

werd, worden afzonderlijke bepalingen gemaakt. 
§ 58. Al het ijzer moet behoorlijk vlak en recht worden 

afgeleverd. 
§ 59. Het mag op de breuk hoogstens een spoor van 

korrel vertoonen, en moet met beitel en vjjl gemakkelyk 
te bewerken zyn. 

§ 60. De staande kanten van het hoek- en eenig ander 
proh'eijjzer mogen niet taps toegeloopen en moeten, voor de 
aflevering, van de braam worden ontdaan. 

(Wordt vervolgd.) 

M A N N E S M A N N - B Ü I Z E N IN D E N B R U G B O U W . 

tot 15 

16—25 

De eerste brug, waarby deze bnizen worden toegepast 
zal in de Meseritz-Landsbergerbaan worden gebouwd. Vier 
buizen, ieder 90cM. uitwendig, 75 cM. inwendig in diameter, 
worden tusschen twee brughoofden van bijna 100 voet 
hoogte tot eene brug verbonden, welke zonder tusschen-
pjjlers in het stroombed, eene ruimte van 178.5M. in deu 
dag overspannen moet. 

Alhoewel voor het bedry'f der secundairbaan eene smal
lere brug voldoende zou zyn, heeft men op het laatste 
oogenblik, om aan de wenschen van het Ministerie van 

§ 52. Scheuren mogen niet voorkomen; geringe ritsen zijn Oorlog te gemoet te komen, besloten de brug voor normaal-
oe te sttan. 

BuiKiiiK donkerrood warm. 
§ 53. Platen en het overige yzer 120° . 

Klinkbontyzer 180° . 

ftmeedproef. 
§ 54. UITBRBEDPROEK. Strooken van de bovengenoemde breedte 

breedte aan te leggen. 

H E T CIPOLINO-MARMER. 

(Naar het Fransch van J . O. TOURNIER.) 
Er zyn in onzen tyd, by al de vorderingen in nijverheid, 

van plaat-, universeel-, hoek- en ander yzer moeten in rood- j wetenschappen en kunst, eenige zaken, waarin, tot groote 

verwondering van mannen van wetenschap en geleerden 
\vi inig vooruitgang te bespeuren is. Hiertoe behoort 
vooral de exploitatie van antiek-marmer, dat telkens 
in steengroeven wordt teruggevonden, die, hoewel reeds 
lang bekend, toch op ontginning blyven wachten. Wanneer 
men bet groote belang in aanmerking neemt, dat dit marmer 
heeft voor de schoone bouwkunst, voor de constructie en 
de versiering van gebouwen en openbare zoowel als particu
liere monumenten, moet men het wel betreuren, dat onze 
eeuw zoo ten achteren is in de ontginning van den rykdoni, 
die de aarde, in haar schoot bergt. Intusschen is het ons 
aangenaam te kunnen mededeelen, dat op dit gebied van 
nijverheid een begin van herleving valt waar te nemen. 
Een uitmuntend voorbeeld daarvan treft men aan in een 
kanton van Zwitserland, waar sedert eenigeu tyil groote 
steengroeven vau beroemd antiek-marmer opnieuw zyn ontsloten. 
Wij bedoelen het oude cipolino-marmer. De groeven, waar men 
het vindt, zyn gelegen by Saillon, dicht by Saxon in het 
Rhóne-dal (Kanton Wallis). Wy' zullen daaromtrent in 
eenige bijzonderheden treden, ten einde het gewicht in het 
licht te stellen, dat dei-e exploitatie voor kunst en archi
tectuur, iu het vervolg kan hebben. 

Het zal niet noodig zyn te herinneren wat men verstaat 
onder antieke marmers; de naam alleen duidt reeds aan. dat 
deze marmers reeds in <'e oudheid ontgonnen en verwerkt 
zijn, inzonderheid voor de Romeinsche monumenten, het̂ y deze 
tot puinhoopen vervallen of instand gebleven zyn. maar 
waarvan de groeven dikwyls uit het oog verloren of nog 
onbekend gebleven zyn. Tot deze antieke marmersoorten 
nu behoort het cipolino-marmer, zoo genoemd naar het 
Italiaansche woord cipolla (uitje), waarvan het Fransch 
woord ciboule afkomstig is. De kleur van dit marmer toont de 
oorsprong van dezen naam aan; zy vertoont alle overgangstin-
ten van wit tot groen en van groen tot wit, zoodat wanneer het 
overlangs is afgehouwen, het lange zeer karakteristieke en zeer 
fraaie figuren vertoont. De oorsprong van het cipolino-marmer 
is wel bekend; de ouden betrokken het van verschillende plaat
sen, van Carystos op het eiland Euboea (nu Negropont) in den 
Griekschen archipel, uit de omstreken van Carthago en uit 
Griekenland zelf, van den berg Eymettos. Sedert lang 
wist men, dat er ook beddingen waren in de Tarentynsehe 
Alpen (volgens BOBLAYK,) in de streek van Saillon, maar 
geen van deze oude beddingen waren ontgonnen. Uit deze 
verschillende steengroeven hebben de Ouden het marmer ge
haald, waarvan we het gebruik zullen bespreken. Zich her
innerende, dat een Italiaansch schryver dit marmer zeer juist 
heeft vergeleken met de golven der zee. waarop het dikwyls 
gelykt in kleur en teekening, heeft men opgemerkt dat de 
grootste kolommen van dit marmer deel uitmaken van de 
beroemde poort te Agrippa, ter eere van Neptunns opgericht, 
wat doet onderstellen, dat men den god der zee een marmer 
wilde offeren dat haar golven voorstelt. 

Deze overeenstemming is vooral opmerkelijk in de dwars
doorsnede van het cipofin giand antique en van het cipolin 
rubuné uit de steengroeven te Saillon In de kerk van 
Saint Sulpin te Pary's bevinden zich zes prachtige pilaren 
Van antiek cipolino, opgegraven in de Thermen, dicht by een 
R'inieingchen weg op de plaats van een ouden tempel. De 
gelijkenis met het cipolino rubané uit Saillon is zoo treffend, 
fat men zou zeggen, dat die pilaren daar vandaan 
kwamen. Buitendien gely'kt een van de beddingen te Saillon 
Precies op de wit en groene nuance van het cipolin antique. 
waarvan eene prachtigen vaas eenige jaren geleden heel duur 
Werd gekocht door den graaf van Vlaanderen. Daaiom is 
deze groef cipolin grand antique genoemd. ( E . GUINAND Buil. 
«« h Soc. Vaud. des Sc. Nat. XVI 83). 

Verder weet men door verschillende schrijvers, dat de 
otneinen overal waar ze kwanen prachtig marmer wisten 

te ontdekken, wat met gejuich en openbare feesten werd 
begroet. 

Overal zegt C'H. GAK.NIKU (A travers les arts pag. 156 
Pary's 1869) doorgroef men de bergen en werkte de vlakten 
om. Iedere ontdekking gaf aanleiding tot een feest, aan iedere 
nieuwe soort marmer werd de eer van den triomf bewezen en als 
een bedding een byzonder groot blok had opgeleverd, werd er 
een kolom van gemaakt en op een openbare plaats gezet 
om door de menigte bewonderd te worden. Gedurende het 
bestaan van het Romeinsche keizerrijk verschafte heel Europa 
of ten minste zuidelijk Europa en Afrika aan de Romeinen 
marmer, porfier en graniet [MAUBICR UK TBIBOLET.) Het is 
dus zeer waarschijnlijk, dat de beddingen in Wallis in de 
oudheid werden ontgonnen, nadat die op Euboea uitgeput 
waren. De volgende uittreksels uit het interressante werk 
van HILAIUE G A Y over den oorsprong van de handelsbetrek
kingen van Wallis en Italië (Geneve 1891) geven er een 
nieuw bewijs van. 

Hy zegt: JULIUS CAESAR vertelde ons (De bello Gallico 
lib III), dat de bewoners van de Peiininische vallei reizigers 
op losgeld stelden en koopwaren onderwierpen aau schreeu
wend hooge tolgelden. De Romeinsche veldheer, die den 
doortocht over de Peiininische Alpen (later Mont Jovis en 
den groo'en St Bernard) vrij wilde honden, liet het grond
gebied van de Nantuaten en Veragres door de legioenen 
van SUKGIUS G A L B A bezetten. De veldslag van Octodura 
(Martigiiy) bevestigde de heerschappij van Pome (58 v Chr.) 
Deze overwinning had een machtig beschavenden invloed 
op de ruwe bevolking van Wallis. De ontginning van den 
grond, de verletering van landbouwgereedschappen, de vee
fokkerij, de wynbouw, de ontginning van verschillende 
marmersoorten, de handel, schiepen nieuwe rijkdommen en 
de voortbrengselen uit Wallis drongen zelfs tot de hoofd
stad des rijks door. (*) 

Na vier eeuwen van vrede en voorspoed ondervond Wallis 
den terugslag van het verval van Rome. De invallen van 
Allemannen, Bourgondiërs, Franken, Lombarden en Sarraceneu 
verwoestten de vlakten in het Rhónedal gedurende den 
eersten tyd van de middeleeuwen en maakte een einde aan 
de vlucht, die handel, nijverheid en knust genomen hadden. 

De beddingen van het cipolino-marmer werden uit het 
oog verloren en sedert meer dan vyftien eeuwen werden 
blokken vaii deze marmersoort uit de ruïnen van vroegere 
tempels betrokken. „Dit was", zegt I 'IIAKI.ES GABNIER in 
zyn Monographic de 1'Opéra, „uit het oogpunt van versie
ring met marmer een groot bezwaar, want van alle ge
streepte kalkgesteenten is het cipolino het schoonste en 
ry'kste, wat harmonie van kleur betreft. Ik had mjj gewend tot 
iemand in Griekenland om eenige stukken van dit kostbare 
marmer, maar de exploitatie is gestaakt en ik zou deze 
stukken duurder hebben moeten betalen dan ik kon en zelfs 
dan ze waard waren. Ik was dus afgestapt van het denkbeeld 
om de Opéra te versieren met dit schoone materiaal, toen ik, 
zoowat een jaar nadat het werk af was, monsters van dit 
marmer kreeg uit een groeve in het canton Wallis (Zwitserland)." 

„Het stuk, dat mjj op zicht gezonden werd, had alle hoe
danigheden wat kleur en teekening betreft, van het cipo-
lino-antique, en verrukt over de nieuwe ontdekking van dit 
marmer, stond ik erop, dat de eerste stukken, die uit de 
groeve zouden worden gehaald, aan de opera gebruikt zou
den worden". Na GARNIER heeft de Societé Nat. des archi-

(*) Nadat bovenstaand opstel werd geschreven, ziju te Kiddes, 
een klein dorp tegenover Saillon gelegen, bij bet eraven langs 
den weg, eenige urnen gevonden, waarin meusclieuheenderen, 
bronten armbanden en bronzen mooters van AUGUSTUS CAESAR, 
86 f. Chr., d. i. 30 jaren na de verovering van Wallis door da 
Romeinsche legioenen. Dit schijnt le bevestigen, dat de groeven 
te Saillon toen icsda bekend en in bedrijf waran. 
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tectus de France een welsprekend rapport uitgebracht over 
het marmer van Saillon en op de gelijkenis ervan met het 
cipolino-antique gewezen. Het was o. a. geteekend door den 
beroemden architect VIOLLKT-IJK-DUC. 

Onder de gebouwen, waaraan het cipolin-antique van 
saillon verwerkt is, halen wjj aan, behalve de opera van 
Paijjs, door GAKNIKU vermeld, de kerk van SAINT FRANCOIS 
XAVIKK te Parijs, de kerk van Nötre dame de Fourvieres 
te Lyon, den schouwburg iu Géuève, het Huis der Hond-
genooten in Bern. de kerk van het Allerheiligste Hart 
in den Haag. de Universiteit te Oxford, de Grieksche kerk 
in Londen, de Nieuwe Galery Regentstr. Londen, de Natio
nale Galary Trafalgar Sq. Londen, (vier pilasters in rubané, 
3 M . hoog) de avant-scène van het Palace Theater Londen, 
de kolommen en pilaren var. de vestibule in Poinpeïaaiischen-
stijl van Pears-soap N. Oxfordstreet, het Casino van 
de waterwerken vau Clifton Bristol (20 kolommen en 24 
pilasters uit één stuk van 5 meter hoogte van gestreept 
cipolino met voetstukken van antiek groen uit dezelfde groeve. 

Nog rest ons te zeggen dat het cipoliu grand-antique uit 
Saillon gebruikt zal worden voor de bekleeding van St. 
Wilfred in liet oratorium van South Kensington te Londen, 
de grootste en schoonste Katholieke kerk in Engeland. 

In Europa en in Amerika zijn verschillende werken in 
studie, waarvoor men aan het marmer van Saillon de voor
keur heeft gegeven, wat eene uitbreiding van eene in
dustrie noodzakelijk zal maken, waarop Wallis met recht trots 
kan ziju. 

De steengroeven en steenhouwerijen van antiek marmer zijn 
gelegen op den rechter Rhone oever, op ongeveer 2 Km. 
van het station Saxon. (Jura-Siinplon spoorweg.) 

Een kabel-spoorbaan verbindt de groeven met de steenhou
werij. De groeven zyn om zoo te zeggen onuitputtelijk; 
het is daarom te wenschen, dat de architecten voortgaan 
de wederinvoering van dit fraaie materiaal aan te 
moedigen (f). 

(L'iudustrie progessive) 
(f) Meu deelt ons mede dat de beroemde schilder ALMA TAOEMA 

te Londen zijn studeervertrek met cipolino-marmer van Saillon 
heeft doen bekleedeu, in platen van 3 cM. hoogte, wat gezegd 
wordt een goed effect te maken. 

R A N D V E R B I N D I N G BI.J 
P L A A T I J Z E R . 

G E G O L F D 

Om bij constrnctiën in gegolfd plaatijzer eene goed dichte 
verbinding der randen te verkrygen, heeft eene Amerikaansche 
maatschappij octrooi genomen op de volgende manier van 
werken. Aan een kant van elke plaat wordt de buitenste 
golf ongeveer 6 inM. dieper geperst dan de overige. Legt 
men nu twee platen met de buitenste golven op elkaar en 
spykeit ze vast dan persen de golven sterk in elkaar. De 
spijkers worden haaks door de hoogste punten der golfbergen 
ingedreven. 

De fabrikanten beweren, dat door deze randverbinding 
het doordringen van water onmogelijk wordt gemaakt. De 
spijkergaten in het plaatijzer worden door de koppen der 
spijkers volkomen gesloten. Als voornaamste voordeel van 
van de beschreven randverbinding wordt opgegeven, dat de 
platen maar met ééne golf over elkaar gelegd behoeven te 
worden om dicht te werken. (Metallarb.) 

I N G E Z O N D E N S T U K K E N . 
Beplantingen. 

Tiet, 7 Mei 1894. 
Den Heer J. A. VAN DER KLOES te Delft. 

De tijdsbepaling opgenomen in Art. 24 Beplantingen § 121 
der herziene A. V. in uw blad van 5 Mei j.1. en 
nagenoeg overeenkomende met die van § 190 der bestaande 

A V. doet mij, zoo noodig, uwe aandacht vestigen op een 
artikel voorkomende in „de Opmerker" van 8 Mei 188ti 
No. 19, met het opschrift: „§ 190 (art. 32) en § 335 
(art. 58) der Algemeene Voorschriften," van den heer LEO
NARD A. SPRINGKR Tuinarchitect. 

Hierin wordt o. a. het tijdstip voor het planten van naald-
hout van 15 October tot 10 December en van 15 Maart, 
tot 10 April, in de meeste gevallen, bepaald slecht genoemd 
en als gewenschte plantingstyd aangegeven : 

voor loofboomen van 1 November tot 10 April en voor 
naaldboomen van 1 April tot 1 Juni en van 1 Augustus 
tot 10 October. 

Ook wordt daarin het nemen van dezelfde afmeting voor 
eiken, iepen en beuken lieesters(?) als „niet zeerjuist" aan
gemerkt, eene bepaling die ook in uw art. X Houtgewas 
§ Y. Opgaande boomen, is opgenomen. 

Mogelyk vindt U, in verband met het aangevoerde dooi
den heer SPRINGKR, aanleiding oin met den door U (niet) 
genoemden plantkundige van naam, het artikel: Beplantingen, 
vóór de uitgaaf nog eens te bespreken. 

Met achting, Uw dw. dr. 
J. G. THAMER, 

Opzichter van de Waterstaat. 
Myn zegsman deelt my naar aanleiding van bovenstaand 

schryven het volgende mede. : 

„Omtrent den besten tyd voor het verplanten van C'o-
nifeeren heerscht nogal verschil van meening. De één wil 
ze verplanten vóór het voorjaarsschot, de ander als dit vol
komen rijp is, dus in den zomer. Het laatste is zonder 
eenigen twyfel het beste, althans wanneer het weder dau 
medewerkt. Is de nazomer vochtig, dan gaat het goed, is 
die dus warm en droog, dan gaat het slecht, en mocht men 
willen het liever in 't voorjaar gedaan te hebben." 

„ Dit bepaald slecht te noemen is te apodictisch gesproken 
en zal alleen aangenomen worden door hen, die gelooven op 
gezag." 

„Hierby moet echter niet worden vergeten, dat dan eigen
lijk sprake is van het verplanten vau fijnere soorten, soms 
in vry groote exemplaren." 

„Als het goed gedaan wordt, is het verplanten in 't voor
jaar, wanneer van groote aanplantingen met Dennen en Spar
ren sprake is, volstrekt niet ondoelmatig." 

„Ik verplant hier altyd in 't voorjaar, zorg dragende voor 
voor goede inwatering; alleen wanneer ik toevallig later in 
't bezit kom van enkele exemplaren, worden die ook wel in 
September geplant. Wy zyn met het planten nooit ongelukkig 
geweest en toch heeft dit vaak plaats, omdat er jaarlijks 
enkele, die vroeger geplant waren, door den N. VV. wind 
bedorven werden.—'' 

„ Ik achtte het daarom in 't geheel niet noodig U daarop 
attent te maken, al begreep ik zeer goed dat de een of 
ander er geen vrede mee zou hebben." 

„Voor groote aanplautingen is het veel meer gewaagd den 
nazomer dan het voorjaar te bepalen." 

Ik vind daarom geene aanleiding op het punt van Be
plantingen iets aan mijne A. V. te vet anderen. 

Het artikel Houtgewas is reeds afgedrukt, een stamoui-
trek van 16 cM. is, naar het my' voorkomt, voor geene soort 
opgaande boomen te veel geeischt. De iepen, die hier langs 
het nieuwe kanaal zyn geplaatst, meten op zyn minst 26 cM-

v. D. K . 

EIBKROKN ,10 Mei 1894. 

Den Heer V A N DER KLOES, 

Delft. 
Mag ik U op merkzaam maken, dat tegenwoordig bijna 

geene kluitdennen meer gepoot worden en dat algemeen 

gebruik wordt gemaakt van op kweekbedden getrokken 
plantsoen, één en tweejarig. 

U zult het my ten goede houden, dat ik U hierop attent 
maak en mogelyk de daarop betrekking hebbende § in dien 
zin wijzigen dat althans gelegenheid wordt gelaten ook 
gekweekte dennenplanten te gebruiken. 

De hoofdzaak, waar het hier op aan komt, is dat de plan
ten goed ontwikkeld zyn en niet in broeiachtigen toestand 
aankomen. Ze dienen dus direct by aankomst gekeurd te 
worden en ingekuild tot het ttitplanten. Dit dient te ge
schieden met een planty'zer. nadat voor zandachtigen grond 
de wortels door eene brij van leem en koemest zyn gehaald. 

Hoogachtend, 
H. A. HUENDER. 

Zooals boven is gezegd, behoort het art. Houtgewas 
tot de eerste, die afgedrukt zyn. 

Als ik den schryver goed begryp, had hy de § Naald-
houtgewas aldus willen lezen: 

De fijne dennen moeten ongeveer 1 M, de grove 20 cM. hoog 
zijn. Beide soorten met zooveel mogetijk kluit en onbeschadigde 
wortels. 

Een en tweejarige zaaddennen zijn echter, mits goed ont
wikkeld, niet van het gebruik uitgesloten. 

In verband daarmede zou dan in het art. Beplantingen 
eene zinsnede ingelascht moeten worden als volgt .* 

Het planten der zaaddennen moet geschieden met behulp 
van een plantijzer ; voor zanderige gronden worden de wortels 
vooraf door eene brij van klei en koemest gehaald. 

By een mogelijken tweeden druk zal op zyne wenschen 
worden gelet. v. D. K. 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen worden tlechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG) 21 MEI. 
Amsterdam. 1.30 uur. (Greenwichtrjd). De directie der holl. 

ijzeren spoorwegmaatschappij, in het lokaal naast de wachtkamer 
3e klasse (iugaug Vestibule), bestek no. 599: het uitbreiden en 
wijzigen der stationseuiplacement Haaksbergen, Borculo, Eibergen, 
Aalieu, Varssevold, Terborg, Doetinchem en Neede, begr. f 15840. 

Apeldoorn, lit uur. Het gemeentebestuur* het verharden van 
deu weg loopende van de Amersfoortschen straatweg over dc 
Schapenuiarki door het Oranjepark, aanw. 'sin. 9 uur door den 
gemeen te-ai chit eet. 

Dordrecht. 1 uur. Het gemeentebestuur: bel maken en ter 
aan te wijzen plaats opstellen van een wachthuisje onder de 
gemeente Papeudrecht, ten behoeve van den veerdienst. 

Dordrecht. 1 uur. Het gemeentebestuur: het vernieuwen van een 
gedeelte voorgevel der woningen aan deu 's-Qravendeelscbeu dijk, 
in huur bij 11. Ammerskeu, met de daaruit voortvloeiende werk
zaamheden. 

Dereuter. 5 uur. De heer J. Roesink in het koffiehuis van A. 
Bergman: het Douwen van een woonhuis op eeu terrein gelegen 
aan den Rozengaarderweg. 

Enschede. 12 uur. De architect O. Beltman A.Qzn., namens den 
heer H. ter Weele HZII., iu het café Fortuin: bet bouweu eener 
laudbouwerswoniug aau den Hengelooscken straatweg te Lonueker, 
aauw. 'smorg 9 ure. 

Enschede. 8 uur. De architect H. E. Zeggelink, voor den heer 
W. •Susscbers, iu het koffiehuis van den beer Mendclaar: bet bouwen 

v'au een woonhuis op een eeu terrein gelegeu aan den Hrinkweg 
»ldaar, 

Kampen. 1.30 uur. Het gemeentebestuur: bestek no. 10; bet 
vernieuwen van een gedeelte kaaimuur laugs den Linker Useloever 
aldaar, aanw 'smorg. 9 uur. 

Kollnui (Fr.) 11 uur. Het gemeentebestuur van Kolluinerlaud en 
Nieuwkruislaud: hel bouwen van eene nieuwe school en onder
wijzerswoning te Westergeesl. 

Kuiure (Ov.) 12 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen eener 
school in de kom der gemeente en bet leveren ea stellen van de 

die sohool benoodigd» meubelen. 
DINtiDAO 22 MEI. 

Amsterdam. 10 uur. De genie, op bet bureel Plantage—Lijn. 
baangracht no. 1: het doen van voorzieningen aan militaire gebouwen 

begr. f 6900; 2. het leveren van kazernemeubelen eni. aldaar, begr-
f 1750, beide onder het beheer der genie alhur; bilj. inzenden 
uiterlijk 21 Mei, nam. 3 uur aldaar. 

Dreda. 8 uur. Het R. K. Parocb. Kerkbestuur der O. L. vr. 
Hemelvaart, in den St. Josepkring: hel bouwen »an een fchool 
met aaiihoorigbeden ten dierste der vereeni.ing van den H. Vin-
centius a Paulo le Breda, op eeu terrein gelegen westzijde van 
de Kerkstraat aldaar. 

Dongen (N.B.) 1 uur. Voor den heer P. Krol: het bouwen van 
een woonhuis met bijlevering van materialen, bij P. Driessen. 

deu Helder. 10 uur. De genie, in de sociëteit de Eer.s-eziudheid : 
het doen van voorzieningen aan militaire gebouwen en werken 
aldaar, onder liet beheer der genie aldaar, begr. f 2620. 

Haarlem, l l uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, in het gebcjw vau bet prov. bestuur: het bouwen vao 
eene brugwaehterswoning bij de Vlotbrug tc Westgraftdijk, nehoo-
reude tot de werken van het Nooidhollandsch kapaal, begr. f4500. 

Kampen. 3 uur. De arenitect E. D. i. de Jongh Jr., in een 
der lokalen van het Collegegebouw: het veranderen vao eenige Ickalen 
in en het bouwen van eeu nieuven vleugel aan het bestaande 
Collegegebouw te Kampen. 

Lcldèu. 1 uur. De architect VV. F. van der Heijden, in het 
ca'é den Burgt: het maken der gebouwen voor een atoomleder-en 
schoenfabr-ek en het vergrooten der villa Bella Vista, gelegen aan 
den Zoeterwoudsche weg nabij Leiden. 

Middelburg. 1.30 uur. Het gemeentebestuur: het maken van 
een gebouwtje c. a. voor de ontijzerings-inriehting ten dieu-te van 
de duinwaterleiding. 

Rotterdam. 2 uur. De architect Jacs. ve.n Vessem, namens den 
WelEd. heer P. N. Hoogerbrugge te üverscbie, in het hotel Coomans : 
het, bouwen van een heereuhuis niet koetshuis en stal; het vet» 
grooten vau een bestaaud huis eu het bouwen vau eeu woonhuis 
aan den straatweg te Oversell ie. 

WOENSDAG 2a MEI. 
Applugedum. 2.30 uur. G-commitieerdcn uit het hoofdbestuur 

van het waterschap Fivelingo in het hotel Ever»: !. het afbreken 
en opruimen vau de bestaande bouten brug en het weder ophouwen 
eener uieuwe vaste «teenen brug te Solwerd bij Appiiigedain; 2. 
het onderhoud der sluizen, klapbrug enz. te Dell'zjl 'u hel. herstellen 
van eenige defecten nau de brugwacliterswoniiig nabij hel Uilwier-
dermaar, aanw. voor perc. I, 23 Mei 'smorg 11 uur. 

Assen. 2 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en nijverheid, 
aan het gebouw van het prov. bestuur: het uitvoeren van buiten
gewone bestratingen op de 5e afdeeliug van de rijkswegen in de 
prov. Drenthe, begr. f 1200. 

Goes. 11 uur. De Gascommissie in het kantoor der Gasfabriek: 
bet vergrooten van de stokerij en het metselen van eeu oven'eu 
van een teerput. 

Hoogezund (Gron.) 11.30 uur. Het gemeentebestuur: 1. het 
leveren en plaatsen van gegoten ijzeren al'standspaaltjes op de 
nieuwe begraafplaats aldaar; 2. '.iet maken van eeu dam, met 
gemetselde i'routniiiren, waarop een ijzereu inrijhek, tot toegang 
naar die begraafplaats; 3. het aanleggen van een eiud klinker
straatweg lang pl.m. 260 meier, bij eene breedte van 3 meter 
langs een gedeelte Van de Kuijpslaan aldaar, aanw. 's mo'g. 10 uur. 

Zie vervolg Aanbestedingen in het Bijvoegsel. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. 1. Het, maken v.n twee kctelbemetselingen met 

schoorsteen op 's Rijkswerf en het doen van ecuige herstellingen 
en vernieuwingen, beueveus het tot 31 Dec. 1894 onderhouden van 
de gebouwen en iurichtingeu, beliooremie tot 's rijkswerf, Geschut-
werf eu voormalige Lijnbaan. Laagste Nederlaudsche Aanneming
maatschappij te Gouda voor f 22.945 2. het vernieuwen van twee 
meerstoeleu bij de coupure, het vervaugeu van de houten beschoeiing 
in de coupure door een geineiselden kaaimuur, en het vernieuwen 
van houten besclioeiiugen op 's rijkswerf eu de Geschutwerf, Laagste 
Pb. Krieka»rl voor f 13.500; 3. tiet vernieuwen van een gedeelte 
der dakbedekkingen van het ysermagazijn op 's Rijkswerf aldaar, 
met verzinkt ijze'en gegolfde platen. Laagste F. Andiiessens V. 
Billen en Co. te Utrecht voor f 3690; 4. het verrichten van verf-, 
wit- en behangwerken aan eu ia de irebouweu en inrichtingen op 
'«Rijkswerf te Amsterdam. Laagste Heijer Jr. voor f 4087; 5. het 
teren van alle loopbruggen, meerstoeleu, steigers, remmingen, 
beschoeiingen, het dak van de gescliutloods en de buitenoppervlakte 
der houten barak. Laagste G. 1). van Doo'n voor f 890. 

Amersfoort. Het bouweu van een pakhuis. 1 is met en 2 zonder 
de bepaling van maximum werktijd en minimum loon. Laagste L. 
Ruitenberg voor perc. 1. f 10279, voor perc. 2. f 9999, gegund. 
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Klunen Moerdijk. Het doen van herstellingen en vernieuwingen 
aan de groote buitensluis te Moerdijk. Laagste Th. Blijlevens Azn. 
te Made voor 4187. 

Borne. 1. Het vergrooten der nieuwe fahriik tn het bouwen 
eener nieuwe smederij. 2. Het vergrooten van het ketelhuis en bet 
plaatsen en inmetselen van eeneu nieuwen ketel met verdeie w-rken 
onder beheer van den architect G. Beltman AGz. Laagste bluijmer 
en Turin te Ensruede voor f 8571. 

Britsuui. liet nlbrcken van een buis cn het bcuwen V«D een 
nieuw huis met 2 woningen onder beheer van den arcbitec' F. 
Brouwer te Cornjuin. Laagste K. Sipkenia te Ferwerd voor f 141-1, 
gegund. 

Coevorden Het aanleggen vnn een straatweg van Coevorden 
naai de Pruisische grens. Laagste Maas van Drie te Amersfoort 
voor f 8000. 

Delft. Het amoveeren van verschillende gebouwen aan de Aschvesl 
aldaar, de inschrijvingen zijn om aan de gemeente toe te betalen. 
Laagste Jan Smit VII te Haatlenimermeer voor f 180, gegund 
aan G. li. Lu keu aldaar voor I 725. 

Deventer. Het verdeelen vau het westelijk blok van school G 
door een tusschengaig. Langste W. Zwuk te Twello voor f 1865. 

Fraueker. Het afbreken der huizinge aldaar Voorstraat T.W. 
48, en het aldaar bouwen van een huizinge voor deu geneesheer-
directeur van het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen. Laagste 
W. Anema aldaar voor f 10424 

Gouda. Het amoveeren van een bestaand en het aldaar bouwen 

van een woonhuis aan de Oosthaveu DO. 89 en 90 aldaar. Laagste 
II. J. Nederhorst aldaar voor f 7943. 

Herpt. Het bouwen van een woonhuis met aunexeschuur en het. 
vriplaatsen en herstellen van een schuur, benevens ecnige herstellingen 
aan een woonhuis, met daarbij behoorende werken. Laagste K. F . 
Kleijn te Heusden voor f 12.860. 

Middelburg. Het bouwen van eea nieuwen westelijken vleugel 
met laagwaterplankier en toegaugsbrug aap de steiger te Cortgene. 
Laagste l>. Klootwijk te Papendrecht voor I 7540. 

Maarden. Het herstellen van waterschade te Naarden, onder het 
beheer der genie aldaar. Laagste P. van Wettum aldaar voor f 74!). 

UldenznaL Het afbreken van het lestaaude geb"uw en bet aldaar 
bouwen van eene verwerij, op een terrein gelegen aan de Spoorstraat 
te Oldeozaal voor de heeren H. P. Gelderman en Zn. aldaar. 
Laagste A. Jcnnink te Enschede voor f 4845, gegund. 

Uudehaske. Hel vernieuwen van den toren der kerk. Laagste 
W. F. van Dijk aldtiar voor f 391, gesuild. 

Spuubrek. Het bouwen eecer school er. leveren van meubeleu. 
LMIPSIR J . Ubachs te Maastticht voor f 910C. 

1> inschoten. 1, Het doen van vernieuwingen van een deel der 
walbescbneiing aan de Buitenvenne. Laagste J . Uzer aldaar met 
eiken palen voor f 799, met deinen palen vooi f 698; 2. het 
doei. van vernieuwingen eu bersteliingen aan de bestrating langs 
dc Oosterhaven, die van den Stations- ea van den straatweg over 
Zuiderveen, voor zooverre bij de gemeente in onderhoud. Laagste 
dezelfde voor f 1175, gegund. 

A h V E R T E N T I E N . 

Garbolineum. 
TE KOOP aangeboden: 

E E N P A R T I J 

aan de strengste eischen voldoende. 

Adres niet franco brieven onder No. 99, 
aan het Bureau dezer Courant. 

Vuurvaste Steen-
F A B R I E K , 

Wed. N. S. A. B r a n t j e s & C o . , 
P D R M l 15 I \ D. 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, Blokken, Scheggen, Trot-
toirtegeln, Smeltkroezen, etc. 

Leveren in den kortst mogelyken tijd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar teekening of 
model. 72) 

P O R T L A N D C E M E N T , 
„JOSSON 4> Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. B R A A T , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTKBDAM, Nieuwehaven No. 118 
„ AMSTERDAM, A . E . B R A A T .Fokke-

Simonzstraat 74. (66) 

O E L I N T & C ° , ROTTEROJIM. 
NIEUWE HAVEN N°. 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
(59) Vraag dessins enz. 

Mij. tot Vervaard, en Lever. 
Bouwmaterialen. 

van 

voorheen DE ERVEN H. TRIP. 
Botterdam. (77) Utrecht. 

CS 
03 

> 
03 

C S 

STOOMFABRIEKEN van 
D A K P A N N E N , V O R S T E N , B A A N T E G E L S , B A K K E N , C E M E N T - en 
K U N S T Z A N D S T E E N , H Y D R O Z A N D S T E E N , C E M E N T en I J Z E R , 
(syst. MONIKR) M O Z A Ï E K - en E F F E C E M E N T T E G E L S , R I E T P L A N K E N , 
T E R R A C O T T A , enz. 

Handel in Metselsteen en andere Bouwmaterialen. 
A. OOSTHOEK & ZOON, Alfen afd Rijn. 

Sterk coiieiirreerenile prijzen direct op aanvraag, (68) 

CO 
«-•» 
CD 
-1 
CO 

O 
e 

Uitgaaf van J. VAN DEB ENDT&ZOON te Maassluis. 

O M E BOUWMATERIALEN, 
b e s c h r e v e n d o o r 

« T . A m v a n d e r K l o e s . 

Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid f18.—. 
» „ gebonden „ 21.50. 

II I <I O l< II I I I I \ I . | V 

. . . . Met groote uitvoerigheid en voorliefde teekent de schrijver het steenbakkersbedrijf 
met al de daartoe noodige werktuigen, blijkbaar met het oog op aankomende induatrieelen, 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 ecïiter moot erkennen, dat zijn 
eigenaardige moeielijkheden heeft. 

Voor hem die in Indiü echter dikwijls zijn eigen materiaal moet zoeken of vervaardigen, zal 
daardoor dit boek menige nuttige aanwijzing bevatten. 

. . . . Juist de onbevooroordeelde onderzoekingen, die den heer Van der Kloea gemaakt 
heeft op het gebied der bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk 

(Bouwkundig Weekblad.) 

DE GROEVEN 
VAN 

J. MEVRIJS 
te Andernach a/d Hijn 

leveren sedert 1851: (8) 

la AndernachscheTras 
en Trassteen 

op strengste keur verder: 
IIHI.IF- of Z W K I I S Ï I . I A : L A -

VAGROTSTEEN beste en goedkoop
ste DIERSTEEN voor Tuinen,Terrassen, 
Tuinsalons, Fonteinen. Graftomben, enz. 

G r o o t e v o < > r r t i » < l 

STALEN BALKE 
in alle courante profiel 
op lengten van ö tot 

M r . , opklim 
mende 

egens 
het grootere 

d raagvermogen 
nen lichtere pro-

len in staal gebezigd 
worden, waardoor 8t8leil 

bulken voordeeliger in het ge-
ik zijn dan ijzeren balken. 

H. E. OVING Jr., m 
74 Haringvliet, B O T T E R D A M 

LEONARD SLIGCHER, fflonnickendam. 

tMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN 
uitmuntend fabrikaat en hilliike prils. 

BOREN, 
(76> 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R 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 e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrygbaar. 

FABRIEK . .KRAAIJENBURG', 
J70) Rijswijk {%.- II. 

Alle soorten van 

ZAGEN 
en 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de jijnste qUaliteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D. DOMINICUS & SóHNE, 
te Remscheid-Vieringhausen (Rheinl.) 

_ Gevestigd in 1822. (55) 
Vraag de geïllustreerde Pry'scourant 

^elke Wjj U gratis en franco toezenden. 

S T O O M G L A S S LIJ P E R U 
en FABRIEK voor het oriiameiiteeren van 

V E N S T E R -

SPIEGELGLAS 
(61) 

N AA UI-
FIRMA- e B 

G R A F P L A T E N , 
wit en zwart M A R M E R G L A S . 

ZANDBLAAS1ÏÏACHINE. \ Binijkst adres. 

Sierlijke Monsterboeken u-orden op aanvrage ventrekt-

VOCHTIGE MUREN. 
De sterkste proef die denkbaar is, 

geslaagd met 

PCLFORD's VERF, 
Eene oppervlakte in de K A Z E M A T T E N , 
ondei den Zeedijk te Vlissingen, waar 
water en salpeter letterlyk met stralen 
uitliep blijft tegen alle verwachting na 
gebruik van PULFORD's V E R F droog 
en kan beschilderd of gewit worden. 

In gebruik by' het Engelsche Gou 
vernement. Beteugelen van muren voor 
het behangen, vervalt by gebruik dezer verf. 

Generaal-agent voor Nederland, 

J. P.LAERNOESPz., 
Vlissingen. 

A g e n t o n g e v r a a g d . 

G R O E D E 
Buitenlust (Zeeland.) 

J. A. van de Sande, 
H A N D E L in 

11 1 

IJ E 1 I > E 
Machine-, Stoomketel- en 

Constructiefabriek. 
SCHKKPSBOUWWËRF 

met DVtMRSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooteii-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ (7) 

Zware en lichte SmeBwerken, 
A N K E R S, 

IJZEREN FN STALEN KETTINGEN, 
met c e r t i f i c a a t vuil I ^ l o y i l ' s 

en U n r e a u V e r i t a s . 

Mij. tot verv. en lev. van Bouwmaterialen 

voorheen D E ERYEN H. TRIP. 

G ROE VENPRIJZEN. 
Rotterdam. Utrecht. 
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(A I I I IOI IMIM 
„Van Baerle", 

E E \ I ii I A ii E \ T i: N voor 
Nederland (ii k o l o n i ë n : 

G* M. BOKS fr Co., 
A M S T E R l > A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) e l i X . 

M A N M 1 E I M K K 

P o r t l a n d - C f i m e n t - F a b f i e k , 
FABK1EK sifgFXs^ FABRIEK 

" ,{ (MIKNHMBI )J ll/MllluZ. 

Opgericht Opgericht 

1801. <^^0^ 1804 

Levert haar beproefd en voortreffelijk 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin 
dend, onder garantie van de grootste 
bindkracht, gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijks meer dan 450.000 
vaten. 

HOOFD - VERTEGENWOORDIGERS 
voor de Z u i d e 1 ij k e Provinciën: 

. W e d . A . Terkuhle & van Swijndregt 
R o t t e r d a m . 

Voor de Noorde l i jke Provinciën: 

DE BEER & LEHREN, 
A M S T E R D A M, (60) 

H A N D E L A R E N in 

Marmer en Bouwmaterialen. 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583 bij de Utrechtsche straat, 

A M S T E R f ) A M . 

LIFTEN. - KBANEN. 

Transporteurs. - Elevateurs. 
T J L T C B X J S . (63) 

DOMMEKRACHTEN. - VIJZELS. 

UTRECHTSCHE LOOD WIT FA BRIEK, 
l ^ i f l l l H . G r . 

GREVE ' 5 

Gt F C E V I C J t i « c ? I i t . 
is beter dekkend, lijn er, witter en beter 

kleurhoudend dan eenig ander; 
is bekroond door dcimXederl. Schildcrshoiiii, 

Tentoonstelling van Decoratieve 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 Ingenieurs, («emeentc-
Architeten en andere Autoriteiten in hunne 

L __ _ _ _ . | n _ bestekken voorgeschreven; 

wordt, tot waarborg van eehtheid, zuiverheid 
en goedgewicht, nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van Zegel, Etiket en Fa-

U w mmw • I I I brieksmerk, welkeallen wettigzüngedrponeerd; 
wordt steeds op de strengste keur goi-verd, des

verlangd inet certificaat van u i sprong. 
Men leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in . u , N , v. d. Dag'' 

dd. 31 Jan. 1887; in de „Huis- eu Decoratieschilder" dd. 1 Mei 188 7; in de 
„Ingenieur' dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de„ Schilder" di. 1 Mei 1889 ; in de 
„Opmerker dd. 15 Juli 1889 en 12 Juli 1890; in de . Ambachtsman' dd. 8 
Febr. 1890, en iu het „ B o u w k u n d i g Weekblad" dd. 5 Dec. 1891. (27) 

Verkrijgbaar bi] alle soliede Verfhandelaren en Drogisten. T T T T T T T r T T T T T T T T T T T T T 7 T T 7 T T i r T T T T 
TTTYTT f Y 

O T ^ d e r n o e l ^ i i a u roek&lev 
bouiomter laler), oerf 
7Daicl?lDeoUer), 

rtm L1JLL11J (96) 

A K C H I T I t A V E N 
en L I J S T E N , 

volgens b e s t a a n d of op te geven 
p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

K. W. KOGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijscourant op 
aanvraag gratis. (12) 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
I. V».I i M t l . l / . l V (73) 

8. B R U I G O M , 
AJÏXHEJIt. 

P. DOLK 4 ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

M O U S S E L I N E - . G E K L E U R D -
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carrt-. 
RUW S P I E G E L - , 

WIT- , KRISTAL- , BBOKI en M K L K -

G r L i A S . 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere ROZETTEN en 

RANDEN. 
GKBOOKN G L A S en D A K P A N N E . 

L e n z e n * en P a t r i j s p o o r t g l a z e r , 
(67) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF, OAGLICHTREFLECTCRS. 

1UJV0EGSEL van het Technisch gedeelte van „Architectura" van Zaterdag 19 Mei 1S94. 

A A N B E S T E D I N G E N . - {Vervolg.) 

WOENSI) u . 33 HEI. 
llullum (Fr.) Het bouwen van een pastorie voor de Ned. herv. 

gemeente. 
Kensel (N.B.) 2 uur. Het R. K. Kerkbestuur der pnroohie van 

0. Li. Vrouw Hemelvaart in een der lokalen van het klooster der 
Eciw. Zusters: het bouwen vau eene kerk met toren, traptorea, 
kooromgang en sacristie, aanw. op alle werkdagen van 1— 1 uur, 
Prinsengracht no. 1065 te Amsterdam. 

Itysoord (Z.H.) De bouwk. J . D. Uijterlinde te Uselmonde voor 
rekening vao den heer B. Visscher Pz: de weder opbouw zijner 
afgebrande landbouwersschnur ter grootte van 26 bij 16 M . en 
eenige daarmede in verband staande werken, in perceelen en massa. 

Scliagerbrug (N.H.) In het Wapen van de Zijpe: het onderhoud 
der poldergebouwen, bruggen, sluis, enz. 

'Piel. I uur. Hec gemeentebestuur: 1. het aanbouwen van een 
lokaal enz. aan de openbare lagere school a; 2. het leveren en 
stellen van scboolmeubelen in die school; 3. het aanbouwen van 
een lokaal enz. aan de openbare lagere school b; 4. bet leveren en 
stellen van schoolmeubelen in die school. 

Winterswijk. '2 uur. Het gemeentebestuur: 1. he' vergroot en 
der openbare lagere scholen in de buurt Woold en Huppel in 2 
perc.; 2. de leverin? van de daarbij beboorende scboolmeubelen, in 
4 perceelen. 

DONDERDAG 24 MEI. 
Amsterdam. 10 uur. De genie op het bureel Plantage-Lijnbaans-

gracb'. 1 : bet wijzigen en maken van aardwerken voor bet lort 
liciuiilen Uithoorn, onder bet beheer der genie aldaar, begr. f 36.000, 
bilj inzenden uiterlijk 23 Mei nam. 3 nur. 

liaarlem. 2 uur. (Iet gemeentebestuur: het maken van rioleering, 
bestrating enz., langs de Leidsche vaart ea in de nieuwe straten 
bij de li'iizeu der bouwvereenigiug Ons Belang ten zuiden vao de 
Leidaohostraat. 

Zierikzee. 1 uur. Het dagelijksch bestuur van het waterschap 
Schouwen, op 's Laudskamer, bestek no. 187: het herstellen eu 
onderhouden van de havenhoofden vau Zieriksee, gedurende het 
jnir 1394, in 2 perc.; bestek no. 1S8: het herstellen en onderhouden 
van de heulen, bruggen, duikers enz. van het waterschap, ged. het 
jaar 1894, in 5 perceelen en in massa. 

V RIJD AU 25 MEI. 
Almen (Geld.) 10 uur. Provisoren van bel Bonhof te Zutfer.» 

in het koffiehuis van Oviuk aldaar: het bouweu van een schuur op 
het erve Klein Resselink aldaar, aanw. 22 Mei Urn. 10 uur door 
den timmerman H. J. Wensii k. 

's-Urarcnhage. i uur. Het miuisterie van waterstaat, handel en 
nijverheid: het herstellen en verbeteren van de rijktelegraaflijnen 
tusscheu Arnhem en Zutpben, begr. f 2020. 

's-birnvenhagc. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, bandel eu 
nijverheid: het herstellen en verbeteren van riikstelegranflijnen in 
de prov. Zuidbollaud, Noordhoiland en Utrecht, alsmede voor het 
bijspannen vao één draad aan de bestaande palen van Amsterdam 
over Utrecht tot Goriuchem, begr. perc. 1 f 2170; perc. 2 f1150. 

Oudevrater. 4 uur. In bet hotel Doelen, namens de naamlooze 
vennootschap Oudewatersche stoomzuivelfabriek: het inrichten van 
eenige behuizingen tot roomboter- en kaasfabriek en bet bijbouwen 
van machine-ketelbuis, ij-huis, schoorsteen enz. 

ZATERDAG 26 MEI. 
Amersfoort. 11 uur. De architect H. Kroes, in het koffiehuis 

de Keizerskroon: 1. Het bouwen van een kapel met toren,sacristie 
en bergkamer; 2. het uitbreiden der R. K. begraafplaats aldaar. 

Ooventer. U uur. Het vereenigd college van het waterschap 
de Schipbeek, op het raadhuis, bestek 2: het bouwen van: 1. een 
omUstsluis met orug aan de Buurserbeek bij de Oortjesbrug, gem. 
Haaksbergen, met bijbehoorende werken, begr. f 6800; 2. eeu 
bolpsluia met brug bij den Haaksbergschen watermolen, gem. 
Haaksbergen, met bijoehoorende werken, begr. f 2450; 3. een 
S'ins met brug ter vervanging van de bestaande nieuwe sluis, gem 
Diepeubeim, met bijbehoorende werken, begr. f 2750; 4. een 
ontlastsluis met loopbrug van de Schipbeek naar de Koerhuisbeek 
bij liet Verlaat, gem. Diepenveen, met bijbehoorende werken, begr. 
f. '700, i D massa f 13700; bestek 3. het maken en leveren van 
'J'.er-, staal- en metaalwerk ten behoeve der kunstwerken vermeld 
°"<ier 2, 3 en 4 van bestek 2, begr. f 3350; bestek 4. het maken 
v»n een beek door het Bathmensche Veen ter vervanging van het 
gedeelte Schipbeek van ongeveer 200 M . benedeu de brug bij de 
vv'ppert tot ongeveer 1450 M . boven de Veerbrug te Bathmen 
£i m verband daarmede het aanleggen van parallelwegen, het 

'iiiwen van twee bruggen, een stuw en eenen inlantduiker met 
•"Jbehoorende werken, begr. f42000; bestek 5. het verbeteren 

der Koerhuisbeek en het gedeelte Schipbeek van de SnippelingtSjuis 
tot ongeveer 50 M. boven het Verlaat bij Deventer, begr. f4100. 

den Helder. 10 uur. De genie in de sociëteit dc Keusgczindheid: 
hel djen van herstellingen en vernieuwingen aan werken en ka/er-
ncgel.ouwen enz. te den Helder, onder beheer der genie aldaar, 
begr. f 5100. 

MAANDAG 28 MEI. 
Amsterdam. 1.30 uur. De Holl. ijzerenspoorwegmautschappij, in 

bet centraal personenstation, bestek no. 595: het vergrootun van 
de locomot:ereiloods en bouwen van een privaatgebouw inet 
bijbehoorende werken op het stationsemplacement Winterswijk 
(G. O. L. Spoorweg); bestek no. 598 : het maken van ophoogingen 
en verbreedingeo, het leggen en vei leggen van sporen en wissels, 
bet wijzigen en uitbreiden van kunst- en andere werkeu op het 
statiouscmplacemeat Teuge, begr. 7000. 

Deu Ham (Ov.) 12 uur. Het gemeentebestuur: 1. het verbouwen 
en restiureeren van school en onderwijze'swouiug te Vronmsboop. 
2. Het verbouwen van de school te Linde en het maken van eene 
afscheiding in eeu der schoollokalen aldaar. 

's-Hertogcnboscb 10 uur. Het gemeentebestuur: het uitvoeren 
van verschillende straatwerken, aanleg van trottoirs en rioleering. 

Hoor (Or.) Het gemeentebestuur: het bouwen van schoollokalen 
en annexe werken, ten behoeve der openbare lagere scboleu. 

Stadskanaal (Gron.) 11 uur. Het gemeentebestuur; 1. bet 
afbreken van een oud en het bouwen van een nieuw schoolgebouw 
te Onstwedde; 2. bet leveren van meubels iu die school; 3. de 
bijbouw van 2 lokalen met bijkomende werkeu aan de tweede school 
te Mus>elkanaa!; 4. bet leveren van meubelen in die school. 

DINSDAG 29 MEI. 

Utrecht. 2 uur. De maatschappij tot exploit, van staatsspoorwegen 
aan bet centraalbureau bij de Moreelse Laan, bestek no. 656: bet 
leggen en wijzigen van sporen en wissels voor de uitbreiding van 
het stationsempleceinent Sittard en de aansluiting van deu locaal • 
spoorweg Herzogenrath—Sittard aan den staatsspoorweg Maastrich t 
—Venloo en het verrichten van bijkomende werken, begr. f 20800. 

Weill (Oeld.) 2 uur. Het bestuur der coöperatieve roomboterfabriek 
in liet koffiehuis van de wed. Tb. Lammers: bet oouwen van een 
fabrieksgebouw met machinekamer, ketelbuis, stoomschoorstecn en 
verdere werken op eeu terrein aldaar, aanw. op den dag der besteding 
nam. 12.30 uur. 

WOENSÜAU 80 MEI. 

Voorschoten (Z. H.) 11.30 uui. De vereeniging v«n de U. 
Cathariaa van Senen, in bet koffiehuis bet Wapen van Voorschoten : 
den bouw eener kapel met traptoreas, sacristie enz. bij, alsmede 
annexe wijzingen en vernieuwingen in bet gestich: der EE. ZZ. 
Dominicanessen, bu'ze Bijdorp aldaar. 

DONDERDAG 31 MEI. 

Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, in het gebouw van bet prov. bestuur: het bouwen 
van eene brugwachterswoning bij de Vlotbrug te Weatgtaftdijk, be
boorende tot de werken van bet Noordbolltndsch kanaal, begr. f4500. 

VRIJDAG 1 JUNI. 
Leeuwarden. 12 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het uitvoeren 
van buitengewone bestratingen op de Rijkswegen in de provincie 
Friesland, begr. f 5000. 

MAANDAG 4 JUNI. 
's-Uravenhagc. 11.30 uur. Het ministerie van waterstaat, 

bandel en nijverheid, nan het gebouw van het. prov. bestuur: het 
vervangen van een gedeelte klinkerbcstratiug door keibestrating op 
den rijksweg der lste klasse no. 4, van 's-Gravenhage to' de 
Hoornbrug, beboorende tot de rijks groote Wegen in de prov. 
Zuidbollaud, begr. f 3286. 

WOENSOAH G JUNI. 
Assen. 2 uur. Het ministerie van waterstaut, bandel en nijverheid, 

aan het gebouw van het prov. bestuur: het bouwen van een 
basaltmuur ter vervanging van dc houten beschoeiing langs den 
zijtak van het Meppelerdiep, tusschen de brug over de Halkinnen 
en de Meppelcrsluis te Meppcl, beboorende lot de vterken van 
het Meppclerdiep iu Drenthe, begr. f 9700. 

DONDERDAG 7 JUNI. 
Haarlem. 1 • uur. Het miuisterie van waterstaat, handel eu 

nijverheid, uan het gebouw vnn het prov. bestuur: het herstclleu 
van de zuidelijke buitenvleugelremuiing der Oranjesluizen unbij 
Schclüngwoude, beboorende tot de we ken vun het Noordzceknnaal 
begr. f 1580. 
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UITSLAG- OP M U R E N , M U U R S A L P E T E R . (*) 

Heeds lang is de quest ie van grondig onderzoek naai
den aard en het ontstaan van den bekenden muuruitslag 
aan de orde. 

't Is dan ook een zaak, waarbij menigeen zich geïnteresseerd 
gevoelt. Of is 't niet ergerlijk voor een architect om zyne 
nieuw gebouwde scheppingen plotseling op verschillende 
plaatsen geheel met witte vlekken bedekt te zien en dan 
noch de middelen te kennen om ze na het te voorschijn 
treden, voorgoed te verdrijven, noch de middelen, vooraf 
in acht te nemen om te verhoeden dat ze ontstaan? En 
dat alleen, omdat de juiste oorzaak, waardoor zy ontstaan 
niet bekend was. tien nam aan dat in hoofdzaak de ge
bruikte mortel de schuldige was (*), en tevens dat verloop 
van tyd de kwaal van zelf doet verdwijnen — wanneer maar 
zon en wind de natuurlijke uitdroging van het metselwerk 
tot stand brengen. 

't l'ubliek zegt wel eens. dat die zoo geteekende huizen 
vochtig en ongezond zyn en jammer genoeg is in die bewe
ring een scliyn van waarheid, in zoover n.1. dat zy' voch
tig, dus ongezond kunnen worden. 

Dit hangt, af vau de bestanddeelen van den uitslag. 
Komen daarin voor zouten, die in sterke mate hygros-

copisch zyn, zooals glauberzout .Na2So4) dat per deel tot 
10 deelen water opslurpt, dan kan hun aanwezigheid aan
leiding geven tot gestadigen toevoer van groote hoeveelhe
den water, dat zy steeds aan de lucht onttrekken, waardoor 
'iet natuurlijke drogen van 't metselwerk plaatselyk tegen
gehouden wordt. Eerst dan is er gevaar, omdat de vochtig
heid van 't muurwerk, allerlei schadelijke gevolgen na zich 
sleept, voor de gezondheid der bewoners, o. a. door 
Onfrissche uitdamping, die een zekere natte kilheid in de 
vertrekken te weeg brengt, die zelfs by flink „luchten" niet 
verdwijnt Schadelijk ook voor 't gebouw zelf, eerstens door 't ont
trekken (uitloogen) van sommige bestanddeelen aan den mortel 
Waardoor deze week en los wordt. Doch hierover wordt 
verderop uitvoeriger gehandeld. (*) 

•V Literatuur, a. Deutsche Bauteituity van i$ Febr. '94 (No. 17.) 
b. Centrulblutl der Buuoerwattuug van 3 en 10 

Febr. '94. (No. 5 en fi.) Opstel van den 
architect MOORMANN.) 

c. Schriften der Naturforschendeti Gesellschalt zu 
Danzig. Hd. VIII, Heft 3. Opstel van OTTO HKI.M. 

Men vergelijke ook ons No. van 3 Aug. 1S93. 
> Ik voor mij ben stellig overtuigd, dat dit ook eter dikwijls 

het !?eval is. 
(") Men vergelijke ook hiermee bet achterstaande opstel 

•eering van Natuursteen". 

K. 
.Ver-

Verder geeft die ongewensclite aanwezigheid van vocht 
aanleiding tot zwamvorming, veroorzaakt doorloopend trek
ken van ingemetseld houtwerk (kozijnen, balken) en ten 
slotte veelal rotting daarvan. Hierby mag nog gesteld wor
den de mogelijkheid van 't bederven van behang- en schil
derwerk. Terwijl in sommige „erge" gevallen 't metselwerk 
zelf zóó aangetast wordt door de zouten, die dat water 
opgelost houdt, dat er afbrokkeling ontstaat. 

Wat nu de bedoelde uitslag betreft, die kan zyn van 
plantaardigen ot mineralen oorsprong. 

Die van plantaardigen oorsprong, wordt gevormd door 
de bekende algen. Zy verschijnen alleen by een bepaalden 
vochtigheidstoestand van 't metselwerk. Zij oefenen echter 
geen schadelijken invloed uit, reden waarom zy' buiten be
schouwing kunnen blijven. Minerale uitslag bestaat: a uit 
in water oplosbare zouten, of b. in water niet meer oplos
bare zouten. 

De. schadelijkste werking oefenen de oplosbare zouten uit, 
die zoowel chemisch als mechanisch mortel en steenen aantasten. 

De twee voornaamste zyn salpeter KNO., en glauber-
Na 2So 4. Het aanwezig zyn van salpeter in versch metsel
werk is zeer twijfelachtig, tenzij liet zand of water voor 
den mortel gebezigd, er mede verontreinigd waren. In ge
bakken steenen, zooals ze van den oven kemen, kan zelfs 
by zacht gebrande onmogelijk salpeter voorkomen. \h) 

Salpeter smelt n.1. by 300—340" 0. en wordt bij de 
veel hoogere temperatuur, die voor 't bakken noodig is, 
ontleed. Het te voorschyn treden van dit zout, hangt dus 
van andere invloeden af. 

Dan eerst geschiedt dit, als op de een of andere wyze 
't metselwerk in aanraking komt niet organische stoffen, die 
in ontbinding verkeeren, met ammoniak en andere stikstof-
houdende zelfstandigheden, echter onder gelijktijdig optieden 
van een bepaald soort splijtzwammen (Spaltpilzen.) 

Dit /iet men immer iu de nabijheid van privaten, urinoirs, 
beerputten, stallen enz. 

Genoemde organismen zetten de stiksof bevattende stoffen 
om iu salpeterzure, ook wel salpeterigzure zouten, meest 
van kalk en een weinig magnesium, dat veelal iu kalk 
voorkomt (Bitteraarde.) 

De chemische werking (verwoesting) van 't muurwerk 
wordt in hoofdzaak veroorzaakt door vrij salpeterzuur, dat 
immer tegelijk met de zouten ontstaande, den mortel ontleedt 
en de steenen invreet. 

De zouten zyn zeer hygrospisch, zooals gezegd, en smelten 
in de groote hoeveelheid water, die ze uit vochtige lucht op
slurpen ; zy' geven dus aanleiding tot ophooping van water 

(4) Wat zou Dr. ED. TUORN, de man van het lugutiit, hiervan 
zeggen? (Vei gelijk het No. vau 3 Maart j . 1.) v. i>. K. 
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in 't metselwerk. Bjj droog weder beweegt zich dat water 
naar de oppervlakte van 't metselwerk, waar 't onder afzetting 
der opgeloste zwavelzure en koolzure zouten verdampt, 
waarbij ook aan den mortel onttrokken'nitraten komen. 

De muur wordt dan bedekt, te beginnen bij de randen 
der natte plekken, met een witten, kristallijnen uitslag. 
Die randen zyn voor salpeter kenmerkend. 

Heeft dat vormingsproces van salpeter zeer langen tijd 
geduurd, dan komt er over 't metselwerk een grauwe slijm
achtige uitslag, oogenschjjnljjk als schimmel, die zonder 
kunstmiddelen niet meer verdwijnt. 

De Duitschers noemen dit verschijnsel Mauerfrasz of Sal-
peterfrasz; wy moeten 't omschrijven, b. v. als invreting of 
ver weering van metselwerk door salpeter. 

De hoeveelheid salpeter kan zoo aanzienlijk zyn, dat 
oud metselwerk dienstbaar gemaakt wor.lt, aan de winning 
er van. Te Parijs werden o. a. daartoe gebezigd, fundamen
ten van oude afgebroken gebouwen, die toegankelijk zyn 
voor allen afval, spoelwater uit oude riolen, zakwater, dat 
vuil van de straten meevoert, enz. 

De ontleding van den mortel, waarbij hy week wordt en 
van de steenen loslaat (dus feitelyk geen bindmiddel meer 
is) maakt ook 't metselwerk los en onbetrouwbaar, te meer 
omdat door regen, uitlooging of uitspoeling van den mortel 
uit de voegen kan plaats vinden. Het voorkomen van sal
peter kan dus na verloop van tyd bepaald gevaarlijk worden. 

Het eveneens uitslag vormende glauberzout, komt veel 
menigvuldiger voor dan salpeter. Men treft het in byna 
alle grondsoorten aan, dus ook in de klei, waarvan men 
steenen bakt. 

Het smelt pas bjj 8 6 0 ° C. en vervluchtigt by groote 
hitte moeielyk en in kleine hoeveelheden. Het blijft dus 
een bestanddeel van den gebakken steen. 

Behalve dit reeds in de steenen zelf meegebrachte glau
berzout, neemt metselwerk, dat met den bodem in aanraking 
komt, zonder voldoende beschermd te zjjn tegen het indrin
gen van vocht, uit den bodem een vrij groote hoeveelheid 
van dit zout op, en meestal tegeljjk met salpeterzouten. 

Ten slotte kan in de klei voorhanden zwavelkies de ! 

vorming ervan veroorzaken. 
De uitslag van glauberzout kenmerkt zich door een witte, i 

melige huid, alleen by droog weder ontstaande, bjj nat weder 
of regen nauw merkbaar. 

In versch gekristalliseerden toestand is glauberzout door
schijnend en houdt dan 10 deelen water gebonden. Bjj droog 
weer verliest het dat water en gaat dan over tot een 
witte, stoffige massa, die aan het muurvlak bljjft hangen, 
tot wind en regen haar wegvoert. 

De rol, die andere oplosbare zouten bij dit uitslaan spe
len, blijkt van zoo weinig beteekenis te zyn, dat zij niet 
in den kring dezer beschouwingen behoeven getrokken te 
worden. 

Een kenmerkend verschil bestaat er tusschen den uitslag 
van de oplosbare, en die van onoplosbare zouten, waarop 
later bij de bespreking der laatsten, wordt gewezen. 

Het ontstaan van den uitslag, zoo van de oplosbare, als 
van de onoplosbare zouten is afhankelijk van 3 voorwaarden. 

lo. Het uitslaande zout moet of in 't metselwerk reeds 
voorhanden zjjn, of de gelegenheid moet bestaan, dat 't zich 
vormen kan uit andere aanwezige bestanddeelen. 

2o. Het metselwerk moet zoo doordringbaar (poreus) zjjn, 
dat de vloeibare zoutoplossingen zich vry' tusschen de poriën 
kunnen bewegen. 

Echter moeten de poriën zoo lijn zyn, dat er geen in
wendige verdamping, gepaard met kristalschieting kan plaats 
vinden. 

3o. Moet de toevoer van vocht groot genoeg zjjn, om 
genoemde stroomingen der zoutoplossingen in de poriën mo

gelyk te maken, waardoor zjj naar 't oppervlak van het 
muurwerk worden verplaatst, waar zjj verdampen. 

Ontbreekt een dezer voorwaarden, dan is het ontstaan 
van den nitslag van zelf uitgesloten. 

De eerste voorwaarde, die van 't aanwezig zyn van 
het zout of zjjne bestanddeelen, behoeft geen verder bewijs. 

De hoeveelheden der zoutkristallen, die soms in de lucht 
aanwezig zijn, is zoo gering, dat zy geen aanleiding kunnen 
geven tot uitslagvorming. 

De tweede voorwaarde, de betrekkelijke fijnheid der poriën 
in den metselsteen hangt af van het meer of minder gaar 
branden of bakken. De klei bestaat (afgezien van een toe
slag aan zandt voornamelijk uit bizonder fijne deeltjes van 
een oorspronkelijk gesteente, waartusschen als bindmiddel 
dienst doet een door verweering ontstaan, gelei- of brijachtig 
mengsel van 't zelfde gesteente, dat deö graad van kneed
baarheid van de klei bepaalt. 

By het drogen verliest de brijachtige zelfstandigheid haar 
water en verhardt tot een vaste korst, die zoowel de knrrelg 
van klei als van zand omhult en samenhoudt. Het water-
verlies doet tevens tusschen de zand- en kleikorrels, die 
in doorsnede niet grooter zyn dan '/ioo m M - d e besproken 
poriën ontstaan, omdat de bry' daarby krimpt. Bij het bak
ken smelten de kleideeltjes, te beginnen aan hun oppervlakte. 
Daarby worden zy onoplosbaar. 

Bij zwak branden, treedt ook die smelting maar zwak 
in, zoodat dan slechts een dunne schaal den vasten samen
hang moet veroorzaken. 

Hoe sterker gebrand wordt, hoe vollediger de kleikor
rels smelten en hoe meer poriën dus door de gesmolten 
massa zullen gevuld worden; hoe meer zand- en kleikorrels 
zich tot een groot lichaam van gelyke dichtheid zullen 
aaneenhechten. Zoo zal in een goed doorbakken steen het 
aantal poriën, vele duizenden malen kleiner zjjn dan in een 
zacht gebrande. 

Een gevolg hiervan is, dat voorhanden oplosbare zouten, 
voor zoover ze niet by de hooge temperatuur ontleed en 
vervlnchtigd worden, voor 't grootste deel in de vloeibare 
massa ingesmolten worden. Dat wil zeggen: het grootste 
deel dier zouten is daardoor onttrokken aan den invloed van 
later indringend vocht. By minder goed gebrande steenen 
is 't tegenovergestelde het geval. Door de onvolledig smel
tende klei worden veel minder poriën opgevuld. De steen 
wordt dus poreuzer en neemt veel meer water op, terwijl 
van de voorhanden zy'nde zouten, slechts een geringe hoe
veelheid door insmelting in de massa, aan de oplossende 
werking van water wordt onttrokken. 

Nu zyn in deze steenen de poriën zoo nauw, dat kris
talafscheiding tegen hun wandvlakken slechts moeielyk kan 
geschieden. 

Gebeurt het echter, dan ontstaat ter plaatse een betrek
kelijk groote spanning. Dit is voornamelijk het geval dicht 
by d oppervlakte der steenen, omdat daar de verdamping 
't sterkst is. Dan worden de kleine kristallen als draden 
of stralen uit de poriën naar buiten geperst. 

(By vriezend weer is dit verschijnsel mooi te zien, als 
er een uitslag van ijskristallen over het metselwerk komt. 

Men ziet daarby wel stralen of naalden van 10 m>I-
lang. Hun doorsnede is echter veel grooter dan die der 
poriën, omdat er vocht nit de lucht op neerslaat, dat de 
massa vergroot.) 

Geheel zooa!s die naalden van ijskristallen nu, worden 
ook die stralen van zoutkristallen gevormd. Afhangend» 
van de vochtigheidstoestand van de lucht, als wind en tocht 
de vrye ontwikkeling niet tegengaan, slaan zy uit tot zijde
achtige straalbundels, of wel tot eene groote, uit rechte 
naalden opgebouwde pluim. 

Bevat vochtige lucht, hoe weinig ook van dezelfde z<>u" 

den, dan mag men aannemen, dat deze zich op de naalden 
afzetten, wat in sommige gevallen, als zydelingsche 
aangroeiing valt waar te nemen. De weerstand, dien de kris
tallen bjj hnn vorming in de fijnere poriën van onvolkomen 
gebrande steenen vinden, is ook oorzaak van de verwoes
tende werking, die zy op het metselwerk uitoefenen. 

Als eenmaal de daarby' door de kristallen uitgeoefende 
druk op de wanden dier poriën, de trekvastheid, waarmee 
de kleinste steenkorrels aan elkaar hechten, overtreft, dan 
moet er scheuring, of breken volgen. 

Dit heeft plaats dicht by de hardere bnitenkorst, die 
daardoor losraakt en afbrokkelt. 

(Analoge spanningen worden opgewekt door 't bevriezen 
van water in de poriën.) 

De in de klel-pers gevormde steen is zeer ongelyk in 
dichtheid. Aan den omtrek is deze 't grootst, en neemt naar 
binnen af. Tydens het branden blijft dit zoo, totdat vol
komen doorbakking of gaarbranding is ingetreden. 

Duidelyk is het, dat de ondichtere deelen 't meeste water 
opnemen. Bjj het bevriezen zet het water uit; vindt het nu 
geen voldoenden uitweg, dan begrypt men, dat op de dichtere, 
hardere buitenkorst, een groote spanning wordt uitgeoefend. 

De uitzettingskracht ('"') van het ijs werkt daarop. Nu 
is ijs echter min of meer samendrukbaar, dus die volle 
kracht zal wel nooit in werking treden. 

Toch zal bij minder goedgebrande, dus minder vaste 
steenen, die uitzettingskracht licht de grens van genoemde 
trekvastheid overschrijden, waardoor de korsten afspringen. 

By gepleisterd muurwerk is de uitwerking tweeërlei. 
Zoolang nog de pleisterlaag zich vast aan den muur hecht, 

wordt deze geheel doortrokken met 't zont. Ten slotte 
zullen zich kristalpltiimen erop afzetten. 

By tiet meer vastgehechte pleisterlagen, scheidt zich 
het zont af, tusschen pleisterlaag en muur. terwyl in de 
buitenlaag blazen ontstaan. Bij droog weer verliest de 
pleister weer het opgenomen vocht. Dan verharden de blazen. 

Na herhaald nat en droog worden begint de pleister at 
te brokkelen. (By het bevriezen van versch aangebrachte 
pleisterlagen, doet zich het verschijnsel dier blaasvorming 
ook voor). 

In een vochtige kamer in een oud huis vond MOORMANN, 
van wien deze onderzoekingen uitgingen, tusschen de pleis-
laag en den muur, een kristalkorst van 20 mM., die de 15 
mM. dikke pleisterlaag had doen uitwijken 

De derde en belangrijkste voorwaarden voor 't onstaan der 
uitzweetingen is de toevoer van water in de poriën deï
st eenen. 

Daarvoor kunnen vele oorzaken bestaan. 
Optrekkend vocht uit den bodem, regen, condensatie en 

zweetwater, lekken in buisleidingen, goten enz. 
Hy droog metselwerk treedt geen uitslag op. 
Door de capillaire kracht, zuigt, afhankelijk van de 

bard- of dichtheid van den steen, 't water meer of minder 
diep in 't muurwerk, waardoor microscopische stroomen en 
tegenstroomen in de poriën ontstaan, op de wjjze als kleur-
stroomingen op zeepbellen door elkaar loopend. 

Zjj voeren de opgeloste zouten steeds naar de oppervlakte 
der steenen, tengevolge van verdamping aldaar, waarbij 
op de beschreven wyze de kristal-afscheiding plaats grijpt. 

Aan de buitenzijde van het metselwerk zorgen wind en 
regen voor het wegvoeren van den nitslag. 

Binnenshuis en daar, waar noch regen noch wind ze 
kunnen bereiken, hoopen zich de kristallen steeds op. 

Men ziet dit onder deklysten, in de hoeken van pilasters enz. 
Met den vochtigheidstoestand staan de uitzweetingen van 

onoplosbare zouten in nog nauwer verband, daar zjj alleen 

C) Zij wordt gesteld op ± 38 KG. per cM». (ia theorie). 

te voorschy'n komen bjj zeer grooten toevoer van water. 
Het zjjn gewoonlijk koolzure en zwavelzure kalk (met 

magnesia); kiezelzure zouten komen weinig voor. 
Regen heeft geen invloed op deze soort van nitslag. Zjj 

kunnen zich dus jarenlang staande houden, tot ze eindelijk 
bij verdroging kruimelig worden, afbrokkelen en wegwaaien. 

Uiterlijk zyn zeer onderscheiden van den oplosbaren 
nitslag, namelyk door hun glazuttrachtig aanzien. 

De vorm van den uitslag is als lange streepen of ban
den, loodrecht naar beneden loopend, terwyl de andere als 
wollige vlekken of kringen op eiken steen afzonderlijk wor
den waargenomen. Door toevoeging van znren, bruisen de 
onoplosbare heftig op, waarom men ze verwijderen, af-
wasschen kan met verdund zoutzuur. 

Bevatte de steenklei zwavelkies of eenige andere zwa-
velverbinding, dan wordt allicht ijzervitriool eu zwavelzuur 
gevormd, dat de genoemde zouten voor een deel omzet in gips. 

Koolzure zouten ontstaan aldus: 
't Koolzuurhoudend regenwater moet in 't metselwerk 

kunnen dringen, de kalk oplossen, ontleden en verplaatsen 
naar de oppervlakte en daar by verdamping weer afzetten. 
By versch metselwerk zal dit 't gemakkelijkst gebeuren, 
omdat daarin de mortel nog week, niet versteend, is en 
dus de kalk nog licht op te lossen en te ontbinden is. 

Deze afzetting heeft in vorm iets van druipsteenforma-
tie. Zy' treden op bjj bruggewelven, viaducten, overwelfde 
kelders en groote riolen, die onvoldoende beschermd zyn 
aan 't bovenvlak. 

De kleur van den glazuurachtigen uitslag is wit, geel, 
groen of blauwwit, en hangt af van de verontreiniging 
van de kalk (*). 

By tuit- en trapgevels, met rollagen gedekt, is deze uit
slag een gewoon verschijnsel, vooral als de vorst de specie 
der voegen heeft doen uitvriezen, zoodat de regen gemak
kelijk kan indringen. In 't algemeen zullen overal, waar vorst 
de voegen losmaakt, en spleten in 't metselwerk doet ont
staan, die als 't ware den weg voor 't indringend regenwater 
aangegeven, deze uitzwetingen te voorschy'n komen. 

Wordt dan echter het metselwerk hersteld en de toegang 
voor het water gedicht, dan gaan zy van zelf w>g. 

Ook is dit het geval, als nit de voegen de kalk tot zoo 
diep is uitgeloogd, als het regenwater kan indringen. 

Dit werd onder de rollagen van kerkramen opgemerkt. De 
voegen waren tot zekere diepte uitgespoeld, toen de witte 
uitslag verdween, doch verdere werking had er niet plaats. 

Zoolang echter het regenwater den mortel kan bereiken 
en aantasten, zal de uitslag te voorschijn treden, iets wat 
by eeuwenoud metselwerk (vestingmuur van Ry'sselï is 
waargenomen. 

Als voorbehoedmiddel tegen den uitslag laat zich in het 
kort aangeven, dat men slechts heeft te zorgen, dat de drie 
voorwaarden, waarvan zyn ontstaan afhankelijk is, uiet ge
lijktijdig kunnen optreden. 

De eerste twee zyn van de hoedanigheid van den met
selsteen afhankelijk. Hy aanwending van degelijk, goed ma
teriaal kan men ze vermijden. 

Kan het om de eene of andere reden echter niet, dan 
moet men des te meer nadruk leggen op bescherming van 
het metselwerk, op zorgvuldige buitensluiting van het grond
water, vooral op het weren van ammoniakhoudende vochten (•) 
en, waar buisleidingen zyn. zelfs de kleinste lekken trachten 
te voorkomen. 

(•) Klauw en groen worden door SKKOKB en HAUENSCRIXD toege
schreven aau vat-adii;.verbindingen. 

(') Z o o streng mogelijk tegengaan dat 'I werkvolk, uoch tegen 
het versclie metselselwerk, noch tegen de slrentassen watert. 

Voor het begieten der steenen liefst leidingwater gebruiken, 
geen slootwater. 

http://wor.lt
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Verder te zorgen voor waterdichte afdekking van horizontale 
of schuine eindvlakken en deze, als de vorst ze benadeelt, 
direct herstellen by gunstiger weer. 

Ten slotte alle voegwerk nalaten, wanneer men na kan 
gaan, dat het by het intreden der vorst nog niet volledig 
kan uitgedroogd en versteend zyn en dus voor stukvriczen 
niet gewaarborgd is. (8J 

Buitenbepleistering is by gebruik van slechten baksteen 
ook zeer aan te bevelen, want de uitslag die nog voor
komt op door bepleistering beschermde muren, neemt zelden 
een gevaarlyk karakter aan. Zy verdwijnt reeds na het 
eerste jaar van den bouw, als maar het metselwerk voor 
vocht gevrijwaard is. 

Om reeds te voorschijn gekomen uitslag te doen ver-
dwynen, is het, als geen opstijgend grondwater de oorzaak 
is, dikwyls voldoende om alle ondichte plaatsen in rollagen, 
vlechtingen, uitgevallen voegen, by goten en leidingen te 
herstellen, door uitbreken en zorgvuldig aanmetselen. Heeft 
men uitslag aan de binnenzijde, dan kan men de buitenzijde 
met een goede cementpleisterlaag hekleedeti, met waterdichte 
metselsteen of tegels blindeeren, eeu leibedekking aan
brengen of wel den buitenkant verven, teren ot asphalten enz. 

Hierdoor wordt dan voornatnelyk het indringen van re
genwater belet. Natuurlijk moet men dan tegen het indringen 
van grondwater ook voorzorgsmaatregelen nemen. [b.v. door 
asphalt-isoleerplaten ;")] want, zoo er nu van een andere 
zyde vocht in 't metselwerk komt, is de weg om 't. door 
verdamping te verliezen aan de buitenzijde afgesloten. Maar 
al te dikwyls ziet men, dat een waterdichte pleisterlaag, 
op een vochtigen muur aangebracht, den vochtigheidstoestand 
van de muur doet verergeren in plaats van verbeteren. 

Kan nu gevoegelyk geen pleisterlaag worden aangebracht, 
zooals bij monumentale gebouwen, dan probeert men in 
Puitschland deu inwendigen uitslag veelal onzichtbaarte ma
ken, door voormetseling (met spouw' van dun metselwerk 
of rietplanken, kafplaten enz. en verdere gebruikelijke midde
len, die echter meestal by vensteropeningen enz. tot knoei
werk aanleiding geven. Ook de aanwending van een asphaltlaag, 
door spijkers in de voegen gesteund, die later gepleisterd 
wordt, kan dan dienst doen. 

#ooals men echter ziet, zyn de middelen om uitslag te 
verdrijven in werkelijkheid geen andere dan die, welke 
men aanwendt om vochtige muren droog te maken of niet 
hinderlijk te doeu zyn. 

In pleisterlagen van ceiuentmortel komt ook wel eens 
uitslag voor. Zy ontstaan waar het. metselwerk nog te veel 
water inhield, b.v. in de later dichtgemetselde openingen, 
waarin de kortelingen der steigers gerust hadden. Zy verdwy-
nen echter van zelf, by 't uitdrogen van het metselwerk. 

In liet reeds genoemd opstel over „Verwering van natuur
steen" is gesproken over de invreting, die mortels in zand
steen veroorzaken. MOOHMANN geeft 't volgende als reden 
op, waarom dit niet by baksteen gebeurt: 

De kalk uit de mortel doet aan het oppervlak der stee
nen een brijachtige laag kiezelzure kalk ontstaan, die belet 
dat de yzerzouten uit de mortel in den baksteen dringen. 
Zy kunnen dus niet, als by zandsteen, aanleiding geven, 
tot die, niet weg te helpen roestvlekken. 

Üeljt, 16 April 1894. P. A. SCHROOT. 
( 8 ) «Jeu kan gerust gijn gBng paan met het voegen, als men 

maar zorgt p°noeg zand in metsel- en voegspecie te hebben. 
Vergelijk Aanstrijken tan pannendak in het No. van 12 Mei 1894. 

V. D. K. 
(*) Zie ons opstel daarover in Bouwk. Weekblad van 14 Jan. 

1894, ook de Ambachtsman van 24 Nov. 1893. 

V E R W E R E N V A N N A T U U R S T E E N . 

Chemisch onderzoek heeft in den laatsten ty'd bewezen, dat 
wat men kortweg verweering van zandsteen enz. noemde, 

en vrij algemeen op rekening van klimaat ot lucht stelde, 
eigenlijk ontstaat door de schadeljke inwerking der in de 
voegen gebruikte mortels. 

In 't gebouw der Polytechnische School te Charlottenburg. 
bemerkte men op plaatsen, die geheel aan atmosferische in
vloeden onttrokken waren, kort na 't stellen van den 
zandsteen, daarop zoutachtige uitzweetingen. En. zooals men 
aan de randen van dien uitslag zag, altijd tot zoover, als 
't mortelwater in den natuursteen was gedrongen. 

Spoedig daarna brokkelde de oppervlakte van den steen 
af en volgde verdere vernieling van den steen, 
De moleculen raakten al losser en losser, totdat eindelyk 
stukken uitvielen, die gaten ter grootte van een noot deden 
outstaan. 

Op andere plaatsen ging de verwoesting meer gelykma-
tig over de geheele oppervlakte voort. Toch bleef alt.yd 
waar te nemen, dat de werking juist zoover ging, als 't 
mortelwater diep in den steen was ingedrongen. 

Het verdere bleef gaaf. 
By' de kroonlijst hadden inzonderheid de gootlijststukken 

van de verweering te lyden. Sterk vooruilspringende leeu
wenkoppen, hoewel evenzeer blootgesteld aan atmosferische in
vloeden, bleven onaangetast, blijkbaar omdat 't mortelwater 
tot zoover niet was doorgedrongen. 

De gebruikte mortel was trasmortel, met 't oog op 
te verkrijgen grooteie vastheid voorgeschreven. 

't Feit van die snelle ver weering baarde nogal opzien, 
zoodat men scheikundig onderzoek noodig achtte. 

De genoemde uitzweetingen bleken in hoofdzaak te be
staan uit glauberzout (Na2So4). 

Uitgebreider onderzoek van vele soorten van zandsteen, 
verricht door BOLTON (zie Dingier 's Polyt. journal (fj. 
1890 pag. 278-303 en 1893 pag 289 enz.) leerde, dat 
in alle soorten van zandsteen, zwavelzuur (H.,So4) voor
handen was, soms tot vrjj groot gehalte "(0,097 ° / 0 by 
Rackwitzer zandsteen'. 

Hiermee was de oorzaak gevonden: het tras bevat alkaliën, 
die ten deele in 't mortelwater opgelost, in den steen dringen 
en daar, door 't zwavelzuur van den steen, omgezet worden 
in glauberzout en natrium-hydroxyde. 

Het laatste zet zich met ander vrij zwavelzuur ook 
weer om in glauberzout. Dit glauberzout nu tast de klei
achtige bestanddeelen van 't bindmiddel (den mortel) aan 
en zet die om in sulfaten, waarby weer natrium-hydroxyde 
vrij komt. Met dit hydroxyde begint nu 't proces weer van 
voren af aan. De magnesium- en calciumzouten ondergaan 
dezelfde veranderingen als de aluinaarde. 

De sulfaten dier drie stoffen zweeten aan de oppervlakte 
van den steen uit en worden door regen, wind enz. wegge
voerd. Doch 't bindmiddel heeft eenige zyner bestanddeelen ver
loren en is nu los en week gemaakt. By' genoemd gebouw is 
thans na 13 jaren dit verweeringsproces nog niet geëindigd. 

Daar ook gewone hydraulische kalkmortel een nog vrij 
hoog percentage aan alcalischen toeslag bezit, kan men wel 
zeggen, dat scheikundig onderzoek van den te bezigen zand
steen, vooral wat 't gehalte aan H 2 S0 4 betreft, meer dan 
noodig is. 

Zelfs harde kalksteen bleek niet bestand. In de vesti
bule heeft men den sokkel van een beeld gemetseld uit 
baksteen in cementmortel, deze verder bekleed met dunne 
platen van Belgischen hardsteen en daarop aangegoten 
met gipsmortel (zwavelzure kalk) — CaS0 4 — . 

Ook in dit geval hebben de alkaliën in den cementmor
tel met het gips glauberzout gevormd, dat verder verwoes
tende werking op de kleihouiende kalksteen heeft uitge
oefend. Maar ook uit een andere oorzaak blijft hardsteen niet 

(f) BOLTON. Ueber Verwitterbarkeit k'.stiacher Qesteiue. 
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onaangetast, voornamelijk door zyn gehalte aan ijzeroxydule. 
Uit ijzeroxydule wordt onder toetreding van zuurstof uit 

de lucht veranderd in yzeroxyde, waarbij de kleur van den 
hardsteen donkerbruin wordt. Oe oppervlakte schilfert af 
door uitstooting der moleculen by de vergrooting van 
volume door de verdere oxydatie van ijzeroxydule. 

Onder de afschilfeiïng vertoont de hardsteen weer zyne 
oorspronkelijke kleur. 

Dit laatste werd ook by een met hardsteen bekleeden 
sokkel, (binnenshuis) waargenomen. 

Of hiermee dan de verwoesting ophoudt of wel nog 
verder doorgaat, kan eerst een verder voortgezet onderzoek 
leeren. 

Delft, 10/4 '94. P. A. S. 

A A N B E S T E D I N G E N . = 

Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG 28 MEI. 
Amsterdam. 1.30 uur. De directie der Holl. IJzeren Spoorweg-

Maatschappij, in het centraal personen t̂ation, in het lokaal naast 
de wachtkamer 3e klasse (ingang Vestibule), bestek no. OUO: het 
bouwen van eene wacbterswoning en het maken van afsluitingen 
nabij het stations-emplacement Enschede. 

Dordrecht. I uur. Het gemeeulcbestuui: het inrichten van 
een gebouw tot het bewaren vau archieven met woning voor deu 
portier en tijdelijk kantoor van den havenmeester, aau het Groote-
kerksplein aldaar. 

Het I.oo. 2 uur. De rentmeester van het kroondomein rentambt 
het Loo, ten zijnen kautore: bet afbreken van een boerenhuis, 
behoorende tot de bouwhoeve de Eendenkooi bij Vaassen, eu het 
daar ter plaatse weder ophouwen van eeu huis en een sc'iuur met 
bijlevering van een gedeelte der benoodigde materialen en verder 
bet verrichten van eenige uerstelliugen aan de overigen bouwhoeven 
vau het kroon-domein, aanw. op het terrein de Eendenkooi op 
24 Mei nam. 2 uur. 

Stryeu (ZH.) 1 uur. Het bestuur van het Oudeland Strijeu, in 
de herberg van A. Vermeer i het maken der aardccaau en het 
begrindeii vaa het Zandweegje in genoemde polder, ter lengte van 
5SU M., aanw. 28 Mei, 'smorg. 10 uur. 

DINSDAG 29 MEI. 
liussem (N.H.) 12 uur. In het hotel de Rozenbooni: het bouwen 

van twee villa's op een terrein gelegen aau den Brinklaau aldaar. 
WOENSDAG 30 MEI. 

Delft. 8 uur. In het café de Prins van den heer C. 8. Berkhout 
voor zijne rekening: het maken van eeu aanbouw met bovenwoning 
tegen zijn café, aanw 23 Mei 'smorg. 11 uur. Tot deze inschrijving 
worden alleen DcHtsc'.ie aannemers toegelaten. 

s-Gravenhage. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
nijverheid: het aanbouwen van eenige lokalen aan het departement 
vau Financiën aldaar, begr. 5497. 

DONDERDAG 31 MEI. 
's-Hravenhiige. 2 uur. Het gemeeutebestuui i het verbouwen 

van de burgerschool van meisjes aan de Aljehstraat. 
Haarlem, 11 uur. Het ministerie vau waterstaat, handel eu 

nijverheid, aau het gebouw vau het prov. bestuur: bet verbeteren 
vau een gedeelte van den rijksweg Alkmaar—Nieuwediep, ouder 
de gemeente Alkmaar, behoorende tot de groote rijkswegen in de 
Pr»v'. Noordh.lland, begr. f 2000. 

Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
"ijverkeid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het verbeteren 
•au een gedeelte rijksweg aan de oostzijde van het Noordhollandsch 
kanaal, onder de gemeente Alkmair, behoorende tot de werken 
"»u het Noordhollandsch kanaal, begr. f 1200. 

VRIJDAG 1 JUNI. 
Middelburg. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

"'j'erucid, aan het gebouw van bet prov. bestuur: het verrichten 
van eenige bestralingeu op den Rijks grooten weg der le klasse 
1 1 0 3, op Zuid-Beveland, begr. f 3000. 

KATERDAG 2 . H M . 
Vursseveld (Geld.) 2 uur. Het gemeentebestuur van Wiscb:bet 

Douwen van een post- eu telegraafkantoor met directeurswoning 
alle daartoe behoorende leveranticn te Terborg. 

'liggingen. 2 uur. De Vlissingsche duinwaterleiding-maatschappij: 
' e l bouweu van een hoogreservoirgebouw aldaar. 

MAANDAG 4 JUNI. 
Dordrecht. 1 uur. Het gemeentebestuur: het afbreken van 

eenige gebouwen, het makeu van een kantoor met opzichterswoning, 
het gedeeltelijk vernieuwen vau een bestaand magazijn, het makeu 
van een kolenloods en een bergplaats voor ijzeraarde, ten dieuste 
der uitbreiding vau de gasfabriek. 

Delft. 12 uir Het gemeentebestuur, bestek 6: het vergrooten 
van het gebouw der Indische instelling; bestek 8- het verbeteren 
eu vernieuwen van de oevervoorzieuiug langs het Jaagpad vau Delft 
naar Over>cliie. 

Dordrecht. 1 uur. Het gemeentebestuur: het restaureeren en 
mciib leeren der zaal, bestemd voor da vergaderingen van den 
gemeenteraad en der wachtkamer in het raadhuis der gemeente. 

Schiedam. 7 uur. De gemeente-gasfabriek, bij den Directeur: 
het doeu van verfwerk aan genoemde fabriek. 

Ziiidlaicn (Dr.) 1 uur. Het gemeentebestuur: I. het. verbouwen 
van het schoolgebouw te Zuidlaarderreen; i . het leveren van 
meubelen in die school, aanw. 'smorg. In uur. 

DINSDAG 5 JUNI. 
Utrecht. 2 uur. Maatschappij tot exploit, van staatsspoorwegen, 

aan bet centrealbureau bij de Moreelse Laan, be*'ek no 057: liet 
maken van bureaux enz. cn eenige diverse inrichtingen met bijbe
hoorende werken ten behoeve vau de werkplaat» van weg en werken 
op het station aldaar, begr. f (1700. 

DONDERDAG 7 JUNI. 
Nijmegen» 3 nur. Het R. K. Parochiaal Kerkbestuur vau den 

H. Ignatius, in het café van W. G. Geurls, Molenstraat 99: het 
het bouwen van eeu kerk met bijbehooren en pastorie in de 
Mclenstrnat, aanw. 4 Juni 'smorg. 1 I uur. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het maken van eeu kustbatterij op liet Vuurtoren-

eiland unbij Uurgerdam. Laagste Dekker eu (jregor aldaar voor 
f 102 500. 

Amsterdam. Het bouwen van eeu stoomgemaal ouder de gemeente 
Nederl'ors' den Merg. Laagste B. Meijer aldaar voor f 29S20. 

Amsterdam, tiet maken van eeu lijtuigeuloods, niet audeie 
werkeu aau het station le Hoek van Hollaud. Laagste G, D. van 
Doorn aldaar voor f 2O."40. 

Amsterdam. Het uitbreiden van de stationsemplacernenten Haaks
bergen, Borculo, Eibergen, Aalten, Varsseveld, Terborg, Doetincbem 
en Neede. Laagste W. F. Weijers te Tilburg voor f 15.383. 

Amsterdam. Het maken van een zinkeu afdekking boven de 
uitgangstiinuels van het. centraal persouenstaliou te Amsterdam 
met bijbehoorende werken, volgens bestek no. 594. Laagste C. J . 
Maks Jz. aldaar voor f 2520. 

Amsterdam. Het verboogen van het remisegebouw bij de loco-
motievenloods en het makeu van een twecd-n waterbok met 
bijbehoorende leidingen op het statiouseinplacement den Haag, 
volgens bestek no. 592. Laagste H. Wieulioven te Schiedam voor 
f 3977.50. 

Aalten. Het bouwen eener kerk met toren, traptoren, transept, 
kapellen, sacristie, portaal enz. Laagste G. II. Ditters te Nijmegen 
voor f 34.590. 

Apeldoorn. Het amoveeren van het perc. in de Dorpstraat thans 
bewoond door den heer van Es, eu bet daar ter plaatse neder 
opbouwen van een dubbel winkelhuis. Laagste Kamphuis en Schlei-
kelman aldaar voor f 9400, gegund. 

Berlicum. Het Louwen vau een school met ouderwijzerswoning, 
privaten en bijbouw tc Berlicum. Laagste P. YVeijts aldaar voor 
f 10 420, gegund. 

Delft. Het doen van herstellingen eu verbeteringen aan militaire 
gebouwen te Delft, onder bebeer der genie te '-sGravenhoge. Laagste 
D. Huurman aldaar voor f 4180. 

Enschede. Het verbouwen van een woonhuis, op een terrein 
gel-gen aau dc Marktstraat, onder beheer van den architect H. 
Reijgers. Laagste II. Fleege voor f 16S5, gegund. 

's-liravenliiige Het uitvoeren van voLooiingswerkcn nabij de 
uitwateringssluis van bet Noorder-afwaieniigskanaa! bij het Keizers-
veer. Laagste J. Monster te Vreeswijk voor f 9748. 

's-Hraveuliage. 1. Het doen vau herstellingen aau militaire 
gebouwen. Laagste VV. Franke aldaar voor f 5200; 2. het leveren 
van kazeruenieubeien en stalvoorwerpen. Laagste dezelfde voor f '400. 

's-Graveiihuge. Het bouwen van 0 bewaarderswoningen bij de 
cellulaire gevangenis te Groningen. Laagste F. Y. Jelsma te Groningen 
voor f 15.368. 

s-Gravenhiige. Het onderhoud van het pos*gebouw te Aruhcni, 
van deu dag der kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding 
tot 31 Dec. 1890. Laagste J. de Ruijter te Arnhem voor f 1330. 
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Haarlem. Het herstellen der buitenvloeddeuren der groote en 
kleine opening «au de schutsluis Willem I. Laagste A . Brugman 
te Zaandam voor f 675». 

Haarlem. Het uoen van voorzieningen aan militaire gebouwen 
bij en le Haarlem. Laagste J. A. Jonker aldaar voor f 445. 

Haarlem. Het bouwen van een bazaltmuur langs de haven op 
Vlieland, bestek DO. 94, dienst 1894. Laagste M. Daalder te 
Terschelling voor f 6400. 

Hrinkeiiszand. Het afbreken en weder opbouwen van eeu 
koetshuis. Laagste J. van Uuijveubode aldaar voor f 650, gegund. 

den Helder. Het maken van een loods in bet bastion Dirk» 
Admiraal. Laagsie F. Steenmao aldaar voor f 5759. 

's-Herlogeultosuh. Het bouwen van eeu kweekschool voor 
roomsch katholieke onderwijzers op een op te hoogeu tcreiu in 
de St. Josepbstraal aan het Park en de Nieuwstraat. Laagste A. 
J . C. van Mieilo n l n V . r voor f 103 000. 

k a m p e n . Het afbreken der bestaande eu bet bouwen eeuer 
nieuwe klepbrog nabij de voormalige Hagenpoort. Laagste B . f. d. 
Mt ii!ni aldaar voor f 1519, pegund. 

Maarden. Pere. 1 Het doen van herstellingen en vernieuwingen 
aan kazerne en andere gebouwen te Naardeu. Laagste M. P. van 
Wettum aldaar voor f 3259; pere. 2. bet doen van bestellingen 
en verbeteringen aan de werken te Naardeu. Laagste dezelfde 
voor f 419S. 

Meuw-Namen. Het vergrooten der openbare school te Nieuw-
NHIIICII, gemeente Clinge. Laagste E . de Munten te Clinge voor 
f 4428 40. 

Kottordam. Het bouwen van een gymnast;ekschool aan de 
Helmerstiaat. Laagste A. Kos Koolbaalder aldaar voor f 17666. 

Sloterdtjb. Het maken van eenig schoeiingwerk en reparation 
en onderhoud van den watermolen. Laagste J. H. van den Bcrgh 
te Amsterdam voor I 63S. 

ADVERTENTIËN. 
Mij. lo l Vervaard, en Lever, van 

lloinviiiiiteriiileii. 

STRAATKEIEN. 
voorheen 1)E EK VEN 11. TKIP. 
Rotterdam. (77) Utrecht. 

LICHTDRUKPAPIER, 
Zwaar, Prima kwaliteit, zeer gevoelig, 
rol 1 X 10 Meter . . f 6 . -

„ 0.75 X 10 Meter . . f 4 . -

H, J. T. MAT V E L D , 
Schrijf - en Teekenbehoeften, (56) 

Wagenstraat 27, Den Haag. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E PRIJZEN. (73) 

8. B R U I G O M , 
A BH HEM. 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R 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 e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBURG", 
(70) Rijswijk (Z.-lf. 

Mij. tot verv. en lev. van Bouwmaterialen 

voorheen D E ERVEN H. TRIP. 

GROE VENPRIJZEN. 
Rotterdam. Utrecht. 

Carboliueum. PORTLANDCEMENT, 
TE KOOP aangeboden: 

EEN PARTIJ 

CARBQLINEDU, 
aan de strengste eischen voldoende-
Adres met franco brieven onder No. 99, 

aan het Bureau dezer Courant. 

„JOSSON Cor 
HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 

voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 118 
„ AMSTERDAM , A. E. B R A A T Fokke-

Simonzstraat 74. (66) 

CO 

cd 
STOOMFABRIEKEN van 

D A K P A N N E N , V O R S T E N , B A A N T E G E L S , B A K K E N , C E M E N T - en 
K U N S T Z A N D S T E E N , H Y D R O Z A N D S T E E N , C E M E N T en I J Z E R . 

O (syst. MONIKR) M O Z A Ï E K - en E F F E C E M E N T T E G E L S , R I E T P L A N K E N , 
O T E R R A L ' O T T A , enz. 

o Handel in Metselsteen en andere Bouwmaterialen.* 
e A. OOSTHOEK & ZOON, Alfen a d Rijn. 

CD Sterk conciirreereiide prijzen direct op aaiitraug, (68) 

CD 
-1 

CO 

=? 

O 
O 

De Portland-Cement-Fabriek 
T A S 

STAATS-
MEDAILLE. 

HEHAILLE 

Breslau 1169, 

DYCKERIIOFF&SOIINE 
te . V i n . . , , , ; » , , , - bij mi uitii M a Rijn, 

levert baar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der Fabriek: 600.000 vaten per jaar. 

MagazHnhoiiders in de voornaamste steden. 

G O U D E N 
M E D A I L L E 

hoogste 
onderschei

ding in den 
internatio

nalen wed
strijd, te 

Arnhem 1879 

(32) 

HEDAIÜJ 
van 

Verdienst* 

Weenentëfl 

GOIOB» 
t l l l lULLE 

Offenbach 

a/Mjtf 9' 

MPLOH»'* 
Eerste prÜ' 

,oor nitm»* 
tend 

fabnlvas» 

Kassei \ ^ \ 

F O K K E R S & Co. 
i j ^ ^ ^ S ^ F middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwamvormiiig enz. 

Enffelsche en Belgische A A R D E B U I Z E N . 
® _ —. • A I a r | ^ W ENOKLSCHE, DUITSCHE, F R A N S C H * 

Directe aanvoer (, | | ' S IML V \ K l i 1 E N HOLLANDSCHE 

•Mos'S"/''/•'#''v#•'v TROTTOIR-. V10ER-
PORTLsND CEMENT. 

voor ligte muren, plafonds, enz. EN WANDTEGELS, 
Merk: Knight Bevan & Sturge. 

Merk: DjjckerhofF & Söhne. 

DRIJF-, TOUR- ER METSEL 
• i i l f B I B ' A M S T E R D A M . — K A P E S B l l R G 2 9 . 

in v e r s c h i l l e n d e dess ins 

DAKPAPIER. ASPHALT 
EN VERDERE 

B O U W M A T E R I A L E N . 

W. J . W E 1 S S E N O . 
Men wemlijk 111 te AMSTERDAM, 

fabriceert geükte DUIMSTOKKEN, twee 
«n vjjf M E T E R L A T T E N , Stalen MEET-
KETTINGEN, BAKENS, JALONS, 
koperen en stalen PEILLIJNEN, PEIL-
LOODEN, P E I L S T O K K E N , PEIL
SCHALEN, enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASSEROOOZEN, 
fl'eekeiibehoefteuenOptischelnstrumenten, 

EQUERRES. PRISMA'S, ENZ. 

BW nil A 

Jab, kmWP*-

Alle soorten van !k ZAGEN 
en 

LEONARD SLIGCBER, Monnickendam. 

V 

^WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D. DOMINICUS & SdHNE, 
te Bemscheid-Vieringhausen (Rheinl.) 

Gevestigd in 1822. (55) 
• M f ^ Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
•welke wij U gratis en franco toezenden. 

Gedeeltelijke Bereiding, 
CREOSOTEEKING. 

BURNETTEERING. 
K V W I S I I WW 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL. 

O . G i p s G z o o n , 
D O R D R E C H T . (71) 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
uitmuntend fabrikaat en billijke prijs. (76) 

O r o o t e v o o r r a a d 
VAN 

STALEN BALKEN 
in alle courante profiel 
op lengten van 5 tot 
12 Mr. , opkl 
mende 
V, Vegens 

het grootore 
lagvermogen 

kunnen lichtere pro
feten in staal gebezigd 

worden, waardoor stalen 
bulken voordeeliger in het ge

bruik zijn dan IJzeren balken. 

H. E. OVING Jr., w 
74 Haringvliet, ROTTERDAM. 

VOCHTIGE MUREN. 
De sterkste proef die denkbaar is, 

geslaagd met 

PCJLFOBD'8 VERF. 
Eene oppervlakte in de K A Z E M A T T E N , 
ondei den Zeedijk te Vlissingen. waar 
water en salpeter letterlijk ra«t stralen 
uitliep blijft tegen alle verwachting na 
gebruik van PULFORD's VERF droog 
sn kan beschilderd of gewit worden. 

In gebruik bjj het Engelsche Gou
vernement. Betengelen van muren voor 
het behangen, vervalt bij gebruik dezer verf. 

Generaal-agent voor Nederland, 

3. P. LAERNOESPz., 
Vlissingen. 

A g e n t e n g e v r a a g d . 
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< A l i l l O M M I 11 
„Van Baerle", 

E E S ! ii K A <• E \ I I; \ voor 
Nederland en Kolon iën: 

G. M. BOKS & Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) « 11 x. 

L E I D E JN. 

M a c h i n e - , S t o o m k e t e l - e n 

C o n s t r u c t i e f a b r i e k . 

S C H E E P 8 B O U W W E R F 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bao^er-en 
Spoorwepmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ (7) 

Zware en lichte Smeewerken 
A N K E K . S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN 
met -I i L l o y d ' s 

en l ï n r e a n V e r i t a s . 

Vuurvaste Steen-
F A B R I E K , 

Wed. N. S. A. Brantjes&Co. 
I' l K II K It K \ D. 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen 
Platen, Hlokken. SelieKKen, Trot 
toirtegeU. Smeltkroezen, etc. 

Leveren in den kortst mogelyken tyd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar teekening ot 
model. (72) 

JAN HAMER & Co,, 
Heerengracht 583 bij de Otrechtsche straat, 

A M S T E K . J > A >1. 

VEILIGHEIDS LIFTEN. 
voor 

Personen, dioeilereii. Spijzen, enz 
Heer dun 225 L I E T E N alleen in Neder' 

land gt-plantst. 
.f. II. dl' Co. hebben steeds ervaren 

monteurs, uitsluitend voor LIFTEN, ter 
beschikking, waardoor de montage en 
eventueel onderhond, in den korst moge
lijken tijd en tegen billijken prijs kan 
verricht worden. (63) 

Nederlaudsche Verzinkfabriek, 
VAN DER LINDEN & Co. - DORDRECHT. 

A L G E M E E N 
BOUWSYSTEEM. 

LEK VRIJE 
Dak- en Zjjbekleeding. 

Houten of IJzeren RAAMWERK, 
I K I ^ I P i F I E I L S r , O - E B O T J W E I T 

A F D A K E N , D R U G G E N , S C H U T T I N G E N , B E S C H O E I I N G E N , D R O O G - I N B I C H -
T I N G E N voor tropische producten, R O L L E N D E K A P P E N voor Steenovens 
en Kofflevloereil, L O S S E P L A T E N speciaal ter vervanging van riet-
matten voor steenovens, enz. in alle afmetingen en voor alle doeleinden, opgesteld 
in NKDKRLAKD of KOLONIËN ; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enke le dagen. G E G A L V A N I S E E R D I J Z E R E N , ook gegolfde P L A T E N 

- P L A N N E N en B E G R O O T I N G E N worden opgemaakt voor elk gevraagd 
doel. O P G E S T E L D E C O N S T R U C T I E S ter bezichtiging. 

CATALOGI op aanvraag franco en gratis. ( 5 g \ 
WtW A G E N T E N G E V R A A ( ; i ) . 

H O U T H A N D E L 
F. & A. VAN DEK LINDEN. - Dordrecht. 
Pitch-Pine Parketvloeren Pitch-Pine Heiningen 

f l - ' 5 per M 2 . .geheel gereed afgeleverd ƒ 2 . 7 0 per M'. 

S T O O M C L A S S L M P E R I J 
en FABRIEK voor het ornamenteert'li van 

" V E ] > S T E K -

SPIEGLLGLAS 
(61) VP 

FIRMA- en 
GRAFPLATEN, 

wit en zwart .MA K M KIM» L A S . 

ZANDBLAASMACH1NE. \ BUHII* adres. 

Sierli/ke Monsterboeken worden op aanvrage ventrM. 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYANISEERINRICHl IMG. 

II. L E N S I N K , 
A R N H E M , 

levert pask laar gekyan i seerd 
(rot- en z w a m vrij) (13) 

Rasterwerken, schuttingen. 

BROEIBAKKEN, VLOEKEN, 
VLOKRKIBBKN, enz. enz. 

D E U N T & G°,ROTTERDAM. 
NIEUWE HAVEN N". 39 N.2., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS 
(59) Vraag dessins ens. 

P . D O L R & Z O O N . 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - , 

W I T - , KRISTAL- , BKOKI en M K L K -
<« I . '» S . 

DEURPLATEN. 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 
GKBOUKN G L A S en D A K P A N N K N . 

Lenzen- en Patrijspoortglazer. 
(67) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

Tweede Jaargang No. 22. Zaterdag 2 Juni 1894. 

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A d v e r t r n t l * n ia dit blad kosten van 1—6 regels 
00 cents, iedere regel meer 10 cents. Groote letters naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATE* O AGS. 
Uitgevers | 

j. VAN DER ENDT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

AU» H<lv<>ri<-iiiii''ii ia ARCHITECTURA opgenomen 
worden gratia geplaatst in DE AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Metselnar», Machinisten, Smeden, 
Ververs, enz. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

A M B A C H Ï S Ü N D E R W 1 J S . 

Het bestuur der Ambachtsschool te Leeuwarden zond ons 
zyn jaarverslag over 1893/4. 

Het beste bewijs, dat de school bloeit en vooruitgaat, is 
wel, dat ook nu weder kon getuigd worden: nog nooit was 
de aangifte van leerlingen zoo groot als dit jaar. 

Het gaat den meesten der oud-leerlingen dan ook bijzonder 
goed. 

Kon vroeger worden vermeld, dat velen hunner, 
die nadat ze eenigen tyd te Leeuwarden hadden gewerkt, 
de pro\incie verlieten, om elders met hun nog onbekende 
vakgenoot en kennis te maken en hunne ondervinding nit 
te breiden, niet alleen met hunne nieuwe vakbroeders konden 
concurreeren, maar dikwijls een hooger werkloon ontvingen 
dan de loonstandaard aangaf, nu zijn er ook in de provincie 
zelf, zoowel op het platte land als in de hoofdstad, dergelijke 
voorbeelden. 

Deze feiten zyn het in de eerste plaats, die bewijzen, dat 
bet ambachtsschool-onderwijs een bron is van volkswelvaart. 
Zoowel gezellen als meesters moeten het vak hunner keuze gron
dig vei staan en dit kan alleen plaats vinden, wanneer ze weten
schap en practyk, kennen en kunnen, weten te combineeren, 
de wis-, natuur- en werktuigkunde, zoowel als de vormen-
kennis in de practyk van het ambacht weten toe te passen. 

Er werden maatregelen genomen om meer leerlingen in 
het smeden te kunnen plaatsen; een aangrenzend gebouw 
werd daartoe voor een billijken prys aangekocht. 

De meerdere uitgaven, als onvermndelpe gevolg dezer 
uitbreiding, moesten echter door eene vermeerdering van 
inkomsten worden gedekt. 

Iu de eerste plaats weid in de onmiddellijke omgeving 
door middel van eene circulaire getracht belangstellenden 
als leden der Vereeniging te doen toetreden. Het was een 
niet onbevredigend resultaat, dat een twintigtal nieuwe leden 
worden gewonnen. 

Een aanvraag aan de Piov. Staten om de provinciale 
subsidie aan de school met 1000 Gld. te verhoogen, werd 
met goed succes bekroond, en eveneens heeft zyne Exc. de 
Min. v. B. Z eene verhooging der Ryks-subsidie met 2000 
G l d . per jaar toegezegd 

Omtrent het onderwy's wordt het volgende medegedeeld, 
Het was het eerste jaar na de groote reorganisatie en 

hoewel de ervaring gedurende een zoo kort tijdperk in menig 
opzicht heel weinig beteekent, in deze zaak was er geen 
'lid noodig om te zien, dat de vernieuwde toestand in alle 
opzichten de voorkeur verdient boven den oude. Al het 
onderwas zelfstandig te kunnen regelen, onafhankelijk van 
van eenige inrichting buiten de Ambachtsschool, was eene 
belangrijke verbetering. 

in de keuze Bizonder gelukkig is men geweest 
leeraren voor de nieuwe vakken. 

Negentien leerlingen hadden den 3-jarigen cursus door-
loopen. Had men tot ru toe voor het diploma der school 
twee soorten, waarvan het eene betrekking had alléén op 
het onderwh's aan de Ambachtsschool, terwyl in het andere 
tevens werd verklaard, dat ook by het onderwy's aan de 
Herhalingsschool de vorderingen voldoende waren, nu het 
onderwys in zyn geheel aan de Ambachtsschool wordt ge
geven heeft men gemeend, naast het volledig diploma 
voorloopig nog een getuigschrift te moeten behouden, waarin 
alleen het practische gedeelte van het ambacht wordt ge
noemd. 

Aan 12 jongens kon het volledig diploma worden uit
gereikt, terwyl aan 5 het tweede soort diploma werd 
overhandigd Twee leerlingen konden voor geen diploma 
in aanmerking komen. 

By deze 12 zyn 5 timmerlieden en 4 smeden en 3 
meubelmakers, terwyl een timmerman, een meubelmaker en 
drie smeden, het getuigschrift ontvingen alléén voor het 
practische gedeelte van het ambacht 

De plechtige uitreiking had plaats in de algemeene 
Maartvergadering in tegenwoordigheid van het onderwijzend 
personeel en al de leerlingen der school. 

Vyf leerlingen werden biunentyds verloren. Van deze werd 
een leerling van het derde leerjaar wegens wangedrag 
weggezonden. Twee jongens waren van het tweede schooljaar; 
hiervan kreeg een lust in het soldatenleven, terwyl de andere 
om geld te verdienen veitrok. 

De twee jongens van het eerste jaar hadden beiden geen 
lust in het door hen gekozen vak. 

Van den c.irsus van voortgezet vakteekenonderwys, dat 
door Jhr. Mr. D. O. Engelen wordt verstrekt, hebben weer 
velen der oud-leerlingen geprofiteerd. 

De aangifte voor dezen cursus was voor dit laatste win
terhalfjaar bizonder groot. 

Niet minder dan 160 leerlingen Kwamen zich aanmelden. 
Gelukkig kon, dour het in gebruik nemen der nieuwe lyn-
teekenzaal, het getal beschikbare plaatsen tot 120 worden 
opgevoerd. De heer Engelen heeft zeker niet weinig zelf
voldoening van dezen zoo bloeienden cursus en hy kau er 
van verzekerd zyn, dat dit onderwijs niet alleen door de 
belanghebbenden, maar eveneens door alle belangstellende 
stad- en gewestgenooten ten zeerste wordt gewaardeerd. 

63 jongens hebben zich voor den nieuwen cursus aange
geven. 2 trokken zich vóór den aanvang van den cursus 
terug, terwyl 15 moesten worden afgewezen, omdat zy van 
het gewoon lager onderwijs nog niet voldoende had 
geprofiteerd, 46 jongens werden dus als nieuwe letfjfjïigW, 
aangenomen. 
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De school telt nu 118 leerlingen, van deze zijn 57 voor 
het timmeren, 45 voor het smeden, 7 voor het meubelmaken, 
7 voor het schilderen en 2 ontvangen het theoretisch 
onderwas als zinkbewerkers. 

47 leerlingen komen van buiten de gemeente Leeuwarden. 
Van de nienwe leerlingen waren er 

14 van 12 jaren 
10 , 13 „ 
14 „ 14 n 
6 „ 15 „ 
2 „ 16 „ 

De ouders der leerlingen kunnen als volgt worden verdeeld: 
Ambachtslieden 60 
Winkeliers en Kooplieden 14 
Ambtenaren en Onderwjzers 26 
Zonder beroep, overleden of de moeder weduwe. 16 
Gedrag en yver waren ook weder dit jaar bevredigend. 
Voor de nieuwe smederjj werden door de jongens de 

kozijnen, ramen en deuren en al het ijzerwerk gemaakt, 
welk werk met het leerplan juist samen viel. Bestellingen 
van buiten werden niet aangenomen. 

Met de verloting ging het weder geheel naar wensch. 
Eenige dagen vóór de tentoonstelling waren alle 1200 

loten verkocht. 
Het bestuur onderging geene verandering. 
Dat de stichting der Vereeniging zich voortdurend in 

toenemende belangstelling raag verheugen, blijkt genoegzaam 
uit het verslag. De toegezegde verhooging der rijkssubsidie 
is een nieuw bewijs er van, evenzeer als die, welke van 
de Provincie steeds wordt genoten. Een bewijs ook, dat, 
toen de Minister van Binnenlandsche Zaken onlangs eenige 
dagen in Friesland vertoefde, de Ambachtsschool onder de 
instellingen behoorde, welke door Z.Exc. werden bezocht. 
En dat het publiek in symphathie niet verflauwt, dit kan 
telken jare worden waargenomen gedurende de dagen, 
waarop de door de leerlingen vervaardigde teekeningen en 
werkstukken ter bezichtiging zijn gesteld. Dan is het bezoek 
nog steeds even druk, hoeveel keeren die tentoonstelling 
zich reeds moge hebben herhaald. 

Die waardeering, zij spreekt zich ten slotte ten sterkste 
uit iu de uitbreiding, welke de school gedurende de laatste 
jaren heeft moeten ondergaan. Want die uitbreiding wijst 
er op, hoe het getal van hen, die in het aiubachtsonderwijs 
een zegen zien en er hunne kinderen van willen doen ge
nieten, steeds stijgende is. Waar, tot voor weinige jaren, 
een onaanzienlijk gebouw stond, trekt thans de school met 
haar breeden sierlijken gevel reeds van verre de aandacht. 

Zóó, gesteund door allen, wien het welzijn van den ar
beider ter harte gaai, en op prijs gesteld door hen in wier 
welbegrepen belang zy is opgericht, mag de vereeniging 
met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Vochtige Huizen en Muren. 

Naar aanleiding van een schrijven van den heer v. D. K . 
in Uw no. 9 van 3 Maart jt., heb ik de eer U ook voor 
het volgende eenige plaatsruimte te vragen. 

lk neem gaarne aan, dat de verklaringen van den heer 
v. i). K. juist zjjn; hij vergelijkt de kwaal van vochtige muren 
in huizen met de geneeskunde en zegt, dat men beter 
kwalen kan voorkomen dan genezen, doch daartegenover 
staat toch, dat er in geneesknnde dikwijls door bekwame 
mannen kwalen genezen worden, die men voor ongeneeslijk 
hield. 

Hoewel ik evenals de schrijver niet veel vertrouwen in 
„Ingolin" heb, sluit dit niet uit, dat er middelen tegen de 
kwaal kunnen bestaan. 

Ik meen dit middel gevonden te hebben in eene beproefde 
verfsoort, welke reeds sedert gerniraen tjjd door het En-
gelsche Gouvernement wordt toegepast, doch in ons land 
nog niet in gebruik is. Het succes, dat deze verf in Enge
land en Koloniën heeft gehad, heett den fabrikant doen 
besluiten een generaal agentschap voor Nederland te 
vestigen. 

In de door den bouwmeester H. J . GANDEBKEYDEN op 
de duinen te Vlissingen gebouwde villa's is deze verf thans, 
voor zoover bekend, het eerst in Nederland toegepast. 

Nu is dit echter te beschouwen als voorkoming der 
kwaal, aangezien deze proef uitmuntend slaagde en na een 
paar dagen het behangselpapier kon worden aangebracht 
en besloot schrijver dezes de verf aan de denkbaar zwaarste 
proef te onderwerpen, waarvan niemand verwachten kon, 
dat eenig succes zou worden verkregen; om het bewijs te 
krygen of ook genezing van de kwaal mogelijk is. 

De zoogenaamde Kazematten onder den Zeedijk te Vlis
singen, donkere vochtige gewelven, waar zee en regenwater 
l e t ter lek straalsgewijze doordringt en de muren met sal
peter bezwangerd zjjn, werden daartoe uitgekozen. Het re
sultaat is verrtssend, daar de muren, na driemaal geschil-
te zjjn, droog blijven. 

Waar de verf deze proef zelfs doorstond, is er geen 
twijfel aan, dat zü voor het doel, waarvoor zjj bestemd is, 
gewone vochtige muren, zeker aan het doel zal beantwoor
den. Als de verf toegepast wordt, zooals is voorgeschreven 
en tot op den bodem der bus gedurende het gebruik voort-
derend wordt omgeroerd, dan is het middel probaat. Beteu
geling voor het behangen van muren vervalt hierdoor ge
heel, als de muren glad zjjn of eerst goed gelijk gemaakt 
worden. 

Het verkregen resultaat moet in ons vochtig klimaat 
wel aanleiding geven tot een ruim verbruik, daar het voor 
velen eene weldaad zal zjjn, van den last van vochtige 
muren, zoo schadelijk voor de gezindheid, verlost te worden. 

De generaal agent voor Nederland is de heer J . P. 
LAERNOES te Vlissingen, waar prospectus en monsters ver
krijgbaar zjjn. 

U dankzeggende voor de plaatsing dezer regelen. 
Hoogachtend, Uw dw. 

D A M P . 

De schrijver houde mij ten goede, dat ik op dit punt 
een verstokt ongeloovige ben. Ik geloof niet alleen niets, 
als ik het niet zelf gezien heb, ik moet gedurende gerniinen 
tyd meermalen hebben waargenomen, eer ik gelooven kan. 

Intusschen ben ik zoo vrij op te merken, dat als alles 
waar is, wat schrijver omtrent de bedoelde Engelsche verf 
mededeelt, er voor my geene enkele reden zou zjjn om niet 
van ingolin eene dergelijke uitwerking te verwachten. 

Vooralsnog moet ik mjj echter honden aan hetgeen ik 
vroeger als mijne meening omtrent zulke ïnuurbedekkinffen 
in het algemeen heb medegedeeld. v. i>. K 

Uitvallen van voegen-

Den Heer J . A. VAX DKB KLOES, 

Delft. 

Door dezen deel ik u mede, dat er naar mijne opinie, 
eene andere oorzaak moet zijn, voor het uitvallen der 
voegen, (bedoeld in mijn schrijven van 26 April) dan Ü 
opgeeft. U schrijft, laat de voegen er inaar flink uitkrabben 
en weer volzetten, doch moet ik n hierop antwoorden, dat 
dit niet gaat, daar er sommige gedeelten zijn, welke zeer 
hard zgn, en waarin alleen hier en daar maar een kleiu 
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nlekje slecht is. Deze harde gedeelten zijn bepaald wel 
versteend en niet gedroogd. U schrijft over dit drogen: 

Los krimpen gaat daar altijd mede gepaard", doch van 
krimpen der voegspecie kan ik niets bespeuren, integendeel 

v e l van uitzetten. Het werk ziet er ongeveer nit, zooals 
men het wel eens aantreft, bij oude muren, welke opnieuw 
bepleisterd worden, en waarop zich dan binnenkort groote 
builen vooruitwerken, welke er weldra afvallen, en waarvan 
Qe specie dan ook gelijk stof is, zonder eenigen samenhang. 

Nu is mijne meening, dat door het gebrnik van te veel 
kalk, of te weinig zand, de muren sterk salpeteren, en daar 
dezelve aan den binnenkant zijn vertind met Portland-
cenientspecie, alle vochtdeelen zich een uitweg moeten zoeken 
Baar den buitenkant en dientengevolge de voegen aantasten 
en de specie op deze plaai sen doodmaken. 

Uaat ne zoude ik hieromtrent uwe gevoelens nog vernemen. 
Hoogachtend, 

UEd. dw. dienaar, 
A. 

D., 15 Mei 1894. 

Ik zou het werk moeten zien om er naar waarheid over 
te kunnen oordeelen. De gevolgtrekking, die des chryver 
aan het slot van zijn brief maakt, komt mij nog al on
waarschijnlijk voor, doch ik merk met genoegen op, dat wjj 
het in zoover eens zjjn dat er veel te veel kalk is verwerkt. 

v. D. K . 

I n g o l i n . 
Amsterdam, 23 Mei 1894. 

Den Heer J . A. VAN DER KLOES te Delft. 
Mijnheer! 

In Uw No. van 12 dezer komt een stukje voor onder 
„Vochtige binnenmuren" waaruit blijkt, dat U sedert 17 
Maart niets hoordet, omtrent het daarin besproken middel 
tegen vochtige muren. Dat bedoelde middel is Ingolin. 

Wanneer het geval zich had voorgedaan, dat de toepassing 
a costi moest geschieden, dan zou ik niet in gebreke geble
ven zyn U daarvan te verwittigen, doch dat gebeurde niet. 
In den Haag, Schiedam en Rotterdam werden wèl proeven 
genomen, maar was dat m. i. te omslachtig, aangezien ik 
niet alt\jd den juisten datum voor die proefnemingen wist. 
Zoodra zich de gelegenheid aanbiedt het preparaat in uwe 
woonplaats toe te passen, zal ik U daarvan mededeeling doen. 

Daar ik nu toch aan het schrijven ben, vind ik het 
niet ondienstig het een en ander mede te deelen, waardoor 
wellicht bij enkelen een juister begrip zal ontslaan, omtrent 
de werking van Ingolin. Dit acht ik te meer noodig, omdat, 
zooals mij nit correspondentie en besprekingen herhaaldelijk 
gebleken is, eene verkeerde meening omtrent Ingolin heerscht. 

Ingolin mag alleen aangewend worden tegen salpeter
achtige uitslaande muren en niet tegen muren, die door 
optrekkend vocht doortrokken zijn (\'. De laag Ingolin 
sluit luchtdicht af, is dos ook ondoordingbaar voor vocht. 
Deze laag beschermd echter alleen, wanneer het vocht, om 
het zoo nit te drukken, uit een horizontale richting komt. (2) 
Trekt het van onderen op, dan deelt het zich mede aan 
«et pleisterwerk, waarmede de laag Ingolin bedekt is, en 
zoodoende kan het niet baten. Men denke zicli inplaats van 
de laag Ingolin b. v. een koperen of glazen plaat. Er door 
kan het vocht niet, maar wèl er langs, hetzij aan de vóór-
of achterzijde. 

Tegen optrekkend vocht, aannemende dat men niet wenscht 
o ver te gaan tot het opgraven of breken, kunnen Ingolin-
platen worden gebruikt. Deze platen sluiten in elkaar, 
hevinden zich 1 cM. van den muur, zijn zoodanig gemaakt, 

dat ventilatie van het bedekte gedeelte mogelijk is, waar
door de vorming van zwammen belet wordt. Zoodra de 
gelegenheid zich daartoe voordoet, zal ik U een model van 
deze platen toonen (3). 

Wanneer men nu weet wat men van de toepassing met 
Ingolin kan verwachten, dan is teleurstelling niet mogelijk. 
Men moet echter niet uit het oog verliezen, dat Ingolin 
steeds een hulpmiddel is, maar waaraan toch in ons land 
groote behoefte bestaat. Wanneer het bouwen van huizen 
steeds uit een ruime beurs geschiedde, d. w. z. dat er 
steeds goede materialen voor g. bruikt werden, dan zou zeer 
zeker het euvel niet zoo groot zijn. Maar er zijn nu een
maal vele huizen, die niet goed gebouwd zyn en voor die 
huizen is Ingolin ten zeerste aan te bevelen. (') 

De bewering van sommigen, dat de eenige oorzaak van 
vochtige muren slechte trasramen zijn, vind ik dwaas en 
kan niet waar zijn. (6j Het ontstaan van salpeter, zooals 
omschreven in de brochure, is door U verworpen; maar 
waardoor het volgens U wel ontstaat kan ik niet aanne
men. De grond waarop Uwe bewering berust, als zou het 
salpeter niet ontstaan door zoutgehalte in de steenen, om
dat zich dat dan reeds vertoonen moest, wanneer de stee
nen aan de fabriek opgestapeld zijn, (U gebruikt eene an
dere uitdrukking hiervoor) vindt ik niet aannemelijk. Het 
kau zeer goed zijn, dat de invloed van de lucht de vorming 
van de vlokkige uitslag belet (*). 

Verder zegt U „De zouten, die de muurvlokken veroor
zaken, worden door den muur uit den bodem opgeslurpt 
„of zy zyn er met den mortel of door verontreiniging 
„ingebracht". 

Wanneer dat eerste waar is, dar. is het my niet duidelyk 
hoe het mogelyk is dat b.v. alleen de bovenste verdieping 
van een huis een salpeterachtigen muur kau hebben, terwyl 
het onderste gedeelte volmaakt droog is (7). Hoe dikwyls 
gebeurt het niet, dat er iu een geheel droog huis, een 
enkele salpeterachtige plaats is, b.v. ter groote van 1 M'\ 
Dat kan ook niet veroorzaakt worden doordat de zouten 
er met den mortel of door verontreiniging zijn ingebracht, 
want het zou toch wel toevallig zyn, als een werkman 
juist op zoo'n plaats anderen mortel had gebruikt dan die 
hy voor het overige gedeelte van de muren gebruikt. 

Voortgaande, volgt op het bovenstaande: „Het regenwa
ter lost ze op en . . . . 

Hoe is het mogelyk vraag ik U, dat regenwater b. v. 
doordringt tot binnenmuren, die toch ook dikwyls salpeter
achtigen uitslag vertoonen'? (s). 

Ten slotte deze mededeeling: Ik ben een leek in het 
bouwvak, (") van daar dat ik uw oordeel in uw No. van 17 
Maart niet uit een theoretisch oogpunt kan bestrijden en mij 
dan ook bepaalde tot de practyk. Sedert dien tyd echter 
zag ik honderden huizen, waar het vocht zichop verschillende 
wyzen vertoonde en, daar ik my steeds deed vergezellen 
van een bekwaam vakman, leerde ik veel op dit gebied en 
maakte ik dikwyls by my zeiven de opmerking, dat uwe 
stelling mank gaat, d. w. z. dat uwe zienswyze zooals 
omschreven in uw No. van 17 Maart niet juist is. Dat is 
voor my niet aangenaam, want U begint te vragen hoe 
het mogelyk is dat Dr. En. THOKN , de uitvinder van Ingolin 
zulken onzin durft te laten drukken en toen was ik werkelijk 
in de veronderstelling dat U gely'k hadt, maar nu is my 
gebleken, dat U ook het ware niet weet, begrijpt U nu niet 
dat U mij in de war brengt. De theorie dus maar weg 
gedacht en tot de practyk teruggekeerd, die heeft mij nog 
niet in de war gebracht. 

Onder dankzegging voor de verleende plaatsruimte teeken ik 

Hoogachtend, 

D. FRENI. 



172 A R C H I T E C T U R A . 2 Juni 1894. 

Als de heer F B E N I mg kende, zon hjj weten dat ook ik 
geheel en al een man der praetyk ben; doch ik noem het 
onzin „de theorie maar weg te denken". Integendeel acht ik 
het van het grootste belang de waarnemingen en uitkomsten 
van proeven aan de wetenschap te toetsen; waar mijne 
eigen kennis te kort schiet, aarzel ik dan ook niet zoo 
mogelijk met die van anderen mjjn voordeel te doen. 

Met de woorden „practijk" en „ondervinding" wordt maar 
al te dikwijls in het blinde geschermd, ook door in hunne 
soort „bekwame vakmannen". Een ervaren metselaar gaf 
indertijd den raad een kostbaar tegeltafereel voor den gevel 
van het waaggebouw te Alkmaar met kalk en olie op den 
muur te plakken, wat den geheelen ondergang van het 
kunstwerk tengevolge had. Verscheiden ervaren vakmannen, 
metselaars en bouwmeesters, heb ik hooren beweren, dat tras 
door water bederft, een vau de vele ingewortelde dwaal
begrippen, die nog altijd in de bouwkundige wereld heerschen. 

Waar practijk en theorie niet met elkaar in overeenstemming 
zyn, kan men zeker zjjn, dat een van beide mank gaat. Ik 
ben niet onvatbaar voor redeneering, doch als de heer F B E N I 
my wil overtuigen, dient hij beter beslagen ten jjs te komen. 

Laten wij zyn schryven op den voet volgen: 

(>) In liet opstel v»u den heer P. A. SCUKOOT, bitslag op muren, 
muursalpeter iu het vorig No. leien wij: 

„ H e t aanwezig zijn van sulpeter in versch metselwerk is zeer 
twijfelachtig, leuzij liet /.and ot water voor deu mortel gebezigd, er 
mede veroutreingd waren. In gebakken tteeuen, zooals ze van de 
oven komen, kan zelfs bij zachtgebrande onmogelijk salpeter voor
komen. 

„ S a l p e t e r smelt u.l. bij 3 0 0 — 3 4 0 ° C . en wordt bij de veel 
hoogere temperatuur, die voor bet bakken noodig is, ontleed. Uet 
te voorschijn treden van dit zou:, hangt dus van andere invloeden af." 

„ D a n eerst, geschiedt dit, als op de eeu of andere wijze 't 
metselwerk iu aanrakiug komt met organische stoffen, die in ont
binding verkcereii, met ammoniak en andere stikstof houdende zelf
standigheden, echter ouder gelijktijdig optreden van een bepaald 
soort splijtzwammen (Sptltpilzen.)" 

„ D i t ziet men immer in de nabijheid van privaten, uiinoirs, 
beerputten, stalleu enz." 

(-) Dus b v. bij een vochtigen keldermuur waardoor het grond
water in horizontale richting doordringtV Al s iu zulk een geval 
iugolin een afdoend hulpmiddel bleek te zijn, zou mij dit zeer 
verbazen. 

(8) Op gelijke wijze wordeu sedert lang kurkplaten aangewend. 
Men maakt daar het gebouw niet droog mede, naar plaatst als 
hel ware eene droge kist in eeu vochtig hok Als men dan in 
zoo'u kist kruipt en iiet vocht daarbuiten niet meer ziet, kan 
m e ü zich verbeeldeu dat het er niet meer is. 

(') Dc materialen zijn in den regel niet slecht, doeh het ont
breekt over het algemeen aan een recht begrip omtrent de eischen, 
waaraan een rationeele mortel heeft te voldoen. Dit gaat buiten 
de beurs om. Meermalen zal men het werk tegelijk beter en 
goedkooper kunnen maken. 

(%) Groote woorden zonder z i n ! ! 
(") Zie ('). Daar dc heer PIIKKI alle theorie op zijde zet, zal 

ik hem wel niet overtuigen, dat dc wetten der natuur dezelfde zijn 
voor zouten bevattende steenen, die iu deu regen opgestapeld staan 
als voor diegeue, welke tot een muur zijn aaneeugeinetseld. De 
steen neemt water op, dit lost de zouten op, verdampt door de 
warmte en laat de zouten op de oppervlakte achter. 

(') Dit is het natuurlijk gevolg van ecu lek in de dakgoot, eene 
slecht geprofileerde lijst, die bet water op den muur brengt, iu 
het algemeen van plaatselijke:! aanvoer vau water van boveu af. 

(») Dit kan b.v. voorkomen als een muur beneden binnenmuur, 
maar aan het boveneind buitenmuur is; bij elk paar tegen elkaar 
aangebouwde buizen, wnarvau het eene hooger is d*u het andere 
doet zich dit geval voor. 

Ook kan een binnenmuur gedeeltelijk bekleed ziju met eeu 
middel tegen muuruitslag (Portlar.dcemantbcpleistering, asphalt, 
bladmctaal, ingolin f.a.) dat het vocbl niet doorlaat, maar het dwingt 
zich verder op le verplaatsen. 

(") Jammer genoeg; als men in bouwmaterialen doet, zou eenige 
kennis vau bouwen niet geheel misplaatst zijn. Daarom even goede 
vrienden ! 

Ik blijf mij zeer aanbevolen honden voor gelegenheden, waar 
ik het ingolin kan zien toepass -n en eeu tijd lang achtereen er 
de gevolgen van kan blijven waarnemen. v. n. K . 

Leiendak. 

Zutfen, 26 April 1 8 9 4 . 

Den Heer J . A. VAN DER KLOBS, 

te Delft. 

f.j|Met de door U voorgestelde constructie voor leiendak 
(flg. 2 No. van 21 April j.1.) heb ik maar matig vrede, 
omdat men, op deze wijze werkende, m. i. hout, lood en 
arbeid verspilt. Om U dit duidelijk te maken, zend ik IJ 
inliggend eene detailteekening van dezelfde gootlyst, ge
wijzigd naar mij dit wenscheljjk voorkwam; verklaring zal 
zeker wel overbodig zyn. 

De verspilling van 
arbeid, bij het volgen 
van Uw constructie-
zit voornamelijk daar, 
in, dat het boeibord 

telkens voor de sparren 
moet uitgekeept worden, of 

wel de sparren voor het boei-
bord; in 't laatste geval ver

zwakt men de sparren bovendien 
niet gering. (') 

Van de door my voorgestelde 
wyze van werken kan met niet 
minder vrucht gebruik gemaakt 

^ r worden, wanneer de gootvorm zoo
danig is, dat de dakhelling onmid

dellijk boven den gootbodem aanvangt. 
Verder wensch ik er nog op te wyzen, dat het wel wat 

weinig is, wanneer een ry leien door de tweede daarop vol
gende ry slechts 8 cM. wordt gedekt; (2) liever zou ik in 
Uw A. V. bepaald zien. dat eene volgende rjj leien de 
voorgaande ry voor twee derden moet bedekken (3); men 
heeft dan minder te vreezen van opzuiging en valt, er eens 
een lei uit, wat zoo licht gebeurt, dan komt de bebording 
nog niet dadelijk bloot. 

Hoe leihaken, by herstelling van een dak, met vrucht 
te gebruiken zyn, is my niet recht duidelyk; ik veronder
stel n. 1. het geval, dat een enkele lei moet ingeschoven wor
den. Het komt my voor, dat een hangloodje dan het eenige 
redmiddel is. (4) 

Hoogachtend, Uw d. d., 
L. E. CLAUS. 

(') Deze opmerkingr is volkomen juist. Men gelieve zich daarom 
mijne fig. 2 ia den zin als vorenstaand gewijzigd te denken. 

(•) Dit beu ik niet met den geachteu schrijver eens, 8 c M . over
lap is volkomen genoeg. 

(*) Het voorschrift, dat van elke lei maar een derde in het gezicht 
mag komen, stamt af uit den tijd, toeu men meer dar. nu klelu 
formaat leien verwerkte. Bij 21 c M . hoogte van de lei heeft men 
dan juist 8 c M overlap. 

Tegenwoordig zijn de meeste leien 33 of 36 c M . hoog, müar 
er worden er ook tot 56 c M . toe verwerkt. Waarom zou men nu 
niet evenals voorheen met 8 c M . overlap tevreden kunnen zijn? 

Zelfs bij gewone Hollandscue pannen wordt dit immers voldoen
de geacht? En wat zou er voor voordeel in die gtoofe leien ge
legen, zijn als men re toch .ouder elkaar stopte? 

(') Wat betreft, het laatste gedeeite van den brief, het v e r v a n g e n 
van gebroken leien bij haak lak, dit schijnt mij zeer eenvoudig toe. 
De questie is niet door eene teekening te verduidelijken, ma.ir 
men kan niet beter doen dan een aantal halve ol' d i c h t 
vouwen velletjes postpapier, zoodan'g ia rijen op een tafel u U te 
spreiden, dat evenals bij een leiendak elke rij dooi de volgende 
b. v. over twee derden van de hoogte der velletjes wordt gedekt. 
Als men er dan een uitneemt, zal men zien dat het punt bloot 
komt, waar de punt van dc leihaak ingedreven moet worden; dit 
punt is gelegen in het midden van den bovenkant van de tweede 
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rjj naar onder. Men slaat dus den leibaak op zijne plaats in het 
hout. N u zal men in de meeste gevallen de nieuwe lei wel over 
jeu naak been onder de opvolgende rij naar boven kunnen schuiven; 
zoodra haar onderrand over bet omgebogen eind van den leihaak 
been is, trekt men haar naar onder, zoodat zij iu den baak komt 
te rusten. 

Liggen de leien te vast aangespijkerd, zoodat men de nieuwe 
lei niet over bet opstaande gedeelte van den haak heen kan 
krijgen, dan kan men den haak ook zijdelings een weinig ombuigen 
en hem later weer overeind zetten, als de nieuwe lei erover
heen geschoven is. v. D. K . 

N I E U W E CLOSET-INRICHTING. 

De bekende hygiënist T H . W E Ï L te Berlyn, heeft een 
toestel geconstrueerd, dat in iedet e woning gemakkelijk 
aan te brengen is, en de verbranding van allerlei keukenaf
val, voornamelijk der faecaliên ten doel heeft. 

Het nieuwe vuurcloset wordt onder het closet geplaatst 
en is daarmede door eene buis verbonden. De faecaliên 
vallen op twee walsen, welke, door het openen der closet
deur, om hare assen draaien, daarby tevens een weinig uit 
elkander wijken en in haren oorspronkelyken stand terng-
keeren. Door deze beweging worden de faeces tusschen de 
walsvlakten tot eene dunne laag uitgeplet, door de vlam 
van een kolenvuur, die de wals bestrykt, gedroogd en zeer 
spoedig verbrand. Onder de walsen is een vat aangebracht, 
waarin de opgevangen urine snel verdampt. De toestel kan 
aan iederen schoorsteen worden aangesloten, en werkt vol
komen renkeloos. De asch, door de verbranding ontstaan 
wordt in een reservoir verzameld en levert eene voortreffe
lijke meststof op. Het verbruik aan steenkolen bedraagt per 
dag en per honderdmalen slechts 1 2 cents. 

De toestel is voor niet gerioleerde steden aanbevelens
waardig, f Medizinischen Wochenschrift) 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

E. J . te A m s t e r d a m . Op welke wijze heeft het pla 
tineeren van looden platen plaats, zooals die in sommige 
galvanische elementen gebruikt morden ? 

Dit geschiedt hoogst eenvoudig langs electrischen weg 
door platina eerst in koningswater op te lossen, deze 
oplossing op een waterbad te verdampen en er gelijk gewicht 
kaüumoxalaat (zuringzout, kokende neutraal gemaakt met 
potasch) bij te voegen. Dit geeft best aanhechtende lagen, 
als men platina als positieve pool in het bad bezigt. 

Platina is erg duur, zoowat twee gulden per gram. 
Da. L. C. LEVOIR. 

A A N B E S T E D I N G E N . 
<taiihe4edingen morden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen 

« t n i i u , 4 J U N I . 
Amersfoort . U uur. Het gemeentebestuur: 1. het verfwerk van 

den buitenomtrek van het gymnasium; 2. verf-, stucadoor- en 
schoonmaakwerken aan het gebouw der boogere burgerschool: 3. 
'erf- en schoonmaakwerken aan de gebouwen van i openbaie lagere 
sciiolcn. 

H a r l i n g e n . 1 uur. Het gemeentebestuur: het herstellen en ver
wisselen van sluisdeuren. 

' 'urinerend. 6 uur. Dc architect H . P . van den Aardweg in liet 
locaal Nut en Geuoegen: \ . het amoveeren van de bovenverdieping 
""i het gebouw Nut eu Genoegen, de voorgevel eu de muren vau 
hel achtergebouw 2. het maken van fundceriugwerken en opmetselen 
der muren van het achtergebouw tot de eerste verdiepiug; 3. het 
Douwen van een voorgevel met concert- of tooneelzaal en verdere 
»«rken lang 35 M. 

Winterswijk . 7 uur. De heer Z . G . Nijenhuis, ten zijnen huize: 
™e' afbreken van een bestaand en hel bouweu van een nieuw 
'ogement aldaar. 

I> I \ SI• \ (, 5 JUNI . 
HardegarUp ( Fr.) Regenten der Stichting op Toutcu'ourg ; het 

stichten van 20 woningen met verbouwing van den buize Vijversburg 
en het afbreken v«n hel daarbij aanwezige wagenhuis c. a., a l l e » 
te Zwartewegsend onder Rijperkerk, bilj. inzenden voor 5 Juni 
onder letter X , aan het adres van den beer Drijber aldaar. 

Rotterdam. 2 uur. De maatschappij tot exploit, van staatsspoor
wegen, in het bureau van den sectie-ingenieur J h r . W . Hoeuffr, 
station Delflscbe Poort, bestek G : bet omhoogbrengen van de 
goederenloodsen A en B op het sUtion Rotterdam Feijeuoord. 

Ylissingen. 2 uur. De genie te Bergen op Zoom, iu het koffiehuis 
de Oude Vriendschap op de Korenmarkt: 1. het verbeteren vnu 
privaten en urinoirs eu het herstellen van afrasteringen bij de 
bomvrije kazerne te Vlissingen, begr. f 950; 2. bet ievereu vau 
kazernemeubelen aldaar, begr. f 600, alles onder het beheer der 
genie te Bergen op Zoom. 

Z u i d w o l d e (Dr.) 12 uur. Het kerkbestuur der Gereformeerde 
gemeente: het bouwen vau een kerkgebouw teu behoeve van die 
gemeente, aanw. 'smorg. 10 uur op het terrein. 

WOENSDAG G JUNI. 
Deventer. 11 uur. De genie te Zutphen in het hotel ,,de Keizer ' ' 

te Deventer: bet doeu van herstellingen en voorzieningen aan 
militaire gebouwen te Deventer, onder het beheer der genie te 
Zutphen, begr. f 3700. 

Neuzen. 11 uur. De genie, in het hotel de Nederlanden bij mej. 
de wed. Susijn: 1. het herstellen vau gebouwen en werken te 
Neuzen, begt. f 700; 2. het beisteilen van metselwerk, voegwerk 
enz. aldaar begr. f 1050, alles onder beheer der genie te Bergen 
op Zoom. 

DONDERDAG 7 J U N I . 
Breda. 11 uur. De genie, in het koffiehuis de Beurs: 1. het 

leveren van kazerneineubelen, begr. f loOO: 2. het doen van 
herstellingen en vernieuwingen van oudersebeiden aard aan de 
gebouwen der Kouinkiijke M'litaite Academie, begr. f2800; 3. bet 
vernieuwen en herstellen van dakbedekkingen, vloeren, plafonds eu 
scbosrsteenen van gebouwen der Kou . Militaire Academie aldaar, 
begr. f 3950; alles onder beheer der genie te Breda, bilj. iuzenden 
6 Juni , nam. vóór 3 uur op bet bureau van den eerstaanwezend 
ingenieur, boven de hoofdwacht. 

' s - H r a v e u h a g e . 2 uur. Het gemeentebestuur: 1. het afbreken 
van tien woningen met een ov-ruouwden toe^a^g en het verbouwen 
van de perceelen 131 en 131a aan de Lange Beestenmarkt, en 
het bouwen van een machine- en ketelhuis voor de uitbreiding van 
het gemeenteziekenhuis; 2. het rioleerea van de Suezkade en 
aangrenzende straten. 

Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van bet prov. bestuur: bet verlengen 
van bet dok tot berging van sluisdeuren aau de VViilemsluizcn, 
behoorende tot de werken van het Noordhollaudsch kanaal, begr. 
f 3200. 

Suppeineer (Gron.) 11 uur. Het gemeentebestuur: hei bouwen 
van een armhuis op een open terrein aan het Oude diepje vooraan 
te Kleinemeer, aanw. 6 Juni , 'smorg. iO uur. 

V R I J D A G 8 JUNI. 
Delft. 6 uur. In het Neerlandsch k o l ü e h u i s van den heer F . H . 

Fijt: Markt 85, voor den heer A . Lorrewu: het sloopen vaneen 
tuinhuis en eeu keuken uitbouw, gelegen aan de Koorumarkt 22 
aldaar, en bet te dier plaatse bouwen vau een fabrieksgeoouw met 
annexe werken, eu de levering der noodige materialen. 

Dirksland (Z.H.) 1 uur. tiet bestuur der gemeeue uitwatering 
ten gemeentehuize: het maken van sluisdeuren. 

F i u s t e r w o l d - 5 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen ccuer 
kazerne met stalling voor de Brigade Koninklijke M a r e s h a u s s é e 
aldaar op aan te wijzen plaats. 

's-Gruvennage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel cn 
nijverheid: het herstellen en verbeteren vau rijkstelegraallijiieu iu 
de prov. Gelderland, begr. f 915. 

's-Graveuliage. 1 uur. Het ministerie vau waterstaat, handel 
en nijverheid, het onderhoud van het post- eu telcgraafgeboiiw te 
Katwijk aau Zee, van den dag der kennisgeving van dc goedkeuring 
der aanbestediug tot en met 31 Dec. 1896, begr. f 600. 

's-Gravenhngc. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel eu 
nijverheid: bet inrichten van het postgebouw tc tiorinchein, vooi 
den verecnigdeu post- en telegraafdienst, begr. f 2170. 

Zie vervolg Aanbestedingen, Afloop van 
Aanbestedingen en de MnandelijkHehe prijsopgaaf' 
van eenige Metalen in het B I J V ' O E G S E L , 



174 A R C H I T E C T U R A . 2 Juni 1894. 

A i . \ i i ; i i \ i i I \ . 

en Efectfische LIFTEN, 
F R E D . S T I E L T J E S & C o . , 

K e i z e r s g r a c h t 7 4 5 , A m s t e r d a m . 

S T O O M C L A S S LiJ P E R U 
en FABRIEK voor liet oriiniiiciitecren van 

SAAM-
FIRMA- en 

L A T E N , 
t R M E R G L A N . 

ZA1NDELAASWACHINE. 1 Bin.ikst adres. 

Sierlijke Monsterboeken worden op aanvrage verttre.kt. 

G R O E D E 
Buiten lust (Zeeland.) 

J. A. van de Sande, 
H A N D E L in 

LE i 
J I. 

Nij. tut Verviiiird. en Lever, van 
Houw niati-i 'iuleil. 

voorheen DE ERVEN H. TKIP. 
Rotterdam. J7) Utrecht. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT& ZOON te Maassluis. 

O M E n o l '\\m \ m u \ u x 
b e s c h r e v e n d o o r 

A . v a n d e r K l o e 
Leeraar aan d e Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid f 18.—. 
» „ gebonden „ 2130. 

B E O O R D E E L I N G E N . 

D E L I N T & C ° , ROTTEBIIM. 
NIEUWE HAVEN N°. 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
(59) Vraag dessins enz. 

P . D O f J U Z O O i Y 
Spiegel̂  en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

M O U S S E L I N E - , G E K L E U R D 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - . 

WIT- , KUIST A L - , BROEI en M K L K -
Ci JL, A S . 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 
GKBOGEN GLAS en DAKPANNKIS. 

Lenzen- en Patrijspoortglazen. 
(67) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

. . . . Met groote uitvoerigheid ên voorliefde teekent de schrijver het Bteenbakkersbedrijf 
met al de daartoe noodige werktuigen, blijkbaor 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 Indië echter dikwijls zijn eigen materiaal moet zoeken of vervaardigen, zaï 
daardoor dit boek menige nuttige aanwijzing bevatten. 

. . . . Juist de onbevooroordeelde onderzoekingen, die den heer Van der Kloes gemaakt 
heeft op 1 tt gebied der bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk 

(Bouwkvndig Wetkblad.) 

Alle soorten van 

Z A G E N 
BB 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D. DOMINICUS & SóHNE, 
te Remscheid-Vferlnghausen (Rhelnl.) 

Gevestigd in 1822. (55) 
Vraag de geïllustreerde Prijscourant 

welke wij U gratis en franco toezenden. 

Mij. tot very, en lev. van Bouwmaterialen 

voorheen D E E R V E N H. TRIP. 

i D ^ L i c i j E i c r E i n s r . 
GROEVENPR1JZEN. 

Rotterdam. Utrecht. 
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C0 
STOOMFABRIEKEN van 

D A K P A N N E N , V O R S T E N , B A A N T E G E L S , B A K K E N , C E M E N T - en 3 
K U N S T Z A N D S T E E N , H Y D R O Z A N D S T E E N , C E M E N T en I J Z E R , j£ 
(syst. MOSIKB) M O Z A Ï E K - en E F F E C E M E N T T E G E L S , R I E T P L A N K E N , CD 
T E R R A C O T T A , enz. 

PORTLAND CEMENT, 

GD Handel in Metselsteen en andere Bouwmaterialen, 
o A. OOSTHOEK & ZOON, Alfen afd Rijn. 

Sterk concurreerende prUzen direct op aanvraag, (68) 

O» 

to 

D E N E D E R L A N D S C H E 

Caoutchouc en Guta Percha Fabriek 
„ S I N T J O R I S " 

B A K K E R t Z O O N , - R i d d e r k e r k , 
v e r v a a r d i g t a l l e s o o r t e n VERPAKKING, K L E P P E N en BLADEN 
voor Stoom-, Water- en andere Machines, ZUIG-, PERS- en STOOMPIJPEN, 
VELOCIPEDE-, RIJTUIG-, BILJART- en LINTZAAGBANDEN, TRAMBUFFERS, 
PAARDENHOEF-BUFFERS en RANDEN, M A T T E N (in verschillende soorten) 
met naam en op maat, HOSPITAALDOEK, om kinder- en ziekbedden rein te 
houden, TOCHTBAND voor deuren en ramen. 

R e p a r e e r t en f a b r i c e e r t WRING R O L L E N , 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 Maatschappij' ter bevor
dering van Nijverheid 1885. (38) 

Garbolineum. 
TE KOOP aangeboden: 

E E N P A R T I J 

aan de strengste eischen voldoende. 
Adres met franco brieven onder No. 99, 

aan het Bureau dezer Courant. 

Chemisch bereide 

V E _ R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor het gebruik eu bezinkt of verhard 
nooit. Zij is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBURG", 
(70) Rijswijk (Z.-II. 

„JOSSON Co." 
HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 

voor Nederland en Indien 

A. E. B R A A T , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTKBDAM, Nieuwehaven No. 118 
„ AMSTERDAM, A . E . B R A A T Fokke 

Simonzstraat 74. (66) 
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ARCHITRAVEN 
en L I J S T E N , 

volgens b e s t a a n d of op t e g e v e n 
p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 
R. W. ROGGENKAMP & Co. 

te Delfzijl (prov. Gron.) 
Profielteekeningen en Prijs-courantop 

aanvraag gratis. (12) 

b W l r l r l B 
I, E I I> E IN' . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHKEPSBOÜWWKRF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger- en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeêwerken, 
A N K E R S , 

IJZEREN E N STALEN KETTINGEN, 
mei certificaat van I^loyd's 

en Bureau Veritas. 

K 0 N I N 6 : B I B N F A I T ; 
O T C d e r j o e k ^ ï a u roe l&lev 
bouiDf6a.ter Lailer), \DQT(> 
7 D a t C b l 7 3 e 0 l l G Ü , e n . 

L i i m i i m m i i u u i m m (69) 

(3rroote v o o r r a a d 
VAN 

STALEN BALKEN 
iu alle courante profielen 

op lengten van ö tot 

12 M r . , o p k l i m 

mende n 

Wegens 

het grootere 

draagvermogen 

cunnen lichtere pro-

fielen in staal gebezigd 

' w o r d e n , waardoor « ta len 
bulken voordeel iger in het go-

i k z i jn d a n ijzeren balken. 

H. E. OVING Jr., c » 
74 Haringvliet, R O T T E R D A M . 
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CAKB0LINEU1H 
„Van Baerle", 

E E N I G E A u E N T E N voor 
Nederland en Kolon iën: 

G. M. BOKS & Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) « ! 11 5S. 

31 A N N H E 1 M E R 

Poitland-CemBnt-Fabrlek, 
FABKIEK saJ&r^ FABRIEK 

tWEISEHAÜ 
b/Malaa. 

Opgericht \ \ri»t[HEl(T-fJll^ Opgericht 

1801. N ^ A / N H t ^ ^ 1864. 

MANNHEIM, 

Levert haar beproefd en voortreffelijk 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin
dend, onder garantie van de grootste 
bindkracht, gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijks meer dan 450.000 
vaten. 

HOOFD - VERTEGENWOORDIGERS 
voor de Z u i d e l i j k e Provinciën: 

Wed. A. Terkuhle & van Swijndregt 
Rotterdam. 

Voor de N o o r d e l i j k e Provinciën: 

DE BEER <fc LEHREN, 
A M S T E R D A M , (60) 

H A N D E L A R E N in 

Marmer en Bouwmaterialen. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E PRIJZEN. (73) 

S. B R U I G O M , 
ARJSUEM. 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583 by de Utrechtsche straat, 

A M S T E R D A M . 

Verstrekken plannen en belasten zich 
met de uitvoering van C O M P L E T E 
„INSTALLATIE" voor 

ZUIVELBEDRIJVEN 
en andere 

Fabrielcs-liiriclitin gen. 
REFERENTIES van reed* uitgevoerde 

INSTALLA HE'S van verschillenden aard, 
worde» op aanvrage verstrekt. (63) 

UTRECHTSCHE LOOD WIT FA BRIEK, 
F i r m a G . 

IS betei 

GREVE 
G R E V f r C , U t r e c h t , 
beter dekkend, lijm i witter en 

kleurhoudend dan eenig ander; 
is bekroond door den Nederl. Schildcrsbonrf, 

Tentoonstelling van Decoratieve 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 Ingenieurs, Gemeente. 
Architecten en andere Autoriteiten in hunne 
bestekken voorgeschreven; 

wordt, tot waarborg van echtheid, zuiverheid 
en goedgewicht, nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van Zegel, Etiket en Fa
brieksmerk, welke allen wettig zyn gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur «lieverd, des-
verlangd met certificaat van o i sprong. 

Men leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in l.et „N. v. d. Dag' 
dd. 31 Jan. 1887; in de „Huis - en Decoratieschilder"dd. 1 Mei 1887; in de 
„Ingenieur' dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de„ Schilder" di. 1 Mei 1889 ; in de 
„Opmerker" 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 Dec. 1891. (27) 

Verkrijgbaar bij alle soliede Verfhandelaren en Drogisten. 

DE GROEVEN 
VAN 

J. MEVRIIS 
te Anderiiach a/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (8) 

la Andernachsche Tras 
en Trassteen 

op strengste keur verder: 
DRIJF- of Z W E M S T E E N ; LA-

V A G R O T S T F E N beste en goedkoop
ste BIERSTEEN voor Tuinen,Terrassen, 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz 

Vuurvaste Steen-
F A B R I E K , 

Wed. N. S. A . B r a n t j e s & C o . , 
P L R M E R E N D. 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, Blokken, Scheggen, Trot
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

Leveren in den kortst mogelyken tyd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar teekening of 
model. (72) 

LECKAED SLIGCEER, ffiounickendaiii 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN B O R E N » 
uitmuntend fabrikaat en billijke prijs. (76) 

Tweede Jaargang No. 23. Zaterdag 9 Juni 1894. 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A d v e r t e u t l é n ia dit blad kosten ran 1—5 regel» 
00 cents, iedere regel meer 10 ceut». Groote letter» naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt «leeht» tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATE-D ACS. 
Uitgevers • 

J. VAN DER ENDT & ZOON. 
M A A S S L U I S . 

Alle iKlvrririitii'-ii ia ARCHITECTURA opgenomen 
worden gratia gejdaattt in DE AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Metaelaar», Machinisten, Smeden, 
Ververs, ena. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U K . 

BESCHERMING V A N W E R K L I E D E N T E G E N 
O N G E L U K K E N OP B O U W W E R K E N . 

Zijn er afdoende maatregelen te nemen om den werkman 
tegen ongelukken op bouwwerken le beschermen? 

Deze vraag heeft in den laatsten tyd menigeen en daar
onder ook schryver dezes nu en dan bezig gehouden. Het 
schuilt «nÜ toe, dat het antwoord ontkennend moet luiden 
en dat degene, die het best by machte is om ongelukken 
te voorkomen, de werkman zelf is. 

Het komt mij wel de moeite waard voor deze uitspraak 
eenigszin8 uitvoerig toe te lichten. 

Het is op de bouwwerken zoo geheel anders gesteld dan 
in de fabrieken, de steengroeven enz. In de fabriek hebben 
de gevaren, waaraan de werkman blootstaat, een meer be
paald en blyvend karakter; dit maakt dat elke soort van 
gevaar op eene bepaalde, blyvende wyze kan worden tegen
gegaan. Het stoomwezen stond reeds van ouds onder voort
durend toezicht van den staat, sedert eenige jaren zyn ook 
rijks-inspecteurs van den arbeid in fabrieken en werkplaatsen 
aangesteld. Er bestaat eene „Nederlaudsche vereeniging tot 
voorkoming van ongelukken in fabrieken en werkplaatsen", 
die de fabrikanten met raad en daad bystaat in het nemen 
van maatregelen in het belang der veiligheid. 

Zoowel het machinewezen in het algemeen als elke tak 
daarvan in het by/.otider brengt zyne gevaren mede, doch 
zelden zyn zy van dien aard, dat zy niet door gepaste 
middelen zyn op te heffen of althans zeer te verminderen. 
Uitstekende spieën van koppelbussen kunnen zoodanig omhuld 
worden, dat er niets meer aan blijft haken. Het gevaarly'ke 
opzetten van dryfriemen wordt door looze schyven met stel-
vorkei en hefboomen vermeden. Cirkelzagen worden met 
scherinkappen overdekt. Zoo zouden nog tal van andere 
voorbeelden by te brengen zyn. 

Voor zoover zich ten onzent de staat met de veiligheid 
in de fabrieken en werkplaatsen bemoeit, stelt hy den 
fabrikant of den werkbaas daarvoor aansprakelijk; de werk
man daarentegen is, althans zoolang hy geen vergryp tegen 
de gewone burgerlijke wetten pleegt, niet verantwoordelijk 
voor zyne eigen veiligheid en die zyner medearbeiders. 

In Duitschland gaat men veel verder. De steenbreker in 
de basaltgroeven is strafbaar, als hy zyne plaats in den 
werkwand der basaltgroef inneemt, zonder vooraf een gordel 
aangegespt te hebben, waaraan twee touwen, die aan eene 
leuning langs den bovenrand der groef zyn bevestigd of 
aldaar door mede-arbeiders worden vastgehouden. De arbeider, 
die steenslag van basalt klopt, is gedwongen zyne oogen 
wet eene bril van bjjzondere constructie te beschermen. 

Ik wensch my' niet te verdiepen in de voor- en nadeelen 
Van het Duitsche stelsel tegenover het hier te lande ge 

volgde en evenmin na te gaan wat uit dit oogpunt bij ons 
bereikbaar en wat niet te bereiken is. Ik heb my' enkel ten 
doel gesteld liet verschil te doen uitkomen tusschen de 
ongelukken, die op bouwwerken, en die, welke zich in fabrieken 
en werkplaatsen voordoen, en na te gaan, in hoever eerst
genoemde ongelukken door Maatregelen ten behoeve van de 
veiligheid zyn tegeu te gaan. Onder dezen titel is in § 16 
van de Administratieve bepalingen der Ryks A. V. van Sept. 
1892 het volgende voorgeschreve. 

„De aannemer is verantwoordelijk voor de deugdelijkheid 
der hulpwerken, tenzij de samenstelling in het bestek is 
voorgeschreven". 

„Steigers en trappen, bruggen en vonders van drie meter 
lengte of meer, worden, voor zoover de aanvoer van bouw
stoffen daardoor niet wordt belemmerd, van stevige leuningen 
voorzien; langs de steigers worden kantdeelen aangebracht". 

,,By gladheid door sneeuw, vorst of andere oorzaken 
worden de steigerplanken, balken en in het algemeen alle 
planken, waarover boven den beganen grond geloopen wordt, 
met asch ot zand bestrooid". 

„Kranen, lieren, kaapstanden en dergelijke werktuigen 
behooren van de noodige pallen te zijn voorzien". 

„Bewegende, gevaarlijke deelen van werktuigen, als vlieg
wielen, riemen, boutkoppen, spieën en/5, zyn, voor zoover 
zy naast doorgangen gelegen zyn, tot de hoogte van 1.50 M. 
boven den vloer voldoende afgesloten". 

„Cirkelzagen, machinaal gedreven beitels enz behooren 
bedekt te zyn". 

„Van tandraderen, welke onder het bereik der werklieden 
zyn, zyn de inloopende zyden bedekt". 

Niemand zal beweren, dat zulke voorschriften niet nuttig 
zyn. De hier aangehaalde zouden naar het oordeel van 
sommigen zelfs gevoegelijk nog niet eenige vermeerderd en 
uitgebreid kunnen worden, b.v. betreffende de volgende punten : 

Schriksteigers. liy het optrekken van gebouwen moet elke 
daartoe gebezigde steigerbevloeiing, als zoogenaamde schrik-
steiger, zoolang iu stand gehouden worden, tot de 
werkzaamheden op de daarop volgende hoogere bevloering 
geheel zyn afgeloopen. 

Ladders, hanysteigers. Ladders, hangsteigers enz., deel 
uitmakende van het blyvend materieel van aannemers en 
werkbazen, mogeu niet met dekverf zyn geverfd; het op
pervlak van het houtwerk van deze en dergely'ke hulpmiddelen 
moet ten alle tyde zichtbaar gehouden worden. 

Hulpladders. Geene hulpladders worden op het werk 
geduld, waarvan de latten niet in de sparren zyn ingekeept. 

Bintlageu. plafondschrooten. Elke bintlaag moet onmid
dellijk na het stellen der binten met planken worden dicht 
gelegd. 

Hy bintlageu, die beracheld moeten worden, kan het 
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dichtleggen met planken achterwege gelaten worden, mits 
de beracheling onmiddellijk na het stellen en aanmetselen 
der binten worde aangebracht. 

Trapgaten. De trapgaten in de bintlagen, voor zoover de 
toegang er niet door wordt belemmerd, rondom van stevige 
leuningen te voorzien. 

Het zou niet o n m o g e l i j k zjjn nog meer even nuttige 
bepalingen op te stellen, doch wat baat dit, zoo de moge
lijkheid ontbreekt om ze te handhaven. 

Volgens de Ryks A. V. is de aannemer van het werk 
de veiantwoordelyke man en kan hy beboet worden zoo 
hij in zijne verplichtingen te kort schiet, doch het spreekt 
wel van zelf dat, als hy degelijk werk levert eu met nauw
gezetheid Vüor de goede uitvoering ervan zorg draagt, de 
directie het hem niet gauw lastig zal maken, als er verzuimd 
wordt een schriksteiger in stand te houden of eene balklaag 
met planken dicht te leggen. 

Het denkbeeld is geopperd om de directie mede voor de 
veiligheid der werklieden verantwoordelijk te maken. Ik 
voor mij betwyfel t»n zeerste < f eene dusdanige verdeeling 
der verantwoordelijkheid, in. a. w. zulk eene vergrooting 
van het getal verantwoordelijke personen raadzaam zou zyn. 
Er ligt m. i. zelfs eene groote onbillijkheid in, een architect, 
die vele werken in uitvoering heeft, verantwoordelijk te 
maken voor de verzuimen tegen de veiligheid der werklieden 
die op al die werken, 't zy door de werklieden zelf, 't zy 
door hunne bazen worden gepleegd. 

Waar de directie mede verantwoordelijk moet worden, 
zjjn uit den aard der zaak A. V., die van haar zelf uitgaan, 
ook niet meer voldoende; daar moeten van hoogerhand wetten 
of verordeningen komen, 't zy eene algemeene ryks- of wel 
gemeentelijke bouwverordeningen. Nu weet ik uit myne 
dienstjaren als gemeente-ambtenaar by ervaring, hoe ver
derfelijk verordeningen werken, die niet worden of niet 
kunuen worden -gehandhaafd. 

En al riep men nu ook een leger van politiebeambten of 
bouwopzieuers op de been, dan zouden deze nog de talrijke 
groote en kleine onvoorzichtigheden niet kunuen beletten, 
die de werklieden zelf telkens en telkens weder begaan en 
die werkelyk in verreweg de meeste gevallen de oorzaak 
zyn van de op de bouwwerken voorkomende ongelukken. 

Ik heb hier niet het oog op misbruik van sterken drank. 
Te oordeelen naar statistieke gegevens, die ik onder myne 
oogen heb gehad, gaan zij, die daarin de hoofdoorzaak der 
ongelukken op het werk willen zien, te ver. Ik bedoel 
veeleer onachtzaamheden als de volgende : 

Het laten liggen van tijdelijk verwerkt hout met de 
spijkers erin, liefst met de scherpe punten naar boven. 

Het loopen over balken en balklagen, voordat er gelegen
heid was ze met planken dicht te leggen of te berachelen' 

Het onvoorzichtig omgaan met ijzeren balken, die door 
hunne gladheid, alsook dikwyls door hunne geringe breedte, 
veel gevaarlyker zyn dan houten. 

Het opstapelen van planken en ander hout tot stapels 
van groote hoogte, die by de minste aanraking in zwabbe
rende beweging worden gebracht of omkantelen. 

Het laten liggen van klinken, d. w. z. niet ondersteunde 
plankeinden op steigers, balklagen enz. 

Alle ongelukken, die uit deze en dergelijke onachtzaam
heden voortvloeien, zyn zeer gemakkelijk te voorkomen door 
eenige oplettendheid van den werkman, die de betrokken 
werkzaamheden verricht, en de bij den bouw betrokken 
werklieden iu het algemeen. Doch het blyft mjj bezwaarlijk 
toeschijnen de belanghebbenden zelf te bestraffen of met 
boete en straf te bedreigen, als zy' in oplettendheid te 
kort te schieten. 

Eene andere aanleiding tot het ontstaan van ongelukken 
is het omgaan met heistellingen en hy'schblokken voor het 

stellen van dakgebinten, zware stukken steen, ijzer* u balken 
enz. Hier hangt de veiligheid in de eerste plaats af van 
de ervaring en het beleid van den baas, die het werk leidt, 
en ten andere van de strikte gehoorzaamheid en oplettendheid 
van de onder zy'ne bevelen staande arbeiders. 

Op dit gebied zyn m. i. alle voorschriften overbodig en 
zelfs schadelijk, al was hét alleen omdat zij den leidsman 
van het werk in zjjne vrijheid van handelen belemmeren en 
een deel van zy'ne verantwoordelijkheid overbrengen op 
directie of bouwpolitie, die in kennis en ervaring in deu 
regel bij hem achterstaan. 

Toch zyn er by dit werk enkele punten, waarop het 
nuttig kan zyn de aandacht gevestigd te houden b.v.: 

De heistellingen moeten vooral eene voldoende hoogte 
of lengte hebben. 

De banden moeten, ten einde afvallen by het stellen van 
den paal te voorkomen, vast sluitend op den paalkop worden 
gedreven. 

Zie ik, als boven gezegd, al geen heil in het maken van 
verordeningen en strafbepalingen in het belang der werk
lieden op de bouwwerken, men meene daarom niet, dat ik 
Gods water maar over Gods land zou willen lateu loopen, m. a. 
w. den nit zyn aard met de gevaren te vertrouwden en on-
achtzamen werkman aan zyn lot wil overgelaten zien. 

Mij dunkt het kan zyn nut hebben hem telkens weer op 
die gevaren te wyzen. Een gepast middel daartoe is het 
in grooten getale doen drukken van waarschuwingen ter op
hanging in de werkplaatsen en op de werken. 

Gelyke waarschuwingen, in kleiner formaten gedrukt, kan 
men by elke voorkomende gelegenheid den werkman in de 
handen stoppen, liefst ongemerkt, in den vorm van pak
papier om rolletjes klein geld by de betaling van het 
weekloon enz. 

Overigens acht ik het een eersten plicht niet alleen van 
bouwopzichters, onderbazen enz. op de werken, maar ook van 
de bouwkundigen van hoogeren rang, als zjj hunne werken 
bezoeken, het voorbeeld te geven van oplettendheid op kleine 
en groote aangelegenheden, die op de veiligheid betrekking 
hebben en den werkman vriendschappelijk op zjjne feilen in 
dit opzicht aandachtig te maken. 

Langs dezen Weg kan veel goeds gesticht worden, meer 
geloof ik dan de strengste verordeningen kunnen uitwerken. 

v. D. K. 

A A N H E C H T I N G V A N M O R T E L S . 

Een man van het vak schreef mij dezer dagen het 
volgende: 

„Bij herhaling is de vraag in mij opgekomen, of de 
tegenwoordige manier van proeven nemen met kalk, tras 
en cement de juiste is, m.a.w. of met aldus klaargemaakte 
proefstukken de ware beoordeeling voor het werkelijke ge
bruik der speciën wordt verkregen. Immers zoo'n hamertoestel 
van Da. BÖUMK is heel aardig om de specie vast in deu 
vorm te slaan, doch op die manier wordt ze immers byna 
nooit verwerkt! Nu is de vraag of specie, die volgens deze 
proeven de grootste trek- en drukvastheid aangeeft, in het 
werk ook de beste is. Blyft de scheikundige werking voor 
beide omstandigheden wel dezelfde ? als toetreding vau 
lucht en koolzuur, duur, begin en einde der versteening, enz." 

„Ik meld U dit slechts om er eens over na te denken." 
Dezelfde vraag heeft my' reeds gerniraen tyd bezig ge

houden en, hoewel ik op dit oogenblik nog niet in staat 
ben er een in allen deele volledig antwoord op te geven, 
meen ik toch op den goeden weg daartoe te zyn. 

In de eerste plaats dien ik in herinnering te brengen, 
dat niet enkel BÖHMK'S hamertoestel voor het in de vormen 
slaan van mortelstukken voor trek- en drukproeven, maar 

ook de werktuigen, waarmede de proefstukken vaneen ge
trokken en verbrijzeld worden, oorspronkelijk uitsluitend zyn 
uitgedacht en besterad voor de keuring van Portlandcement 
en de vergelyking van de producten der verschillende cement
fabrieken onderling. 

Practische waarde voor de kennis van de vastheid van 
het werk, dat in het materiaal wordt uitgevoerd, hebben 
die proeven alleen met betrekking tot stampwerk in Port-
landcementbeton. Alleen zulk betonwerk komt, wat de wyze 
van uitvoering betreft, overeen met vast in de vormen ge
slagen proefstukken. 

Toen eenmaal de toestellen voor de proeven op Portland-
landcement voorhanden waren, lag het voor de hand, dat 
inen ze eveneens voor de keuring van andere mortelmate-
rialen ging aanwenden. Zoodoende kwam men aldra tot 
eenige vergelyking van de eigenschappen, met name van 
het bindend vermogen en den graad van hydrauliciteit van 
trasmortel, waterkalk enz. met die van Portlandcement. 

Voor de practyk heeft dit betrekkelijk weinig waarde; 
voorserst worden de andere hydraulische bindmiddelen iu 
de werkelijkheid zelden of nooit tot stampbeton verwerkt, 
althans niet in den zin als dit met Portlandcement tegenwoordig 
op zoo groote schaal geschiedt. In dit opzicht schieten, 
vergeleken met Portlandcement, dan ook alle andere mortel-
materialen in bindend vermogen te kort. 

Doch ook in het algemeen leveren de uitkomsten van 
proeven op in de vormen gestampte mortels een hoogst it e-
brekkigen grondslag op voor de beoordeeling der vastheid 
van metselspecie en metselwerk, vooral van metselwerk in 
de lucht. Dit zal hieronder uit de enkele gegevens, die my 
ten dienste staan, reeds voldoende duidelyk worden. 

Om mortel vast in den vorm te kunnen slaan, moet hy 
niet tot brij maar tot vochtig poeder, als versch gegraven 
tuinaarde, zyn aangemaakt. Mortelbry veert onder de slagen, 
zonder in vastheid of dichtheid toe te nemen; vochtig poe
der daarentegen wordt hoe langer hoe dichter in elkaar 
gedreven. By sterk hydraulisch materiaal nemen de trek
en drukvastheid met de dichtheid toe. Om nu te komen — 
niet zoozeer tot de grootst mogelyke vastheid — als wel 
tot de grootste gelijkmatigheid in de uitkomsten, is de 
hamertoestel van BÖHMK ingevoerd. Daardoor wordt dan 
vermeden, tracht men althans te vermyden, dat by keuring 
van cement, enz. verschil van meening rijst over het meer 
of minder vast aanslaan van den mortel in de vormen. 

Voor zoover de keuring der materialen betreft, is hier
mede de zaak vry wel in orde. Immers het komt er maar 
op aan het eens te zyn over de grondregels, waarnaar men 
de eigenschappen van het materiaal zal aan het licht brengen. 
Men tracht het daar! ij zooveel mogelyk in deu toestand 
waar te nemen, waarin het in den bouw zal verkeeren en 
werkelyk bestaat voor zoover de sterk hydraulische mortels 
voor waterwerk betreft, het verschil tusschen voor de 
keuring verwerkt en in den bouw verwerkt materiaal alleen 
in den graad vau vastheid. 

Gaat men echter dezelfde wyze van proetnemen aan
wenden om te komen tot de kennis van de beste samen
stelling van mortels voor werk in de lucht, dan geraakt 
men op dwaalwegen. Sterk hydraulische raorte's moeten hier 
om verschillende redenen vermeden worden. (') By de ver
steening in de lucht speelt het daarin voorhanden koolzuur 
eene belangrijke rol en is eene zekere uate van poreusheid 
van den mortel daarom zeer gewenseht. Hiermede is nu al 
dadelyk in strjjd het vast aanslaan van proefmortel in de vormen 
sn wel te meer, naar mate de hydrauliciteit van het mate
riaal geringer is. 

(') Ontaarding door gebrek »»u water, krimpen door uitdro-
Klus -.at. 

Herhaaldelijk is het ray dan ook voorgekomen, dat min- -
der vast aangeslagen mortels en mortels met meer zand 
hooger drukvastheid vertoonden dan vaster aangeslagen en 
vetter mortels. 

Op bladz. 377 en 378 van Onze bouwmatei ialen vind 
men daarvan eenige voorbeelden van jaren geleden: 

Handvorm cubusseii. 

1 Luiksche kalk . . . 2 , 3, 4 zand. 
Drukvastheid na 28 dagen 5.94, 7.36, 7.77 K(i p. cM*. 
1 Schelpkalk . . . . 1 ' /„ 2, 3, zand. 
Drukvastheid alavoren . . 6.1 7, 9.1 7, 8 98, KG. p. cM 2 . 

.Machinale cubussen 

1 Luiksche kalk . . . 2, 3, 4, zand. 
Drukvastheid na 28 dagen 4.78, 4.37, 7.20 KG. p. cM 2 . 
1 Schelpkalk . . . . 2, 3, zand. 
Drukvastheid alsvoren. . 8.96,10.61, KG. p. cM J . 

In het laatst van het vorige jaar deed hetzelfde geval 
zich weder voor bij drukproeven op Doorniksche kalk met 
2, 3 en 4 zand. Van dien tyd af heb ik getracht de 
werkelijke waarde der mortels te bepalen door aanhechting 
aan metselsteen, voorloopig van eene zelfde soort hard-
grauwen Waalsteen. Ik had iu den aanvang eenige moeie-
lykheid met het vinden van eene gepaste wyze van in
spannen en breken, doch dit is my' volkomen gelukt. Ik 
laat hier de resultaten ray'ner eerste trekproeven volgen en 
hoop er inettertyd nog vele mede te deelen. 

Aanhechting van mortel aan Waalhnrdgrauw, 

na 4 weken verblyf iu de lucht, binnenshuis by eene tem
peratuur van gemiddeld 12° C . 

Kalkmortel van Doorniksche kalk 3e soort. 

1.08 
1.02 
0.86 
0.83 
0.62 

1 : 1 

Gemiddeld 
0.88 

KG. p.cM 2. 

1.33 
1.02 
0.92 
0.82 
0.71 
0.63 

1 : 2 

Gemiddeld 
0.91 

KG. p. cM 2 . 

1 : 3 rivierzand. 
1.45 
1.41 
1.38 
1.35 
0.93 
0.81 

Gemiddeld 
1.22 

KG. p. cM ! . 

De drukvastheid van deze mortels, ingeslagen met 150 
slagen van BÖHMK'S hamer bedroeg gemiddeld: 
9.85, 4.05, 4.92 KG. p. cM 2., 

met 80 slagen van denzelfden hamer 
9.98, 6.53, 6.43 KG. p. cM 2 . 

Het ligt in den aard dezer proeven, dat de uitkomsten 
aan vry groote afwisseling onderhevig zijn : de geaardheid 
van het oppervlak der steenen, hun vermogen om water op 
te slurpen en vast te houden, het watergehalte van den 
mortel, het meer of minder vol en zat daarin aandrukken 
van den steen, de dikte van de raortellaag, de schommelin
gen in de temperatuur en den vochtigheidstoestand der 
lucht, dit alles kan meer of minder onafhankelijk van den 
uitvoerder der proeven verschil opleveren. 

Eene herhalingsproef met gelijke Doorniksche kalk als 
boven gaf: 

1 : 3 

Gemiddeld 
0.80 

KG. p.cM'. 

Tegelijk met laatstgenoemde proef werd er eene genomen 
met waterkalk (chaux pulverisée) van Antoing in de ver-

1 : 1 
0 88 1.02 
0.87 Gemiddeld 0.95 

0.76 J 0.77 0.79 
0.67 KG. p cM 2. 0.67 
0.66 ' 0.56 
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bonding van 

Gemiddeld 
1.17 

\ KG. p. cM*. 

I : 3 
1.71 ; 
1 48 
1.14 
0.83 
0.70 

Deze kalk kan dus mits met voldoende hoeveelheid zand 
vermengd, voor werk in de lucht eveneens aanbevolen wor
den en staat als zoodanig by de Doorniksclie 3e soort 
niet achter. 

Sterke Basterdtrasmortel. 
1 Luiksche kalk, 1 tras, 1 rivierzand. 

1.55 
Gemiddeld 

1.86 
KG. p. cM*. 

1.34 
1.31 
1 25 
0.8 5 

Slappe Basterdtrasmortel. 
2 Luiksche kalk, 
3 zand. 

1 tras, 3, 4 en 

1.60 
1.52 
1.28 
1.19 
1.1 1 
0.91 

5 rivierzand. 
5 zand. 

1.12 , 

Gemiddeld 
1.27 

KG. p.cM-. 

Gemiddeld 
1.11 

KG. p. cM* 

1.12 
0.92 
0.83 

Gemiddeld 
1.00 

KG. p cli*. 

KG. p. cM*. 
en 180 KG. 
-f- 6 dagen 

4 zand. 
1.42 
1.24 
1.23 
1.05 
1.03 
0.67 

Drukvasth.150 slagen 1.85 12.1 
HU Portland-cement van 21.5 KG. trek' 

druk vastheid b(j de normale proeven na 1 
vond ik na 7 dagen in de lucht op zyn hoogst slechts 
2.50 KG. aanhechting aan waalhardgrauw. 

Daar dit b|j de eerste proefnemingen plaats had, toen ik 
alles nog niet geheel in orde had, mag ik er vooralsnog 
geene bepaalde gevolgtrekkingen uit maken, doch men zou wel 
zeggen dat de aanhechting aan den steen lang niet in dezelfde 
verhouding toeneemt, als de vastheid vau den mortel zelf. 

v. u K . 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

<«ck> anisocrd hout. 

Arnhem, 30 Mei 1894. 
De heer v. D. KLOES, 

Delft. 
Dezer dagen begaf ik mij naar O., ten einde te spreken 

over daar benoodigd schoeiinghont en moest ik tot mijne 
bevreemding vernemen, dat er van de Polytechnische school 
advies was gegeven, dat creosoteeren beter zoude zjjn dan 
kyaniseeren. (') 

Reeds voor acht jaren is aldaar voor het zelfde doel geky-
aniseerd hout aangebracht en dit hout bevindt zich nog in 
goeden staat; het is aangewend om eene schoeiing in de 
haven, wel een bewijs dat sublimaat niet uitloogt. 

In uw weekblad van 23 September 1893, staat in de 
eerste kolom: 

„ Als bederfwerende stof heeft het chloorkwik zgns gelijke 
niet", (-jen verder: „DR. LKVOIR 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", terwijl in 
de tweede kolom wordt geschreven: „zooals gezegd werd, is 
de neerslag die het chloorkwik in het hout vormt, onoplosbaar 
in water; daarom behoeft men niet bevreesd te zgn voor 
uitspoeling van de bederfwerende stof uit het hout". 

Wat betreft de vergiftiging door het natte gras, hiervan 
kan ik eene verklaring geven: deze vloer is niet gedurende 

den benoodigden tg'd in de (vereischte sterkte) oplossing 
verbleven, doch zal met eene te sterke oplossing, misschien 
met de kwast zgn gekyaniseerd, welke niet indringt , 
weder kristalliseert en als een waas weder op de oppervlakte 
van het hont te voorschijn treedt en bijgevolg het gras 
heeft vergiftigd. Ia) Dat gekyaniseerde spoorweg-dwarsliggers 
bjj gecreosoteerde achterstaan, kan ik niet toegeven; van waar 
dan de duizenden nieuwe gecreosoteerde dwarsliggers, die 
telken jare gelegd worden ter vervanging van eveneens 
gecreosoteerde vergane dwarsliggers'? Ook is het beweren, 
dat spijkers in het gekyaniseerde hout loslaten, niet aan te 
nemen, wg'1 voor de vele rasterwerken, schuttingen, vloeren, enz. 
aan de Genie, aan de Maatschappij tot Exploitatie van staats
spoorwegen en aan particulieren geleverd, nimmer klachten 
van dien aard zijn ingekomen. {*) Het kyaniseeren heeft 
boven creosoteeren dit voor: het chloorkwik loogt niet uit; (5) 
de bereiding is reukeloos, het hout kan geverfd worden (") 
en blijft blank, zoodat de qualiteit ook na de bereiding te 
onderscheiden is, wat bij creosoteeren niet het geval is, waar 
gebrek in het hout na de bereiding onzichtbaar gemaakt 
is. (7) Mogt n dit, schrijven in uw blad willen opnemen, dan 
zal dit mij hoogst aangenaam zijn. 

Met Hoogachting 
VEd. dw. dr., 
H. LENSINK. 

(') Dat ik voor schociing- en dergelijk werk verreweg aan creoso
teeren de voorkeur geef boven kyaniseeren, berust iu de eerste 
plaats daarop dat de creosootolie onder hoogen druk diep in liet 
hout kan worden ingeperst, terwijl de chloorkwikoplossiug, waarbij 
men aan enkele onderdompeling zooier eeniijen druk gebonden is, 
in liet gunstigst geval, en dan nog slechts plaatselijk, 4 of 5 mM, 
doch iu den regel niet meur dan 1 of '} mM. diep indringt. Een 
enkele por met een vaarboom is genoeg om onbereid hout. te 
outblooten; elke spliuter, die er aldus afraakt, doel plaatselijk de 
waarde der bereiding te niet. 

(-) Dit is eeu algemeen bekeud feit. 
(3) Er is eene veel eenvoudiger en minder gezochte verklaring 

le geven: als het hout uit den kuip komt, is de oppervlakte 
natuurlijk nat; het daarop voorhanden water verdampt en hel daarin 
opgeloste chloorkwik siaat u-ei, zonder in hel hout te trekken. 
Het vee rankt bij het eten van daarop uitgestoit gras met zijn 

toug het hout aau en behoeft slechts enkele kristalletjes van het 
uiterst vergiftige goed binnen -e krijgcu om verloren te zijn. 

(4) Ik heb een spoorligger gezien, waarin een haakbout een gat 
van 2 tot 3 c.M wijdte had achtergelaten. Dat zoo iets niet veel 
meer voorkomt ligt waarschijnlijk daaraau, dat er in deu regel zoo 
uiterst weiuig chloorkwik in het hout en in aanraking met het 
ijzer komt. 

(5) Creosootolie ook niet.. 
(") Dit is in de bnrgerlijke bouwkunde in vele gevallen veel 

waard, maar komt bij seboeiingwerk in 't geheel niet in aanmerking. 
("•) Gebreken, die de creosootolie onzichtbaar maakt, maakt zij 

tevens onschadelijk Waar creosootolie is ingedrongen, kau geene 
rotting, getn zwamgroci euz. -oortgang hebben. 

V. D. K . 

S P I J K E R E N V A N P A K K I S T EN. 

Het openmaken van pakkisten is een lastig en tijdroovend 
werk en meestal moet het deksel het daarbij ontgelden, 
Naar de Badische Oew. Ztg. mededeelt, heeft de email wa-
renfabriek BBLI.WO •& Co. dit ongemak opgeheven door het 
aanwenden van kleine, uit dik plaatijzer gestampte en geperste 
mutsjes, het best te vergelijken met het bovenste stukje 
van een vingerhoed. 

In het midden zgn zg eenigszins ingediept en juist 
doorgeslagen, zoodat spijkers van verschillende dikten ge
makkelijk erdoorheen geslagen knnnen worden. 

Het schermkapje wordt op de te spgkeren plek gelegd 
met den bollen kant boven en de spijker er zoover ingedreven 
tot zgn kop door de beschreven indieping wordt opgenomen-
Om den spijker weder uit te trekken, vat men het scherm -
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kapje met eene gewone knijptang aan, drukt het zgdelings 
in elkaar en trekt het tegelgk met den spijker nit. 

De nieuwe manier van spgkeren heeft bovendien het 
voordeel dat, als het hout door het spgkeren mocht barsten, 
de scheur door het 12 mM. diameter hebbende kapje wordt 
bijeengehouden. 

De prgs der schermkapjes is f 1.50 per 1000; per 
kist komen zij das op 1 l / s tot 3 cent te staan. 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen worden êleckt» eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG 11 JUNI. 
Alkmaar. In het café Central: het maken van een gebouw voor 

eeu ontsmettingsoven np het terrein genaamd Klein llargeii. 
Nieuwolda (üt.) 5 uur. tiet gemeentebestuur: het bouwen van 

een kazerne voor de Kon. marechausee, met de levering der daartoe 
bcnoodigde materialen enz., aanw. 'smorg. II uur. 

IH\>I>\<; 13 JUNI. 
de liilt (Utr.) 11 uur. Het gemeentebestuur: bet bouwen van 

eene dokterswoning met stat en koetshuis, op een terrein gelegen 
tegenover de Hervormde kerk aldaar. 

Nijmegen, 12 uur. De maatschappij van weistand, bij den heer 
J. A. Visser: het afbieken en weder opbouwen van het achterhuis 
bewoond door Goedhardt en Bruin te Nederasselt. 

Rotterdam. In het timmerhuis: het uitvoeren van verfwerken 
aan gebouwen, bruggen enz. iu 10 perc. 

WOK N S » AU 18 JUNI. 
Bathnien (Geld.) 2 uur. Kerkvoogden der Herv. gemeente, in 

de consistoriekamer: het verven der kerk enz. van binnen aldaar. 
Weiduin (Fr.) 5 uur. De heer li. Keikema: de verbouwing van 

de Stelpbuizinge, eigen aan den Hoog VV'elUeb. Heer Jhr. Mr. E. 
D. van Beijma en bewoond door A. Algera. 

H U N D E K » A U 14 JUNI. 
Helft. 10.30 uur. Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland, iu 

bei gcniecutelandshuis, bestek uo. 49: het verruimen en verdiepen 
van het Oranjekanaal iu de gemeenten Naaldwijk en 's Gravenzande; 
bestek no. 5U: het graven van eeu nieuw boezemkanaal vanaf de 
Kromme Zwelh naar de Oranjesluis Ier lengte van pl. m. 3S4U 
M. met daai bij behoorende kunstwerken gelegen in de gemeenten 
de Lier, Naaldwijk en 's Gravenzande. 

's-Uraveiihuge. 2 uur. Het gemeentebestuur: 1. het verbouwen 
van perceel Groenmarkt no. 29, eu het bouwen van een politie-
agentwacht c. a. in den tuin van het perceel, aanw. 11 Juni'smorg. 
11 uur; 2. de levering van meubelen voor eenige scholen, aanw. 
11 Juni nam. 2 nur aan de gemcentewerf. 

Huizuin (Fr.) 6 uur. Bij den heer IJ. de Jong: het bouwen 
van een stoomzuivelfabriek met directeurswoning, macbinegebouw, 
kaaspakhuis, ijshuis en verdere aanverwante werken, op een terrein 
aan den straatweg ouder Huizum, aanw. 'smorg, 11 uur. 

Uoes. 11 uur. Het bestuur van den Zimmermanpoldcr ten kantore 
van den heer J. M. Kakebeeke: het bouwen in den zeedijk van 
deu polder van eene nieuwe suatiesluis en het uitvoeren van 
daarbij behoorende werken, begr. f 11.600. 

M A A N » A U 18 JUNI . 
's-Urareuhage. 11.30 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het bezinken 
en bestorten van den benedeukop van den grooteu Paralleldam, 
beoosten Hellevoetsluis, behoorende tot de zeewerken in de prov. 
Zuidbollaud, begr. f 25.700. 

Iti \ M i \ t ; 19 JUNI. 
Noordiryk (Z.II.) 11 unr. Hel It. K. Paroch. Kerkbestuur van 

den H , Jeroen in het café van den heer Verwer: het bouwen van 
een transept met priesterkoor in verband met de bestaande kerk. 

Utrecht. 2 uur. De maatschappij tot '-xploit. van staatsspoorwegen, 
«au het Centraal-bureau bij de Moreelse laan, bestek no. 058: het 
nikken van vluchthoekeu, het verlengen van bestaande afsluitingen 
en het veirichten van herstellingen aan de brug voor voetgangers 
°'er den Baardwijksehen Overlaat, begr. f 1300. 

WOKNS»AU 80 JUNI . 
Weventer. 12 uur. De dijkstoel van het polderdistrict Veluwe, 

b'j 1 1 . J. Sineenk op de Worp: het houwen van een uitwateringsluis 
voor de Nieuwe Wetering met bijbehoorende werken iu de kadastrale 
gemeenten Heerde en Veessen. 

D O N D E R D A G 21 JUNI. 
Alblasserdam. 12 uur. De voorzitter en Heemraden van het 

waterschap de Nederwaard, iu het gemeentelandsliuis: het afbreken 

der oude- en het vernieuwen der Nesserbrug over den Graafstroom 
te Oud-Alblas. aanw. 16 Juni 'smorg. 11 uur. 

VR1JDAH 2* J U N I . 
's-Hertogenbosoh. 10.30 uur. Het ministerie van waterstaat, 

handel en nijverheid aan het gebouw van het prov. bestuur: het 
herstellen der schipbrug over de Maas hij Hedel en bijbehoorende 
werken van de stormschade ontstaan in Februari 1894 en het 
uitvoeren van buitengewone vernieuwingen en herstellingen aan 
die werken, behoorende tot de dienst der veren in de prov. Noord-
Brabant, begr. f 5600. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het bouwen van een wachterswonini» en het maken 

van afsluitingen nabij bet slationsemplacemeut Enschede, volgens 
bestek no. 600. Laagste H. J. te Siepe te Winterswijk voor f 1086. 

Assen. Het bouwen van een basaltmuur ter vervanging van de 
houten beschoeiiog langs een gedeelte van het Meppelerdiep te 
Meppol. Laagsie A. Koops te Assen voor f 9100. 

Uussnm. Het bouwen van twee dubbele villa's. Laagste J. H. 
Scheepens te Amsterdam voor villa A I 10470; villa B f 10871; 
massa f211 0. 

Delft. 1. Het vergrooten van het gebouw der Indische instelling. 
Laagste M. v. d. Spek te Rotterdam voor 1 8319; 2. het verbe
tereu van het jaagpad van Delft naar Overschie. Laagste VV. 't Hoen 
te Alblasserdam voor f 4272. 

Dordrecht. Het maken van een kantoor met opzicliterswouiug, 
bet gedeeltelijk vernieuwen van een bestaand magazijn, het makeu 
van een kolenloods enz., op het terrein van de gasfabriek. Laagste 
G. Meuhere te Rotterdam voor f 25300. 

Dordrecht. Hel inrichten van een gebouw tot het bewaren tan 
archieven, met woning voor deu portier en tijdelijk kantoor voor 
den havenmeester. Laagste Z. v. d. Schiet aldr.nr voor f 5731, gegund. 

Uoor. Het bouweu van twee schoollokalen, benevens sclioolameu-
blement. Laagste voor gebouwen C. ten Zijthoff en G. Wissink 
aldaar voor f 7125; voor ameublement A. Jalink en Zoon aldaar 
voor f 983. 

's-Urnveiihagc. Het verbouwen van de burgerschool voor meisjes 
aan de Atjebstraat. Laagste L. van Itos-cu te Maassluis veor f 5066. 

Haarlem. Het verbeteren van een gedeelte rijksweg aan de 
oostzijde van het Noordhollandsche kanaal onder de gemeente 
Alkmaar, bestek no. 110 dienst 1894. Laagste J. Oldenburg te 
Bergen voor f 985. 

Haarlem. Het verbeteren van een gedeelte van den rijksweg 
Alkmaar—Nieuwediep ondc de gemeente Alkmaar, bestek no. I l l 
dienst 1894. Laagste J. Oldenburg te Bergen voor t 1495. 

Haarlem. Het bouwen van eene brugwachtcrswoniiî  bij de 
vlotbrug le Westgraftdijk, bestek no. 113, dienst 1894. Laagste 
J. Mcssehaert te Westgraftdijk voor f 4225. 

's-Hertogenbosch. Het uitvoeren van verschillende straatwerken, 
aanleg van trottoirs en rioleering. Laagste L. van Drunen te 
Hintham voor f 8460. 

Het l.oo. Het afbreken en weder opbouwen van de gebouwen 
behoorende tot de bouwhoeve de Eendenkooi te Apeldoorn, bij 
Vaassen, en het verrichten van reparation aan de overige bouw
hoeven. Laagste voor massa L. Diks en G. J. Huisman tc Apeldoorn 
voor f 1436, gegund. 

Leeuwarden. Hel uitvoerer: van buitengewone bestratiugen op 
de rijkswegen iu de prov. Friesland. Laagste J. Dokter eu Bijlsma 
aldaar voor f 5299, 

Middelburg. Het verrichten van eenige bestratingen op den 
rijks grooten weg der le klasse no. 3 op Zuid-Bevelatid. Laagste 
C. de Wilde Az. te Kattendijke voor I' 3129. 

Stadskanaal. 1. Het afbreken van eeu oud eu het bouwen van 
een nieuw schoolgebouw te Onstwedde. Laagste P. van den Berg 
te Musselkanaal voor f 4900, gegund; 2. de bijbouw van 2 localen 
aan de tweede school te Musselkanaal. Laagste dezelfde voor 
f 2890, gegund; 3. het leveren van meubelen iu de school te 
Onstwedde. Laagste dezelfde voor f 470, geguud; 4. het leveren 
van meubelen in de tweede school te Musselkanaal. Laagste dezelfde 
voor f 475, gegund. 

Strijen. Het begrinden van het zandweegje lang 5S0 M. Laagste 
C. de Haan aldaar voor f 420, gegund. 

Utrecht. Het maken van bureau enz. en eenige werken op het 
station Utrecht. Laagste H. Wienhoven te Schiedam loor f 6140. 

Vlissingen. Het bouwen van een hoogreservoiigebouw. Laagste 
H. Wienhoven te Schiedam voor f 18800. 

Voorschoten. Het bouwen eener kapel met annexe werken aan 
het gesticht en pensionaat der Eerw. Zusters Dominicanessen Huize 
Bijdorp. Laagste J. Roodenrijs te 's Gravcnhage voor f 39535. 

Wehl. Het bouwen van eeu roomboterfabriek. Laagste H. Stark 
te Didnm voor f 5365, geguud. 
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A D V E R T E N T I E S . 

F O L K E R S & Co. 
middel tegen liet rotten van hout en touw, tegen zwamvoriuiiig enz 

Engelsche en Belgische A A R D E B U I Z E N . 

D i r e c t e a a n v o e r ( i l P S P L A N K ENGELSCHE, DUITSCHE, FRAKSCHK 

en HOLLANDSCHE 

EN 
MOSSTEEiXEN TROTTOIR-, VLOER-

rUniLANU Ltmcni. Vü0l. l i g t e m m U t w l a f 0 I I d i > e n z. EN WANDTEGELS, 
Merk: Knight Beran & Stnrge. 

i - I „ , ~~"1 in v e r s c h i l l e n d e dess ins 

ZTZ^«, {^SkW^B^^i DAKPAPIER, ASPHALT DRIJF-, VUUR- EN METSEL- 8 ^ ^ L ^ Y t * 3 Ö 3 i * "m 
STEENEN j y ^ ^ ^ a a ^ ^ ^ » ^ r . . . , . i| | B O U W M A T E H I A L E X. 

o n ' A M S T E R D A M . R A P E N B U R G 2 9 . 
Alle soorten van 

Z A G E N 
en 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de jïjnste qualiteit en tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J. D. D O M I N I C U S & S ó H N E . 

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 o L ) 
Gevest igd i n 1822. (55) 

Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wij U gratis en franco toezenden. 

Groote voorraad. 
V A N 

STALEN BALKEN 
i n a l le courante prof ie len 

op lengten v a n 5 tot 

V2 M r . , o p k l i m 

mende met 

het grootere 

raagvermogen 

unnen lichtere pro

fielen i n staal gebezigd 

w o r d e n , waardoor stalen 
bulken voordeeliger i n het ge-

u i k z i jn d a n ijzeren balben. 

H. E. OVING Jr., (74) 
74 Haringvliet, R O T T E R D A M . 

LEONARD SLIGCBER, Honnickendam. 

V 
J 
I 

A M E R I K A A N S C H E H O U T B O O R M A C H I N E S E N B O R E N , 
uitmuntend fabrikaat en billijke prijs. (76) 

m 
L E I D E N . 

M a c h i n e - , S t o o m k e t e l - e n 
C o n s t r u c t i e f a b r i e k . 

8 0 H E K P 8 B 0 Ü W W E B F 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeêwerken, 
V N I v I . \l X. 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met certificaat van Lloyd's 

en Bureau Veritas. 

PORTLAND CEMENT, 
^fOSSOX Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT, 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 118 
„ AMSTERDAM, A . E . B R A A T .Fokke 

Simonzstraat 74. (66) 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

H u i z e n e n B l o e m e n k a s s e n . 
L A « E PRIJZEN. (<3) 

S. B R U I G O M , 
AR» HE JU. 
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Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zjj is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBURG", 
(70) Rijswijk (Z.-K.) 

Vuurvaste Steen-
F A B R I E K , 

W e d . N . S . A . B r a n t j e s & C o . , 
P U R I M E R E N D . 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, Ulokken. Scheggen. Trot
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

Leveren in den kortst raogeljjken tjjd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar teekening of 
model. (72) 

Carbolineum. 
T E K O O P a a n g e b o d e n : 

E E N P A R T I J 

aan de strengste eischen voldoende. 
Adres met franco brieven onder No. 99, 

aan het Bureau dezer Courant. 

NU- tut Vervaard, en Lever, van 
Bouwmaterialen. 

STRAATKEIEN. 
voorheen DE ERVEN H. TRIP. 
Rotterdam. 77) Utrecht. 

J . VAN DER ENDU ZOONS 
STOOMBOEKDRUKKERIJ, 

T E M A A S S L U I S , 

* er geheel op ingericht om alle soorten 
yan DRUKWERKEN met den meesten 
8Poed tot zeer billijke pijzen te leveren. 

D E U N T I S j E i 
NIEUWE HAVEN N\ 39 N.Z., 

'Nazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
(59) Vraag dessins enz. 

U i t g a a f v a n J . V A N D E R E N D T & Z O O N t e M a a s s l u i s . 

ONZE BOUWMATERIALEN, 
beschreven door 

J". A , v a n cie>x- H L l o e s , 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid f18.—. 
21.50. „ gebonden 

B E O O R D E E L I N U E N. 

. . . . M e t groote u i tvoer igheid en voorliefde teekent de schri jver liet s teenbakkersbedri j f 

met a l de daartoe noodige w e r k t u i g e n , b l i j k b a a r met liet oog op aankomende industr ieelen, voor 

w i e n hij z i jn boek even goed beeft geschreven als voor b o u w k u n d i g e n , iets wat laatstgenoemden 

moeten bedenken, i n d i e n ben dat wat te u i tvoer ig v o o r k o m t en zij l iever een meer vergel i jkende 

b e s c h o u w i n g v a n bouwmateria len hadden gewenscht, wat men echter moet erkennen, dat zi jn 

eigenaardige moeie l i jkbeden beeft. 

V o o r hem die i n Indië echter d i k w i j l s z i jn eigen mater iaa l moet zoeken of vervaardigen, z a l 

daardoor d i t boek menige nutt ige a a n w i j z i n g bevatten. 

. . . . J u i s t de onbevooroordeelde onderzoekingen, die den heer V a n der K l o e s gemaakt 

heeft op I c' gebied der bouwmater ia len, m a k e n z i jn boek belangri jk 

(Bouwkundig Weekblad.) 

D e P o r t l a n d - C e m e n t - F a b r i e k 

VAK 

DYCKERIIOFF&SÓIINE 
Gouden 

STAATS-
IW ED AILLE. 

MEDAILLE 

Breslau 1869, 

te A r a ö n e b u r g bij BIEKRICII a'd Rijn. 
levert baar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der Fabriek: 000.000 vaten per jaar. 

Magazijnhonders in de voornaamste steden. 

G O U D E N 
M E D A I L L E 

hoogste 
onderschei

ding in den 
internatio

nalen wed-
•trjjd, te 

Arnhem 1879. 

(32) 

Diisseldotf. 

\m, 
MEDAILM 

van 
Verdienste 
Weenenl873 

GOUDEN 
HKDAILLB 

Offenbach 
a/M. 1879. 

DIPLOMA A. 
Eerste pr\js 

voor uitmun
tend 

fabrikaat 
Kassei 1870. 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYAMISEERIMRICHl IMG. 

II. L E K S I N K , 
A R N H E M , 

levert pask laar gekyaniseerd 
(rot- en z w a m vrij) (13) 

Rasterwerken, schuttingen. 
BROEIBAKKEN, VLOEREN, 

VLOERRIBBEN, enz. enz. 

Gedeeltelijke Bereiding, 
CREOSOTEEK1NG. 

BUKNETTEERING. 
KYANISEEREN 

e n G e m e n g d e B e r e i d i n g . 
HOUTHANDEL 

O . G i p s G z o o n , 
I» O R B R E € II T. (71) 
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(AISKOLIM 1.1 
„Van Baerle", 

E E N I G E A G E N T E N voor 
Nederland en Kolon iën: 

G. M. BOKS Co., 
AMSTERDAM. 

V E R F W A R E N , 
(5) « - H 3 5 . 

Spiegel- en Vensterglas, 
ROTTERDAM. 

ST00MFAB1UEKEK ran 3 
D A K P A N N E N , V O R S T E N , B A A N T E G E L S , B A K K E N , C E M E N T - en § 
K U N S T Z A N D S T E E N , H Y D R O Z A N D S T E E N , C E M E N T en I J Z E R , O) 
(syst. MONIER) M O Z A Ï E K - en E F F E C E M E N T T E G E L S , R I E T P L A N K E N , 5* 
T E R R A C O T T A , enz. JJ* 

=? 
Pi 

® Handel in Metselsteen en andere Bouwmaterialen, 
e A. OOSTHOEK ÓL ZOON, Alfen afd Rijn. 

C 9 Sterk coiiciirreerende prijzen direct op nanvraujr, (68) O 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - , 

W I T - , KRISTAL- , BROEI en M E L K -
Ci L A S. 

D E U R PTA T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 
GEBOGEN G L A S en D A K P A N N E N . 

Lenzen- en P a t r ij s p o o r tg lazer 
(67) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF.DAGLICHT-REFLECTORS. 

Mij. tot verv. en lev. van Bouwmaterialen 

voorheen DE ERVEN H. TRIP. 

GROEVENPRUZEN. 
Rotterdam. Utrecht. 

S T O O M C L A S S L I J P E R I J 
en FABRIEK voor het oriianieiiteeren van 

V E N S T E R -

f V 2 

SPIEGELGLAS 
(61) wit en zwart M A R M K R f i L A K 

ZANDBLAASMACHINE. 

N AAM
FIRMA- en 

GRAFPLATEN, 

Sierlijke Monsterboeken worden op aanvrage verstrekt. 

LICHTDRUKPAPIER, 
Zwaar, Prima kwaliteit, zeer gevoelig, 
rol 1 X 10 Meter . . 1*6.-

„ 0.75 X 10 Meter . . f 4.-

H, J. T. MAT VELD, 
Schrijf- en Teekenbehoeften, (56) 

Wagenstraat 27, Den Hang. 

G R O E D E 
Huitenliist (Zeeland.) 

J. A. van de Sande, 
H A N D E L in 

U . J . W E I S S E N O . 
Nicuweiidijk 111 te AMSTERDAM, 

fabriceert geijkte DUIMSTOKKEN, twee 
en vijf M E T E R L A T T E N , Stalen MEET-
KETT1NGEN, BAKENS, JALONS, 
koperen en stalen PEILLIJNEN, PEIL-
LOODEN , P E I L S T O K K E N , PEIL
SCHALEN, enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASS E R000ZEN, 
TeekeiibchoeneiienOptisclielnstrumenten, 

EQUERRES, PRISMA'S, ENZ. 

JAN HAMER & Co., 
Heerengrach t 5 8 3 by de Utrechtsche straat, 

A N I S T E R , I J A M . 

B O Y L E ' s P A T E N T 

Luchtpompventilators 
en Schoorsteenkappen 

Duizenden 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. ( 6 3 ) 

Nederlaudsche Verzinkfabriek, 
VAN DER LINDEN & Co. - DORDRECHT. 

" " " A L G E M E E N 
BOUWSYSTEEM. 

LEKVRIJE 
Dak- en Zjjbekleeding. 

Houten of IJzeren RAAMWERK, 
I K I ^ I P I P I E l N r , G E B O U W E I T , 

A F D A K E N , B R U G G E N , S C H U T T I N G E N , B E S C H O E I I N G E N , D R O O G - I N R I C H -
T I N G E N voor tropische producten, R O L L E N D E K A P P E N voor Steenoven» 
en Kofllevloeren, L O S S E P L A T E N speciaal ter vervanging van riet
matten voor steenovens, enz. in alle afmetingen eu voor alle doeleinden, opgesteld 
in NEDERLAND of KOLONIËN ; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enkele dagen. G E G A L V A N I S E E R D I J Z E R E N , ook gegolfde P L A T E N . 

P L A N N E N en B E G R O O T I N G E N worden opgemaakt voor elk gevraagd 
doel. O P G E S T E L D E C O N S T R U C T I E S ter bezichtiging. 

CATALOGI op aanvraag franco en gratis. (58) 
W*W A Ö J K I N T E I N G E V R A A G D . 

H O U T H A N D E L 
F. & A. VAN DEK LINDEN. - Dordrecht 
Pitch-Pine Parketvloeren | Pitch-Pine Heiningen 

/ ' 1.75 per M . .geheel gereed afgeleverd/2.30 per Mv 

Tweede Jaargang No. 24. Zaterdag 16 Juni 1894. 

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan van bet Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A d v e r t e n t i e . . ia dit blad kotten ran 1—6 regelt 
00 cents, iedere regel meer 10 cents. Groote lettert naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 

Uitgevers i 

J. VAN OER ENDT & ZOON, 
.MAASSLUIS. 

Alle n.1 vertentll>n in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden (jratis gcplaatit in DE A M B A C H T S M A N , Vak
blad voor Timmerlieden, Mettelnart, Machinisten, Smeden, 
Ververs, ent. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

B E S C H E R M I N G V A N W E R K L I E D E N 
T E G E N O V E R M A T I G E N A R B E I D 

V O O R W E I N I G L O O N . 

In aansluiting aan hetgeen in ons No. van ü Tuni j.1. 
werd gezegd omtrent het beschermen van werklieden tegen 
ongelukken op bouwwerken wensch ik hier eenige beschou
wingen mede te deelen, naar aanleiding eener tweede vraag, 
die hen, die belang stellen in de aangelegenheden van den 
werkman, niet minder dikwyls voor den geest komt dan de 
eerste. Zij luidt: 

Zijn er afdoende maatregelen te nemen om den werkman 
te beschermen tegen overmatigen arbeid voor weinig loon? 

Naar het my voorkomt, moeten alle tot dit doel genomen 
maatregelen, evenals die tot bescherming van den werkman 
tegen ongelukken op de bouwwerken, van den aanvang af 
den stempel der gebrekkigheid dragen; en wel om gelyke 
reden als in het andere geval, dat namelyk het welslagen 
volstekt afhankelijk is van de medewerking van alle werk
lieden. Bovendien stuit men btf deze soort van bescherming, 
in tegenstelling met die tegen ongelukken, nog op de bijzon
dere moeieiykheid, dat het belang van den werkman in het 
algemeen niet samenvalt met het eigenbelang van elk werkman 
in het byzonder. In het eerste geval komt de oplettendheid van 
elk man op zich zelf, de voornaamste voorwaarde waarvan 
het succes afhangt, aan de gemeenschap ten goede; hier 
daarentegen beletten aangeboren hebzucht of zwakheid van 
den afzonderlijken mensch het welslagen der maatregelen, 
in het belang van allen. Stuiten wy' by het nemen van 
maatregelen tegen ongelukken op gebrek aan medewerking 
door onachtzaamheid en onverschilligheid, hier zuilen wy' met 
erger, met tegenwerking te doen krijgen. 

Dat gelijkmatige verdeeling van de voorhanden hoeveelheid 
te verrichten werk door het instellen van een maximaleu 
arbeidsduur, gepaard met vaststelling van een minimaal 
arbeidsloon in theorie nuttig is, kan niet ontkend worden; en 
pogingen in die richting in het werk gesteld verdienen 
Voorzeker ten volle onze instemming, doch men zal wel doen 
zich van de uitweiking geene te hooge voorstelling te maken 

Ik kan, geloof ik, myne bedoeling niet beter duidelijk 
maken dan door een paar voorbeelden aan de werkelijkheid, 
te ontleenen. Men neme ons No. van 24 Maart jl. ter hand: 
In de Bepalingen omtrent minimum-loon en maximum-arbeidstijd 
van de gemeente Amsterdam wordt den aannemer de ver
plichting opgelegd zijne werklieden niet langer dan 11 uren 
P*>' etmaal te doen arbeiden. Voor het geval van over
schrijding van dezen maximalen werktijd, die alleen geoor
loofd is onder goedkeuring der directie, wordt eene progres
sieve verhooging van loon ingesteld. 

1'ot zoover gaat alles goed, maar: „Het is den aannemer 

geoorloofd bij het stuk te doen werken.'' Dit kan men heni 
ook bezwaarlijk volstrekt verbieden. Wel maakt men de be
perkende bepaling, dat „Indien zulks naar het oordeel der 
directie aanleiding geeft tot minder zorgvuldige bewerking, 
tot te geringe verdienste of tot overmatigen arbeid, het door 
haar verboden kan worden." 

Er ligt m. i. tusschen het vaststellen van een minimaal 
loon per uur en de vergunning om op stuk te doen werken, 
van den aanvang af eene zekere tegenstrijdigheid. 

Een volslagen ambachtsman, d. w. z. een, die meer dan 
2 3 jaar oud is, moet 2 3 cents per uur verdienen. (1) Zulk 
een heeft er niet veel belang meer by werk aan te nemen; 
door eeu weinig harder te werken, zal hy zijn loon misschien 
met een enkelen cent per uur kunnen verhoogen; begint 
hy „overmatig" te arbeiden, dan komt de directie ertnsschen. 
Den aannemer van het werk is het natuuilyk te doen om 
hetzelfde stuk werk voor minder arbeidsloon gedaan te 
krygen; hoe zal dit nu terecht komen, als hij in geen geval 
minder dan 2 3 cents per uur mag uitbetalen en de werkman 
niet eens zoo hard of zoo lang mag werken a's hij wil? 
Zeker zal de directie niet gauw tusscheubeide komen, maar 
daardoor gaat de waarborg tegen overmatig werken en te 
laag loon dan ook te gronde. 

Zooals ik zeide, is voor den ambachtsman van 2 3 cents 
per uur het gevaar daarvoor •'ïtiogjL^ie^ zoo heel groot, vooral 
niet als hy in den zomej- îtVifor 1 uren per dag werkt 
voor dat loon. Het gevaa^v^'t^^ooler winden, naarmate het 
loon per uur lager is, de dagen Tcorter zyn en de werkman 
meer verlegen om werk is. 

Gesteld er wordt een blok huizen aanbesteed of een groot 
gebouw, waartoe vele kozijnen en deuren noodig zijn. De 
bouwheer kiest daartoe in het. belang van liet werkvolk een 
tydstip in het najaar, ten einde 's winters werk te verschaf
fen. Het timmerwerk wordt dus zooveel mogelyk aan den 
winkel gereed gemaakt en door den baas aanbesteed. Er 
zyn een aantal werklieden die, omdat zy met de winter
avonden geen weg weten en thuis of in hun kosthuis geene 
gelegenheid hebben om hun vryen tyd nuttig te besteden, 
niets liever doen danwerken, al is het ook voor een hon
gerloon. Het is hier ter stede voorgekomen, dat voor het 

(') Zeer terecht maakt iu hetzelfde No. de heer VV. in zijn opstel 
„Miuimuiri-loou" de opmerking, dat elk werkman boieu de 23 jaar 
uog niet bekwaam in ziju vak is. 

Is het nu niet onbillijk een aannemer te noodzaken om ook iinii 
krukken en luiaards 23 ceuls pei uur te betaleu, alleen omdat zij 
meerderjarig iiju? Men werpe mij uiet tegeu „Dan moet hij die 
maar gedaan geven". Als de maatregel algemeen weid ingevoerd, 
dan zou toch een andere baas met hen opge>ciieept worden, tenzij 
men hen dwong af le dalen lot de opperlieden of sjouwers van 
18 cents per uur et zoodoende in eene andere laag der maatschappij 
den werknood te vermeerderen. 
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maken van binnendeuren niet meer dan /' 1.— per stuk 
werd betaald. 

Waar bluft iu zulke gevallen de controle? En wie zal 
uitmaken, als hij op de rekening van zijn timmerman, met
selaar of stukadoor zoo of zooveel arbeidsloon per uur vindt 
opgeteekend of de werkman zyn rechtmatig deel daarvan 
gehad heeft? 

Volgens de Amsterdamsche bepalingen moet de opzichter 
der Gemeente bij de uitbetaling worden toegelaten. Doch 
als de werkman zelf genoegen neemt met eene korting in 
welken vorm ook, dan zijn er wegen genoeg te vinden om 
dit achter den opzichter om te bedisselen. 

Werkelyk 't gaat hiermede precies als met de ongelukken 
op de bouwwerken, — 't is zelf niet andeis dan een on
geluk van bgzonderen aard — de beschermende maatrege
len komen hem het meest ten goede, die ze het minst noodig 
heeft, den bekwamen, zelfstandigen, verstandelijk het meest 
ontwikkelden werkman, maar het gros van het werkvolk, die 
in hun jeugd minder gelegenheid hebben gehad zich te out 
wikkelen en te bekwamen, die van den hand in den taud 
moeten leven, het meest van hun baas afhankelijk zjjn en, 
by de eerste de beste gelegenheid dat zjj hem tegen zich 
innemen, kans hebben om de straat op gestuurd te worden, 
in één woord: hen, die werkelijk bescherming behoeven, 
treffen de maatregelen daartoe weinig of niet. 

Nu kan men denzulken wel een goeden raad geven en 
zeggen: „Zoo ge u zelf niet meer ontwikkelen kunt, zorg dan 
vooral dat uwe kinderen goed onderlegd worden, opdat deze 
zich, als hun tijd gekomen zal zjjn, beter kunnen laten 
gelden dan gij". Die raad is best en elk moge hem in zgn 
oor knoopen. maar het tegenwoordige geslacht wordt er 
niet mede geholpen en ik zie vooralsnog geene bruikbare 
oplossing voor het vraagstuk. 

Niets zal mjj aangenamer zjjn, dan te mogen hooren, dat 
ik ongelijk heb. v. D. K . 

O N T W E R P - B E P A L I N G E N VOOR IJZER E N 
S T A A L T E N B E H O E V E V A N B R U G -

E N DAK-CONSTRUCTIËN, 
door J . L . TERNEDEN. 

(Slot.) 
(Heiwerk (gegoten ijzer). 

§ 61. PROEFSTAVEN. De in § 9 genoemde staven, vlak 
en vrij liggende op 2 snijpunten, 1 M. uit elkander ver
wijderd, moeten eene in het midden langzamerhand opge
brachte belasting van 500 K G . gedurende 2 minuten dragen. 

§ 62. TREKPROEVEN . Behalve deze staven worden tevens 
2 of 3 proefstukken gegoten, welke eene trekvastheid van 
14 K G . per mM2. moeten bezitten. 

Zjj hebben, over eene gebruikslengte van 150 mM., eene 
ronde doorsnede van 20 mM. diam. 

§ 63. Deze stukken mogen later geenerlei bewerking 
ondergaan, alleen de beide tegenoverstaande gietbaarden van 
de trekproeven, en eventueele braam aan de staven voor de 
relatieve belasting worden weggevjjld. 

§ 64. GIETWERK . Het moet den vorm volkomen hebben 
gevuld, zuiver en glad gegoten, met beitel en vijl gemak 
keljjk bewerkbaar zijn. Het mag dus geen blazen, zniggaten 
of andere gietfouten vertoonen. (§ 78) . 

Een slag met de hamerpen tegen eene rechthoekige zjjde, 
moet een indruk achterlaten, zonder den kant te doen af
brokkelen, of springen. 

§ 65. Indien voorwerpen van groote lengte-afmeting staande 
te gieten zijn, wordt zulks in het bestek voorgeschreven, of 
vóór de opdracht vastgesteld. 

Gesmeed weiijzer. 
§ 66. Het GESMEED IJZER VOOR ASSEN, hangbouten, hef-

boomen, enz. mag van geen mindere hoedanigheid zyn. dau 
het voorgeschreven getrokken ijzer; bjj het afwerken mag 
het niet in sterkte of deugdelijkheid verliezen. 

Indien deze deelen uit gewalste pakketten worden ver
vaardigd, moeten zjj nog minstens '/.-, deel hunner middel
lijn worden ingesmeed. 

De vervaardiging van koningspillen wordt afzonderlijk 
bepaald. 

§ 67. SMKEDSTUKKEN van verschillenden vorm moeten 
zuiver gesmeed, uiterlijk vrjj van ongansche plekken zijn. De 
voorgeschreven maten moeten overal voorhanden wezen, met 
voldoende toegaven voor de af te werken plaatsen (§ 78). 

Na deze bewerking mogen zjj geen scheuren of zand-
aderen vertoonen. 

De stukken worden zooveel grooter gesmeed, als voor 
trek- en buigproeven noodzakelijk is. 

§ 68. QUALITKITSPROEVEN. De vastheid moet bedragen 35 
K G . per mM.'-' de uitrekking 18°/,,, de contractie 36"/0. 

BUIDING. Staven, zoo mogelijk van 25 mM. • , moeten 
koud tot op 1 x de dikte evenwijdig te buigen zjjn, zonder 
te scheuren. 

Gegoten- en gesmeed gietstaal. 
§ 69. Het VORMGIETSTAAL moet zuiver en gelijkmatig 

dicht, in vuurvaste vormen gegoten zjjn en eene gelijk
slachtige breuk vertoonen, terwijl verder de le al. van § 64 
hierop betrekking heeft. (Zie § 78.) 

§ 70. De stukken mogen geen scherpe inspringende hoeken 
bezitten, welke moeten worden afgerond. 

§ 71. Na de gieting worden zij voldoende uitgegloeid. 
§ 72. PROEFSTUKKEN volgens § 43, ook voor de buiging, 

worden aan de gietstukken vastgegoten en eerst na de 
uitgloeiïng daarvan gescheiden. 

§ 73. VASTHEID . Zjj moeten eene vastheid bezitten van 
minstens 45 — 55 K G . per m M 2 , voorts wordt verlangd: voor 
zware voorwerpen eene uitrekking van 8 ° / 0 , contractie 10"/̂  
kleine voorwerpen eene uitrekking van 1 0 ° / 0 , contractie 15"/„-

BUIGING. Staven van 25 mM. • moeten koud tot 100° 
te buigen zijn. 

Gesmeed gietstaal. 
§ 74. Voor de gieting geldt § 69, voor de besmeding § 67. 
§ 75. Na de besmeding worden de stukken uitgegloeid. 
§ 76. Uitgegloeide PROEFSTUKKEN moeten eene vastheid 

van 50—56 K G . per mM. 2 bezitten, met eene uitrekking 
van 1 8 ° / 0 , en eene contractie van gemidd. 3 6 ° / 0 . 

Het qualiteitscyfer, (zie § 34 2 al.) moet 900 bedragen. 
BUIGING. Staven van 25 mM. Q moeten koud tot de 

halve dikte te buigen zijn. 
§ 77. CHEMISCHE ANALYSEN . Vau de .uitkomsten hiervan, 

door de fabriek met dit of het rawmateriaal gemaakt, wordt 
den keuringsbeamte mededeeling gedaan. 

De besteder heeft de bevoegdheid ten koste van den 
aannemer, analysen en contra-analysen te doen maken, zoowel 
van het ijzer als van het staal. 

§ 78. De AFWIJKING in het gewicht mag bjj giet- en 
smeedstukkeu tot 5 ° / 0 bedragen. 

Voor kleine voorwerpen, welke bewerkt moeten worden, 
bedraagt de toegave 5 mM., voor zware id tot 10 mM.; 
voor zooverre noodig is dit toepasselijk op de § § 64, 67, 
69 en 74. 

§ 79. Zoo dikwerf met de vervaardiging of gieting dei-
verlangde deelen zal worden aangevangen, stelt de fabrikant 
in tjjds den keuringsbeambte hiervan in kennis. 

§ 8 0 . BOUWMATERIAAL aan eenige fabriek of werkplaats 
aangenomen, zal desniettemin worden afgekeurd, indien bjj 
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de bewerking of de plaatsing nog gebreken worden ontdekt. 
§ 81. Den aannemer wordt geen verlenging van den op

leveringstermijn verleend, wegens gedane afkeuringen. 

Keuringskosten. 

§ 82. Verwijzende naar § 11, is de besteder bevoegd 
van den aannemer restitutie te vorderen van gemaakte groote 
reis- en verblijfkosten, voortspruitende nit keuringen van 
voorwerpen, welke gevoegelijk in de omgeving van de 
hoofdwerkplaats of het walswerk te vervaardigen of te be
trekken zijn. 

Afwijking in maat en gewicht. 
§ 83. In verband met § 33, 2 al. mogen de volgende 

grenzen niet worden overschreven: 
in de dikte afmeting pm. 0.5 mM. 
in de lengte en breedte tot 100 mM. . . „ 5 . °/o 
bjj grootere lengte en breedte 5. mM. 
in het gewicht van een afzonderlijk stuk . pin. 4. ° / 0 

bij ijzer onder 10 K G . per M. voor iedere M. „ 0.40 K G . 
in het gewicht van 10 stuks of meer hoogstens 3. °/o 

Bij niet al te groote verschillen, kunnen de te lichte en 
te zware stukken slechts worden aangenomen, als 10 stuks 
of meer aan de laatste bepaling voldoen. 

§ 8 4 . WERKPLAATSEN . De besteder en zjjn vertegenwoor
diger hebben ten allen tyde wanneer gewerkt wordt, toegang 
tot de betreffende werkplaatsen. 

§ 85. WERKTUIGEN . De fabrikant stelt goede heproevings-
werktuigen, maten, gewichten en arbeidskrachten den keu
ringsbeamte kosteloos voldoende ter beschikking. 

§ 86. Als EENHEIDS GEWICHTEN zjjn aan te nemen: 
voor gietijzer per M 3 7250 K G . 

„ weiijzer , „ 7800 .. 
„ vloeiijzer, vloeistaal en gietstaal . „ „ 7850 „ 

§ 87. KLINKBOUTEN . De vorm en afmetingen der bouten, 
volkomen op maat vervaardigd, moeten juist overeenkomen 
met de goedgekeurde teekeningen. 

De koppen moeten zuiver gevormd en haaks op den steel 
geplaatst zijn, de steel zuiver rond met eene kegelvormige 
verdikking van 1 m M . onder den kop (Chanfrein). 

By BOLVORMIGE KOFPEN moeten de afmetingen aan de 
volgende formulen voldoen: 
D = 1.5 d. 

h = v, d. 
H = 0.5 d. 
R = d. 
r = 0.5. d. 
waarin: 
d. = de middellijn van den steel. 
1> = „ „ „ h e t grondvlak van den kop. 
h = de hoogte van het verzonken gedeelte. 
H = n „ kop boven den buitenomtrek van den bout. 
It = „ straal van de middenste afronding. 
r = „ „ „ „ afronding der zijden. 

By VERZONKEN KOPPEN aan welke de vorm van een af-
geknotten kegel moet worden gegeven, is: 
D = 1.5 d. 
H = 0.5 d. 
W'aarin: 
u = de middellijn van den steel. 
D = n r „ het grondvlak 
H = „ hoogte van den verzonken kop. 

§ 88. SCHROEFBOUTEN. De schroefbouten moeten een vol-
komen cilindervormigen steel hebben, onder den kop iets 
kegelvormig verdikt, zjj moeten slechts met kracht in de 
gaten te drijven zyn en deze volkomen vullen. 

De KOPPEN moeten opgestuikt, niet aangeweld, zuiver 
gevormd en haaks op den steel geplaatst zijn. 

De SCHROEFDRADEN der bonten en moeren moeten zuiver 
gesneden, niet ingeschaard en gelijkvormig zyn, zoodat elke 
moer op alle bouten van gelyke middellijn past. De moeren 
mogen niet slingeren of schrikken, maar een gelyken, goeden 
gang hebben. De kanten der draden moeten iets afgerond 
en mogen niet scherp zyn. 

Tenzjj anders is bepaald, zyn de koppen en moeren 
zeshoekig. 

De AFMETINGEN vaa de koppen en moeren moeten voldoen 
aan de volgende formulen : 

Voor de koppen is: Voor de moereu is: 
h = d. h = 1.2 d. 
D = 1.6 d. D = 1.8 d. 
r = »/, D. r = 7 , D. 
waarin: 

d = de middelijn van den steel. 
h = „ geheele hoogte van den kop. 
D = „ middellyn van den ingeschreven cirkel 

van den zeshoekigen kop. 
r = de straal van afronding van het bovenvlak. 

Voorschriften omtrent de bewerking van vloeiijzer. 
§ 89. Al het bouwmateriaal moet voor de bewerking 

naar de eischen worden gericht of gevlakt. Het richten 
moet, met uitzondering van vulstukken, zooveel mogelyk 
tusschen walsen en niet door middel van persschroeven of 
door kond byhameren geschieden. 

§ 90. Alle GESNEDEN kanten van platen en lasschen, 
moeten minstens 3 mM., de einden der hoek- en andere 
profielyzers minstens 5 mM. worden afgeschaafd. (§ 33, 2 al.) 

§ 91. De bewerking van alle vloeiyzeren deelen moet, 
zooverre eenigzins mogelyk, in kouden materiaal toestand 
plaats hebben. Indien in enkele gevallen, by scherpe boch
ten, het doorzetten van plaat-, hoek- of ander profieljjzer 
in verwarmden staat onvermijdelijk is, dan wordt dat deel 
helder roodwarra gemaakt, om tijdens den duur der bewerking 
in den roodwarmen staat te kunnen blijven verkeeren. 

Bewerkingen in zoogenaamden blauiv warmen staat zijn 
streng verboden. 

§ 92. Alle deelen, welke eene bewerking in warmen 
staat hebben ondergaan, moeten daaina volledig worden 
uitgegloeid. 

De aannemer zorgt dus voor geschikte gloeiovens, waarin 
dit uitgloeien goed en vertrouwbaar kan worden verricht. 

§ 93. Alle klink- en schroef boutgaten, met uitzondering 
van die in vulplaten, welke geponst mogen worden, moe
ten op de juiste middellyn voor de bouten bepaald, worden 
geboord. 

a De door het boren rond de gaten ontstaande braam, 
moet voor de samenstelling behoorlijk worden afgenomen. 

b. De boutgaten moeten den in de teekeningen aangege
ven diameter, vorm (verzonken koppen) en richting hebben. 

c. By bovenelkander gelegen boutgaten, in te verbinden 
deelen, zyn verschuivingen of afwijkingen tot hoogstens 
5 ° / 0 van den diameter toe te staan. De gaten worden 
met opruimers van ' / 2 „ grootere middellyn opgeruimd en 
volkomen passend gemaakt. 

d. Het doorslaan van doorns is verboden; het gebruik 
daarvan is alleen tot voorloopig aaneenhechten der losse 
stukken veroorloofd, otn daarna, zooverre noodig, door kop
pel- en klemschroeven te worden vervangen. 

e. De verzinking voor de kegelvormige verdikking van 
den steel [chanfrein) tot den oorspronkelyken en deu te 
vormen kop, moet behoorlijk en zuiver worden uitgesouvereind. 

§ 95. De klinking moet zooveel mogelyk in de construc
tie werkplaats, zoo weinig mogelyk op de bouwplaats en 
door direct werkende klinkpersen (machinaal) geschieden. 

Slechts afzonderlijke bouten, zoodanig geplaatst dat eene 
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machinale k l i n k i n g niet doenlijk is, alsook die voor de 

aaneenkoppel ing op de bouwplaats , mogen uit de hand 

w o r d e n geslagen. 

a. A l s tegenhouders dienen dan in de eerste plaats 

zoogenaamde kopschroeven. 

b. D e k l inkbouten moeten in helder roodwarmen slaat, na 

verwjjder ing v a n aangehechte gloeispaan gek lonken worden, 

en na ops tu ik ing de gaten volkomen vullen. N a de k l i n k i n g , 

moet de gevormde kop in de schaduw nog rood zyn . 

c. D e bolvormige en verzonken koppen moeten zuiver 
tegen over elkander gelegen zyn, /.onder dat by de laatste 

eene verd iep ing ontstaat. D e koppen mogen geen scheuren 

vertoonen. D e baard wordt schoon weggenomen met half

ronde beite ls; deze, noch de dopjjzers mogen insnijding in 

de geklonken deelen teweegbrengen 

d. N a de k l i n k i n g wordt onderzocht of zy' volkomen 

vastzitten. E l k e bont, die h ieraan niet voldoet, slecht ge

dopt is, aan den kop gebreken vertoont of niet aansluit 

w o r d t afgehouwen en door een nieuwen vervangen In geen 

geva l is aandrijven (vastzetten) of het gebruik van 

stopmiddelen veroorloofd. De uitgedreven bonten dienen te

vens ter beoordeel ing of zij het ga t vo l led ig hadden gevuld. 

§ 9 6 . A l l e const ructiedeelen moeten n a u w k e u r i g de aangege

ven maten bez i t ten; zjj moeten in hunne volle lengte in 

overdekte ruimte, op soliede horizontale l iggers en dwars-

d r a a g b a l k e n worden sainengelegd. Deze ba lken mogen niet 

doorbuigen of onder den last inz inken . 

§ 9 7 . A a n e e n te koppelen deelen moeten op de aan-

s lu i tvakken zoo nauwkeur ig bewerkt worden, dat eene scherpe 

voegnaad ontstaat, zjj moeten zonder geweld te gebruiken 

volkomen aaneensluiten. 

§ 98 . Bij den samenbouw der l iggers za l er in het bijzon

der op w o r d e n gelet, dat in geen enkel constructiedeel door 

k lemmen, een eenzydige spanning ontstaat, zoodat dus de 

verbindingen losgenomen kunnen worden, zonder dat de stuk

ken uit e lkander veeren. 

§ 9 9 . E l k stuk moet, alvorens de werkplaats te ver la ten , 

verbonden zy'n geweest met alle daarmede te verbinden 

s tukken. 

§ 100 . A a n de hoofdliggers moet tijdens de v e r v a a r d i g i n g 

zooveel bocht worden gegeven .als met de maat der elast i 

sche doorbuig iug der onbelaste b r u g overeenkomt. 

Deze bocht m a g niet eerst by het monteereu door op

schroeven w o r d e n aangebracht , maar moet de v e r k o r t i n g o f 

ver leng ing , welke de brugdeelen h ierdoor ondergaan, be

rekend en bjj het aaneenkoppelen in het oog gehouden worden. 

D e ver l eng ing eu v e r k o r t i n g worden op de werkteeke-

ningen aangegeven. 

§ 1 0 1 . De aannemer overtuigt z i ch v ó ó r de vervaard i 

g i n g van den juis ten stand der laiidhoot'deu, pijlers enz. en 

moet z ich gedurende de opstel l ing door h e r h a a l d waterpas

sen vergewissen, dat de juiste v o r m en s tand in de construc

tie behouden bljjft. 

Schoonmaken en Verve» . 
§ 102 . A l het yzer moet, na a fgewerkt en geboord te 

zy'n, in verdund 1 0 ° / n ) zoutzuur schoon gebeten en met 

scherpe borstels goed gere in igd worden. In k a l k m e l k wordt 

het zuur geneutral i seerd en in kokend water afgespoeld. 

H e t k a l k b a d moet voldoende ververscht worden, ook het 

waterbad, wanneer het vui l wordt of sporen van z u u r daar in 

worden ondekt. 

Ui t liet heetwaterbad genomen, moet het yzer, onver

wijld, mits vo lkomen droog , nog w a r m aan alle zy'den 

met w a r m e lynol ie voldoende bestreken worden en nog, 

voordat deze droog is, de eerste l a a g g r o n d v e r f ontvangen. 

D e i.Y.vor.iK moet dunvloe ibaar en sne ldrogend z y n . T o t 

dat een en ander genoegzaam gedroogd is, worden de ge

verfde deelen op geschikte wyze onder overkappingen bewaard. 

Deelen die e lkander bedekken worden tweemaal i n de 
g r o n d v e r f gezet . 

§ 1 0 3 . N a de k l i u k i n g moeten de boutkoppen terstond 

geol ied worden . 

§ 104. Indien ijzermenie w o r d t gebez igd , moet zij als 

min imum 7 5 ° / 0 yzeroxyde en slechts sporen van zwave l 

b e v a t t e n . 

§ 1 0 5 . ('onstructiedeelen mogen eerst naar de bouwplaats 

verzonden worden, als de verflaag vo lkomen droog is. Hij 

verontre in ig ing tijdens het transport enz. worden de bescha

digde p l ekken op nieuw gere in igd en de verf laag bygeholpen. 

§ 106 . Hij alle tusschen de constructiedeelen ontstane 

vry'e ru imten , w a a r i n z ich water verzamelen kan , moet voor eene 

z o r g v u l d i g e verflaag, en door geboorde gaten voor geschikte 

afvoer z o r g gedragen worden. Is die laatste niet doenbaar, 

dan moet de ruimte , zooveel moge lyk met asphalt o f andere 

geschikte stopmiddelen w o r d e n opgevuld . A l l e voegnaden 

worden op dezelfde wijze d ichtgemaakt . 

§ 107 . Het aanbrengen van verdere dek verflagen heeft 
eerst op last van den besteder plaats. 

§ 108 . Indien VERZINKING v a n y z e r voorgeschreven is, 

waarby aan elke zyde pm. 0.5 K G . z ink per M 3 v a n het 

ontwikkelde oppervlak aanwez ig moet z y n , moet de z i n k l a a g 

ge l i jkmat ig z y n aangebracht en geen bladders , oneffenheden 

of scheuren vertonnen. Het z ink m a g bij behande l ing met 

zuren, niet i n plaatjes loslaten, m a a r moet tot het laatste 

aan het y z e r gehecht b l y v e n . 

T e r beoordeel ing of de hoeveelheid z ink a a n w e z i g is, worden 

de platen v ó ó r en na het verz inken gewogen. Deze methode 

is slechts benaderend en k a n door andere v e r v a n g e n of 

ondersteund worden, zonder daardoor vo lkomen vet t r o u w b a a r 

te z y n . 

§ 1 0 9 . M E T A A L . H e t metaal moet zamengeste ld z y n uit 

8 3 gewichtsdeelen zu iver rood koper en 17 gewichtsdeelen 

z u i v e r t i n . 

Millheim ajd Ruhr, M e i 1 8 9 4 . 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Muursalpeter. 
Rijswijk, 2 8 M e i 1 8 9 4 . 

Amice Redacteur! 
V e r g u n ray U w e aandacht te vest igen op eenige onjuist

heden i n het opstel v a n den heer S C H B O O T over muursalpe
ter in U w N o . van 26 M e i j.1. O p de l e b ladz . , l e kolom, wordt 

beweerd, dat glauberzout ( N a 2 S 0 4 ) in sterke mate hygrosco-
pisch is, zoodat het lOmaal zijn gewicht water opslurpt. 
D i t is een misvers tand. By' het kr is ta l l i seeren bindt hét 
glauberzout die hoeveelheid water , als kristalwater. Het 
is echter niet hygroscopisch, d. i . vochtaantrekkend; integen

deel verl iest het in de droogte z-yn k r i s t a l w a t e r . O p de 

2e bladz. l e kolom, erkent de heer S. d i t ze l f uitdrukkelijk-

H e t feit is door eene eenvoudige proefneming aan te 

toonen: men neme een s tuk goed ui tgedroogde kle i , drenke 

dit met g lauberzoutoploss ing en droge opnieuw, dan kr is 

tal l iseert het eerst aan e l k a a r en ettioresceert vervolgens 

door verl ies van het k r i s t a l w a t e r , waarby' de s imenhaug ten 

deele ver loren g a a t . 

H o e (bladz. 2, l e ko lom! i n r i v i e r k l e i , d. i . bezonken 

r i v i e r s l i b , ooit een in water oplosbaar l i c h a a m als glauber

zout k a n a a n w e z i g z y n , is my ook een raadse l . 

H e t ontstaan v a n het g lauberzout in en als u i t s lag op 

het met se lwerk moet a ldus worden v e r k l a a r d : de turf, 

waarmede de steenen w o r d e n gebakken , bevat zwavelzure 

k a l k (gips), de steenkool z w a v e l y z e r . U i t een vuur, waarin 

gips v o o r h a n d e n is, o n t w i k k e l t z i c h hier en daar z w a v e l i g z u u r 

16 J u n i 1 8 9 4 . A R C H I T E C T U R A . 189 

ĝO.,) en d i t geeft met de soda (koolzure soda, N a C O s ) 

uit den morte l en het raortelwater, g lauberzout . 

Ouk met het salpeterzuur (hlz. 1, 2e k o l o m onderaan) , 

dat den morte l zou ontleden en de steenen invreten, is het 

niet in orde. H o e zou salpeterzuur, dat eene groote v e r w a n t 

schap bezit tot k a l k , ooit vrij knnnen optreden, als het 

overal omr ingd is door ka lkhoudend v o c h t ? H e t zou z ich daar

mede immers onmiddell i jk verbinden tot salpeterzure k a l k . W a t 

de Duitschers Mauerf'rass noemen is veeleer toe te schryven 

aan de w e r k i n g van ammonia , het gevo lg v a n v e r v u i l i n g 

van het metse lwerk door urine, enz. (') 

Ook by het volgende stukje in hetzelfde N o . : Verweering 
van natuursteen, heb ik eene o p m e r k i n g : dat er in z a n d 

steen, w a a r wel l icht een iniilioen j a r e n l a n g regen

water doorheen gefi l terd is, vrij z w a v e l z u u r zou voorhanden 

zijn, dat zoozeer oplosbaar is in water, schijnt, my zeer 

vreemd toe. W e l kan bjj de verweer ing van zandsteen 

zwavelzuur eene ro l spelen, doch dan is d i t oorspronkel i jk 

niet in vry'en toestand voorhanden, doch w o r d t in de lucht 

gevormd uit i n den steen plaatselijk a a n w e z i g zwave l i jzer . 

Dit verweert aan l icht en lncht tot z w a v e l z u u r yzeroxyde , 

dat dan ten slotte v r y z w a v e l z u u r en basisch yzeroxyde-sul -

faat geeft; vandaar de holten. 

D a . L . C . L E V O I R . 

(') Over de salpetervormiug iu holen en in stallen kan men 
nalezen SZABÓ en Mo/.vu, Jahrbuch der K . K . geologiscbeo Keiclis-
anstalt, Weenen 1S50, bladz. 'iii en 453 en reeksen verhandelingen 
over nitrificatie in „ C o m p t e s lendus" eoz. 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen morden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

H h M i l i . 18 J U N I . 

A m s t e r d a m . Regenten van het burgerweeshuis: het amoveeren 
en weder bouwen van eeue boerderij voor W stuks hoornvee met 
woning, schuur euz. aan den Sloterweg wijk A 25 gemeente Sloten. 

O i s t e r w y k (N.Br.) Het bouwen van een huis met aanbouw etc. 
voir deu heer J . K u i j p e r a - P r i u c é e . 

Putte (N .Br . ) 11 uur. Het gemeentebestuur: het verbouwen 
der gemeenteschool aldaar met geheele vernieuwing der sclioolineu-
beleu voor 200 leerlingen. 

Willemsoord. 3 uur. De raad van toezicht van het koninklijk 
instituut voor de marine: 1. het op aanwijzing verrichten van 
eeuige timinermanswerkzaamlieden; 2. alsvoren van eenige schilders-
en beliaugerswerkzaaniheden; 3. alsvoren van eenige stucadoor-
werkzaam lieden. 

l i l NM» V(. 1 » .11 M 
A m s t e r d a m . 1 uur. Het bestuur der Vereeniging ten beboeve 

der Arbeidersklasse, in het gebouw Eensgezindheid, Spui 12 aldaar: 
bet bouwen van een blok bevatteude 12 wouingen, op een terrein 
gelegen aan de Lijnbaiinsiiraeht hoek Palmstraat. 

' sUravenhage . 12 uur. De architect W . B. van Liefland namens 
het 11. K . Parochiaal Armbestuur, in é é n der lokalen van het 
hotel d'Auglel terre, Wagenstraat: het vergrooten der refter en 
recreatiezalen, alsmede het bouwen eener nieuwe keuken, waschplaats, 
slanpzaien eu diverse werken ten behoeve der Parochiale Stichting 
11- K . Hewaarschool gelegen aan de Hoefkade no. 322 aldaar. 
Allccu voor aannemers welke minstens 2 jaar iu den Haag gevestigd 
zij II. 

S e x b i e r a m (Fr.) 3 uur. De architect A . Lel t inga Azn . , ten 
liauiore van deu notaris H . de K o e : bet maken van een kunstweg 
nm.r de Mieden onder Minncrtsga, lengte 2330 M. 

U t r e c h t . 2 uur. De maatschappij tot exploit, van staatsspoorwegen, 
•au het centnaalbureau bij de Moreelse I.aan, bestek no. Gb'.t: 
het wijzigen van de daken van 13 wachterswoningen (lijn IJselrr.oude 
~~ W illemsdorp) en de woning aan den overweg te Feijenoord ten 
behoeve van den spoorweg Rotteidam—Breda, begr. f 4000. 

WOENSUAU 20 JUNI. 
Hellevoetslals. 10 uur. De genie: het verrichten van herstellingen 

aau de gebouwen 1—5 ea het ziekenhuis te Hellevoetsluis, onder 
heheer der genie aldaar, begr. f 3150, bilj. inzenden uiterlijk 19 

J u ' i ' nam. 3 uur. 

I I O N U E K D A G 31 J U N I . 

' s -Uraven l iage . 2 uur. Het gemeentebestuur: bet leveren en 
gedeeltelijk opstellen van zes stuks hydraulic mains en het leveren 
en stellen van eene omgaande leiding voor ongezuiverd gas in een 
der stokerijgehouwen op het terrein der gemeentcgasfabriek aldaar. 

H a a r l e m . 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
tij verheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: bet verbeteren 
van een gedeelte van twee hoofden voor de Pettemer zeewering, 
behoorende tot de rijks-zeewerken iu NoorJIi Hand, begr. f 3600. 

Norg (Dr.) 11 uur. Het gemeentebestuur: de uitvoering vau 
verf- eu glazenmakerswerken aan de scholen, bruggen en verdere 
geoieentegebouweu, in perc., in samengevoegde perc. of in massa. 

V R I J D A U S « J U N I . 
Z w o l l e . 12 uur. Het prov. bestuur: het uitroeren van herstel

lingen aan de werken vnu de haven te Kuin'e, begr. f 1375. 
.11 VA M l , V U 25 J U N I . 

R u i g e n h i l l (N.Bi . ) Het bestuur van het waterschap de Oude 
Heiningen, bij den secrctaris-peuniugmeesier: het vernieuwen en 
herstellen van beschoeiingen aau de Hclsche lluven, aanw. 18 Juni 
'smorg. 10 uur. 

IHYMIU; 20 J U N I . 
H e e r l e n (Limb.) 10 uur. De directie dei Ned. Zuiderspoorweg-

inaatschappij , op het bureau: 1. bestek uo. 10, bet maken van 
3 wachterswoningen; 2. bestek no. 13, het maken van een woning 
voor den opzichter-machinist 'op het sta'.ion Ke-krade; 3. bestek 
no. 10, het maken van een locoinotiefgebouw met waterbezorging 
en eenige andere werken op bet station Kerkrade. 

S a i i d p o o r t (N.H.) 12 uur. Het gemeentebestuur van Velseo 
ter secretarie iu bet dorp handpoort: bet vergrooten van bet 
schoolgebouw in het dorp I.lmuideii gemeente Velsen. 

W O E N S D A G 27 J U N I . 
' s - t i r a r e n h a g e . 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid: het onderhoud en herstel der rijksritierwerken van 
de Nieuwe Maas, het Scheur en aan den Hoek vau Holland, uit
makende den waterweg langs Rotteidam naar zee, van 1 Jul i 1890 
tot eu met 30 Juni 1896, begr. perc. I I' 24.300; perc. 2 f i 12.704. 

V R I J D A G 29 J U N I . 
U r o n i u g e n . 12 uur. Het ministerie vau waterstaai, hmdel en 

nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het maken 
van beschoeiingen met steenstapeling langs den kanaalboord van 
den rijks grooten weg van Groningen naar Delfzijl, begr. f 2200, 
aanw. 22 Juni . 

Z A T E R D A G 30 J U N I . 
U t r e c h t . 2 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het maken eener 
afbeiing langs den o o s t e ü j k e n boord van de scbutkolk der sluis 
op bet Merwedekanaal bewesten Utrecht, het herstellen van de 
steenglooiing aldaar en het schoren der keerpalen in de scbutkolk, 
met bijbehoorende werken, begr. f 5070, aanw. 23 Juni . 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
D e l f t , Het bouwen van een café met bovenwoning voor den 

beer C . S. Berkbout. Laagste H . H . ü e e r s aldaar voor f 4360, 
gegund. 

Deventer . Het doen van herstellingen eu voorzieningen aan 
militaire gebouwen, onder beheer der genie te Zutphen. Laagste 
U. Peteri voor f 3482. 

D o r d r e c h t . 1. Het restaureereu en m e u b ü e e r e n der zaal bestemd 
voor de verga ieringeu van deu gemeenteraad eu de wachtkamer 
in bet raadhuis der gemeente. Laagste J . Kooijman L z . aldaar voor 
f 379S, gegund; 2. het afbreken vau eenige gebouwen, het 
maken van een kantoor met opzichterswouing, het gedeeltelijk 
vernienwen van een bestaand magazijn, het maken vau eeu 
kolenloods en een belgplaats voor ijzeraarde, ten dienste der 
uitbreiding van de gemeente-gasfabriek. Langste dezelfde voor 
f 27254. (Verbeterde opgave). 

' s -Uruveuhuge . Het afbreken van 10 woningen met overbouwden 
toegang en bet verbouwen van perceelen 131 en 131a aan de 
Lange Beestenmarkt en bet bouwen van een machine- eu ketelhuis 
voor de uitbreiding van het gemeente-ziekenhuis. Laagste A . de 
Haan aldaar voor I' 27896. 

' s - U r a v e n h a g c . De inrichting in het postgebouw te (jorinchem, 
voor den vereenigden post- en telegraafdienst. Laagste C. J . Verweij 
Jz. te Goriuchem voor f 1989. 

' s -Uraveuhage . Het onderhoud van het post- en telegraalkantoor 
te Katwijk aau Zee, van den dag der kennisgeving vau de goed
keuring der aanbesteding tol en met 31 December 1S96. Laagste 
R. Ouwehaud te Leideu voor f 699. 
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Flnsterwolde. Het bouweo ran eene kazerne met stalling voor 
de Brigade Koninklijke Maréchaussee. Laagste J. Blauw aldaar voor 
f 16202. 

'g-b)raifnliag-e. Het herstellen en verbeteren van rijkstelegraaf 
lijnen iu de pro». Gelderland. Laagste L. Troost te Areen voor 
f 613. 

's-tirnvenhage. Het vervangen vnn een gedeelte der klinkert-
bestrntiug door kribestrating op deu rijksweg le klasse no. 4 van 
's-Graveubnge tot de Hoornbrug. Laagste L. de Boo te Vrijenban 
voor f 2995. 

Haarlem. Het herstellen vau de zuidelijke builenvleugelremming 
der Oranjesluizen nab'j Schellingwoude, bestek no. 123, aiensi 1894. 
Laagste T. van Beers te Nieuwer-Auistel voor f 1548. 

Haarlem. Het verlengen van het d"k tot berging van sluipdeuren 
aan de Willemsluizen. Laagste C. J . Hofman te Amsterdam voor 
f 2833. 

Harlingen. Het herstellen en verwisselen vnn sluisdeuren. Laagste 
Gebr. van drr Meer aldaar voor f 720, gegund. 

Hardegarüp. Het bouweu van 20 woningen enz. Laagste H. 
van der Heide te Leeuwarden voor f 24.100, gegund. 

Neuzen. Het herstellen van gebouwen en werken te Neuzen. 
Laagste H. van der Velden aldaar voor f 695; 2.'bet herstellen 
van metselwerk, voegwerk enz. aldaar. Laagste dezelfde voor f 1045. 

Nijmegen Het bouwen eener R. K. kerk met pastorie enz. 
onder beheer van den architect Nic. Molenaar te 's Hage. Laagste 
W. J. H. v. d. Waarden aldaar voor f 124.200, gegund. 

Formerend. Het amoveeren vnn het gebouw Nut en Genoegen 
en het bouwen van een concert, of tooneelzaal. Laagste Jb. Band 
aldaar voor f 10 255, ros niet tfïund 

Rotterdam. Het omboog brengen van de goederenloods A en 
B op het station Rotterdam—Feijenoord. Laagste A. Heijboer 
te Hjllesluis voor f 3759. 

Sappemeer. Het bouwen van een armhuis op een open terrein 
terrein aan het Oude Diepje te Kleinemeer Laagste J. Kramer 
en B. Kramer ie Bednm voor f 11787, oplevering 1 Nov. a. s . 

Varseveld. Het bouwen van een post- en telegraafkantoor tc 
Terborg. Laagste F. H. Noorman te Zwolle voor f 16.550. 

Vlaardiugen. Het leveren van meubelen voor bet nieuwe lokaal 
der Tusschenscbool. Laagste voor perc. i, A. Kornaat voor f 175, 
geguud; voor perc. 2, J. C. Maassen aldaar voor f 62, gegund. 

Vlissiugen. 1. Het verbeteren van privaten en urinoirs en bet 
herstellen van afrasteringen bij de bomvrije kazerne aldaar. Laagste 
G. H. Vertregt voor f 990; 2. bet levereu van kazernemeubelen 
aldaar. Laagste F. N. de Rooij voor f 636. 

Winterswijk. Het afbreken van een beslaand en bel bouwen 
vau een nieuw logemect. Laagste J. B. Renskers Jr. aldaar voor 
f 5733. 

Znidlareu. Het verbouwen van de school te Zuidlaarderveen ea 
het maken en plaatsen van het ameublement in die school, ten 
dienste der gemeente Zuidlaren. De school is gegund aan H. 
Maatien aldaar voor f 1900; de meubelen aan E. Koning aldaar 
voor f 465; 3. bet herstellen van twee bruggen. Ingeschreven werd 
door E. Koning voor perc. 1 voor f 95; voor perc. 2 voor f 133, 
gegund. 

Zuldwoldc. Het bouwen van een kerkgebouw. Laagste J . 
Bouwkamp aldaar voor f 2544, niet gegund. 

ADVERTENTIËN. 

Carbolineum. 
TE KOOP aangeboden: 

E E N P A R T I J 

aan de strengste eischen voldoende. 

Adres met franco brieven onder No. 99, 
aan het ISureau dezer Courant. 

Mij. tot verv. en lev. van Bouwmaterialen 

voorheen DE ERVEN H. TRIP. 
T j j ^ K i T _ . E i v J E n s r -

GROEVENPRUZEN. 
Rotterdam. Utrecht. 

J . VAN DER ENDT & ZoON'S 
STOOMBOEKDRUKKERIJ, 

T E M A A S S L U I S , 

is er geheel op ingericht om alle soorten 
van DRUKWERKEN met den meesten 
spoed tot zeer billijke pijzen te leveren. 

S T O O M C L A S S L U P E R U 

en FABRIEK voor het ornaineiiteereii van 

V E N S T E R - v ^ > Q j , ^ 

G R A F P L A T E N , SPIEGELGLAS 

N AAM
FIRMA- en 

(61) wit en zwart MARMERGLAS. 

ZAWDBLAASMACHIWE. 1 Biinjkst adres. 
Sierlijke Monsterboeken worden op aanvrage verstrekt. 

D E L I N T & C ° , ROTTERDAM. 
NIEUWE HAVEN N°. 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANOTEGELS. 
( 59 ) Vraag dessins enz. 

G R O E D E 
Buiteiilust (Zeelnnd.) 

J. A. van de Sande, 
H A N D E L in 

ï 
Li L ' f , E l 

Alle soorten van 

Z A G E N 
en 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteilen tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D.DOMINICUS&SOHNE, 
te Remscheid-Vier lnghausen (Rhein l . ) 

Gevestigd in 1822. (55) 
t^W Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wij U gratis en franco toezenden 

e n E f e c t r i s c k L I F T E N , 

F R E D . S T I E L T J E S & C o . , 
Keizersgracht 745, Amsterdam. 
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ö r o o t e v o o r r a a d 
V A N 

STALEN BALKEN 
in alle courante profielen 
op lengten van 5 tot 
12 Mr., opklim
mende met 

\egens 

' het grootere 

draagvermogen 

k u n n e n lichtere pro-

elcn in staal gebezigd 

' w o r d e n , waardoor Stalen 
bulken voordecl iger i n het ge

b r u i k z i jn d a n ijzeren balken. 

H. E. OVING Jr., m 
74 Haringvliet, R O T T E R D A M 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R 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 e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK .,KRAAIJENBDR6", 
(70) Rijswijk (Z.-H. 

ARCHITRAVEN 
e n L I J S T E N , 

volgens b e s t a a n d of op t e g e v e n 
profiel , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

li. W. KOGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courant op 
aanvraag gratis. (12) 

S t o o m J a l o u s i ë n Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E PRIJZI;v (73) 

S. B R U I G O M , 

Vuurvaste Steen-
F A B R I E K , 

Wed. N. S. A . B r a n t j e s & C o . , 
i ' i II II f II f \ I». 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, Klokken. Scheggen, Trot* 
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

Leveren in den kortst mogelijken tijd 
Voorwerpen van vnurvaste steen voor 
tochnische doeleinden naar teekening of 
•"del. (72) 

T T T T T T T -TTT-TTTTTTTT TTTTTTTTTTT TTY»tTYI 

K O N I N G : B I E M F A 1 T . 
o r c ö e r i o e l ^ B a u T O e t & l e ' D 
bouu5fDa.terla.leT), o e r p 
roacJ?iüeoiier), 

I M i ^ M o p A f M R f f i G s M p y G B M R 

Lllllll I X X I X X I X I X X X X I X X X I X X i i X A (69) 

GREVE ' S 

UTRECHTSCHE LOOD WITFA BR1EK, 
F i r m a , <&. G R E V K , U t r e c h t , 

is beter dekkend, fijner, witter en beter 
kleurhoudend dan eenig ander; 

is bekroond door den Ncdcrl. Schildersbond, 
Tentoonstelling van Decoratieve 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 Ingenieurs, Geineente-
Architecten en andere Autoriteiten in hunne 
bestekken voorgeschreven; 

wordt, tot waarborg van echtheid, zuiverheid 
en goedgewicht, nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van Zegel, Etiket en Fa
brieksmerk, welke allen wettig zijn gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur geLverd, des-
verlangd met certificaat van -ousprong. 

Men leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in het „N. v. d. Dag' 
dd. 31 Jan. 1887; in de „Huis - en Decoratieschilder"dd. 1 Mei 1887; in de 
.Ingenieur" dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de„ Schilder" dd. 1 Mei 1889 ; in de 
.Opmerker" dd. 15 Juli 1889 en 12 Juli 1890; in de .Ambachtsman"dd. 8 
Febr. 1890, en in het .Bouwkundig Weekblad" dd. 5 Dec. 1891. (27) 

Verkrijgbaar bij alle soliede Verfhandelaren en Drogisten. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

ONZE IUH \ V « \ H I I I \ I L \ , 
beschreven door 

• X A ~ v a n d e r K . l o e s , 

Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid f 18.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

B E O O R D E E L I N G E N. 

. . . . Met groote uitvoerigheid en voorliefde tcekent de schrijver liet steenbakkersbedrijf 
met al de daartoe noodige werktuigen, blijkbaar met het oog op aankomende induBtrieelen, 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 gewenseht, wat men echter moet erkennen, dat zijn 
eigenaardige moeielijkheden beeft. 

voor hem die in Indie echter dikwijls zijn eigen materiaal moet zoeken of vervaardigen, zal 
daardoor dit bock menige nuttige aanwijzing bevatten. 

http://bouu5fDa.terla.leT
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CAKBOLlNEUUl 
„Van Baerle", 

E E N I G E A G E N T l: \ voor 
Nederland en KoIoniPii: 

G, M. BOKS & Co., 
A M S T E R l > AM. 

V E R F W A R E N , 
(5) 

© 11 sc. 
Mij. tut Vervaard, en Lever, van 

Bouwmaterialen. 

voorheen D E E R V E N II. T R I P . 

Rotterdam. (77) Utrecht. 

P . D O L K & ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

BOTTERDAM. 

MOUSSELINEN GEKLEURD-
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carri-, 
RUW S P I E G E L - , 

WIT- , KRISTAL- , BROEI en M K L K -
<Jr L. A S. 

D E U R P T A T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 
GEBOGEN G L A S en D A K P A N N K N . 

L e n z e n - en P a t r i j s p o o r t g l a z e n . 
(67) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

• o S T O O M F A B R I E K E N Tan 2 
C§ D A K P A N N E N , V O R S T E N , B A A N T E G E L S , B A K K E N , C E M E N T - en § 
« - K U N S T Z A N D S T E E N , H Y D R O Z A N D S T E E N , C E M E N T en I J Z E R , £j> 
O (syst. MONIES) M O Z A Ï E K - en E F F E C E M E N T T E G E L S , R I E T P L A N K E N , CD 

TERRA COTTA, enz. CO 

® Handel in Metselsteen en andere Bouwmaterialen. 

c s 
A. OOSTHOEK ÓL ZOON, Alfen a/d Rijn. 

Sterk conciirreerende prijzen direet op aanvraag*. (68) _C 

LEONARD SLIGCBER, lonnickendaiD. 

A M E R I K A A I M 5 C H C I I O U T B ü O R M A C H I N E S E N B O R E N , 
nUmnntend fabrikaat en billijke prijs. (7e) 

JAN HAMER ÓL Co., 
Heerengracht 583 bij de ütrechlschestraat, 

A M S T E R D A M . 

Amerik. Lucht-en Stofzuigers, 
W l X C i ' s P a t e n t , 

voor het verwijderen van warme of slechte 
lucht, stof, stoom, gassen enz. (63) 

Voor drojjciiiK en afkoel ing in 
fabrieken van verschillenden aard. 

In tal van fabrieken en voor verschil-
en de doeleinden hier tc lande Iu rcbrnik. 

PORTLAND GEHENT, 
^fOSSON d - C o . " 

H O O F D - V E R T E G E N W O O R D I G E R 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 118 
„ AMSTERDAM, A . E . B R A A T .Fokki-

Simonzstraat 74. (66) 

L E I D E N . 
Machine-, Stoomketel- en 

Constructiefabriek. 
S C H K K P S B O U W W K R F 

met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. W 

Zware en lichte Smeewerken, 
A IX K JB JR. S, 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met c e r t i f i c a a t van L l o y d ' s 

en B n r e a n V e r i t a s . 

DE GROEVEN 
VAN 

J. M EU RIN 
te Anderiiach a/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (8) 

la AndernachscheTras 
en Trassteen 

op strengste keur verder: 
DRIJF- ot Z W E M S T E E N ; LA-

V A G R O T S T E E N beste en goedkoop
ste SIERSTEEN voor Tuinen,Terrassen, 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

M A N N Ï T Ë T M E R 

jPortland-Cement-Fahriek, 
FABRIEK 

IN 

WEISENAU 
b/Xalas. 

Opgericht 

1864. 
Opgericht 

1861. 

Levert haar beproefd en voortreffelijk 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin
dend, onder garantie van de grootste 
bindkracht, gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijks meer dan 450.000 
vaten. 

HOOFD - VERTEGENWOORDIGERS 
voorde Z u i d e l i j k e Provinciën: 

W e d . A. T e r k u h l e & van Swijndiegt 
R o t t e r d a m . 

Voor de N o o r d e l i j k e Provinciën: 

3EER ÓL LEHREN, 
A M S T E R D A M , (60) 

H A N D E L A R E N in 

Marmer en Bouwmaterialen 

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Ainicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A d v e r t e n t i ë n in dit blad kosten n a 1—6 regels 
00 cents, iedere regel meer 10 cent*. Groote letten n u r 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 

Uitgevers i 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

A l l e a d v e r t e n t l ë n ia ARCHITECTURA opgenomen 

worden e r r a t i . geplaatst in DB AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaar», Machinisten, Smeden, 
Ververs, enz. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

A M B A C H T S O N D E R W I J S. 

De afdeeling Ambachtsscholen van de vereeniging Maat
schappij voor den Werkenden Stand verkreeg te Amsterdam 
in het afgeloopen jaar rechtspersoonlijkheid. 

Wat de financiën betreft, is deze afdeeling thans een 
geheel zelfstandige vereeniging geworden; voor het overige 
is de band, die de Ambachtsscholen met de Maatschappij 
voor den Werkenden Stand veretnigt, dezelfde gebleven 
als voorheen. (*) 

De wordingsgeschiedenis dezer ambachtsscholen is in het 
kort als volgt: 

In 1861 werd door de Maatschappij voor den Werken
den Stand de eerste Ambachtsschool opgericht. 

Nadat deze verblijf gehouden had. eerst in de bovenlo
kalen van het Maatschappelijk gebouw (Oude Zijds Voor
burgwal), later in een gewezen Armenschool in de Graven
straat, is zy in 1868 overgebracht naar liet tegenwoordige 
gebouw aan de Weteringschans, dat tot dit doel met gelden, 
verkregen nit geschenken, rentelooze voorschotten en leenin
gen, werd gebonwd. 

Als instelling van de Maatschappij, kwam de school voor 
haar jaarlijksclie uiti aten geheel voor rekening der Maat
schappij. Zij werd evenwel reeds van den beginne krachtig 
gesteund door Gemeente en Provincie en vond belangrijke 
inkomsten in de schoolgelden, die zij van hare leerlingen 
genoot, en in eigen contribution. 

In 1871 werd aan de Ambachtsschool eene Avondteeken-
school verbonden, welker ontvangsten en uitgaven geregeld 
werden als die der Ambachtsschool. 

Nadat in den loop der jaren het getal leerlingen aan de 

(*) De Maatschappij heeft behalve de Afd. Ambachtsscholen, nog 
ie Afd. Industrieschool, Volksvoordrachten en Arbeidsbeurs, die over 
het afgeloopen jaar te zanten eeu verlies van >uim f 1700.— 
opleverden, en de Afd. Kosthuizen, Straatreiniging, Dagteekenschool 
«n Weldadig Fonds, die te ismen ruim / 8800.— winst gaven. 
In liet afgeloopen jaar weid eene nieuwe Afd., de Suijcursus, eene 
'akschool , o o r kleermakers, »r.n hare nultipe instellingen toegevoegd. 

De jaarrekening sluit met eene winst van f 61 (it).—. 
De stand der Maatschappij is in vele opzichten gelukkig te 

«oemen, doch versterking van het ledental blijlt steeds een drin
gende eisch. De ouderen ontv-Wlen haar door den dood en hunne 
plaatsen worden niet in voldoende mate door anderen aangevuld. 
« 1893 bedroeg he' ledental 858. 

De oprichtirg van eene verzekering tegen de gevolgen van 
*frk loosheid is mislukt. Het groote bezwaar van de werklieden 
sc!iiji<t te fijn, dat degenen, die bet minst gevaar loopen om 
*«rkloos t e w o rdei), geen lust gevoelen bij te dragen voor hen, 
«•« dit wel worden. 

Terecht merkt bet bestuur in zijn verslag op, dat het solidari
teitsgevoel, waatvan dikwijls op vergaderingen hoog wordt opge-
8"en, niet zeer groot, schijnt te zijn, als het er op aankomt iets 

, o t «tand te brengen. 

Ambachtsschool sterk was toegenomen, zoo zelfs, dat alleen 
in 1881 en 1882 een getal van 80 leerlingen wegers ge
brek aan ruimte moest worden afgewezen, besloot het Be
stuur in 1882 naar gelegenheid en middelen uit te zien 
om eene tweede school te kunnen openen. 

Twee jaren later was het hiertoe in staat. 
Wet toestemming van de regeering, hief het Gemeente

bestuur de Burgerdagschool op en stelde de maatschappij 
in de gelegenheid, September 1884, in de lokalen dier 
school aan de Westerstraat, een tueede Ambachtsschool te 
vestigen. 

Ter bestrijding van de kosten dezer school gaf het Ge
meentebestuur de beschikking over de gelden, die het tot 
dusver jaarlps aan de Burgerdagschool had besteed. 

Tevens droeg het aan het Afdelingsbestuur op, voor 
rekening der gemeente de Burgeravondschool, gevestigd in 
dezelfde lokalen aan de Westerstraat, in beheer te nemen, 
aan welke opdracht gaarne gevolg werd gegeven. 

Zóó had de Afdeeling de zorg eilangd voor twee Am
bachtsscholen, eene Avondteekenschool en eene Bvrgeravmd-
school, ieder met baar eigen tinantiëele regeling. 

Spoedig bleek, dat het Bestuur een zware taak op zich 
had genomen. 

Het getal leerlingen, dat in het tijdvak 187 7—1883 
aan de eerste Ambachtsschool steeds stijgende was geweest, 
behield, na de opening der tweede school, dezelfde hoogte, 
begon na eenigen tijd zelfs af te nemen.. 

Het gemeentebestuur, overwegende, dat het met de ticeede 
Ambachtsschool, tot welker instandhouding het verplicht was, 
kon volstaan, begon geneigdheid te tonnen, om de subsidie 
voor de eerste school in te houden, liet althans te verminderen. 

Eindelijk werd in 188» besloten tot eene reorganisatie 
der scholen, eensdeels om besparing aan te wenden, voor 
een ander deel, om aan de bezwaren tegemoet te komen, 
die heetten oorzaak te zjjn van de vermindering van leerlingen. 

De driejarige cursus werd tot eene tweejarige terugge
bracht; de uren aan de theorie gewijd werden bekort; van 
de twee scholen, tot dusver parallel-inlichtingen, werd de 
eerste voor leerlingen in het timmeren, schilderen en meu
belmaken met inbegrip van draaien, de tweede voor die in 
de ijzübewerking bestemd; in het onderwijzend personeel 
werden gewensclite veranderingen aangebracht; deze reor
ganisatie bleek doeltreffend te zyn. 

Terwijl na de reorganisatie e.p 1 April 1890 de eerste 
school 71, de tweede school 77 leerlingen telde, bedroegen 
dez cijfers op Januari 1801, 98 en 93 

Januari 1892, 1 5 5 en 
Juli 1892. 174 en 
Januari 1893, 160 en 
Juli 1 8 9 3 , 1 5 7 en 

1 5 8 
1 9 8 
1 8 1 
2 1 3 . '<r> 

o' 
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Ook de Avondteekenschool ondervond een gunstig gevolg 
van de reorganisatie in onderwys en onderwijzend personeel. 

Terwijl de cursus, October 1889 —Maart 1890, 87 leer
lingen telde, bedroeg dit cjjfer 

gedurende den cursus October 1890—Maart 1891:135 
. 1891— „ 1892:345 

„ 1 8 9 2 - „ 1893:699 
„ 1 8 9 3 - „ 1894:550 

Wat de Burgeravondschool betreft, deze begon 
October 1890 met 104 leerlingen 

„ 1891 „ 84 
„ 1892 „ 131 
, 1893 „ 165 

Hoe gunstig de resultaten van de reorganisatie onzer 
scholen ook waren, werden ze niet met onverdeeld genoegen 
ondervonden. 

Het getal leerlingen toch breidde zich zoo boven ver
wachting snel uit, dat men in deze jaren de grootste moeite 
had, om de noodige middelen ter bestrijding der kosten 
te vinden. 

De Afdeeling zelf had geen fondsen; de iinanciéele krach
ten van de Maatschappij voor den Werkenden Stand gedoog
den niet, dat zjj meer hulp verleende, dan zjj reeds deed. 

Het was dan ook de Gemeente, die in 1891 te hulp 
kwam, door het subsidie voor de le school, dat zy van 
/' 10.000. - op f 8000.— had verminderd, by suppletoire 
begrooting met /' 3974 — te verhoogen. 

Subsidiën van Gemeente, ofschoon nog verhoogd, van 
Provincie en Maatschappij bleken onvoldoende te zyn; van 
het Ryk kon voor 1892 geen subsidie meer verkregen wor
den. Het bestuur deed daarom een beroep in engen krinig 
op het publiek en verkreeg niet minder dan f 3407.50 in 
korten tyd. 

Toch wei d men gedwongen, aan de tweede school eeue 
regeling te treffen, waarbij de eene helft der nieuwe leer
lingen het volle onderwas genoot, de andere helft tot 1 
Januari 1893 de gewone uren theorie, doch minder uren 
practyk verkreeg, eene regeling, die zeker niet gelukkig 
was, doch waartoe de nood dwong. 

Tegen Januari 1893 zag men evenwel genoodzaakt, de 
gewone halfjaariyksche inschryviug van nieuwe leerlingen 
uit te stellen, totdat meer zekerheid was verkregen, be
treffende het verleenen van een Rykssubsidie, waaromtrent 
onderhandelingen met den Minister van Binnenlandsche Zaken 
waren aangeknoopt en zonder hetwelk toelating van nog 
meer leerlingen onmogeiyk werd geacht. 

Gelukkig kwam de Gemeente in het begin van 1893 
nogmaals te hulp, door machtiging te geven tot eene in
schryviug, ook al was de zekerheid, dat eene Rijkssubsidie 
zou worden verleend, nog niet verkregen. 

Het gevolg echter van de omstandigheid, dat de inschry-
ving later dan gewoonlyk geschiedde, was, dat aan beide 
scholen het getal leerlingen eenigszins verminderde, terwijl 
het bestuur zich genoodzaakt zag met het kosteloos plaatsen 
van leerlingen minder vrygevig te zyn, dan wenschelijk was. 

De onderhandelingen met de Regeering omtrent een Ryks
subsidie leidden echter in den loop van 1893 tot een goed 
einde. 

Met betrekking tot het leerlingen en de onderwijzend 
personeel kan voor zoover het jaar 1893 betreft het vol
gende worden medegedeeld: 

Ultimo December 1892 telde de le Ambachtschool 160 
leerlingen. 

Nadat Januari 1893 het Gemeentebestuur machtiging 
had verleend tot eene inschryving van nieuwe leerlingen 
werden 30 tot den nieuwen cursus toegelaten, terwyl even
eens 30 de school verlieten. Van de laatsten kon wegens 
verstreken leertyd aan 3 een getuigschrift van zeer goed, 

aan 10 van goed, aan 3 van vrij goed worden verleend, 
terwyl aan 6 een getuigschrift moest worden onthouden. 
Met hen zyn vertrokken, wegens het kiezen van een ander 
beroep, dan op een der Ambachtsscholen wordt geleerd, 5 
leerlingen; wegens de omstandigheid, dat hy met zyn vader 
ging werken, 1 leerling; terwyl ten slotte aan 2 leerlingen, 
wegens onbehoorlyk gedrag, het verder bezoek der school 
werd ontzegd. 

De 160 leerlingen, waarmede derhalve de cursus in 1893 
begon, waren aldus verdeeld: 80 timmerlieden, 35 meubel
makers, 45 schilders. 

Tegen de inschryving van nieuwe leerlingen in Juli was 
het cyfer van 160 gedaald tot 149, wegens het tusschen
tyds verlaten der school van een elftal leerlingen. Ofschoon 
dit tusschentijds verlaten der school én voor de jongens én 
voor een geregeld ouderwys zeer nadeelig is, moesteu toch 
in de meeste gevallen de redenen daartoe gebillijkt 
worden. 

Wegens verstreken leertyd verlieten nu 21 leerlingen de 
school, van welke 1 een getuigschrift van zeer goed, 7 van 
goed en 11 van vrij -goed konden erlangen, terwyl aan 2 
een getuigschrift moest worden onthouden. 

By de inschryving meldden zich 53 candidaten aan. 
De jongens, die zich van hen moesten onderwerpen aan 

het examen van toelating waren 22 in getal; de overigen 
hadden óf loffelijk ontslag van de lagere school óf voldoende 
verklaring van met vrucht geuoten lager ouderwys. 

Acht candidaten moesten wegens onvoldoend examen wor
den afgewezen. 

Het aantal nieuwe leerlingen bedroeg derhalve 45. 
Na aftrek der 21 leerlingen, die vertrokken en by voeging 

dei 45, die toegelaten werden, zoude het bevolkingscijfer 
van 149 tot 173 zyn geklommen, ware het niet, dat 
gedurende de vacantie 16 leerlingen zich aan het onderwijs 
hadden onttrokken en de tweede halfjaarlijksche cursus 
derhalve met 157 leerlingen begon, waarvan 87 timmer
lieden, 46 schilders en 24 meubelmakers. 

Ongetwyfeld zoude dit cyfer veel hooger zyn, iudien óf 
het schoolgeld belangryk werd verminderd en alzoo in 
overeenstemming werdt gebracht met het schoolgeld, dat 
op ambachtsscholen elders wordt geheven, óf de gelegenheid 
tot kostelooze plaatsing voor minvermogenden ruimer werd 
opengesteld. 

De finantiën der afdeeling zyn evenwel niet van dien aard, 
dat deze zoo nuttige en noodige maatregelen kunnen genomen 
worden. 

En toch zou alleen hierdoor aan velen Ambachtsonderwijs 
kunnen worden verschaft. 

Men vergete niet, dat de ouders zich reeds zware offers 
getroosten, wanneer zy gedurende eenige jaren hunne zonen 
een Ambachtsschool doen bezoeken, in plaats van hen op 
de werkplaats voor het geziu iets te doen verdienen. 

Wel weten zy, dat de verdiensten der kinderen op de 
werkplaats grooter zullen zyn, nadat zy een Ambachtsschool 
hebben bezocht, doch velen, misschien wel de meesten, 
verkeeren in omstandigheden, die hen noodzaken, de voorkeur 
te geven aan geringere verdienste, onmiddellijk na de lagere 
school, boven grootere verdienste later. 

Ook de vacantietyd is voor velen der leerlingen een 
nuttige tijd geweest. 

Het bestuur heeft de leerlingen in de gelegenheid gesteld, 
vacantiewerk te verrichten, waarby het hun het uitzicht 
gaf, dat aan den best geslaagden arbeid eenige onderscheiding 
in den vorm van gereedschap zou worden toegekend; 68 
leerlingen maakten van deze gelegenheid gebruik. 

Twee redenen hebben tot deze maatregelen gedrongen : 
lo. om de jongens geheel zelfstandig en met beperkte 

hulpmiddelen werk te doen verrichten, wat voor hen zelf 
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van groot belang is en waardoor beter over hun vakkennis 
in het vervolg kan geoordeeld worden; 

2o. om te voorkomen, dat zy gedurende de vacantie, den 
geheelen dag langs de straat slenteren. 

Ultimo December 1893 telde de 2e Ambachtsschool 158 
leerlingen, doordat nog één leerling tusschentyds was 
toegelaten en geen ons had verlaten. 

Eene inschryving van nieuwe 'leerlingen zooals gewoonlijk 
omstreeks dezen tyd had niet plaats, omdat was gebleken, 
na raadpleging der hoofden van lagere scholen, dat het 
de voorkeur verdiende, in het vervolg de inschryving in 
Maart en September te houden. 

Dientengevolge werd besloten ook de leerlingen, wier 
leertyd eigenlijk was verstreken, tot Maart te houden. 

Dat het onderwys goede vruchten draagt , bewijzen de 
volgende feiten. 

Vooreerst werd door eenige werkgevers naar geschikte 
jongens gevraagd, welke wegens degelijken a a r d en goede 
vorderingen zouden kunnen aanbevolen worden. 

Vervolgens verwierven twee leerlingen dezer school een 
premie van ƒ 25 uit het Thiemefonds, uitgeloofd door de 
Nederlandsche maatschappij ter bevordering van Nyverheid 
te Haarlem voor den leerling, die een goed werkstuk had 
verricht, en voor welke premie de 2e Ambachtsschool dit 
jaar in aanmerking was gekomen. 

Ultimo December 1892 telde de 2e ambachtsschool 174 
leerlingen. 

Met den nieuwen cursus Januari 1893 werden 19 leer
lingen loffelyk ontslagen, terwyl 6, ofschoon hun leertyd 
nog niet was verstreken, vertrokken, waartegen 74 nieuwe 
leerlingen zich aanmeldden. 

Van deze candidaten moesten 19 aan een toelatings
examen worden onderworpen; niet minder dan 16 werden 
onvoldoende bevonden, zoodat 58 nieuwe leerlingen moesten 
worden geplaatst. 

Hiertoe ontbrak echter de noodige ruimte, zoodat niet 
meer dan 32 konden worden opgenomen, wat het bevol
kingscijfer tot 181 deed stygen. 

Ook aan deze school deed zich het verschynsel voor, dat 
zooeven by de le school werd opgemerkt, dat verscheidenen 
de school tusschentyds wederom verlieten. Zóó waren tegen 
de inschryving in Juli slechts 166 nog aanwezig. 

Wegens verstreken leefty'd verlieten nu 46 de school, 
waarvan 38 in aanmerking voor'een getuigschrift konden 
komen. Daarentegen meldden zich niet minder dan 91 candi
daten aan voor den tweeden halfjaarlykschen cursus, waar
van 70 met loffelyk ontslag der lagere school of voldoende 
verklaring van met vrucht genoten lager onderwys en 21 
aan een toelatingsexamen moesten worden onderworpen, • 
waarvan 7 toegelaten, 5 afgewezen werden en 9 niet op
kwamen. Later meldden zich nog meer candidaten aan, 
zoodat ten slotte de curses aauving met 213 leerlingen. 

Om thans niet wederom in hetzelfde euvel te vervallen 
als een jaar te voren, van een deel der leerlingen niet 
het volle onderwys te geven, was het bestuur genoodzaakt 
de school te verbouwen. 

Men werd [ditmaal hiertoe in de gelegenheid gesteld door 
het Gemeentebestuur. Gedurende de vacantie kw.im een zeer 
doeltreffende verbouwing tot stand, welke tengevolge had. 
dat op regelmatige wyze de tweede halfjaariyksche cursus 
m e t 213 leerlingen kon beginnen. 

Verblydend is het verschynsel, dat ultimo December de 
School nog hetzelfde getal leerlingen te!de. 

Evenals aan de le school en op dezelfden grond werd 
de inschryving van nieuwe leerlingen tegen Januari 1894, 
alsmede het ontslaan der leerlingen, die op dit tiidstip hun 
tweejarigen cursus hadden afgedaan, tot Maart a. s uitgesteld. 

Terwyl aan de le school gedurende 1893 geen verande

ring in het onderwyzend personeel noodig bleek, vereischte 
de sterke vermeerdering van leerlingen aan de 2e school 
eenige uitbreiding van personeel. 

Wat de avondteekenschool betreft, de cursus, die October 
1892 begonnen [was met 699 leerlingen, werd 17 Maart 
1893 gesloten met het houden eener Tentoonstelling van 
teekeningen, die zeer veel belangstelling by het pubiiek 
wekte. Geen der voorgaande Tentoonstellingen is zoo druk 
bezocht geworden als deze, Door deskundigen, alsmede tech
nische bladen, is deze tentoonstelling gunstig beoordeeld 
geworden. 

In October opende de nieuwe cursus; de reden, dat 
slechts 550 leerlingen daaraan deelnamen, is hierboven ver
meld ; indien de voorwaarden van toelating dezelfde waren 
geweest als vorige, jaren, misschien zoude de school wel 
het dubbele aantal leerlingen hebben gehad. 

De 550 leerlingen die den laatsten cursus volgden, waren 
verdeeld over deze beroepen: 

Timmerlieden en metselaars 215 
Ververs 111 
Smeden, bankwerkers en machinisten . . 81 
Meubelmakers, behangers enz. . . . 40 
Koperslagers, zilnersmeden en graveurs . 30 
Stucadoors 11 
Scheepstimmerlieden 26 
Tuinlieden 15 
Rijtuigmakers 13 
Verdere beroepen van ondergeschikten aard 8 

Totaal . . . . 550 

En ten opzichte der onderwysvakken: 
In de klassen v. d. Bouwkundige vakken 226 
„ „ „ „ Metaalbewerking . . 87 
„ „ „ v. h. schilderen, stneadoo-

ren, enz 143 
„ „ „ n meubelmaken en be

hangen 40 
„ ,, „ voor rijtuigmakers, scheeps

timmerlieden, enz. . . . 54 

550 

Wanneer men nagaat, dat er aldus 21 klassen waren 
met gemiddeld 26 leerlingen, dan zal het wel geen bevreem
ding wekken, dat de uitgaven voor verlichting buitengewoon 
hoog zyn. Om in dat bezwaar dan ook tegemoet te komen, 
werden verschillende proeven met gasregnlateurs genomen, 
alle zonder bevredigend resultaat echter, zoodat eindelyk 
werd besloten de belangriike uitgave in eens te doen van 
gasgloeilicht aan te leggen. Na een nauwkeurige proef was 
het bestuur overtuigd geworden, dat alleen dit licht op den 
duur de gewenschte besparing zoude verschaffen. 

Wat de Burgeravondschool betreft, aldaar was het getal 
leerlingen grooter dan in vorige jaren; terwyl de cursus 
October 1892 begon met 131 leerlingen, begon by October 
1893 met 163 leerlingen. 

Verschillende oorzaken hebben hiertoe medegewerkt, o. a. 
de omstandigheid, dat het onderwijs eenigszins werd gewy-
zigd, door meer uren aan het teekenen te wyden. en dat 
ook de school voor leerlingen der dagschool toegankelijk 
werd gesteld 

Evenals aan de Avondteekenschool is de cursus 1892/93 
in Maart met het houden eener Tentoonstelling gesloten, die 
zeer de aandacht heeft getrokken. 

Niet alleen teekeningen op de Burgeravondschool vervaar
digd, maar ook werkstukken der leerlingen van de dagschool 
werden op deze Tentoonstelling ter bezichtiging gesteld. 
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SLAVONISCH E I K E N H O U T . 

Over deze houtsoort schrijft mij een man van het vak 
het volgende: 

Gedurende mijn 12-jarig verblijf alhier, heb ik by herha
ling eikenhout gekeurd en ben daardoor met eene soort 
bekend geworden, die bekend is onder den naam van Sla
vonisch eiken en onder de aandacht van een ieder behoort 
gebracht te worden." 

„In deze houtsoort komen prachtige zware staramen voor, 
die den echten hontkeurder bij den eersten aanblik toelachen 
en versch uit de zaag zulk prachtig hout uitleveren, dat 
men het puik der puiken denkt te zullen ontvangen. 

„Vreemd genoeg, blijkt dit hout niet tegen water bestand 
en levert daardoor voor sluisdeuren, enz. zulke treurige 
resultaten, dat die aanvankelijke ingenomenheid ten slotte in 
afkeer overgaat." 

„De verschijnselen zyn als volgt: 
By goed deugdelyk eikenhout, behooren de zoogenaamde 

eiksappen inet de vezels een geheel te vormen, zoodat al 
regent een nieuw blank stuk hout doornat, het in de lucht 
weer blank behoort op te drogen. Juist deze eigenschap 
ontbreekt by het Slavonisch eikenhout. Dit wordt al spoedig 
zwartachtig wegens het door water oplossen en uitvloeien 
van den eik, wat ten slotte de qualiteit zoodanig doet 
afnemen, dat voor sluisdeuren de duur slechts de helft van 
dien van het echte Rynsche eiken bedraagt". 

„Of het gebrek een uitvloeisel is van het niet tijdig uit-
loogen der stammen, dan wel aan de plaats van herkomst 
is te wyten, kan ik direct niet uitwyzen, wel weet ik dat 
het uit hooge bergstreken over grooten afstand naar den Ryn 
wordt getransporteerd, zoodat er wegens de buitengewone 
transportkosten, aan de primitieve eigenaars weinig voor 
betaald wordt." 

„Als ik my niet vergis, is het ook voor sluisdeuren aan 
het kanaal „Amsterdam -Merwede" toegepast. Men zal er daar 
dan ook de mindere aangename ervaring van kunnen opdoen " 

Zyn er onder onze lezers, die met dit hout ervaring heb
ben opgedaan, dan zullen zy door mededeeling daarvan my 
zeer verplichten. v. D. K. 

D E V E R V A A R D I G I N G V A N A M E R I K A A N S Ü H E 
S P I R A A L B O R E N . 

De Eisemtg. deelt de volgende bijzonderheden mede om
trent de vervaardiging der tegenwoordig zoo algemeen in 
gebruik zijnde Atnerikaansche spiraalboren, 

Vooreerst wordt het staal in houtskool verpakt en in eene 
gloeitrog uitgegloeid, totdat het zoo zacht is, dat het met 
een goed mes geschrapt kan worden. 

Dan volgt het afdraaien en kalibreeren op speciaal daar
toe ingerichte draaibanken, die met een voedingstoestel zyn 
voorzien, zoodanig dat de op lengte gesneden stalen staven 
zelfwerkend aan dsn inspantoestel worden toegevoerd. De 
banken steller, zich zelf uit en in het werk, zoodat èèn man 
zes en meer banken kan bedienen; hij heeft er hoofdzake
lijk op te letten, dat de voedingstoestellen gevuld zijn. 

Met behulp van twee normale kaliberringen, waarvan 
de een '/IOOO ' n c ' 1 n »nwer is dan de andere, wordt het ka
liber bepaald. De bout moet juist in den wydsten ring ingaan. 

Het infreezen der spiraalboren volgt daarna, bij kleinere 
boren van een, by grootere van twee kanten tegelyk. 

Nadat de braam met de vyl verwijderd is, begint het op
draaien. Daartoe wordt de boor horizontaal tusschen twee 
centers ingespannen en met freezen bewerkt, die evenwydig 
aan de as van de boor verschuifbaar zyn. By het verschui

ven grijpt eene stift in de spiraalveer van de boo* en draait 
deze tegelijkertijd zooveel om als noodig is. Kleinere boren 
laat men voor deze bewerking blauw aanloopen, om de maat 
van het opdraaien aan het blank worden met juistheid te 
kunnen waarnemen. 

Het harden der boren is de gewichtigste en ïnoeielykste 
bewerking. De hardingsovens zyn met vier vuurvaste, van 
voren open buizen voorzien, waarvan de temperatuur van 
de standplaats van den werkman uit waargenomen kan 
worden. Een werkman bedient een oven, dus vier buizen, 
waarin telkens ééne boor wordt gelegd. De hardingsbuizen 
hebben het groote voordeel, dat het staal niet in onmiddel
lijke aanraking met de brandstof komt; buitendien maken 
zy eene meer gelijkmatige temperatuur mogelyk, die alleen 
middellyk afhankelijk is van den vuurhaard en den lucht-
aanvoer daarheen. 

Het ontlaten geschiedt in heete olie van bepaalde tempe
ratuur. Een groot aantal spiraalboren te gelijk wordt in 
eene kleinere mand daarin gedompeld. 

Het aanslijpen geschiedt uit de hand op amarilschyven, 
waarbij de boor aanhoudend gedraaid wordt. 

By het harden trekt een aantal boren krom. Om dit te 
herkennen, worden zij achter een papieren, half doorschijnend 
lichtscherm op eene richt.pl.aat gelegd. Door deze eigenaar
dige verlichting is elke verkromming met zekerheid waar 
te nemen. De verkrommingen worden in eeue kleine spilpers 
verwijderd. 

MANNESMANN-BUIZEN IN D E N B R U G B O Ü W . 

Industries & Iron van 4 Mei j . 1. bevat eene korte be
schrijving, met afbeeldingen toegelicht, van eene reeds uit
gevoerde brugconstructie in Mannesmann-buizen, zoodat de 
in het No. van 19 Mei j 1. beschrevene alweder niet de eerste is. 

De hierbedoelde brug is gebouwd over de Radotin-beek 
en den daar langs loopenden weg en maakt deel uit van 
een paardentramweg ten behoeve van de steengroeven van 
den heer M A X HKKGKT in Oostenrijk. Het ontwerp werd 
vervaardigd door het Mannesmann-constructieburau te Praag 
onder toezicht van prof. STEINEK. De brug werd gebouwd 
door de Prager machinefabriek, voorheen RUSTON & Co. te 
Praag; de buizen werden door de Mannesraann-fabiiek te 
Komotau vervaardigd. 

De brug is geconstrueerd voor eene spoorwjjdte van 
0.70 M. en 3'/ 2

 t o n bruto'gewicht per waggon. Met uit
zondering' van de dwarsschoreu, die van rond ijzer zyn ge
nomen, bestaan al de onderdeelen der brug uit buizen. De 
randbuizen hebben 114 mM. middellijn en wanddikten van 
5 tot 7 mM.; die van het traliewerk 60 tot 08 mM. 
middellijn en 5 mM. wanddikte. De verbindingen tusschen 
de randen en traliën zyn verkregen door stukken plaatijzer 
om de randen heen te buigen en met eene schroef op te 
sluiten en de platgesraede einden der hangers en schoven 
aan de platen vast te klinken. De dwarsliggers bestaan 
eveneens uit twee buizen, van 76 mM. middellijn; op de bo
venste buis rusten de houten langsliggers onmiddellijk. De ran
den der hoot'dliggers zijn aau de bovenste dwarsbuizen ver
bonden door eene verticaal gebogen buis, die in het midden 
ringvormig uitgedreven is, zoodat de dwarsbuis er inet een 
bout in kan opgesloten worden. De schoren der dwarsliggers 
zijn van rond yzer van 15 tot 25 mM. dikte. De brug werd met 
twee 3'/ 2 tons waggons beproefd en volleed naar behooren-
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A A N B E S T E D I N G E N . 
jadededinge.i morden ileehti eenmaal in deze rubriek opgenomen 

MAANDAG 25 JUNI. 
Amsterdam. IS uur. Het gemeentebestuur: het bouwen van 

eene openbare lagere school der Je klasse, op een terrein aan 
het 's-Gravenbekje. 

Winschoten. 6 uur. Het gemeentebestuur: 1. het verrichten van 
ttucadoorswerk in lokalen in bet raadhuis, bij de gemeente in 
gebruik en in schoolgebouwen voor lager, middelbaar en gymnasiaal 
onderwijs bestemd; 2. Het verrichten van verfwerken aan- en in 
verschilends gemeente-eigendommen, in onderscheidene pero. 

DINSDAG 86 JUNI. 
Beusichem (Geld.) 13 uur. Het gemeentebestuur: 1, hel ver

grooten en verbouwen van het schoolocaal te Zoelmoud; 2. bet 
vermaken en bijleveren van schoolmeubelen aldaar; 3. het maken 
eener afscheiding in bet schoollokaal te Beusichem: 1. het vermaken 
en bijleveren van schoolmeubelen aldaar. 

Frederlksoord. 9 uur. De directeur der maatschappij van wel
dadigheid: het bouwen van een ambtenaarswoning aldaar. 

Haarlem. 10 uur. De genie, op het bureel aan de Kinderhuisvest: 
bet doen van voorzieningen aan de cadettenschool te Alkmaar, 
onder het beheer der genie aldaar, begr f 5400. 

Stolwijk (Z.H.) 12 uur. De architect L. Exalto, in het te 
herbouwen pand: bet gedeeltelijk amoveeren van een boawmanswoning 
in het Beiersche onder Stolwijk, bewoond door A. Baas, en het daarvoor 
aanbouwen vau een koestal, steenen schuur en van eenen hooiberg. 

Rotterdam. 10 uur. In de Groote Romein: het bouwen eener 
steenen schuur en 3 zesroedea hooibergen op de bouwmanswoning 
bewoond door J. A. Bos te Bergscbenhoek. 

Vinkef een (Utr.) 11 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen 
van een raadhuis binnen de gemeente. 

WOENSDAG 27 JUNI. 
Amsterdam. 10.30 uur. De maatschappij voor Volkswoningen, 

in het American Hotel: bet. bouweu van twaalf woonhuizen, elk 
voor 4 gezinnen, op een terrein, begrensd door de 3de Hugo de 
Groot-, de van Reigersbergen eu Verlengde van Houweningenstraten. 

Nieuwreeu (Z.H.) 12 uur. Dijkgraaf en heemraden van het 
waterschap Zevenhoven, in het koffiehuis van de Wed. van Vliet: 
bet maken van twee ijzeren vijzelbeschoeiingeu aan den Jonker-
niolengang van den polder Zevenhoven. 

1'utte (NBr.) 11 uur. Het gemeentebestuur: het verbouwen der 
gemeenteschool aldaar, met geheele vernieuwing der schoolmeubelen 
voor 200 leerlingen. 

Rotterdam. 2 uur. Heeren gecommitteerden tot de zaken der 
Ned. Herv. gemeente: het vernieuwen en herstellen van verschillende 
gedeelten van de Oosterkerk aan de Hoogstraat aldaar. 

Zeveuhoven (Z.H.) 6 uur. Het bestuur van de gecombineerde 
Noordschebuurter- en Voordijksche polders onder Zevenhoven, ten 
huize van E. v. KoetsveH: bet vijfjarig onderhond van den watermolen 
ca de verdere kunstwerken van gemelde polders. 

DONDERDAG 28 JUNI. 
's-Grarenhage. 2 uur. De aannemer M. de Lange te Harderwijk: 

het verrichten van stueadoor-, glas-, behang- en verfwerk van de 
14 in aanbouw zijnde woningen aan de Wittebrug. 

VRIJDAG 29 JUNI. 
Amsterdam. 10 uur. De genie, op bet bureel Plantage Lijn. 

baansgraebt no. 1: het bouweu van eeu privaatgebouw te Muiden, 
onder beheer der genie aldaar, begr. f 1420; bilj. inzenden uiterlijk 
88 Juni, nam, 3 uur op genoemd bureel. 

's-Graveuhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid: het herstellen en verbeteren van rijkstelegraaflijnen 
' a de provinciën Friesland, Overijssel en Drenthe, begr. f 840. 

's-Urnvenhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, baudel en nij
verheid : het inrichten van perc. no. 25 aan de Hoogstraat te Werken
dam tot post- en telegraaf.kantoor met directeurswoning, begr. f 1975. 

/.ATERDAG 30 JUNI. 
Aalten (UeM.) 3.30 uur. In het koffiehuis van G. Veldkamp: 

het afbreken van een bestaand gebouw en het bouwen van een 
woonhuis met bijgebouwen. 

MAANDAG 2 JULI. 
's-Graveuhage. 11.30 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

co nijverheid, aan het gedouw van het prov. bestuur: het vervangen 
y*" grindweg door klinkerbestrating op de rijkswegen in de Hoeksche 
w«»rd. le pere. Rijksweg Goidsohalxoord—Numinsdorp, begr. 
* 4920. 2e pero. Rijksweg Goidschalxoord—'s-Gravendeel, gedeelte 
«n de 

gemeente Heinenoord, begr. f 30S8, aanw. 25 Juni voor 
perc, 1 T a Q iQ tot 12 uur 'smorg., voor perc. 2 van 2 tot 4 
u>» nam. 

Rotterdam. De architecten J. Stok ea Zoon, Wijnhaven 55, 
voor de firma M. A. Salomonsou: het maken van verschillende 
werken aau de chemische fabrieken te Capelle aan den Ilssel. 

DINSDAG 8 JULI. 
Rijswijk. 2.30 our. De kerkeraad der gereformeerde kerk, ia 

de consistoriekamer: het bouwea van eeu kerkgebouw met woning 
voor den koster. 

Utrecht. 3 uur. De maatschappij tot exploit, van staatsspoor
wegen, aan het centraal bureau bij de MoreeWe laan, bestek ao. 
661: bet maken van grondwerkeu, bet wijzigen en leggen van 
sporen en wissels en het verlengen van los- en laadweg met 
bijbehoorende werken op het station Oudenbosch, begr. f 2750. 

Utrecht. 2 uur. De maatschappij tot exploit, van staatsspoorwegen, 
aan het centraal bureau bij de Moreelse laan, bestek no. 662 : 
het maken van grondwerken, het wijzig-n eu uitbreiden van sporen 
ea wissels ea bijbehoorende werken voor de uitbreiding van het 
stationsemplacement Dordrecht, begr. f 13.600. 

VRIJDAG 6 JULI. 
Middelburg. 11 uur. Het miuisterie van waterstaat, handel en 

en nijverheid, aan het prov. bestuur: het maken en iohangen van 
houten vloerdeuren voor het binuenhoofd der Westsluis te Terneuzen, 
begr. f 7000, aanw. 29 Juni 'smorg. 10.30 uur. 

Leeuwarden. 12 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid, aau het gebouw van hel prov. bestuur: het veruieuwei 
der vaste brug no. 16, genaamd Kollummerbrusr, over bet rijkskanaal 
van Dokkum naar Gerben Aliesverlaat, prov. Friesland, begr. f6150. 

ZATERDAG 7 JULI. 
Amersfoort. 11 uur. De architect Herm. Kroes, in het koffiehuis 

de Keizerskroon: het verbonwen van 2 heereuhu>zen, staande aau 
den hoek aan deu Utrechtschen weg en het Laantje aldaar. 

DONDERDAG 12 JULI. 
Haarlem. 11 uur. Het ministerie vao waterstaat, handel en 

nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het herstellen 
van de rijks zee- en havenwerken op het eilaad Vlieland, vau 
winter- en stormschade, begr. f 39.000, aauw. 5 Juli. 

HAANDAG 16 JULI. 
Maastricht. 10.30 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid, aan het geDouw van het prov. bestuur: het bouwen 
van eene peilschaal aan den rechteroever der rivier de Maas tusschen 
de kilometerraaien CLXIV en CLXV, begr. f 928, aanw. 9 Juli. 

Maastricht. 10.30 uur. Het miuisieric vao waterstaat, handel 
en nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het maken 
van werken tot verbetering van de rivier de Maas, tusschen de 
kilometerraiien LXXI en LXX1II, onder de gemeente Herten, 
prov. Limburg, begr. f 22.060, aanw. 9 Juli. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Alkmaar. Het maken van een gebouw voor eenen ontsmettings-

ovcn te Alkmaar, onder beheer van den architect G. Looinan. 
Laagste C. vnn 't Hullenaar aldaar voor f 2130, gegund. 

Apeldoorn. Het stucadoorwerk vao de 4 in aanbouw zijnde 
paviljoens op de Brinkgreve bij Deventer. Laagste H. J, BerenÜsea 
te Oosterbeek voor f 2175. 

Itatliinen. Het doen van verf- eu wilwerk in de kerk aldaar. 
Laagste J. H. ten Hogt te Almen voor f 482. (Acht dagen beraad). 

de Bilt. Het bouwen van eene dokterswoning met stal en 
koetsbuis. Laagste A. Diks Rz. te Utrecht voor f 15.332.50, gegund. 

Delft. I. Het verruimeu en verdiepen van bet Oranjekanaal onder 
Naaldwijk en 's-Gravenzanrte. Laagste Oh. Popejus te Strijen voor 
f 5399; het graven van een nieuw boezemkanaal van af de Kromme 
Zweth naar de Oranjesluis. Laagste VV. Lammers te Texel voor 
f 49358. 

Delft. Ret bouwen van een fabrieksgebouw, voor rekening van 
den heer A. Lorrcwa aldaar. Laagste H. Beijer te Hof van Delft 
voor f 7695, gegund. 

Dirksliiud, liet maken, leveren en inhangen vau twee nieuwe 
spuideuren in de schutsluis. Laagste Wed. Joh. Mc ij -r te Middel-
bamis voor f 1796, gegund. 

's-Gruvenhiigfi. Het verbouweu van perc. 29 Groenmarkt. Laagste 
J. v. il- Elshont te Scheveningeu voor f 15.890. 

's-Graycuhnge. Het bezinken en bestorten van Jen bcnedenkop 
var, den grooten Paraleldam beoosten He'levoetsluis. Laagste J. 
Roskamp te Sliediecht voor f 25.675. 

Leeuwarden. Het verbeteren der steenglooiing van een gedeelte 
van den buitenberm van den Noorderhavendam tc Stavoren. Laagste 
R. H. de Boer tc Stavoren voor f 4995. 

Noordwyb. Het bouwen van een transept met priesterkoor aan 
de bestaande kerk. Lnagste G. van Rossel te Utrecht voor f 40,980, 
gegund. 
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Nienwolda. Het bouwen van een knzerne voor de Kon. Ned. 
marécuausées te Nieuwolda met bijlevering der benoodigde mate
rialen. Laagste W. Snater en H. Dijkstra aldaar voor f 16721. 

llui/iini. Het bouwen van een stoomzuivelfabriek met direc
teurswoning, machinegebouw, kaaspakhuis, ijshuis en verdere aan

verwante artikelen. Laagste J. Jnrjens en Postbumea te Leeuwarden 
voor f 35.675, gunning aangehouden. 

Weidnm. De verbouwing van de stelphuizing bewoond door 
A. Algera. Laagste A. Feustra te Dronrijp voor f 5972. 

ADVERTENTIËN. 
Mij. tot verv. en lev. van Bouwmaterialen 

voorheen DE ERVEN H. TRIP. 

GROEVENPRUZEN. 
Rotterdam. Utrecht. 

EO. 
Machine-, Stoomketel- en 

Constructiefabriek. 
S C H E K P S B O U W W K R F 

met OWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger- en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeewerken, 
A K K E R S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met certificaat van Lloyd's 

en Bureau Veritas. 

LEONARD SLIGCBER, lonnickendaui. 

V 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
n i t m n i i t e n d fabrikaat en In'11ijkt' pri js . (76) 

CS 

Groote voorraad 
V A N 

STALEN BALKEN 
in alle courante profielen 
op lengten van 5 tot^ 
ü Mr., opklim 
mende met 

egens 
het jjrootere 

draagvermogen 
kunnen lichtere pro-

in staal gebezigd 
waardoor stalen 

bulken voordeeliger in het ge
bruik zijn dan ijzeren balken. 

H. E. OVING Jr., >• 
74 Haringvliet, Ito l T l Hl)AM. 

worden 

S T O O M F A B R I E K E N v a n 2 
D A K P A N N E N , V O R S T E N , B A A N T E G E L S , B A K K E N , C E M E N T - en § 
K U N S T Z A N D S T E E N , H Y D R O Z A N D S T E E N , C E M E N T en I J Z E R , J» 
(syst. MONIKR) M O Z A Ï E K - en E F F E C E M E N T T E G E L S , R I E T P L A N K E N , CD 
T E R R A C O T T A , enz. JJJ 

CD 

Handel in Metselsteen en andere Bouwmaterialen, 
A. OOSTHOEK & ZOON, Alfen afd Rijn. 

Sterk conciirreereiide prijzen direct op aanvraag, (68) 
O 

D e P o r t l a n d - C e m e n t - F a b r i e k 

DÏCKERHOFF&SÖHI\IE 

Vuurvaste Steen-
F A B R I E K , 

Wed. N. S. A . B r a n t j e s & C o „ 
I» V H M E R E N I). 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen, 
Platen, Klokken. Scheggen, Trol-
toirtegels, Smeltkroezen, etc. 

Leveren in den kortst mogeljjken tijd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar teekening of 
model. . (72) 

Gouden 
STAATS-

MEDA1LLE. 

MEDAILLE 

Brcslau 1869, 

te A m ö n e b u r g bij UIEBRICH a'd Rijn, 
levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 
Productie-vermogen der Fabriek: 000.000 vaten per jaar. 

Magazijnhouders tn de voornaamste steden. 

G O U D E N 
M E D A I L L E 

hoogste 
onderschei

ding in den 
internatio

nalen wed-
strijd, te 

Arnhem 1879. 
(32) 

DOsseldorfi 

MEDAILLE 
van 

Verdienste 
Weenenl873 

COUDE» 
MEDAILLE 

Offenbach 
a/M. 1879. 

DIPLOMA1' 
Eerste pril' 

»oor uitmun
tend 

fabrikaat 
Kassei 1870-

2 3 Juni 1 8 9 4 . A R C H I T E C T U R A . 1 9 9 

Mij. tot Vervaard, en Lever, van 
Bouwmaterialen. 

STRAATKEIEN. 
voorheen DE ERVEN H. TRIP. 
Rotterdam. (77) Utrecht. 

P . D O L K & ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 
MOUSSELINE^ GEKLEURD-, 

Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 
Engelsen Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

RUW SPIEGEL- , 
WIT- , ICKISTAL-, BEOEI en M K L K -

<i T„ A S. 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 
GKBOGKN G L A S en DAKPANNK .N. 

Lenzen- en Patrijspoortglazen. 
(67) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF. OAGLICHT-REFLECTCRS. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
I. V I . ! I ' I U . I / . I V ( 7 3 ) 

S. B R U I G O M , 
AXRHHBM. 

PORTLAND CEMENT, 
„JOSSON Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT, 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTKBDAM, Kieuwehaven No. 1 1 8 
„ AMSTKKDAM, A. E. B R A A T .Fokkt-

Simomstraat 74 . (66) 

DE L I N T & C°, ROTTERDAM. 
NIEUWE HAVEN N". 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
(59) Vraag dessins enz. 
Wordt gevraagd, voor den tyd 

van ongeveer een jaar, om uiterlijk 15 
Juli a.s. in dienst te treden, 

Alle soorten van 

ZAGEN 
6tt 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D . D O M I N I C U S & S ö H N E , 
te R e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n ( M i e i n l . ) 

Gevestigd in 1822. ( 5 5 ) 
8MF" Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wjj U gratis en franco toezenden. 

G R O E D E 
Buitenliist (Zeeland.) 

J. A. van de Sande, 
H A N D E L in 

L E N G T E M A T E N . 
W. J . W E I S S K A ' O . 

Meuwendijk 111 te AMSTERDAM, 
fabriceert gejjkte DUIMSTOKKEN, twee 
en vijf METERLATTEN, Stalen MEET-
KETTINGEN, B A K E N S , JALONS, 
koperen en stalen PEILLIJNEN, PEIL-
LOODEN, P E I L S T O K K E N , PEIL
SCHALEN, enz. ( 6 5 ) 

MAGAZIJN VAN PASSERDOOZEN, 
TeekeubehoefteiicuOptischcIiistruiiu'ntcii, 

EQUERRES, PRISMA'S, ENZ. 

Ö T" * 
volledig bekend met terreinmetingen en 
waterpassingen, tegen een bezoldiging van 
f 70 .— per maand en vergoeding van 
reis- en verblijfkosten. Zich te vervoegen 
met franco brieven vóór 1 Juli a.s. bij 
den Hoofdingenieur van den Provincialen 
Waterstaat in Overyssel te Zwolle of den 
Ingenieur van den Provincialen Water
staat in Drenthe te Assen. 

S T O O M G L A S S L I J P E R U 

en FABRIEK voor het ornanieiiteereii van 

V E N S T E R ^ 

S P I E G E L G L A S 
( 6 1 ) 

NAAM-, 
FIRMA- en 

G R A F P L A T E N , 
wit en zwart SIAR1HEIIGLA8. 

ZAWDBLAASMACHINE. |üiiiikst adres. 

Sierlijke Monsterboeken worden op aanvrage verstrekt. 

Exploitatie der Groeven van Franschen Steen. 
CIVET, CROUET, GAUTIER & Cie. 

Hoofdzetel: RUE DE L ' AQ.UEDUC 5, P A R I J S , 
Eigenaars en Exploitanten van Steengroeven te Enville, MO 111,111.1, 

S a v o n n i e r è s , Branvillcrs, Larry, Coinblaiieliitn, enz. enz. enz. 
Levering per Schip en per Wagon. 

Voor i n l i c h t i n g e n en b e s t e l l i n g e n zich te adresseeren aan den 
Vertegenwoordiger 

PIERRE JANSSEN, 
Antwerpen—Roermond. 

fÊÊ/F* X'B. Ondergeteekende maakt, er zijne begunstigers attent op. dat 
genoemde SOCIËTEIT te M O K. L K I .T de STEEN van 

la . P o r ó t d e M o r l e y exploiteert en dat hü gaarne by elke aflevering 
een certilicaat van herkomst en attesten van liet Conservatoire des 
Arts & Métiers te Parijs, ter hunner dispositie houdt. Hg verzoekt hun tevens 
op de wereldtentoonstelling te dezer stede de PORTIEK te bezichtigen, 
welke zich bevindt vlak buiten vóór den uitgang der .. Ilollandsche" afdeeling 
en welke door genoemde Firma opgetrokken is in verschillende Fransche steen
soorten hunner Groeven, en waar monsters voorradig zyn. 

PIERRE JANSSEN, 
Van Wesenbekestraat 63, Antwerpen. 

H A R D S T E E N , K E I E N EN K A L K . 



200 A R C H I T E C T U R A . 23 Jnni 1 8 9 4 . 

t : \ i s n o i J \ i i ,E 
„ V a n B a e r l e " , 

I I \ I <. I A G E N T E N voor 
Nederland en K o l o n i ë n : 

G. M. BOKS Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) e ii x. 

Gedeeltelijke Bereiding, 
CREONOTEERING. 

RUKNETTEERIKG. 
K Y V M S ! I H I \ 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL 

O . G i p s C . z o o n , 

D O It D R i ; I II T. (71) 

KYANISEERINRICH1IIUG 
II L i ; \ s i \ k 

A R N H E M , 
levert p a s k l a a r gekyaniseerd 

(rot- en z w a m vrij) (13) 
Rasterwerken, schuttingen. 

BROEIBAKKEN, VLOEREN. 
M O I :it l i l l im: Y enz. enz. 

F O K K E R S & Co. 
middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwam vorming enz. 

Engelsche en Belgische A A R D E B U I Z E N . 
Directe aanvoer G 1 P S P L A N K E N 

E N 

PORTUUD CE1ENT. MOSSTEWBN 
voor ligte muren, plafonds, enz. 

Merk: Knight Bevan & Sturge. 
Merk: Dnckerhoff & Söhne. DRIJF-, VÜÜR- ER METSEL-

STEENEN. 
J ü ü A M S T E R D A M . R A P E N B U R G 2 9 . 

ENOELSCHK, DUITSCHE, FHANSCHE 

en HoLLANDSCH E 

TROTTOIR-, VLOER
EN W.NDTEGELS, 

in v e r s c h i l l e n d e dess ins 

DAKPAPIER, ASPHALT 
EN VEBDERE 

B O U W M A T E R I A L E N . 

LICHTDRUKPAPIER, 
Zwaar, Prima kwaliteit, zeer gevoelig, 
rol 1 X 1 0 Meter . . f 6 . -

0 . 7 5 X 1 0 Meter f 4 . -

H, J. T. MAT VELD, 
Schrijf, en Teekenbehoe/ten, ( 56 ) 

Wagenstraat 27, Den Haag. 
JAN HAMER & Co., 

Heerengracht 583 by de utrechtsche straal 
A M S T E R D A M . 

LIFTEN. - KRANEN. 

Transporteurs. - Elevateurs. 
T A K E L S . (63) 

DOMMEKRACHTEN. - VIJZELS/ 

Nederlaudsche Verziokfabriek, 
VAN DER LINDEN & Co. - DORDRECHT. 

A L G E M E E N 
BOUWSYSTEEM. 

L E K VRIJE 
Dak- en Zjjbekleeding. 

Houten of IJzeren RAAMWERK, 
I C A - Z F I F E I l S r , G E B O U W E I T 

A F D A K E N , B E U G G E N , S C H U T T I N G E N , B E S C H O E I I N G E N , D R O O G - 1 N H I C H -
T I N G E N voor tropische producten, R O L L E N D E K A P P E N voor Steenovens 
en Kolilevloeren, L O S S E P L A T E N speciaal ter vervanging van riet
matten voor steenovens, enz. in alle afmetingen en voor alle doeleinden, opgesteld 
in NEDKKI.AKD ot' FOLOKISN ; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in e n k e l e dagen . G E G A L V A N I S E E R D I J Z E R E N , ook gegolfde P L A T E N . 

P L A N N E N en B E G R O O T I N G E N woiden opgtmaakt voor elk gevrasgd 
doel. O P G E S T E L D E C O N S T R U C T I E S ter bezichtiging. 

CATALOGI op aanvraag franco en gratis. (59) 
• A C J J E I N T E I V G E V R A A G D , "̂ G-

1 I 0 1 T I I A I Y M L 
F. & A. VAN DEU LINDEN. - Dordrecht. 

Pitch-Pine Parketvloeren i Pitch-Pine Heiningen 
/ 1.75 ftr M s . 1 geheel gereed afgeleverd ƒ 2.10 per M 

Tweede Jaargang No. 26. Zaterdag 30 Juni 1894. 

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

AIIV.TI.'HIM'II in dit blad kosten ran 1—5 regels 
flO cents, iedere regel meer 10 cents. Groote letters naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 

bcrekeml. 

VERSCHIJNT ZATE DAGS. 
Uitgevers i 

J. VAN DER ENOT & ZOON, 
MAASSLUIS. 

A l l e n . l v e r t e i i t l e n in A I!CII1ÏE( T U l i A opgenomen 

worden g r a t i s geplaatst in D B A M B A C H T S M A N , Vak

blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Smeder, 

Ververs, enz. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

A A N T R E K K E N E N A F S T O O T E N . 
(Naar het Duitsch van Ingenieur WITTGKNSTKU» te Praag.) 

Men spreekt van aantrekkingskracht van het wereld
lichaam, men spreekt van aantrekkingskracht, welke zich 
openbaart, zoodra lichamen als glas, hars. barnsteen of 
zwavel, gewreven worden en van aantrekkingskracht van 
magneten — maar of iemand in staat, is, zich een voorstel
ling te maken van de wyze, waarop een lichaam kracht of 
vermogen moet bezitten om een ander lichaam te kunnen 
aantrekken of afstooten, is eene groote vraag. Het aannemen 
van zondanig vermogen is in tegenspraak met onze Ervaring 
en ook met de wetten der mechanica. 

Om een lichaam in beweging te brengen, is altijd een 
tweede lichaam noodig, dat reeds in een toestand van be
weging verkeert en dat met het eerste lichaam, hetzy'direct, 
hetzy' door een derde lichaam in onmiddellijke stoffelijke 
verbinding staat. Een andere mogelijkheid <mi een lichaam 
in beweging te brengen kennen wy niet, bestaat niet en 
kan ook niet bestaan. 

Wanneer wy een vallend lichaam zien en zeggen: „deze 
beweging is een gevolg van een in de aarde aanwezige 
aantrekkingskracht", dan zoeken wy een hulpmiddel op, omdat 
wy geen verklaring kunnen geven van hetgeen eigentlyk 
voorvalt. Wy gebruiken een woord, waar ons het begrip 
ontbreekt. 

Misschien kan men wel aantoonen, dat het niet noodza-
k. lijk is, deze onduidelijkheid in karen vollen omvang verder 
te doen voortduren; dat, wanneer wy' de vraag: „waarom 
een lichaam op de aarde moet vallen", al uiet zoo nauw
keurig kunnen beantwoorden als de vraag: „waaromdraait 
het rad van een windmolen", wy toch in staat zyn, de dra
vende kracht en het principe van hare overbrenging op het 
vallende lichaam beter te verklaren. 

Het heelal is van eene stof doordrongen, den aether, die 
Wjj wel niet wegen, niet aualyseeren. niet met onze zintuigen 
Waarnemen kunnen, maar niettemin voorhanden moet zyn, 

e " die, alle lichamen doordringende, ook alle eigenschappen 
Van een lichaam bezitten moet. 

Deze aether, hoe uiterst nietig ons zyne dichtheid voor
komt, kan toch. evenals elk ander lichaam, ertoe dienen, 
°ui de bewegingen van eenig lichaam op een tweede over 
te dragen. De densiteit alleen is het niet, welke in aan
merking behoeft te komen. 

De beantwoording der vraag, of de aether, waarvan wy 
0 I I S de dichtheid zoo oneindig klein voorstellen, in staat is. 
dfi hem door eenig lichaam medegedeelde beweging op een 
ander lichaam over te brengen, hangt alleen van de grootte 
der snelheid af, wtlke wy ons denken aan den aether te 
zÜ'i medegedeeld. 

Een trots bouwwerk kan door een luchtstroom omverge
worpen worden, aannemende, dat de snelheid der stroo-
mende lucht van voldoende grootte is. 

Het is theoretisch volkomen denkbaar 100 of elk aantal 
paardenkrachten eener stoommachine, in plaats van door een 
zwaren ledereu riem, door een zijden koord op een trans
missie-as over te brengen. De voorwaarde voor een zooda
nige overbrenging is alleen in de snelheid gelegen, die 
aan het zyden koord wordt medegedeeld. Aannemende, dat 
het zyden koord zoo dun was, dat wij her niet konden 
zien of voelen, zouden wij dau niet recht van de aantrek
kingskracht van een riemschyf kunnen spreken? 

Kan men uu tot de overtuiging konten, dat de opper, 
vlakte der aarde, van magneten, glas-, hars-, barnsteen-
en zwavelstangen zich in beweging en wel in een oneindig 
kleine, eveneens oneindig snelle en heftige beweging be
vindt en zien wij verder, dat een ander lichaam, niet niet 
een der genoemde lichamen in tnaterieele verbinding staande, 
desniettemin zich naar een dezer lichamen heenbeweegt, 
dan is ook de gevolgtrekking, dat deze beweging door den 
aether overgebracht wordt, geenszins gezocht, maar inte
gendeel onvermijdelijk. 

Deze beschouwingen stellen wy voorop, want wie uit 
de verschijnselen der natuur niet de overtuiging verkregen 
heeft, dat het heelal en alle lichamen zonder uitzondering 
met een oneindig ijlen aether doordrongen zyn, wie niet 
de overtuiging deelt, dat deze aether aan de voor alle 
andere lichamen geldende mechanische wetten onderworpen 
is, zal ook a priori alles, wat wy verder beweren voor 
fantasie houden — en dan zouden wy hem gaarne de 
moeite verder te lezen willen besparen. 

Wie ons dus verder wil volgen, veroorlove ons de op
pervlakte der genoemde lichamen in volgorde aan eene be
schouwing te onderwerpen, Het is duidelijk, dat, wanneer 
van de oppervlakte der aarde sprake is. wij niet aan de 
ons immer toegankelijke, buiten gelegen aardlagen denken, 
maar van iedere buitenliggende zone, welke een homogene, 
samenhangende massa vormt. 

De oppervlakte van een uit den vnurvloeibaren in den 
vasten staat overgaand lichaam, dus b.v. de oppervlakte 
onzer aarde, kan niet iu rust zyn. 

Gedurende dezen overgang uit den vuur vloeibaren inden 
vasten toestand, treden momenten op, die eene voortdurende, 
oneindig kleine, heftige en snelle beweging vau de opper
vlakte des lichaams tengevolge moeten hebben. 

De allereerst vast wordende deelen der oppervlakte, 
trachten die ligging iu te nemen, welke met de opvolgende 
temperaturen waarin zy zieh bevinden, overeenstemt. De 
overige deelen van het lichaam, welke weer meer inwendig 
zyn gelegen, oefenen ten gevolge van de hoogere tenipattiur, 

•ff 
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die zij bezitten, een tegendruk op de oppervlakte nit, en 
verhinderen de deeltjes der oppervUkto •/.»> dicht in elkan
der te rukken, als inet hunne temperatuur moeit overeen
komen. Reeds in het volgende oogenblik veran lert deze 
toestand. Ook die deeltjes van het lichaam koelen af, ruk 
ken te zamen, maken voor de buitendeeltjes ruimte, maar 
niet zooveel, dat de laatste volkomen tot rast kunnen 
komen, want zij zelve zjjn intusschen weer meer afgekoeld 
en hebben dus ook de neiging om nog meer ineen te dringen 
Met andere woorden: Gedurende het afkoelen van 
een gesmolten lichaam — en onze aarde verkeert in 
dezen verstijvenden toestand — ontstaat een strijd tusschen 
de buiten en de meer binnenwaarts gelegen deeltjes, 
om hunne, overeenkomstig de aan elk eigen temperatuur —• 
of eigenljjk, overeenkomstig de met deze temperatuur over
eenkomende dichtheid — gevorderde plaatsen of rangschik
king. De buitendeeltjes dringen naar binnen, de inwendige 
naar buiten. Men moet zich de aarde voorstellen, als be
staande uit een oneindig aantal concentrisch iu elkander 
gelegen holle kogels van uiterst geringe dikte. Iedere holle 
kogel, welke den grootsten diameter bezit, is dus ook het 
sterkste aan de koude van het wereldruim blootgesteld; 
met het verminderen van den diameter neemt ook de in
vloed van de. temperatuur der wereldruimte af. 

Elke holle kogel verkeert dus in een spanningstoestand, 
omdat hij door den naait binneugelegdii kogel verhinderd 
wordt, die plaats in te nemen, welke hij overeenkomstig 
zijne temperatuur moest innemen. 

Niet alleen dat ieder dezer holle kogels in eene voort
durende spanning verkeert, zij veranderen ook van oogen
blik tor, oogenblik hun stand, ondervinden van buiten druk 
en van binnen tegendruk. 

Alle lichamen nu, die zich in een toestand van spanning 
bevinden, geraken in eene slingerende beweging, zoodra 
krachten stootend daarop inwerken. Daaruit besluiten wij, 
dat alle aarddeeltjes het dichtst bij de aardoppervlakte gelegen, 
zich in een altijddurenden toestand van spanning bevindende, 
aanhoudend van plaats verwisselen, daarbij tegen deeltjes, 
dichter bij het middelpunt der aarde gelegen, stooten en 
dt or andere, verder van het aardcentrum verwijderd, worden 
teruggestooten. Op deze wijze moeten zjj in eene constante 
trillende beweging verkeeren. Wij herinneren slechts aan de 
moeieljjkheden bij het gieten van zware, massieve lichamen, 
met een snelle afkoeling der oppervlakte, zooals b.v. bij 
hard walsen. 

By lichamen, die niet meer, zooals onze aarde, in een 
toestand van afkoeling verkeeren, maar reeds volkomen en 
snel verstijfden, zooals staafjes glas of hars, treedt een 
stilstand in deze beweging op; maar het is een rust, welke 
slechts een geschikten en geringen uitwendigen invloed be
hoeft, om onverwijld weer in eene trillende beweging van 
de deeltjes der oppervlakte over te gaan. 

Alle gezamenlijke deeltjes van een zoodanig lichaam, dat 
spoedig uit den vnurvloeibaren in den vasten toestand is 
overgegaan, moeten noodzakelijk eveneens in eene groote 
spanning verkeeren. De inwendige, evenals de uitwendige 
deeltjes bevinden zich wel in rust. en in evenwicht, maar 
nemen nog niet die plaats in, welke met hunne tempera
tuur overeenkomt. 

De dichtheid van twee lichamen, waarvan het eene na 
het gieten snel, het andere langzaam verstijft, is niet dezelfde. 
Het schielijk vast wordende lichaam is veel dichter dan het 
langzaam afkoelende. Ken gegoten glasstaaf bestaat dus 
eigenlijk uit twee lichamen, een buis en een daarin aan
wezige stang. De buis (de oppervlakte) is schielijk verstijfd, 
de stang (de kern) is langzaam afgekoeld. De buis verkeert 
in een toestand van spanning, omdat zy' door de kern ver
hinderd wordt, dien stand in te nemen, welke zjj innemen 

zou, indien dit lichaam voor het afkoelen daaruit verwij. 
derd ware. Wry ft men nu de buis, dan moet zjj, ev.-n.alg 
een gepannen veer of een vioolsnaar, in trilling geraken. 

De groote breekbaarheid van een stuk glas ot gehard 
staal, van eene staar hars of zwavel, is in de spanning der 
afzonderlijke deeltjes dier lichamen gelegen. Indien men de 
broosheid van eene glazen of stalen staaf wil opheffen, 
dan brengt inen haar in gloeienden staat en laat haar 
langzaam afkoelen. 

Gedurende het gloeien kunnen alle deeltjes een plaats 
opzoeken en innemen, waar zjj elkander het minst bemoeieljjkcn 
en hij zeer langzame afkoeling verdwijnt de oorspronkelijke 
broosheid volkomen De zoogenaamde glastranen, kleine, 
plotseling iu eene koude vloeistof gestolde glasdroppels, 
springen bij de geringste trilling stuk. In denzeltden toestand 
verkeert ook de oppervlakte vau den magneet. Indien men 
een stuk staal hardt, d. w. z. gloeiend maakt en snel in 
een koude vloeistof afkoelt, dan trekt allereerst de opper
vlakte samen en drukt, op het inwendige, dat later en veel 
langzamer afkoelt. Ook hier ontstaat dezelfde spanning, 
welke uit den druk der oppervlakte op het inwendige en 
den daaruit ontstanen tegendruk is samengesteld. 

Een gehard stuk staal is daarom ook hard en broos. 
Gloeit men het staal weder, dan verliest het niet alleen 
hardheid en broosheid, maar ook de eigenschap van zich 
tot magneet te doen omzetten. De toestand, waarin een 
stang van glas, hars, barnsteen of zwavel of een stuk ge
hard staal verkeert, kan men zich volgender wijze duidelyk 
maken. Men stelle zich twee menschenmassa's voor, ieder 
uit b.v. 100 hoofden bestaande. By de eene staan de men
schen rustig naast elkander, zonder elkander wederkeerig 
te drukken, by de andere drukken de buitenwaarts staanden 
tegen de binnenwaartschen, welke weder terugdrukken, om 
niet plat gedrukt te worden. Indien by de eersten zich een 
of meer buitenwaartsche menschen verwijderen, dan zal dit 
geen overeenkomstige beweging van de geheele menigte te 
weeg brengen. Treedt echter by de tweede menschenmassa 
eene beweging der buitenwaartsche menschen op, dan raakt 
de geheele menigte in beweging. Brengt men nu een mag
neet, waarvan het oppervlak, zoo als wij zeiden, reeds in 
trilling is, in aanraking met een stuk gehard staal, dan 
moet ook de oppervlakte van dit staal, ingevolge de spanning 
waarin zy'ne oppervlakte verkeert, in dezelfde trillende be
weging geraken. 

Nu zal inen vragen, waarom dan bij andere lichamen, 
die eveneens uit den vuurvloeibaren, door snelle afkoeling 
in den vasten staat overgingen, dezelfde verschijnselen niet 
optreden, wanneer zy' gewreven worden. 

By glas, hars, zwavel, evenals bij gehard staal, is de 
rekbaarheid in kouden staat, veel geringer dan by goud, 
zilver, koper, lood, tin enz. By de laatstgenoemde lichamen 
neemt de spanning na plaatsgevonden afkoeling af, omdat 
de deeltjes der oppervlakte de eigenschap bezitten, uit te 
zetten. 

Nog een andere vraag mogen wy' hier behandelen: 
Hoe groot en hoe snel kunnen de bewegingen der opper

vlakte, zoowel van de aarde, als ook der hier genoemde 
lichamen zyn, die onder zekere omstandigheden een aan
trekkingskracht worden toegeschreven? Deze bewegingen 
moeten zoo klein en zoo snel zyn, dat het ons met onze 
tegenwoordige werktuigen niet mogelyk is ze te meten. 

De intensiteit van den druk, welke een uitzettend of 
samentrekkend lichaam uitoefent, behoort tot de grootste, 
die wij in het algemeen kennen, terwyl gelijktijdig by' kleine 
temperatuursverschillen deze bewegingen onmeetbaar blyven. 

Deze intensiteit wijst ons op de snelheid der schomme
lende bewegingen, waarin de oppervlakte van een magneet 
moet geraken, zoodra hy op geschikte wyze in beweging 
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wordt gebracht, evenals by' een snaar, met de grootte der 
spanning, ook het aantal trillingen toeneemt. 

Indien het ons gelukte, door deze overwegingen de over
tuiging ingang te doen vinden, dat de oppervlakte der aarde 
in eene trillende beweging verkeert, dat een glasstaaf door 
wrijving en eene staaf gehard staal (f) door niagnetiseeren in 
volkomen denzelfden toestand wordt gebracht, dan hebben 
wij ook gevonden, wat wy' altijd — zoodra wy ons de be
wegingen van een lichaam verklaren willen — moeten 
opsporen nl. den eigenlyken motor en de verbinding van het 
bewogen lichaam met dezen motor. De motor by' deze be
wegingen, die wy aan aantrekkingskrachten toeschrijven, is 
de beweging van de oppervlakte van het eene lichaam, en 
de verbinding met het bewogen lichaam wordt door een 
derde lichaam, den aether bewerkstelligd. 

Ontegenzeggelijk blyft er nog ruimte genoeg over voor 
andere vragen! 

Van welken aard is de beweging van den aether, dat 
de lichamen juist eene naar het aardmiddeipunt gerichte 
beweging aannemen? 

Bezit de aether eene schroefvormige beweging, zoodat hy 
zich met oneindige snelheid in het lichaam inschroeft? 

Al moge deze leemte, welke waarschijnlijk nimmer zal 
worden aangevuld, ook nog zoo groot schijnen, toch blyft 
altyd nog een groot deel over van het totaal-mechanisme, 
dat by de werkingen der zoogenaamde aantrekkingskrachten 
optreedt, en die men bespieden en naspeuren kan. 

J . L . TERNEDEN. 
Miilheim ajd Ruhr, Mei 1894. 

(f) Door harding wordt de behoudende ( c o ë r o i t i e s o ) kracht van 
SIHHI verhoog i . 

G A L V A N O B R O N Z E N . 

Onder deze het wezen der zaak juist niet scherp ken
schetsende benaming brengt sedert eenige jaien de „Kunst-
anstalt für galvanische Broncen in München", eene filiaal 
van de Wurttembergsche Metaalwarenfabriek Geisslinger., 
met kopei overtrokken gietwerk in gips in den handel, 
waarvan de metalen huid langs galvanische» weg op de 
met teer gedrenkte gipsen kern is neergeslagen. Met den
zelfden naam bestempelt de fabriek ook de reeds langer 
bekende producten in koper, dat galvanisch in holle vormen 
is neergeslagen. Deze leveren eene getrouwe kopie van het 
voorwerp, dat men wenscht te vermenigvuldigen, en zien er 
geheel als gedreven koper uit. 

Tegen de laatstbedoelde wijze van werken, die b.v. reeds 
in 1858 by lut gedeukteeken van GUTKNBKRG te Frankfort 
a. d. M. toepassing vond, valt niets van belang iu te brengen, 
of het moest zyn de moeielykheid om vertakte onderdeelen 
in één stuk te vervaardigen, terwyl het door de broosheid 
van het metaal onmogelijk is deze onderdeelen, zooals by 
gedreven werk, aan elkaar te klinken. Daarentegen moet 
elk streven oin de eerstbedoelde soort te verheffen boven 
wat zjj werkelyk is, in het belang der dikwyls geheel van 
technische kennis ontbloote afnemers, inet kracht tegengegaan 
worden. Dat doet dan ook het Beiblatt zur Zeitschr. d. bayr. 
Runstgew. ï'ereins, tegenover een geschriftje getiteld : „Alten 
und Neues über Broncen und Fiihrer zu Miinchens Bronce-
denkmiilern, welk laatste door de genoemde Wurttembergsche 
Metaalwarenfabriek is uitgegeven en waarin niet enkel de 
zoogenaamde gal vani.bronzen als „eene nieuwe soort van 
echte bronzen" worden aangeprezen, maar zelfs als verheven 
boven gietwerk in brons worden voorgesteld. Terecht doet 
daartegenover het genoemde blad den eigenlyken aard uit
komen van dit gietwerk in gips, terwyl het ze eerst uit 
het oogpunt van kunst en vervolgens uit dat van technische 

waarde beschouwt. Wat het eerste betreft, lydt het geen 
twijfel, dat elke overtrek over het oppervlak van een beeld 
dit moet verflauwen en zeker niet ten voordeele kan komen 
der uitwerking Tegelijkertijd ligt het ook voor de hand, 
<'at, hoe meer men dit gebrek tracht te ontgaan, d. w. z. hoe 
dunner men den overtrek maakt, hoe vergankelijker hy wordt 
en omgekeerd, hoe duurzamer, d. i. hoe dikker, de overtrek 
genomen wordt, hoe meer aan de kunstwaarde afbreuk zal 
worden gedaan. Nu laat zich wel is waar de op het ge
teerde gips aangebrachte koperen neerslag ciseleeren, zoodat 
opwerken door de hand van een kuusteiiaai niet uitgesloten 
is, doch het is duidelyk dat door het hameren op het opper
vlak het koper zich moet uitzetten en holten tusschen huid 
en kern gevormd moeten worden, die voor de duurzaamheid 
vooral in de buitenlucht, hoogst bedenkelyk kunnen worden; 
want vocht dat, 't zy van buitenaf indringt, hetzij van binnen 
door uitzweeten gevormd w.rdt, zal naar al te licht, als 
het bevriest, den wand doen vaneen springen en aldus den 
ondergang van het beeldwerk bewerken. 

Zoo is ook de technische waarde dezer „galvanobronzen" 
slechts gering en niemand zal wel de bewering vertrouwen, 
dat enkel koper meer bestand is dan brons, waarby' het 
gehalte aau andere metalen, zooals bekend is, de hardheid 
zeer vergroot. Was dit niet zoo. dan zou ook de naam van 
„galvanobronzen", waarmede de fabriek aan hare producten 
bestempelt, uit het. oogpunt van zaken doen slecht zyn gekozen, 
want welk man van zaken zal zijne waren met een naam 
betitelen, die iets slechten aanduidt dan zyn eigen werk ? 

Zonder verder in te gaan op de in -het geschrift voor
komende beweringen omtrent patiuavorming, dichtheid en 
andere enkel technische zaken, gelooven wy, dat het hier 
aangevoerde voldoende zal zijn om de zoogenaamde galvano
bronzen te kenschetsen; ze geheel van de markt te weren 
is volstrekt niet noodig. In tegendeel mag men ze als 
plaatsvervangers van brons geverfde gipsen voorwerpen en 
ook van zinkgietvverk met vreugde begroeten. Vooral in de 
architectuur kan de methode eene uitgebreide toepassing 
vinden ter versiering, b.v. in den vorm van vergulde kapi
teelen, consoles en ook grootere onderdeelen van versiering, 
waarby men zich tot dusver met eene goudverf moest be
helpen. Het bovenstaande heeft alleen ten doel den nieuwen 
producten, den wedstry'd met het oude, eerwaardige giet
werk in brons te ontzeggen en goed vertrouwende koopers 
voor latere teleurstelling te behoeden. 

G E G O T E N I J Z E R E N G E R E E D S C H A P 
VOOR M E T A A L B E W E R K I N G . 

Omtrent dit, onderwerp deelt de heer A. SOMMKRGUTH 
Regierung8baumeister te Erfurt, in Glasers Annalen het 
volgende inede. Het gebruik van gegoten y'zeren gereed
schap voor metaalbewerking komt iu Noord Amerika in groote 
constructie-werkplaatsen niet zelden voor en is, overal waar 
waar men er eenmaal de proef mede genomen heeft, 
gebleken voordeelig te zyn Zoo wordt iu de uitgestrekte 
weikplnatsen der 1'ensjivania baan te Altoona al sedert 
jaren een ruiin gebruik gemaakt van zulke gereedschappen 
en steeds met goed gevolg. By sommige soorten van werk 
kunnen zy de veel duurdere gereedschappen van gesmeed 
staal zeer goed vervangen cn hebben tegenover deze zelfs 
veel voor. Het gebruik ervan blijft echter in het alge
meen beperkt tot draai- en schaafwerk. De gereedschappen 
zjin gemaakt van gietijzer van een bijzonder mengsel: de 
sneden zyn in ijzeren gietvormen (coquilles) hard gegoten. 

Het gereedschap onderscheidt zich op het uiterly'k aanzien 
zeer weinig van het stalen ; alleen is het lichaam in overeen
stemming met de geringere vastheid van het materiaal steeds 
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zwaarder van afmetingen, ten einde op de plaats van be
vestiging in liet heft sterk genoeg te zyn. Over het algemeen 
kan met gereedschappen van gegoten yzer eene zwaardere 
krul afgenomen en ook met grootere snelheid gesneden 
worden, omdat er geen sprake is van achteruitgang in 
hardheid op de sneden door het warm worden. 

Het werken met deze gereedschappen geschiedt dan ook 
steeds zonder gebruik van de eene of andere vloeistof om af 
te koelen en niettemin kan de snelheid van snijden, die in 
Amerika toch reeds grooter genomen wordt, wel met 30M/ 0 

verhoogd worden. Als uiterste grens moet b. v. volgens 
de in Altoona verkregen opgaven by bewerking vau staal, 
het afdraaien eener staaf van 30 mM. middelijn nog by 
80 omwentelingen per minut uitvoerbaar zyn, wat overeen 
komt niet de belangrijke snelheid van 125 mM. per seconde. 

Hierbij mag de snelheid, waarmede de beitel in de langs-
richting wordt voortbewogen, tot 8.8 mil. per onwenteiing 
zyn. De daaruit voortspruitende werkely'ke verhooging van 
het arbeidsvermogen der gereedschapsmachines is vooral 
toe te schryven aan de bijzondere voorliefde voor gegoten 
gereedschappen bij de op stukwerk arbeidende werklieden. 

De ondervinding heeft geleerd, dat deze soort van ge
reedschappen zich zeer goed laat gebruiken voor de eerste 
bewerking (afdraaien en afschaven), maar niet tot het af
werken (zoeten), daar het veelvuldig afbreken van kleine 
stukjes uit de snede het maken van gladde oppervlakken 
steeds verijdelt Vooral dan heeft zulk afbreken dikwyls 
plaats, als het oppervlak van het te bewerken stuk dikwyls 
onderbroken is, en de snede van den beitel dienovereen
komstig telkens blootgesteld is aan sterke schokken, by het 
op nieuw aangrijpen. 

Om deze reden moeten de snjjhoeken van deze gereed
schappen over het algemeen stomper gehouden de sneden 
minder scherp geslepen en spitse hoeken zorgvuldig verme
den worden. Hy' zaakkundige uitvoering kunnen zulke gegoten 
yzereii gereedschappen 10 of' 12 maal geslepen worden, 
wat het doelmatigst op eene amarilsclirijf geschiedt. 

De vervaardiging van deze gereedschappen is zeer een
voudig : ze worden naar een houten model op gewone ma
nier in zand gevormd en alleen voor de snede wordt eene 
kleine coquille van de gewenschte gedaante gebruikt. 

Dat deze gereedschappen werkelijk veel goedkooper zyn 
dan gesmeed stalen, is duidelijk. De samenstelling van liet 
metaalmengsel is hetzelfde als dat, wat in Amerika algemeen 
gebruikt wordt voor wagenwielen; het gieten eisclit geen 
buitengewone zorg of oplettendheid op warmtegraad enz. 

De Pensylvania-spoorweg-maatschappij gebruikt het vol
gende y'zermengsel: 

Houtskoolyzer . . . . 30 "/„ 
Anthracietkoolyzer . . . 10 ° / 0 

Afval van stalen rails . 5 ° / 0 

Oude wagenraderen . . 55 ° / 0 

De scheikundige samenstelling is gemiddeld. 
Koolstof 3.38 4 / 0 

Mangaan 0.55 °/ ( ( 

Phosphor 0.40 ° / 0 

Silicium 0.66 "/„ 

D R U K P R O E F OP M E T S E L W E R K . 

Prof. BOCK te Weenen heeft drukproeven verricht op 
staven klinker-metselwerk van 14 by 14 cM. dikte en 
1.12 M. hoogte, dus eene verhouding van dikte tot hoogte 
van 1 :8. De mortel bestond uit 1 deel Portlandcement 
op 2 deelen zand. 

Hy sommige proefstukken werden de gladde klinkers op 
hunne platte zjjden geribd, wat echter weinig verschil op
leverde in vergelijking met de niet geribde. 

Hij twee van de tien staven vertoonden zich knikkingen 
die tendeele aan beschadiging der cement-afdekking bij he-
inspannen in de pers werd toegeschreven. Laat men deze 
twee staven buiten rekening, dan was de gemiddelde druk -
vastheid na 55 dagen 247 KG. p. cM 2.. terwyl de kliut 
kers zelf tenminste 600 en de cement-raortel 1:2 na 60 
dagen ongeveer 250 KG. p. c M 2 druk uithouden. Dus zou 
de vastheid van het metselwerk met die van den mortel 
overeenkomen. Er wordt niet opgegeven hoe dik de voegen 
waren, wat voor de beoordeeling toch van belang is; hoe 
dikker de voegen, hoe geringer de vastheid. Daar by deze 
proeven ten deele ook steenen verbrijzeld werden schijnt 
de voegdikte klein geweest te zyn. 

De gevolgtrekking, die uit de proeven werd gemaakt, is 
dat men klinkerpylers by tienvoudige zekerheid met 25 
KG. p. cM 4 . zou mogen belasten, waarby echter in aan
merking is te nemen, dat, hoe dunner de pijlers, en met hoe 
minder zorg zij uitgevoerd zijn. hoe grooter rol het gevaar 
voor knikken zal gaan spelen. (Hannov. Gew. Blatt.l 

I N G E Z O N D E N S T U K K E N . 

AMSTERDAM, 8 Juni 1894. 

Den Heer J . A. VAN DKB KLOKS te Delft. 

Mijnheer! 

Afwezigheid belette my vroeger te repliceeren op Uwe 
aanmerkingen op ra'jjn ingezonden stuk over Ingolin in uw 
No. van 2 dezer. Al dat geschrijf doet echter niets af tot 
de zaak zelf en acht ik het 't beste af te wachten tot u 
in de gelegenheid geweest is de toepassing van Ingolin bjj 
te wonen, en daarna zal ik waarde hechten aan Üwe be
oordeeling. 

Ik zou nu gevoeglijk kunnen eindigen, ware het niet dat 
in het bovenaangehaald No. een stukje voorkomt, onderteekend 
met „Damp." Ik beschouw dit „Damp" als een pseudoniem, 
maar hoe dat zjj, ik vindt de wyze waarop Pulfords's verf 
daarin wordt aangeprezen, nadat eerst gezegd wordt dat 
in Ingolin ook niet veel vertrouwen gesteld wordt, zeer 
min. Ingolin sluit luchtdicht af en is donkerbruin. Pulfords 
verf is donkerbruin en sluit luchtdicht af. Weet „Damp" 
dat? Neen. 

De kazemat is driemaal bestreken met Pulfords verf en 
is nog droog, dat is kras. Er wordt echter verzuimd daarby te 
vermelden, wanneer die proef genomen werd. Genoeg. Laat 
„Damp" eens een proef nemen met Ingolin dan kan hy 
voortaan gemotiveerd oordeelen. De eerljjke concurrentie 
met Pulford's verf vrees ik niet. 

U beleefd dankzeggend voor de plaatsing verblijf ik 
Hoogachtend D. FRENI. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

R. A. H. te Rotterdam. Hoe verkrijgt men eene donker 

glimmende oppervlakte op een mozaïekvloer zonder schilde 

aan of ontbinding van de specie? 
Door slijpen en polijsten evenals bij marmer, glas enz. 

Ik geloof niet dat een andere weg om tot het doel te 
geraken mogelijk is. Door het poljjsten langer of korter 
voort te zetten krijgt men een hoogeren of minder hoogeii 
glans. v. o. K. 
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A A N B E S T E D I N G E N . 
Jaiibe'tedinge* worden tleehtt eenmaal in deze rubriek opgenomin. 

HAANDAG 2 JULI. 
linrgeu-op-Zoom, 12 uur. De lieer Oharlos Spruit Ie Antwerpen, 

j u liet Hotel Café-Restaurant de Gouden Leeuw by den beer M. 
^riiiiniuck: het bouwen vnu een villa op de buitenplaats genaamd 
j e l ) Dassenberg gelegeu aan den grintweg van Bergen op Zoom 
n i l.,r Steenbergen. 

Dordrecht. 1 uur. Het gemeentebestuur: het leveren en stellen 
v a „ 30 stuks kachels met pijpen en gtookgereedschappen, als: 1. 
10 stuks voor de burgeravondschool aai, bel Kromhout; 2. 14 stuks 
vour de school no. 8 aan bet Kuspersp.nl aldaar, iu 2 perc, 
afzonderlijk of te zamen. 

Delfzijl. 12 uur. Het gemeentebestuur: het maken van een 
klinkeroestratiug, in de plaats van de keiens'raai, op de opslagplaats 
van vuil. 

Drachten (Fr.) 7 uur- In liet arm- en weeshuis: de levering 
in:, eetwaren en kleedin.; voor het 2e halljaar 1894. 

Enschede. 7 uur. De architect H. E Zeggelink, voo* den heer 
H. C. A. Melchiug, in fcet koffiehuis van Dürlemann aldaar: het 
boiwen van vier woningen enz , op eeu terrein gelegen aau den 
weg van de eerste spooibrug naar deu Oronausclieu straatweg in 
de gemetnte Locncker. 

t.oiida. De beer A. Thim in het koffiehuis van deu heer A. 
Pain: het. verbouwen vaa perceel B 12 aau de Dubbele Buurt. 

Hnvelte (Dr.) 12 uur. De heer J. Oiten te Meppel: het 
stucadoor-, glas-, verf- on behangwerk van de in aanbouw zijnde 
stoomzuivelfabriek met directeurswoning. 

Krabbendyke (Zeel.) 3 uur. Het gemeentebestuur: bet dem.en 
en rioleereu der beide slooten laugs den Nooidweg in de kom der 
gemeente, benevens bet maken van vangputten, goteu, kcertnure.ï 
eu een trottoir. 

Rotterdam. 1 uur Dijkgraaf cn hoogheemraden van Scbieland, 
in het gcmeeutelandshuis, bestek no. 34: het vernieuwen van 
Muashoold no. 4 eu het uitvoereu van eenige herstellingen aau 
,1e Maas- cn Dsselboofdeu onder de gemeenten Kralingen, Capelle 
aan den Ilssel eu Nieuwerkerk aan deu Ussel. 

DINSDAG :: JULI. 
Itooruzwaag (Fr.) De beer B. A. Hokma, pres. kerkvoogd: het 

af breken der oude ea het. bouwen eener nieuwe pastorie. 
Drachten (Fr.) 11 uur. Het gemeentebestuur vau Smallingerland: 

bet verven van de kazerne der marechaussee c. a., de school voor 
m. u. I. o., <!e drie draaibruggen, de wipbrng, het. Jonnebrugje 
en de d'aaien aldaar, bilj. inzenden uiterlijk 3 Juli'smorg. 11 uur. 

's-li raveuliage. 11.30 uur. De arcliiteet-iu.,;euieur Koelof Kuipers, 
voor deu heer K. Dekker Gz.: het bouwen van een labrieksgebouw, 
woonhuis en kantoor op eeu opeu terrein ain den Zuid-Buitensingel. 

WOENSDAG 4 JULI. 
Enschede. i2 uur. De architect H. Reijgcrs, voor den heer 

F. G. ter Beek, in bet koffiehuis van .1. van der Lande: het bouwen 
'au een woou- en winkelhuis, bakkerij enz., op eeu terrein gelegen 
aan dc Haaksbergerstraat aldaar, aanw. 'smorg, 9 uur. 

Rotterduin. 12 uur. De directeur der directe belastiugen, ten 
zijii"r| bureele: bet onderhouden en herstallen der gebouwen, 
iiiireuomen door de kantoren der directe belastingen, invoerrechten 
eu accijnzen eu de registratie enz., gelegeu aun de Boompjes en 
Scheepmakershaveu aldaar, van af den dag der kennisgeviug van 
dc goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 Maart 1897, begr. 
f 4385. 

DONDERDAG & JULI. 
Delft. 10.30 uur. Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, in 

het gemeenlandshuis: bestek no. 51, bet doen vau verschillende 
onderhoudswerken van sluizen, bruggen, gebouwen enz.- gelegen in 
<te gemeenten Delft, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Maaslaud, 
Schipluiden, 's Gravenzande, Loosduinen en Monster, gelegen in 
de afdeclingen Delft, Vijfsluizen, Maassluis eu 's Graveu'iage, iu 
11 perc. 

Gcertruidenborg (N.Br.) 1 1 uur. De genie, in het hotel 
Santbergen: bet verbetereu van de keuken iu verband met het 
stellen van Seukingsfornuizen in de kazerne aan dc Havenkade 
al.Uur, onder het beheer der genie te Breda, begr. f 1250. 

's-Grarenhago. 11 uur. Het bestuur der Vereeniging tot 
Christelijke verzorging van krankziunigen en zenuwlijders in 
Nederland, ia het Zuid Hollands koffiehuis: tiet bouwen eener 
tark en eener houten loods voor linnenkamer c. a. op het landgoed 
Blocmeudaal te Loosduinen. 
. d«u Helder. 10 uur. De genie, in de sooiteit de Eensgezindheid: 
oct verrichten van verbeteringen vau ondergeschikt belang «au 
•erkeo. in de stelling van den Helder, begr. f 6000. 

Nootdorp (Z.H.) 3 uur. Het kerkbestuur van de Nederduitscbe 
Hervormde Gemeente in dc catechisatieksmer vaa het kerkgebouw: 
hel al orekeu van de bestaande en bet bouwen tan een nieuwe 
kerk voor genoemde geineentd. 

VRIJDAG 6 JULI. 
'g-Uravenhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, bandelen 

nijverheid: hei. herstellen eu verbeteren van rijkstelegraaflijnen 
tusschen Haarlem en Botterdam, begr. f 21 Ou. 

's-Uraveuhnge. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handelen 
nijverheid: de verbouw van bet post- en telegraafgebouw ie Dockum, 
eu bet on erhouden vau dal gebouw, van den dag der goedkeuitng 
der aanbesteding tot en met 31 Maart 1897, begr. f 5355. 

ZATERDAG 7 JULI. 
Aaltcil (Geld.) 3.3D uur. In het koffiehuis van G. Veldkamp: 

hel afbreken van een bestaand gebouw en het bouweu van een 
woonhuis met bjgebouwen. 

Arercest (Ov.) 1.30 uur. De Dedemvaarlsche stoomtramweg-
maatschappij, in bet hotel Keuken: bet maken van een ophaalbrug 
en 3 vaste bruggen, iu 2 perc, begr. ouderboaw f4150, bovenbouw 
f 387(i. 

Kucplieu (N.Br,) 3 uur. Het gemeentebestuur van Rurpben eu 
Spruodel: 1. net bouwen eener onderwijzerswoning, 2. het bouwen 
eener school, beiden le St. Willebroid iu massa, aanw. 5 Juli 
nam. 2 tur. 

Schugeu (N.H.) li uur. Het dagelijksch bestuur van de Baune 
cn den polder Schagen, in het polderhuis: 1. timmer- en metsel
werk; 2. schilderwerk aan bruggen ene., aanw. 6 Juli 'smorg. 9 
uur, aanvangende bij het raadhuis aldaar. 

DINSDAG IU JULI. 
Alkmaar. 12 uur. Het gemeentebestuur: het uitvoeren van 

eeuige vernieuwingen aan bet raadhuis, begr. f 6950. 
Kreukelen (Utr.) 12 uur. In de herberg bij van Wees: bet 

amoieereu en weder bouwen van eene boerderij voor 33 stuks 
hoornvee, met woning euz., bewooat door Gerrit vau der Neut, 
onder Kockengen. 

Utrecht. 2 uur. De maatschappij tot exploit, van Staatsspoorwegen 
aau bet centraalburean bij de Moreclse laan, bestek no. 660: bet 
maken van 3 wachterswoningeu met bijbehoorende werken ten 
behoeve van den spoorweg Rotterdam—Brela, begr. f 9500. 

VRIJDAG 13 JULI. 
's-Gravenhuge. 1 uur. Het ministerie van waterstaat handel 

eu nijverheid: de verbouw vau het postgebouw te Sneek tot post
en telegraafgebouw, en hel onderhoud van bet aan dat gebouw 
verrichtte, t 0t en inet 31 Dec. 1896, aanw. 0 Juli nam. 1 uur. 

Middelburg. ) I uur. Het ministerie vau waterstaat, handel 
cn nijverheid: Het verdiepen en verbreeden der bavengeul, het 
maken van een los- en laadplaats met scbeepszate en bijkomende 
steeiiglooiiug en zinkwerkeu in de haven te Itreskens, behoorende 
tot de havenwerken iu Zeeland. Begr. f 35.000, aauw. 6 Juli. 

DONDERDAG lit JULI. 
Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat Handel eu 

nijverheid, aau liet gebouw van bet prov. best: het weder 
opbouwen van bet gebouwtje van de zelfregistereerende peilschaal 
bij het kustlicht de Durgerdam, boek van het IJ, begr. f 1440. 

Haarlem. 11 uur Het ministerie van waterstaat handel en 
nijverheid, aan het gebouw van bet prov. best. bet maken van 
twee remtoestellen en eeu ducd'alf in bet buitenkanaal te 
IJmiiidcii, behoorende tot de werken van liet Noordzeekanaal; 
begr. f 15,400, aanw. 12 Juli nam. 12 uur. 

VRIJDAG 20 JULI. 
Middelburg. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan liet gebouw van Let prov. bestuur: het bouwen 
van eeu bazaltmiiur langs het noordelijk boord van den oostelijken 
kauaalartn te Terneuzen, begr. 1 '8,500, aanw. 13 Juli 
'smorg. 10.30 uur. 

Zwolle. 12 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw vau net prov. bestuur: het vernieuwen 
van den bovenbouw der Berkummerbrug over de Vecht in den 
weg van Zwolle naar Meppel, behoorende tot de groote rijkswegen 
in de provincie Overijssel; begr. f 29250, aanw. 13 Juli nam. 
12 uur. 

AFLOOP TAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het bouwen van een openbare lagere school der 

le klasse op het terrein aan het 's-Graveuhekje. Laagste E. H. 
Helle voor f 33500 met en f 32900 zonder bepaling omtrent loon 
en arbeidstijd. 

Amsterdam. Het bouwen van een blok bevattende 12 woningen 
op een terrein gelegen aan de Lijnbaausgracbt boek Paleisstraat 
te Amsterdam volgens ontwerp ran den architect W. Hamer, 1 i s 
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met en 2 zonder de bepalingen omtrent minimum loon en maximum 
arbeidstijd. Laagste L. de Neet' Lz. aldaar voor perc. 1, voor 
f J96DG; voor perc. 2, voor f 19100. 

Amsterdam. Het sloopen en weder opbouwen van een boerderij 
onder Sloten. Laagslc VV. de Leon te Sloten voor f 14S30. 

Alhliisscrdnui. Het afbreken der bestaande brug en bet daarvoor 
in de plaats bouwen van eeu nieuwe brug van een overspanning, 
met stalen liggers, streneu landlioofden en 4 vleiigelmure» en 
eeuig aardewerk. Laagste M. van der Plaat aldaar voor 1 740, gegund. 

Deventer. Het bouwen van een nieuwe uitwateringssluis te 
Wapcn-'eld. Langste J. van Vuuren te Zalt.Bommel voor f 22149, 
in beraad gehouden. 

Uoes. Het bouweu ir. dpn zeedijk van den polder eener nieuwe 
sunliesliiis eu bet uitvoeren vaii daarbij behoorende werken. Laagste 
M . Visser te Papendrecbt voor f IJ.100, henevens f 17.50 per 
dag voor bemaling — duur vac het werk berekend op 80 dagen. — 

's-tiruveuhage. Het leveren en gedeeltelijk opstellen van 6 hydraulic 
mains en het ieveren en stellen vuu eeue omgaande leiding voor 
ongezuiverde gas in een der stokerijgebouwen op het terrein der 
geuiceutegasfabrii k. Laagste Frans Audriessen, V. A. Hillen en 
Co. voor f S445. 

's-blruvenbuge. Het vergrooten der refter en recreatiezalen, 
alsn'ede het bouwen eener nieuwe keuken, wascbplnnls, slaapzalen 
enz. ten behoeve der parochiale stichting 11. K. bewaarschool aan de 
Hoefkade 322. Laagste J. v. d. Elsiiout te ĉbeveninqeu voor f 15.380. 

's-tiraveubage. liet onderhoud eu hrtstel der rijksrivierwerken 
van du Nieuwe Maas, hei Scheur en aan den Hoek vi.n Holland. 
Laagste J. v. d. Plas te Hardingsveld voor perc. 1, f 20190 voor 
perc. 2, f 108969. 

Haarlem. Het verbeteren van eeu gedeelte van twee hoofden 
vcor de Pellemer zeewering. Laagste W. de Jong te den Helder 
voor f 3290. 

Haarlem. Het doen van heistellingen aim de kadettenschool 
te Alkmaar. Laagste W. tireve te Amsterdam voor f 5650. 

Heerlen. Het maken ven een locomotievenloods met waterbe
zorging. Laagste A. van Hezik te Blerik voor f 32980. 

's-Hertogeuboscb. Het herstellen der tchipbrug over de Maa» 
bij lledel en bijbehoorende werken van de stormschade, ontstaan 
in Februari '.894, en het uitvoeren van buitengewone vernieuwingen 
en herstellingen aan die werken, behoorende tot den dienst der 
veren in de provincie Noordbrabant. Laagste P. W. van Hatturn, 
te Zalt-Bornmel voor f 4987. 

Hellevoetsluis. Het verrichten van herstellingen aan de gebouwen 
1 — 5 en het ziekenhuis. Laagste H. van Leeuwen aldaar voor f 2767. 

Norg. De uitvoering vau verf- en glazeumakerswerken aan de 
scholen, bruggen en verdere gemeentegebouwen. Ingeschreven werd 
door Kirbert vau der Wal te Haulerwijk, gein. Ooststellingwerf 
voor f 300, gegund. 

Uisterwijk. Het bouwen van een heerenbuis met aanbouw, 
Laagste voor: metselwerk, Gebr. Schenk aldnar voor f 2291; 
timmerwerk, M. Mels aldaar voor f 2480; massa, Gebr. Schonk 
voor f 547 6. 

Sexbierum. Het maken van een kunstweg naar de Mieden onder 
Minuerts.'», lang 2330 mete<-, ocdei beheer van den architect A. 
Lettiuga Azn te Fietersbierum. Laagste II. Leep le St. Anna 
Parochie voor l' 4091. 

Utrecht. Het wijzigen van de daken van 13 wachterswoningen 
(lijn Uselmonde—VVillemsdorp) en dc woning aan den overweg te 
Feijenoord, ten behoeve van deu spoorweg Rotterdam—Breda. 
Laagste II. Verheul te Katendrecht voor f 3357. 

Utrecht. Het maken van vluchthceken, het verlengen van bestaande 
afsluitingen cn het verrichten van herstellingen aan de brug over 
den Uaainwijkschen overlaat. Laagste L. van Kiel te Tilburg voor 
f »111. 

Wiirnavcld. Het bonwen vnn een woonhuis te Wnrnsveld 
Laagste II. Keniuk aldnar voor f 2353, gegund. 

Willemsoord. 1. Het op aanwijzing verrichten van eenig 
tiiiiiiicriuiiusweikznamheden. Laagste Gebr. van Pelt voor f 562 
2. het verrichten van eenige schilders-en behangerswerkzaamheden 
Laagste J. de Vries voor f 664; 3. hel verrichten van eenige 
stueadoorswerkzaamheden. Laagste Geerkens te Alkmaar voor 
f 471. 

A D V E R T E N T I E N. 
DE GROEVEN 

VAN 

/ ME UB IN 
te A n «Ier ii ach a/il Rijn, 

leveren sedert 1851: (8) 

la Andernachsche Tras 
en Trassteen 

op strengste kvur verder: 
DRIJF- of Z W E M S T E E N ; L A -

V A U R O T S T E E X beste en goedkoop
ste SIERSTEEN voor Tuinen,Terrassen, 
Tuiusaloiis, Fonteinen, Graftomben, enz. 

P . D O L K & ZOON. 
Spiegel" en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

M O U S S E L I N E N G E K L E U R D - , 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - , 

W I T - , KKISTAL- , BBOBI en M K L K -
L A S . 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

RANDEN. 
GKBOOKN G L A S en D A K P A N N K N . 

Lenzen- en Patrijspoortglazen. 
(67) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

Mij. tut Vervaard, en Lever, van 
Bouwmaterialen. 

voorheen DE ERVEN H- TRIP. 
Rotterdam. (77) Utrecht. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

H u i z e n e n B l o e m e n k a s s e n . 
L A « E PRIJZEN. (73; 

S. B R U I G O M , 
A.R2S/HEM. 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R 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 e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBURG", 
(70) R i j s w i j k ( 1 . - H -

J > E J N E O E I f c L A I V I ^ S O H E 

Gaoutchouc en Guta Percha Fabriek 
S I N T J O B I S 9 9 

BAKKER 4 ZOON, - Ridderkerk, 
v e r v a a r d i g t a l l e s o o r t e n VERPAKKING, K L E P P E N en BLADEN 
voor Stoom-, Water- en andere Machines, ZUIG-, PERS- en STOOMPIJPEN, 
VELOCIPEDE-, RIJTUIG-, BILJART- en LINTZAAGBANDEN, TRAMBUFFERS, 
PAARDENHOEF-BUFFERS en RANDEN, M A T T E N (in verschillende soorten) 
met naam en op maat, HOSPITAALDOEK, om kinder- en ziekbedden rein te 
houden, TOCHTBAND voor deuren en ramen. 

R e p a r e e r t en f a b r i c e e r t WRINGROLLEN, 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 Maatschappij ter bevor* 
dering van Nijverheid 1885. (38) 
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A R C H I T R A V E N 
e n L I J S T E N , 

volgens b e s t a a n d of op t e g e v e n 
prof ie l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

R. W. ROGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courantop 
aanvraag gratis. (12) 

F 

G R O E D E 
Buitenliist (Zeeland.) 

J. A. van de Sande, 
H A N D E L in 

L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

S C H E E P S B O U W W E R F 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
8poorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeewerken, 
A. IV K E TL SS, 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met c e r t i f i c a a t van L l o y d ' s 

en B u r e a u V e r i t a s . 

LEONARD SLIGCHER, Monnickendam. 

A M E R I K A A N S C H E H O U T B O O R M A C H I N E S E N B O R E N , 
uitmuntend fabrikaat en Inllijkt* pri js . (76) 

j K O M M G i B I E N T A I T . ! 
C D Ö e r n o e k ^ B a u roe tcxlev 
b o u L O f D ö L t e r idler), w e r f 
7D&cbir)eoUer>, er*. I 

É J l l M i m S ^ A M y K f f i Q W r W G B M R 

I 
É J 

(69) 
'JktM 

Alle soorten van 

Z A G E N 
en 

vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in dn.fijnste qualiteitea tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D. D O M I N I C U S & S ö H N E , 
te Remscheid—Vieringhausen ( R h e i n l . ) 

Gevestigd i n 1*22. (55) 
Wt*V Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wij U gratis en franco toezenden. 

MANMUE1MER 

Portland-Cemeot-Fabfiek, 
FABlt lEK ^53?5fc^ FABRIEK 

MANNHEIM, MANNHEIMBt 

Opgericht ^f luUHiaHP 

1861. %^HH«^i 

kWEISEN AU 
1» Mniliz. 
Opgericht 

1864. 

Levert haar beproefd en voortreffelijk 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin
dend, onder garantie van de grootste 
bindkracht, gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijks meer dan 45Ö.OOO 
vaten. 

HOOFD - VERTEGENWOORDIGERS 
voor de Z u i d e l i j k e Provinciën: 

W e d . A . T e r k u h l e & van S w i j n d r e g t 
R o t t e r d a m . 

Voor de N o o r d e l i j k e Provinciën: 

DE BEER & LEHREN, 
A M S T E R D A M , (60) 

H A N D E L A R E N in 

M a r m e r e n B o u w m a t e r i a l e n . 
G r o o t e v o o r r a a d 

VAN 

STALEN BALKEN 
i n a l le c o u r a n t e profielen 

op lengten v a n 5 tot 

12 M r . , o p k l i m 

mende met 

M egens 

hot grootere 

raagvermogen 

u n n e n lichtere pro-

i n S t a a l gebezigd 

w o r d e n , waardoor s t a l e n 

voordeel iger i n het ge

le z i jn d a n i j z e r e n b a l k e n . 

H. E. OVING Jr., o*M 
74 Haringvliet, R O T T E R D A M . 
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CARB0L1NEU1I 
„Van Baerle", 

E E M «. E A ii E N T K \ voor 
Nederland cn k o l o n i ë n : 

G. M. BOKS Co., 
AM8TEB1 >A>1. 

V E R F W A R E N , 
(5) «» l i x. 

S T O O M C L A S S LIJ P E R U 
ABRIEK voor liet oriiniiiem 
V E N S T E R -

en FABRIEK voor liet oriiameiiteereii van ^ 

S P I E G E L G L A S 
(61) 

NAAM-, 
FIRMA- en 

G R A F P L A T E N , 
wit en zwart M A R M E R G L A S . 

ZANDBLAASMACHINE. I Billijkst adres. 
Sierlijke Monsterboeken worden op aanvrage verstrekt. 

L I F T E N , 
F R E D . S T I E L T J E S dc C o . , 

K e i z e r s g r a c h t 7 4 B , 
PORTLANDCEMENT, 

„JOSSOIX ér Cor 
HOOF D-V ERTEGEN WOO RDIGEE 

voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTENDAM, Nieuwehaven No. 118 
„ AMSTERDAM, A. E . B R A A T Fokfa-

Simomstraat 74 . (66) 

A m s t e r d a m . 

Vuurvaste Steen-
F A B R I E K , 

Wed. N. S. A. Brantjes & Co., 
I» V R M K R K X I». 

Fabriceeren Vuurvaste Steenen. 
Platen, Hlokken. Scheggen, Trot
toirtegels, Siiieltkroeivn, etc. 

Leveren in den kortst mogeljjken tyd 
voorwerpen van vuurvaste steen voor 
technische doeleinden naar teekening of 
model. •72) 

JAN HAMER & Co., 
H eerengracht 583 bij oe utrechtsche straal, 

LIFTEN. KRANEN. 
VEILIGHEIDS LIFTEN, 

voor 
Personen, t.oeileren. Spijzen, enz 

Heer dan 225 L I F T E N alleen in Neder
land geplaatst. 

li. »C' Co. hebben steeds ervaren 
monteurs, uitsluitend voor LIFTEN, ter 
beschikking, waardoor de montage en 
eventueel onderhoud, in den korst moge
lijken tijd en tegen billijken prijs kau 
verricht worden. • ( 63 ) 

• o STOOMFABRIEKEN van 
CU D A K P A N N E N , V O R S T E N , B A A N T E G E L S , B A K K E N , C E M E N T - en ; 
t - K U N S T Z A N D S T E E N , H Y D R O Z A N D S T E E N , C E M E N T en I J Z E R . % 
O l*yst. MO.NIKK) M O Z A Ï E K - en E F F E C E M E N T T E G E L S , R I E T P L A N K E N . CD 
O T E R R A C O T T A , enz. ^ 

CS 

Handel in Metselsteen en andere Bouwmaterialen. 
A. OOSTHOEK & ZOON, Alfen afd Rijn. 

Strik eiMicnrreereiirie prijzen ilireci op iiiuiviui(<r. (681 

- J 

3 
a 

D E L I N T & C ° , ROTTERDAM. 
NIEUWE HAVEN N°. 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
(59) Vraag dessins enz. 

Mij. tot verv. en lev. van Bouwmaterialen 

voorheen DE ERVEN H. TRIP. 
Z D ^ E C L Z E I C T I E l N r -

G R O E V E N D E U Z E N . 
Rotterdam. Utrecd' 

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

Advertenties ia dit blad kotten ran 1—5 regelt 
00 eentt, iedere regel meer 10 cent*. Groote lettert naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekeoil. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgevers! 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

A H * i«lv«Ti«>inlri i in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden g r a t i a geplaatst ia D E A M B A C H T S M A N , Vak
blad voor Timmerlieden, Mettelaan, Machinisten, Smeden, 
Ververs, enx. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

G O U D - E N Z I L V E R P R O D U O T I E . 

In 1 8 8 1 bedroeg de jaarlijksehe productie over de geheeie 
aarde 2 5 9 2 ton eu bleef tot 1 8 8 7 ongeveer op die hoogte 
staan. Van toen af steeg zy echter, door de opening van 
ryke mynen in Mexico eu de Vereenigde Staten, op 4 4 7 9 
ton in 1881 en zelfs 5 9 3 5 ton iu 1 8 9 2 . De opbrengst 
aan zilver had zich dus in weinige jaren meer dan ver
dubbeld, terwijl het verbruik tot voorwerpen van weelde en 
dagelyksch gebruik weinig toenam. Het groote, onverbruikte 
overschot drukte de markt en het sterke aanbod moest 
eeue daling in de zilverpryzen tengevolge hebben. De 
Vereenigde Staten hielden deze daling een tijd lang tegen, 
doch kouden haar op den duur niet beletten. 

De goudproductie der aarde bedroeg in 1 8 8 1 1 5 8 ton en 
bleef zoo totdat in 1 8 8 8 de Zuid-Afrikaansche beddingen wer
den ontdekt; in dat jaar steeg zy tot 1 8 5 ton en iu 1 8 9 2 
op 1 9 6 tou. Ook de goudopbrengst was dus toegenomen, 
maar niet genoeg om afbreuk te doen aan zijne nuttigheid 
als waardemeter. Terwijl men in 1 8 7 0 15 .56 K G . zilver 
voor 1 K G . goud betaalde, moest men in 1 8 8 9 reeds 2 2 en 
in 1 8 9 2 zelfs 2 3 . 7 3 K G . zilver daarvoor geven. (Fapierztg.) 

S L A G E N T E L L E R S . 

Zooals de lezers van dit blad weten, zijn er in de 
techniek voor verschillende werktuigen, bepaalde snelheden 
voorgeschreven, naar gelang van den arbeid, dien zy' moeten 
verrichten. Zoo hebben b. v. schaafbanken, waarop stalen 
voorwerpen afgeschaafd moeten worden, eene tamelijk lang
zame beweging. Draaibanken, die bestemd zijn tot het af
draaien van houten modellen, loopen vlugger dan draaiban
ken voor ijzeren stukken. Dynamo's maken veel slagen, 
niaar worden hierin weer door centrifuges overtroffen, enz. 

De stoommachines, die tot het drijven van zulke werk
tuigen vroeger meestal gebruikt werden, maakteu tamelijk 
weinig omwentelingen en door oveibrenging met riemen of 
tandraderen kon men dan tot zekere grenzen een wille
keurig aantal slagen verkrijgen. Tegenwoordig echter wor
den meer zoogenaamde snelloopende machines toegepast, 
waardoor èn de drummachines zooveel kleiner en dus voordee-
liger by de aanschaffing worden, èn de geheele inrichting 
meestal zooveel eenvoudiger wordt. Dit laatste is vooral 
het geval, wanneer de drijfmachine direct met het te draven 
werktuig gekoppeld kan worden, b. v. nut een dynamo. 

Men moet echter in dit geval het aantal slagen per 
minuut kunnen controleeren. 

Verder is het zeer geweuscht by machines, die zoo 
regelmatig mogelijk' moeten loopen, iedere veiandeiing in 
het aantal omwentelingen direct te kunnen waarnemen. 

Ook in het volgende geval is het noodig, zich hiervan 
nauwkeurig op de hoogte te kunnen stellen. 

Zooals voor de hand ligt, brengt het voordeel van den 
fabrikant mee, dat er tot het drijven van zyne fabriek 
weinig bedrijfskosten vereischt worden. Een van de gevol
gen daarvan is, dat de fabrikanten van stoommachines 
deze zoo trachten te construeeren, dat zy voor een bepaald 
arbeidsvermogen zoo weinig mogelyk kolen verbruiken, welk 
bediag zjj dau gewoonlijk garandeeren. Is nu de machine 
gemonteerd, dan is het dus in het behing van beide partijen 
zoo nauwkeurig mogelyk de verhouding te bepalen tusschen 
het arbeidsvermogen der machine en de hiervoor 
noodige hoeveelheid kolen, waartoe men de machine 
indiceert. Om echter uit de iudicateur-diagrainmen 
den arbeid, dien de stoom in den cylinder verricht, 
te kunnen berekenen, moet men het aantal slagen, dat de 
machine gedurende de proeven per minuut maakte, weten. By de 
stoommachines, die vroeger in gebruik waren, kon men zich 
hiervan gemakkelyk op de hoogte stellen, daar zy met het 
aantal omwentelingen gewoonlijk beneden de 1 0 0 per minuut 
bleven. Zooals boven reeds gezegd is, bekleeden echter om 
verschillende redenen de snelloopende machines tegenwoordig 
eene groote plaats onder de dryfmachines, en, moet men 
van deze zonder behulp van een instrument het aantal 
slagen bepalen, dan bereikt men reeds spoedig de grens 
van nauwkeurigheid. Met eenige geoefendheid kan men 1 0 0 tot 
1 5 0 slagen per minuut tellen en bij de gasroachines kan 
men zich tot zekere hoogte helpen, doordien er altijd eene 
as aanwezig is, die slechts de helft vau het aantal omwen
telingen der machine maakt. 

Uit het voorgaande blykt, dat de instrumenten, die onder 
den naam van snelheidsmeters, slagentellers, tachometers 
enz. bekend staan, in eene werkelyke behoefte voorzien. 

Onder slagentellers verstaat men instrumenten, die gere
geld iedere nieuwe omwenteling optellen by de vorige. Heeft 
men dus een paar minuten lang zulk eeu slagenteller tegen 
eene draaiende as gehouden, dan geeft de wyzer ten slotte 
de som van het aantal omwentelingen, dat de as gedurende 
dien tyd gemaakt heeft. 

Tachometers geven voortdurend het aantal omwentelingen 
per minuut aan van de eene of andere as, waarmee zij 
doorloopend verbonden zyn en stellen dus deu machinist in 
de gelegenheid ditect iedere verandering in het aantal 
slagen te kunnen waarnemen. 

Tachometers vormen dus eene bijzondere soort van de 
slagentellers. Men gebruikt voor beide ook wel den naam 
van snelheidsmeters. 

Heb ik vroeger reeds duidely'k gemaakt, dat deze instru
menten tegenwoordig onmisbaar zyn, om het aantal slagen 
an de dryfmachines waar te nemen, bij de spoorwegen 
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was men er reeds lang op bedacht geweest, de snelheid 
van de treinen door middel van instrumenten te laten aan-
toonen. Om die reden wil ik dan ook met de beschrijving 
van deze beginnen. 

Zooals de lezer zien zal, behooren zjj gerangschikt te 
worden onder de tachometers. Bij deze tachometers wordt 
meestal de middelpuntvliedende kracht toegepast, hetzjj deze 
op vaste raassa's of op vloeistoffen werkt, wier beweging 
dan door hefboomen, tandraderen of veeren overgebracht 
wordt op een wijzer, zoodat men op de hierbjj behoorende 
wjjzerplaat het betreffende aantal omwentelingen kan aflezen. 

Hieruit en uit den bekenden omtrek van het wiel, waar
van de beweging overgenomen wordt, kan men dan de 
snelheid van den trein in K M . per uur berekenen. Het is 
echter gewenseht, dat men zich niet alleen van de snelheid 
van den trein op een bepaald oogenblik, maar gedurende 
een zeker tijdsvei loop op de hoogte kan stellen. 

Daartoe worden deze tachometers registreerend gemaakt, 
waartoe zij als indicateurs ingericht worden. Hierdoor is 
men in staat, de snelheid te weten te komen, die de trein 
op ieder punt van den afgelegde» weg bezat. 

Het zou my' te ver voeren, wanneer ik al de bestaande 
constructiën wilde beschrijven; daarom zal ik mij bepalen 
tot het verklaren van enkele er van, die in de hoofdzaken 
het meest uiteenloopen. 

In het Zeitschrift des Vereins Üeutscher Ingenieure komt 
op bladz. 1201, band 33, eene beknopte beschrijving voor 
van verschillende snelheidsmeters, waaruit ik het volgende 
wil mededeelen. 

De verslaggever onderscheidt snelheidsmeters, die door 
middel van de centrifugaalkracht, met behulp van schoepen
raderen of veeren werken e» andere, die door slingers met 
veeren de snelheid aangeven. 

Als voorbeelden van de eerste worden genoemd de snel
heidsmeters van STB.OUIII.EY, PRÖLL, SCHNEIDER, enz. Deze 
laten een radje, dat van schoepen voorzien is, in een met 
water gevulde» cylinder draaien. De hierdoor veroorzaakte 
verschillende waterstanden geven dan de verschillende snel
heden aan. Om ze te kunnen waarnemen, is er of op het 
glas van den cylinder eene schaal aangebracht, öf de be
weging wordt op een wijzer met bijbehoorende wjjzerplaat 
overgebracht. 

GERHARD heeft een instrument gemaakt, waarbij de be
weging van de conische slingers op eene veer overgebracht 
wordt, die dan door middel van een wijzer de snelheid 
aantoont. 

Bij den slagenteller van PIEPER wordt een verticale 
cylinder, die in een op eene horizontale as geplaatsten beugel 
gleidt, snel gedraaid. 

Het excentrisch geplaatste zwaartepunt van dien cjiinder 
rijst daarbij en veroorzaakt eene draaiing van den beugel 
om zijne as. Deze beweging wordt dan overgebracht op een 
wyzer. die op de gewone manier de betreffende snelheid 
aangeeft. 

RUNG laat eene aan beide einden open buis draaien, 
waarin dan luchtverdunuing ontstaat, die overgebracht wordt 
op een indicateur. Deze bestaat uit een met water gevulden 
glazen cylinder, waarin een buisje tegen het deksel is aan
gebracht, dat tot op een kleinen afstand van den bodem 
reikt. De luchtverdunuing boven het water in den cylinder 
veroorzaakt, dat het water hierin rjjst en in het buisje daalt. 
De verschillende waterstanden in dit laatste geven dan 
door overbrenging de snelheden aan. 

FIRCHKEIN & SCHAKER hebben een instrument in den 
handel gebracht, waarbij de centrifugaal-werking van kogels, 
die om eene horizontale as draaien, overgebracht wordt op 
eene stift, die dan op een cylinder of schijf de verschillende 
snelheden graphisch opteekent. 

Aan het einde van de beschrijving wordt er uog eene 
mededeeling gedaan, volgens welke er in Engeland voor 
tramlocomotieven een snelheidsmeter schijnt voorgeschreven 
te zijn geweest, waarvan de beweging overgebracht werd 
op een rem. Zoodra nu eene vastgestelde snelheid over
schreden werd, begon de rem te werken. Of deze inrichting 
nu nog in gebruik is, is mij onbekend. 

Tot zoover deze aanhaling. 
Evenals het laatstgenoemde instrument, werkt ook de 

tachometer van den heer A L B . KAPTEYN registreerend. Bij 
deze constructie wordt echter de centrifugaal-werking van 
gewichten, die om eene horizontale as draaibaar gesteld 
zjjn, niet direct op een wijzer of stift overgebracht. De 
gewichten zijn op de lange armen van knievormige hef
boomen geplaatst, waarvan de draaipunten op eene naaf 
bevestigd zijn, die hare beweging door middel van riemen 
van een der assen van de locomotief ontvangt. De gewichten 
trachten zich nu van de as, waarop de naaf zit, te ver
wijderen, tengevolge van de middelpuntvliedende kracht. 
Dit wordt hun echter door eene schijf belet,waartegen de 
korte armen van de hefboomen drukken. Deze drukking, 
die dus van de centrifugaal-kracht van de gewichten afhangt, 
wordt op een zuiger overgebracht. Aan den anderen kant 
van den zuiger wordt er samengeperste lucht in den cylinder 
geleid, die b v. uit de leiding van de Westinghonse rem 
kan ontnomen worden, De toevoer wordt zoodanig geregeld, 
dat er aan weerszijden van den zuiger gelijke spanning 
heerscht. Komt nu de zuiger door vermeerderde drukking 
van de centrifugaal-kracht een weinig verder in den cylinder, 
dan wordt tegelijk de toevoer der samengeperste lucht 
grooter, zoodat de zuiger tot rust komt. Nu wordt de 
ruimte van den cylinder, waarin zich de samengeperste 
lucht beviudt, met een manometer in verbinding gebracht, 
die dus de spanning aan weerszijden van den zuiger aan
geeft, waaruit men de centrifugaalkracht en dus de omwen
telingssnelheid berekenen kan. De manometer kan natuurlijk 
ook zoo ingericht zijn. dat men er niet de spanning, maar 
direct de snelheid op afleest. A l deze snelheidsmeters geven 
dus op een bepaald oogenblik of gedurende een zeker tijds
verloop het aantal omwentelingen aan, dat de machine van 
de locomotief maakt. Om hieruit de snelheid van den trein 
te kunnen berekenen, heeft men ook den omtrek van het 
wiel noodig. Deze omtrek verandert echter, daar de wiel
banden afslijten, iets, waarmee dus rekening dient gehouden 
te worden. De heer KAPTKYN doet dit op de volgende 
manier. 

In plaats van de korte armen der genoemde hefboomen 
direct tegen de schijf te laten drukken, zjjn zjj rakend 
gesteld tegen eene spiraalrug, waarvan de verschillende 
punten op ongeljjken afstand liggen van het hart der as, 
waarop de naaf bevestigd is. Daardoor veranderen, wanneer 
deze spiraalrug een weinig draait, de korte hefboomsarmen 
een weinig van lengte en daarmee dus de kracht, die er 
door overgebracht wordt. 

Door een schroefje kan men de spiraalrug, die aan den 
achterkant tegen de bewuste schijf drukt, zóó verstellen, 
dat het verschil in omtrek van een nieuwen en van eeu 
afgesleten wielband daardoor opgeheven wordt. 

Tot mijne spijt kan ik deze mededeelingen niet door figu
ren verduidelijken. 

Ik ga nu over tot de beschrijving vau de gewone 
slagentellers, en wel speciaal van die, welke door de firma 
SCHAFEER & BUDENBERG geleverd worden. 

De clichés van de onderstaande figuren werden mjj tot 
opheldering van het volgende welwillend door den heer 
J . W. GII.TAY, firma KIPP & ZONEN, alhier afgestaan, 
waarvoor ik hem zeer dankbaar ben. 
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Deze slagentellers tellen óf heen- en 
weergaande slagen en moeten dus op eene 
slingerbeweging ingericht worden, óf zij 
tellen direct de omwentelingen van de een 
of andere as. De laatste noemt men dan 
ook wel toerentellers. 

Fig. 1 en 2 stellen een instrument voor, 
dat tot beide doeleinden ingericht kan 
worden. W i l men heen- en weergaande 
slagen tellen, dan verbindt men H direct, 
of door overbrenging met de machine. 

H moet dan echter minstens een slin-
gerboog van 90" kunnen maken. Wil men 
de omwentelingen tellen, dan brengt men 
het tapje Z achter in het instrument en 
neemt H weg. Z moet dan op eene ge
schikte manier met de betreffende as ver
bonden worden. 

Voor het tellen moet het instrument op 
O gezet worden. Daartoe neemt men R 
weg, maakt het kastje open, drukt V naar links en draait 
ieder radje van links te beginnen op 0. 

Fig. 3. 

R 

Fig.l-

© © ® © © 
Schii f f er & B il de n li erg 

Bucka u -Magtlcbu rg 

I 
Fig. 2. 

Fig. 3 stelt een instrument voor, alleen tot het tellen 
van omwentelingen ingericht. Het telt hoogstens tot 1000. 
De werking berust op eenvoudige overbrenging door tand
raderen. Bij omwentelingen naar rechts gelden de buitenste, 
voor omwentelingen naar links de binnenste cijfers. In het 
uiteinde links wordt een centerpunt aangebracht, die in het 
center van de betreffende as gedrukt wordt. Voor men 
begint te tellen moet ook deze slagenteller eerst op O 
gezet worden. 

Fig. 4. 

Fig. 5. De slagenteller van 
fig. 4 kan óf voor om
wentelingen naar rechts 
óf naar links ingericht 
worden. De overbrenging 
der beweging geschiedt 
door ditlerentiaalraderen. 
Met behulp van 2 raderen 
telt men tot 10000 ; met 
één rad tot 100 slagen 
per minuut; iets. wat 
natuurlijk verschil in den 
prijs brengt. 

De slagentellers, 
die door de figuren 
5, (J, en 7 voorge
steld worden, moe
ten bij het begin 
van het tellen alle 
op 0 gesteld worden. 

No. 5 ka» ine» 
óf voor omwente
lingen naar rechts 
óf naar links ge
bruiken. 

No. ii is voor 
beide toe te passen, 
en ook voor heen-
en weergaande be
wegingen. 

No. 7 telt alleen heen-
en weergaande bewegin
gen. Van ieder nummer 
bestaan er verschillende 
soorten, afhankelijk van 
de uitvoering in koper 
of nikkel, en verder van 
het aantal slagen, dat 
men er achtereen mee 
teilen kan. 

De werking blijkt, uit 
lig. fi. 

Fig. s stelt r e » sla
genteller voor, dien men 
in den zak ka» dragen. 
Hy telt tot 10000. 

Het instrument, dat 
door de tl gure» 9 en 10 
wordt voorgesteld, noemt 
men tachoscoop. Het dient 
om de omwentelingen van 
e e n e as gedurende een 
zeker tijdsverloop b.v. 
gedurende ééne minuut 
te tellen. Het bestaat uir 

de vereeniging van ee» gewonen slagenteller met r e n horloge. 
Dit wordt op hetzelfde oogenblik in gang gebracht, wan
neer men de centerpunt in het center van de as drukt, ter
wijl het direct stil staat, wanneer men de as loslaat. 

Men ziet dus direct aangegeven èn den tyd gedurende 

Fig. 8, 

http://Stb.ouiii.ey
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Fig. 9. 

welken men den slagenteller tegen de as gehouden heeft 
èn het aantal omwentelingen, dat de as gedurende dien tyd 
gemaakt heett. 

M. dient tot het opwinden van het horloge. Fig. 9 laat 
het horloge zien op een ware grootte, evenals bij fig. 10 
den slagenteller. Deze telt tot 10000. 

Fig. 10. 

Voor prijzen en verdere inlichtingen omtrent de hier
boven genoemde slagentellers, kan men zich tot de firma 
Kirr & ZONEN te Delft wenden. (Slot volgt.) 

A A N H E C H T I N G V A N M O R T E L S . 
( Vervolg, zie het No. van 9 Juni j.1.). 

Portland-cement- en Portlaiid-ceiiientkalkniortelN 
aan WaalhardKranw, 

na 4 weken verblijf in de lucht, binnenshuis by eene tem
peratuur van gemiddeld 12.6° C. 
1 P.C., 3 zand. 1 P.O. l / a kalk, 3 zand. 1 P.C., 1 kalk, 3 zand. 

2.72 
2.08 
1.94 
1.62 
1.31 
1.23 

1 

I Gein. 
> 1.82 
^ KG. p.eM 2 

P.O., 2 kalk, 
1.23 
0.84 
0.70 
0.69 
0.62 
0.52 

2.08 
1.88 
1.76 
1.64 
1.39 
1.03 
10 zand 

Gem. 
1.63 

KG. p. cM 2 . 

Gem. 
1.59 

KG. p.cM 2 

Gem. 
0.77 

KG. p. cM 2 . 

1 P.C. 
0.86 
0.73 
0.63 
0.60 
0.44 
0.39 

2.26 
1.95 
1.64 
1.39 
1.29 
0.99 

2 kalk, 12 zand, 

Gem. 
0.61 

KG. p. cM*. 

Het zand was rivierzand. 
Het Portland-cement toonde by de keuringsproeven de 

trekvastheid 1:3 na 1 —f— 27 dagen aan van 18 en de 
drukvastheid 1:3 van 163 KG. per cM*. 

Voor de trekvastheid na 4 weken in de lucht van P.C.-
kalkmortels van 1 'P.C, 2 kalk en 10 tot 12 zand vindt 
men in den staat op blz. 366 en 367 van „Onze bouw
materialen" 6.59 en 5.31 KG. per cH*. 

By bovenstaande mortels treft men dus wel eenige even
redigheid aan tusschen de cyfers voor de aanhechting en die 
voor de trekvastheid der mortels op zich zelf en — durfde 
men uit zoo weinig gegevens een regel opstellen — dan zou 
men kunnen zeggen bij P.C. en P.C.-kalkmortels bedraagt 
de aanhechting na 4 weken '/,„ van de trekvastheid na 
dienzelfden tyd. 

Verder zou men uit de drie eerste der bovenstaande 
cyfergroepen de gevolgtrekking kunnen maken, dat kalk in 
cementmortel de aanhechting niet vergroot. 

BasterdtraBinortels aan waalhardKrauw 
na 4 weken verblijf in de lucht, bij eene temperatuur van 
gemiddeld 13.4 °C. 

Luiksche vette kalk. Schelpkalk (oude). 
1 kalk, 1 tras, 1 rivierzand. 

2 69 
2.25 
2.23 
2.18 
1.99 

Gem. 
2.27 

KG. p.cM 2. 

1 kalk, 1 tras, 2 zand, 
2.43 
2.24 
1.90 
1.70 
1.69 
1.33 

Luiksche vette kalk. 
1 kalk, 1 tras 2 zand, 
de mortel één etmaal oud. 
1.70 

Gem. 
1.59 

KG. p.cM 2 . 

Gem. 
1.88 

KG. p. cM2. 

1.64 
1.64 
1.61 
1.55 
1.40 

Aan de beide laatste cyfergroepen zou men zeggen, dat 
trasmortel, door 24 uur te blyven liggen, er wel uiet 
beter op wordt, maar toch ook verre van onbruikbaar of 
waardeloos wordt. By vroegere vergelijkende trekproeven 
op trasmortel 1 :1:1 , versch en 24 uren oud, ging de 
specie door het een etmaal blyven liggen vooruit van 11.66 
tot 14.09 KG. per cM 2 . 1 + 2 7 daagsche trekvastheid, 
(zie de Ambachtsman van 19 Maart 1892). 

De beide voorlaatste groepen mogen niet tot geringschat
ting van de schelpkalk leiden, daar deze zeer oud en ver
moedelijk uiet volkomen droog bewaard was. 

Wat ik naar aanleiding van deze en de vorige prroeveu 
in het algemeen met zekerheid durf beweren, is dat het 
dwaasheid is voor opgaand metselwerk anders dan zeer 
magere mortels te verwerken. Dit maak ik, behalve uit de 
verkregen cyfers, vooral op uit de beschouwing der breuken. 
By de mortels van grootere vastheid — reeds by die van 
1 kalk, 1 tras, 2 zand is dit het geval — liet de specie 
geregeld van de. steenen los, maar bleef zy hare vastheid 
behouden. De sterkere mortels bleven meestal aan een der 
beide steenen zitten, soms ook in stukken aan beide, maar de 
mortellaag op zich zelf werd in de dikte niet vaneengetrok-
ken. Nu en dan had ook de zanderige oppervlaklaag van 
den steen losgelaten en kleurde deze het breukvlak der 
specie plaatselijk rood. 

De magere mortels van Doorniksche kalk en zand en 
de magere trasmortels daarentegen gaven op de bieuk 

telkens blyken van overeenstemming tusschen mortel
vastheid en aanhechting aan den steen. Nu eens behaalde 
4e eene factor dan weder de andere den voorrang, inaar 
njenigmaal was het op de breuk niet uit te maken, welke 
van beide het gewonnen had, iu. a. w. bleek uit het aanzien 
der breuk, dat beide zeer naby aan elkaar gelyk moesten 
zijn geweest. 

My dunkt, het zal wel niet voor tegenspraak vatbaar 
zyn, dat dit de meest rationeele toestand is en, neemt men 
daarby dan nog de voordeelen in aanmerking, die aan 
poreuze mortels in de lucht eigen zyn, dan moet wel ieder, 
die zich een helder inzicht iu dit onderwerp eigen gemaakt, 
de samenstelling der mortels, in myne A. V. aangegeven 
als rationeel aanvaarden. 

Over eenigen tyd hoop ik op gelyke wyze eenige mortels, 
-die bepaald voor waterbouwkundige werken in aanmerking 
komen, onder handen te nemen. v. D. K. 

A A N B E S T E D I N G E N . 

Janbededingen worden ilecktt eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

HAAK DAU 9 J U L I . 
Apeldoorn. 12 uur. Het gemeentebestuur: 1. het leggen van 

«ea klinkerbestratiug in bet paardeopad van den Ugchelschen 
«eg in aansluiting met de beslaande; 2. het doen van verf- en 
bebaogerswcrken aan verschillende gemeentegebouwen. 

Apeldoorn. De heer A. Zonnenberg: bet bouwen van een dubbel 
winkelhuis in Eikenhof. 

Dordrecht. 1 uur. Het gemeentebestuur: I. bet uittrekken van 
oude en het leveren eu inheien van nieuwe palen en het doen 
van herstellingen en vernieuwingen aan aanlegplaatsen, walbe-
ichoeiiugen eu watertrappen in de gemeente Dordrecht en aan 
de veren te Papendrecht en Zwijndrecht; 8. bet vernieuwen van 
eeu gedeelte walbescboeiinc langs deu Buiten-VValenvest tegenover 
deu Veersteiger. 

Dordrecht. 2 uur. De architect H. W. Veth, in het koffiehuis 
Koophandel ea Zeevaart: het inrichten van twee kantoren ten 
dienste eener effecten- en wijnzaak in de beide panden, gelegen 
aan de Wolwevcrshaven, no. 65 en 67. 

Enschede. 12 uur. De architect II. E. Zeggelink voor den 
heer J. H. Spelberg, in het koffiehuis van Meudelaar: het houwen 
van vijf woonhuizen op een terrein gelegen aan den Kuipersdijk 
aldaar. 

lieerde. 6 uur. Het gemeentebestuur: het schoonmakeu van, 
het verfwerk en bet doen van herstellingen aau de schoolgebouwen, 
onderwijzerswoniugeu en andere gebouwen in de gemeente Heerle; 
aanw. 9 Juli door den architect Wissink, te Veesaeu 8 uur 'smorg., 
te Vorchten 9.30 uur 'smorg, te Wapenvelde 11 uur 'smorg., te 
Hoorn 1 uur nam., te lieerde 2 uur nam. en te Horstbroek 3 
uur nam. 

DINSDAG 10 J U L I . 

's-Uravenhage. 10 uur. De eeni-, ten bnreele in de Frederiks. 
kazerne: 1. het eenjarig onderhoud van dd gebouwen, enz. en van 
de schietbanen, in gebruik bij de normanl-schietschooi op de vlakte 
van WaaUdorp, onder het beheer der gerie aldaar, begr. f löUO; 
2. het maken vau eene schotbalkloods en het leveren van schotl alken 
nabij den l.-idsclieudam, ter verbetering van de stelling van 
Amsterdam, onder het beheer der genie aldaar, begr. f 1650, 
bilj. inzenden uiterlijk 9 Juli, nam. 3 uur. 

's-Herlogenbosch. 11 uur. De genie, in het Eindhovensch 
kolliebuis in de Hinthamerstraat: het doen van vernieuwingen en 
'oorzieningen van onderscheiden aard aan militaire gebouwen enz. 
te 's-Hertogenbosch, onder het beheer der genie aldaar, begr. 
' 4520; bilj. inzenden uiterlijk 9 Juli nam. vóór 3 uur. 

Westerbork (Dr.) 1 uur. Het gemeentebestuur, bij Willem 
Helling: 1. het bsuweu van een nieuw schoolgebouw te Elp, 
aanw. 'smorg. 9 uur; 2. het verbouwen van Je school te Balinge. 

WOENSDAG 11 J U L I . 
''eeuwarden. 2 uur. Het gemeentebestuur: het doeu van eenige 

terfwerkes aan diverse schoolgebouwen, bilj. inzenden vóór 12 uur. 

DUNDEBDAG 12 J U L I . 
Deventer. 10 uur. Het gemeentebestuur i het afbreken van de 

bestaande school H aan de Bagijnenstraat en bet aldaar bouwen 
vao eeu nieuw schoolgebouw. 

Enschede. 12 uur. De firma Blijdeustein eu Co., in het hotel 
de Klomp: het bouwen eener bleekerij met ververij en verdere 
werken aan hare fabriek te Lonncker, aanw. 'smorg. 10 uur. 

's-Uraveiihage. 2 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen vau 
twee politiepoathuizen, waarvan één aan de l.san van Nieuw-
Oosteinde en één aan de Laan van Meerdervoort. 

V K 1 J D A U 13 JULI. 
Edam. 10 uur. Het gemeentebestuur: 1. bet restaureeren en 

inrichten van eeu bovenwoning in het Huis aan het Damplein; 
2. het uitvoeren van schilderweik in het Raadhuis. 

's-üraveuhage. 1 uur. Het ministerie tan waterstaat, haudel 
en nijverheid: de bouw vau een post- en telegraafkantoor, met 
directeurs wonieg te Sittard, begr. f 18.800. 

's-liravciilmtre. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid: de verbouw van bet postgebouw te Sueek tot post
en telegraal'gebouw, en bet onderhoud van bet aan dat gebouw 
verrichtte, tot en met 3] December 1896. 

Haarlem. 2 uur. De architect C. L. M. Robbers, in het café 
Neuf, van Montagae: het bouwen van een boerderij met woonhuis 
aan den Sloterweg bij den Spaarnwouderweg in de Haarlemmermeer. 

7.ATE11DAU 14 JULI. 
Arum (Fr.) 6 uur. Het bestuur van het waterschap de Arum-

uiermiedpolder bij J. de Meer op de Grauwe Kat: het maken van 
20 pompen eu eenige walbeschoeiing en het leveren van 22 
da inleggers. 

Deventer. 11 uur. Het gemeentebestuur: het doen van onder
houdswerken in 13 perc: 1, bet vernieuwen van liggers en palen 
aan de Usselbrug; 2. het vernieuwen van welpalen en balken en 
het maken van kaailadders; 3. het leveren vau eiken brugdek; 4. 
het leveren van Amerikaanse» gieenen brugdekschrooten; 5. bet 
verveu van de ophaalbrug en van de leuningen der Usselbrug; 
6. het verven van de lokalen in de hoogere burgerschool; 7. het 
doen >an verf- en schoonmaakwerken aan school B; 8. het doen 
van witwerken in de hoogere burg. rsuhool voor jongens; 9. het 
doeu van witwerken iu het gymnasium; 10. het doen van witwerken 
in de boogere burgerschool voor meisjes; 11. het doen van 
witwerken in eenige schoolgebouwen van het lager ouderwijs; 12. 
het doen van witwerken in de schooi voor nuttige handwerken; 13. 
het verveu van vier schoollokalen in school K en F. 

Oldebroek. 3.30 uur. Het gemeentebestuur: de aan-en verbouw 
der privaten enz. bij de o. 1. scholen te Wezep en Hatlemerbroek, 
in 2 perc, bilj. in te zenden op 14 Juli, nam. 3 uur. 

MAANDAG 16 JULI. 
Amsterdam. 1.30 uur. (Greenwichtijd.) De directie der hol

landsche ijzeren spoorweg-maatschappij, in bet centraal persnuen-
station in bet lokaal naast de wachtkamer 3e klasse, bestek no. 
602, het makeu van een los- en laadweg met zijspoor op bet 
stationsemplacement Halfweg, met bijbehoorende werken, begr. f8850. 

DINSDAG 17 JULI. 
Utrecht. 2 uur. De maatschappij tot exploit, vau staatsspoor

spoorwegen aau het centraalbuieau bij de Moreeise Laan, bestek 
no. 663: het maken van een gebouw voor takkenbosschenber.'plaats 
en dienstlokalen op het station aldaar, begr. f 22CO. 

WOENSDAG 18 JULI. 
Haarlem. 10 uur. De g'nie, op het bureel aan de Kinderhuis, 

vest: net doeu van voorzieningen aan de beul in de Enkele 
Wiericke bij Hekendorp, ter verbetering vau de stelling van 
Amsterdam onder het beheer der genie aldaar, begr. f 4500, 
bilj. inzenden uiterlijk op 17 Juli, nam. 3 uur. 

DONDERDAG 19 JULI. 
's-Gravenhage. 2 uur. Het gemeentebestuur: het dempen van 

de sloot langs den Koniugstuin aau den Prinsessewal, het leggen 
vau een riool, het doen van bestratingen, bouwen vau een muur 
met ijzer hek en bijkomende werken. 

DONDERDAG 28 .1111. 

Echten (Fr.) Het bestuur van den veenpnlder van Echten : het 
jaarlijks onderhoud aan sluizen, bruggen enz. in twaalf perceelen, 
aauw. 21 Juli 'smorg. 8 nur, bilj. inzenden 26 Juli bij den 
secretaris ot' aan het stoomgemaal aldaar. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het bouwen van 12 woonhuizen voor de Mij. voor 

Volkswoningen, Gegund aan D. Oerlijn & Zn. en A. J. de Hsan 
aldaar voor f 76780. 
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Amsterdam. Het bouwen tan een privaatgebouw te Muiden. 
Laagste J. Prent te Wiesp en W. Hotven (firma Horven en Co.) 
te Muiden voor f 1498. 

Bensiuchem. 1. Het verbouwen eu vergrooten vin het schoollokaal 
te Zoelmond. Gegund aan A. Prins te Beosincbem voor f 1824; 
3. bet vermaken en bijleveren van meubelen voor die school. 
Gegund aan dezelfde voor f 472; 3. het maken eener afscheiding 
in bet schoollokaal. Gegund aan L. Muller aldaar voor f 245; 
4. bet vermaken en bijleveren van meubelen. Gegund aan dezelfde 
voor f 305. 

Frederiksoord. Het bouwen van een ambtenaarswoning aldaar. 
Laagste J. Mos te Nijensleek voor f 949. 

's-Uraveuliage. Het herstellen en verbeteren van rijkstelegraaf
lijnen in de provinciën Friesland, Overijssel en Drenthe. Laagste 
J. J. Suwiju Dz. te Leeuwarden voor f 725. 

's-Graveuliage. De inrichting van perc. no. 25 aan de II ogstraat 
te Werkendam tot post- en telegraafkantoor met directeurswoning. 
Laagste G. Bakker te Werkendam voor f 1648. 

's-Gravenhage. Het vervangen van grindweg door klinkerbestra
ting op de rijkswegen in de Hoeksche Waard, le perc. Rijksweg 
Goidscbalxoord—Numansdorp. Laagste P. J. Dubbeldam te Dor
drecht v o o r f 4180; 2e perc. Rijksweg Goidscbalxoord—'s-Graven-
deel. Laagste dezelfde v o o r f 2350. 

Groningen. Het maken van bescboeiiugen met steenstapeiing 
langs den kanaalboord van den rijks grooten weg van Groningen 
naar Delfzijl. Laagste H. van Dijk te Delfzijl voor I 1884. 

Nieovrreeii. Het maken v a n een ijzeren beschoeiing aan de 
molens. Laagste Th. Hukkeling te Nieuwkoop voor f 1249, 
gegund. 

Putte. Hel. ve i bouwen der gemeenteschool met gebeele vernieu

wing der schoolmeubelen voor 800 leerlingen. Laagste P. J. Weijtt. 
te Bergen op Zoom voor f 8965. 

Botterdam. Het vernieuwen en herstellen van verschillende 
gedeelten vaa de Oosterkerk aan de Hoogstraat aldaar. Laagste 
W. H. Vrolijk en Zoon aldaar voor f 25.700. 

Botterdam. Het bouwen van een schuur en plaatsen van 3 
zesroeden bargen bij de bouwmanswoning bewoond door J. A, 
Bos te Bergscbenhoek. Laagste P. van den Berg te Bergachenlioek 
vcor f 6988. 

Rnigcubil. Het vernieuwen eu heratellen der beschoeiiogswerken 
aan de Helscbe haven. Laagste A. Nijboff te Fijnnart voor f 810 
gegund. 

Sandpoort. Het vergrooten van het schoolgebouw te IJmuidcn. 
Ingeschreven werd door P. Rings aldaar voor f 12.130. 

Stolwijk. Het gedeeltelijk amoveercn van een bouwmanswoning 
in het Beijerscbe onder Stolwijk, bewoond door A. Baas, ea het 
daarvoor aanbouwen van eeu koestal, benevens den bouw eener 
steenen schuur en van eeneo hooiberg. Laagste J. Baas aldaar 
voor f 3375, gegund. 

Utrecht. Het maken van grondwerken, het wijzigen en leggen 
van sporen en wissels en het verlengen van los- en laadweg met 
bijbehoorende werken op het station Oudeubosch. Laagste T. D. 
Bruglemans te Koozendaal voor f 2112. 

Utrecht. Het maken van grondwerken, het wijzigen en uitbreiden 
van sporen en wissels eu bijbehoorende werken voor de uitbreiding 
van het stationsemplacement Dordrecht. Laagste J. H. Weenink te 
Groenlo voor f 11398. 

Zevenhoven. Het vijfjarig onderhoud van de watermolen en de 
verdere kunstwerken van de Noordschebuurter- en Voortdijksche 
polders. Laagste J. Rijneveld voor f 399. 

A D V E R T E N T I E S . 
GEVRAAGD: 

voor ijzer-constructie en bekwaam als 
OPZICHTER bij ijzer-bouw te fungeeren. 

Adres onder No. dezer advertentie, 
aan het bureau van dit blad. (80.) 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYANISEERINRICH1IHG. 

l i . L E i \ S I N K, 
A R N H E M , 

levert pask laar gekyan i seerd 
(rot- en z w a m v r i j ) (13) 

lla sier werken, seliultinken. 

BROEIBAKKEN, VLOEREN, 
YLOKIUll .t l ih.Y enz. enz. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E l>ltl.l/i:\. (73; 

S. B R U I G O M , 
A BJV / / KM. 

D E L I N T & C ° , ROTTERDAM. 
NIEUWE HAVEN N°. 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
(59) Vraag dessins enz. 

Gedeeltelijke Bereiding, 
CREOSOTEE1UNG. 

BUHNETTEEKINö. 
KYAXISEEREX 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL 

C . G i p s G z o o n , 
D O R D R E C H T . (71) 

t J « VAN DER Ë N D T & ZöON'S 
STOOMBOEKDRUKKERIJ, 

T E M A A S S L U I S , 

is er geheel op ingericht om alle soorten 
van D R U K W E R K E N met den meesten 
spoed tot zeer billijke pijzen te leveren. 

G R O E D E 
Rui te i l l l i s t (Zeeland.) 

J. A. van de Sande, 
H A N D E L in 

J 

P . D O L K & ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINEN GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - , 

WIT-, KKISTAL- , HROKI en M E L K -
TL, A S . 

D E U R F L A T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

RANDEN. 
GKBOGKN G L A S en DAKPANNKN. 

L e n z e n - en P a t r i j s p o o r t g l a z e n . 
(67) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF. DAGLICHT-REFLECTCRS. 

ictrische LIFTEN, 
F R E D . S T I E L T J E S & C o . , 

Keizersgracht 74S, (78) Amsterdam* 

F O L K E R S & Co. 
middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwamvoriniugr. enz. 

Engelsche en Belgische A A R D E BUIZEN. 
Directe aanvoer I, | |>S l> L \ \ K I \ 

VAN EN 

MOSSTEEN EN 
voor ligte muren, plafonds, enz. 

PORTLAND CEMENT. 
Merk: Knight Bevan & Sturge. 

Merk: Dijckerhoff & Söhne. 

DRIJF-, VUUR- ER METSEL-
STEENER. 

(3u A M S T E R D A M . — R A P E N B U R G 

ENGKLSCHK, DüITSCHK, FRANSCHK 
en HOLLANDS! H E 

TROTTOIR-. VLOER
EN WANDTEGELS, 

in v e r s c h i l l e n d e dess ins 

DAKPAPIER, ASPHALT 
EN VEBDKBK 

B O U W M V I I HI V I E \ 

2 9. 

De Portland-Cement-Fabriek 
VAB 

i iüTiiim m 

STAATS-

IIEDAILLE. 

JIEIIAILLE 

lislau 1869, 

D Y G K E IS! 10 F F 4 S 0 H N E 
te A n i ö i i e o m - » ' bij KIKBICICII a d Rijn. 

levert baar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der Fabriek; 600.000 vaten per jaar. 

Haffazijiilioiiders in de voornaamste steden. 

DOsseldorfi 

GOUDEN 

| MEDAILLE 

hoogste 
onderschei-

|*»t in den 
ittwnatio-

| Uien wed-
«rijd, te 

|*rnhem 1879. 

(32) 

MEDAILLE 
van 

Verdienste 

Weenenl873 
GOUDEN 

HKDAILLE 

Offenbach 
a/M. 1879. 

DIPLOMA!, 
Eerste prjjs 

voor uitmun
tend 

fabrikaat 

Kassei 1870. 

lij. tut Vervaard, en Lever, van 
Bouwmaterialen. 

^STRAATKEIEN. 
voorheen DB ERVEN H.TR1P. 
Rotterdam. (77) Utrecht. 

LICHTDRUKPAPIER, 
Zwaar, Prima kwaliteit, zeer gevoelig, 
r«l 1 X 10 Meter . . f 6 .-

• 0.75 X 10 Meter . . f 4.-

H. J. T. MAT V E L D , 
Schrijf - en Teekenbehoeften, (56) 

Wagenstraat 27, Den Haag. 

Alle soorten van 

Z A G E N 
ett 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D. DOMINICUS & SóHNE. 
te Bemscheid-Vier inghausen ( R h e l n l . ) 

Gevestigd in 18**. (55) 
Vraag de geïllustreerde Prijscourant 

welke wij U gratis en franco toezenden. 

Mij. tot verv. en lev. van Bouwmaterialen 

voorheen DE ERYEN H. TRIP. 
D A K L E I J E 1 T . 

GROE VENPRIJZEN. 
Rotterdam. Utrecht. 

PORTLANDCEMENT, 
„JOSSON Cc" 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. B R A A T , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTKUDAM, Nieuwehaven No. 118 
„ A M S Ï K K D A M , A . E . B R A A T Fokke-

Simonzstraat 74. '66) 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zjj is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK ,, KRAAI JENBURG", 
(70) Rijswijk (Z.-H.) 

W. J . W E I S S E N O . 
Nleuwendljk 111 te AMSTERDAM, 

fabriceert gejjkte DUIMSTOKKEN, twee 
en vjjf M E T E R L A T T E N , Stalen M E E T -
K E T T I N G E N , B A K E N S , JALONS , 
koperen en stalen PEILLTJNEN, PEIL-
L O O D E N , P E I L S T O K K E N , PEIL
SCHALEN, enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASSERDOOZEN, 
I ITkfii In-hoi-l'lf li «»|»t I.I-In I ii-I i-li nu ril IMI, 

EQUERRES, PRISMA'S, ENZ. 
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GARBOLINËUM 
„Van Baerle", 

E E N I G E A G E N T E N voor 
Nederland en Koloniën: 

G. M. BOKS ér Co., 
A M S T E R l > AiVf. 

V E R F W A R E N , 
(5) O II-35. 

Nederlandsche Verzukfabriek, 
VAN DER LIK DEN & Co.'- DORDRECHT. 

Groote 

STALEN BALKEÏ 
in allo courante profieler 
op lengten van ö 
12 Mr. , opkl 
mende 

voorraad 

Wegens 
iet grootere 

draagvermogen 
inen lichtere }>ro-

ielen in staal gebezigd 
worden, waardoor stalen 

bulkeu voordeeliger in hetge-
•uik zijn dan i jzeren balken* 

H. E. OVINC Jr., cm 
74 Haringvliet, R O T T E R D A M 

" ' " " A L G E M E E N 

BOUWSYSTEEM. 
£ | L E K VRIJE 
Dak- en' Zjjbekleeding. 

Houten of IJzeren RAAMWERK, 
K-A^IFiFIEILSr, Q E B O U W E H , 

A F D A K E N , B R U G G E N , S C H U T T I N G E N , B E S C H O E I I N G E N , D R O O G - I N R I C H -
T I N G E N voor tropische producten, R O L L E N D E K A P P E N voor Steenovens, 
en Koflievloeren, L O S S E P L A T E N speciaal ter vervanging van riet
matten voor steenovens, enz. in alle afmetingen eu voor alle doeleinden, opgesteld 

NKDKRLAXD of KOLONIËN; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
n enke l e dagen . G E G A L V A N I S E E R D I J Z E R E N , ook gegolfde P L A T E N . 

P L A N N E N en B E G R O O T I N G E N worden opgemaakt voor elk gevraagd 
doel. O P G E S T E L D E C O N S T R U C T I E S ter bezichtiging. 

CATALOGI op aanvraag franco en gratis. (58). 
AGENTEN G E V R A A G D . 

H O U T H A N D E L 
F. & A. VAN DER LINDEN. - Dordrecht 

Pitch-Pine Parketvloeren 
/• 1.75 per M 2 . 

ca 
CO 

S T O O M F A R R l E K E N y a n 2 
DAKPANNEN, VORSTEN, BAANTEGELS, B A K K E N , CEMENT- en § 
KUNSTZANDSTEEN, HYDROZANDSTEEN, CEMENT en IJZER, «>, 

O ( s y 8 t - NONIER) MOZAÏEK- en E F F E CEMENTTEGELS, RIETPLANKEN, CD 
O TERRA COTTA, enz. 3 

® Handel in Metselsteen en andere Bouwmaterialen. =? 
e A. OOSTHOEK & ZOON, Alfen afd Rijn. | 

CJP Sterk concurreereiide prijzen direct op aanvraag, (68) f 

Pitch-Pine Heiningen 
geheel gereed afgeleverd/2.70 per M-

LEONARD SLIGCHER, fflonnickendam. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
uitmuntend fabrikaat en billjjke prjjs. (76) 

i . i . i i > i : I N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

S C H E E P 8 BOUWWERF 
met DWARSHELLING lang 50Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (?) 

Zware en lichte Smeêwerken, 
v \ i v 1 : n S, 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met certificaat van Lloyd's 

en Bureau Veritas. 
JAN HAMER & Co., 

Heerengracht 583 bü de Utrechtschestraat, 
AMSTERDAM. 

Verstrekken plannen en belasten zich 
met de uitvoering van COMPLKTE 
„INSTALLATIE" voor 

ZUIVELBEDRIJVEN 
en andere 

Eabriefas-lnriehtingen* 
REFERENTIES van reed» uitgevoerde 

INSTALL A TIES van verschillenden aard,, 
worden op aanvrage verstrekt. (63) 

Tweede Jaargang No. 28. Zaterdag U Juli 1894. 

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

Advertentl . s s ia dit blad kosten van t—6 regels 
40 cents, iedere regel meer 10 cents. Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATE10AGS. 
Uitgevers, 

J, VAN DER EKOT & ZOON, 
MAASSLUIS . 

A l l o a d v c r t r i i l H ' i i in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden trr i i t ia geplaatst iu DB A M B A C H T S M A N , Vak-
blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Smeden, 
Ververs, enx. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

O N D E R Z O E K V A N O U D E M O R T E L S . 

Bij het afbreken der voormalige keurvorstel\jke wasch-
kenken te Berlijn, in 1 6 8 8 gebouwd, kreeg men gelegenheid 
tot onderzoek van den meer dan 2 0 0 jaren ouden mortel. 

Daarbjj werd het gewichtige vraagpunt onderzocht of de 
bewering door MOTHES in 1 8 8 4 geuit, dat er kiezelzure 
kalk gevormd zou worden door opname van kiezelzuur uit 
het zand, waarheid bevat. Het Berlijnsche chemische laborato
rium voor baksteenindustrie heeft iu dien mortel geene 
bevestiging van dat beweren kunnen vinden en bestrijdt de 
juistheid ervan. 

De nit dezelfde voeg van buiten en binnen gelichte mortel 
uit Rüderdorfer kalk liet zich nog met den nagel krassen 
en brak in de hand door een Hinken kneep in stukken. 
Toch toonde de buitenste mortel grooteren weerstand dan 
die van binnen. (TJwnind. Ztg. 1 8 9 4 blz. 296) . 

LBHMANN en NUSSBAUM vonden in 2 0 0 jaren onder 
pleistermortel nog sporen van bijtende kalk, wat evenzeer 
tegen de juistheid der onderzoekingen van MOTHES pleit 
(Archiv fur Hygiene 1 8 8 8 blz. 256) . 

S L A G E N T E L L E R S . 

{Slot) 

Tot de laatst beschreven soort van slagentellers kan men ook 
nog dien van M A T rekenen. H\j is, om omwentelingen in beide 
richtingen te kunnen tellen, eigenaardig ingericht. Voor iedere 
richting n. 1. der draaibeweging naar rechts of naar links, 
is er een afzonderlijk systeem cijfers. Deze beide systemen 
cijfers zitten op een cirkelvormig: plaatje, dat overdekt 
wordt door eene van 10 openingen voorziene wijzerplaat, 
waarover de wijzers zich bewegen. Drukt men nu de center-
punt in het center van eene in beweging zijnde as, dan 
verschuift van zelf de wijzerplaat zóó, dat het systeem 
cÜferB, dat bij de richting van de betreffende beweging 
hoort, achter de openingen in de wijzerplaat verschijnt. De 
groote wjjzer wijst dan de eenheden en de tientallen aan, 
de kleine wijzer de honderdtallen. Maakt men het deksel 
open, dan ziet men een knop, waarmee men de wijzers 
weer op 0 terugbrengt. 

Verder bestaat er nog een instrument van v. BECHTOLS-

IIKIM. dat iedere verandering in het aantal slagen direct 
aantoont. Deze tachometer is daartoe zóó ingericht, dat de 
as, waarvan men het aantal omwentelingen wil waarnemen, 
een horloge mee ronddraait, in tegengestelden zin van de 
beweging van den wijzer, maar met gelijke snelheid. De 
overbrenging bewerkt dus, dat bij gelijkmatige snelheid van 
de as, de wijzer stil staat. Loopt de as plotseling lang
zamer, dan ziet men den wijzer zich iu de gewone richting 
bewegen. Loopt de as vlugger, dan loopt de wijzer terug. 
(Zeitschrift des Vereins Deutsche)- Ingenieure 1 8 9 0 , bladz. 262. ) 
Hiermee sluit ik de beschrijving van de gewone slagentellers, 
en ga ik over tot eene bijzondere soort, de zoogenaamde 
gyrometers van Dr. BRAUN. 

Volgens R TITER, „Technische Mechanik", par. 1 9 1 , neemt 
de oppervlakte van eene vloeistof, waarmee een cylinder 
gedeeltelijk gevuld is, dien men snel om zijne verticale as 
draait, den vorm aan van eene omwentelings-paraboloïde, 
waarvan de top daal: of rijst, naarmate de snelheid grooter 
of kleiner wordt. Blijven nu èn cylinder èn vloeistof onver
anderd, dan geeft dus de stand van den top de omwente
lingssnelheid aan. (Zie ook Zeitschr. cl. Vereins Deutscher 
Ingenieure No. 16, 21 April 1894. ) 

Deze eigenschap heeft Dr. B K A U N toegepast in verschil
lende construction. Deze hangen af van de normale snelheden 
van de werktuigen, die men wil controleeren. Het volgende 
was n.1. bij eene proef gebleken, die men met verschillende 
mengsels van glycerine met water heeft genomen. 

Bevond er zich slechts water zonder glycerine in den 
cylinder, dan was de gyrometer het ongevoeligst, dat wil 
zeggen, het duurde dan zeer lang, voordat de oppervlakte 
den bovengenoemden vorm aangenomen had, die overeenkomt 
met de snelheid van bewegiug. Hoe meer glycerine men nu 
met het water vermengde, des te gevoeliger werd het in
strument, totdat toen men ten laatste enkel glycerine 
zonder water nam, men bgna onmiddellijk iedere verandering 
der snelheid kon waarnemen. 

Hieruit volgt, dat men, wanneer isfli iedere verandering 
van snelheid gedurende ééne omwenteling zal kunnen waar
nemen, zuivere glycerine moet nemen, terwijl men deze ove
rigens met zooveel water vermengen kan, als door den 
graad van gevoeligheid die verlangd wordt, voorgeschreven is. 

Een ander verschil in constructie tusschen de verschil
lende gyrometers onderling berust daarop, dat het wensche-
Ujk is, de middellijn van den cylinder kleiner te honden, 
naarmate de normale snelheid grooter is. Ook moet men 
dan den cylinder bijna geheel vullen, zoodat er slechts 
weinig lucht iu blijft. Anders daalt n. 1. de top te sterk, 
zoodat de schaal te groot wordt. Dit ligt daaraan, dat dan 
de vloeistofdeelen gedeeltelijk verhinderd worden vry lang 
den wand omhoog te stijgen. fff 
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Fig. 1 

Fig. 12. ,i 

W 

Fig. 11 stelt den eenvoudigsten 
vorm van gyrometer voor. Hij bestaat 
uit een glazen cilinder, die zooals 
boven gezegd is, gedeeltelijk met 
glycerine gevuld is. Op het glas is 
eene schaal geëtst. Zooals inen ziet, 
is de streep by 1000 zwaarder dan 
de beide andere. Dit beteekent, dat 
1000 het normale aantal omwente
lingen per minuut is van de as, 
waarmee de gyrometer verbonden is, 
terwyl de gebruikelijke afwykingen 
niet meer zyn dan 100 aan iederen 
kant. 

Het is dus noodig, het normale 
aantal omwentelingen by de bestel
ling op te geven, dat de gyrometer 
moet aanwyzen. 

De glazen cilinder is met kit vast
gezet in eene koperen huls, die op 
de betreffende as vastgeschroefd kan 
worden. 

Kan inen den gyrometer niet op 
üeze manier met de as verbinden, dan brengt 
men de beweging door een koordje over, zooals 
fig. 1 2 toont. 

Deze gyrometer wordt dan loodrecht ergens 
op vast geschroefd, zooals b.v. uit fig. 13 blijkt. 
Is hy' in rust, dan bevindt zich de lucht boven de 
glycerine in den glazen cylinder G insgelijks in 
rust. Draait men G om zy'ne verticale as, dan ont
staat er door de samenwerking van de centrifu
gaalkracht en de zwaartekracht de bekende 
paraboloïde. De lichtstralen vormen door weer
spiegeling een donkere plek aan den top, 
waardoor het aflezen gemakkelyk wordt. 

De overbrenging der beweging is duidelijk 
uit tig. 12. 

De cylinder G is bij L met kit vastgezet 
in eene huls, waarop iets lager het radje r 
zit, terwyl het benedenste gedeelte in een 
bakje met olie gedompeld is. De huls is over 
eene met oliegroeven F voorziene spil gescho
ven en wordt door een kogel van staal, die 
hierop zit, gedragen. 

Fig. 13. 

Fig. 14. Zooals men verder uit fig. 13 nog 
ziet, is de schaal niet op den cylinder 
G zelf aangebracht, maar op een 
glas, dat om dezen heen zit. Dit 
geeft het voordeel, dat de getallen 
van de schaal niet meedraaien en men 
dus alles duidelijker -zien kan, terwijl 
bovendien de gyrometer eidoor be
schut wordt. 

Fig. 14 vertoont een gyrometer voor 
eene Deensche melkcentrifuge van 
RuKMKisTF.it & W A I N . De cylinder is 
omgeven door eene metalen huls, die 
men wegnemen kan, wat echter voor 
de aflezing niet nondig is. Het 
normale aantal omwentelingen per 
minuut bedraagt naar gelang van de 
grootte der centrifuge 2700 — 4000. 
Deze gyrometer wordt op de as vast
geschroefd. Daar men dit echter by 
verscheiden centrifugen niet doen 
kan. maakt men de inrichting ook 
wel zooals in fig. 15 te zien is. 

By' dit instrument bedraagt het 
normale aantal slagen 5600 per 

minuut. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt by' separators. 

Fig. 15. 

De snelheidsmeters met verticale as zyn by' kleine afme
tingen alleen geschikt oin een groot aantal omwentelingen 
per minuut aan te geven. Wil men dus langzaam loopemie 
machines controleeren, dat moet men de beweging hiervan 
door overbrenging versnellen. 

Fig. 16. 

• • 
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f 
DR. B R A U N heeft er intusschen iets op gevonden om kleinere 

instrumenten ook voor het aangeven van weinig omwente
lingen geschikt te maken. Hj) stelt daartoe de gyrometers 
niet verticaal, maar horizontaal of schuin. 

In fig. 16 ziet men znlk een gyrometer, dien men evenals 
een gewonen slagenteller in het center van de as drukt, 
waarvan men het aantal slagen wil weten. In plaats van 
eene driekante punt, heeft men hier eene naald omgeven 

door een ring van gom-elastiek. Drnkt men nu deze naald in het 
center van de as, dan wykt zij terug en de wryving 
tusschen as en ling veroorzaakt, dat deze en daardoor de 
bekende glazen cylinder de beweging van de as volgen 
moet. De cylinder wordt omgeven door een mantel, waarin 
de schaal geëtst is. 

Fig 17. 

Fig. 17 toont ons ook een gyrometer, dien men tegen 
de as drukt. Den glazen cylinder kan men echter ook ver
ticaal houden. Hy wordt hoofdzakelyk toegepast by de 
centrifuges in de suikerindustrie. De werking is verder 
uit de figuur duidelyk. 

F i * ' 1 8 , Fig. 18 stelt een schuin 
geplaatsten gyrometer voor, 
die weer door een koordje 
zyne beweging van de as 
ontvangst. De schuine stand 
is bepaald door een klein 
waterpas, dat bij het instru

ment behoort. Hierna kan men zich dus richten, wanneer 
de gyrometer gesteld wordt. Om het aflezen gemakkelyk 
te maken, is er eene verschuifbare naald aangebracht. By 
de bestelling moet men ook hier meer het normale aantal 
omwentelingen opgeven en de afwijkingen aan beide kanten 
Deze gyrometer wordt in 't bijzonder aanbevolen voor drijf-
machines en dynamo's. 

Fig. 19. 

Dit geldt ook van den gyrometer in fig. 10 voorgesteld. 
Deze wykt slechts in onderdeelen van den vorigen af. 

Zooals men ziet, zyn deze gyrometers zeer eenvoudig en 
daar zy onveranderlijk zyn, worden zjj meer en meer toe
gepast. Tot de verduidelijking der bovenstaande beschrijving 
door de figuren, heeft de firma J A N H A M E R & Co. Hee-
re"gracht 583, Amsterdam, mij door overzending der be
treffende clichés in staat gesteld, waarvoor ik haar hier 
n°gmaals zeer bedank. Mocht men nadere inlichtingen of 
°Pgaven van prijzen verlangen, dan kan men zich dus tot 
d e «ovengenoemde firma wenden. 

1}dft, Jnni 1894. G. J . A. STEEN. 

B E S C H E R M I N G V A N W E R K L I E D E N T E G E N 
O V E R M A T I G E N A R B E I D E N WEINIG LOON. 

In het artikel door den heer v. D. KLOES in het nummer 
van 16 Juni j.1. aan dit onderwerp gewijd, komen myns 
inziens aanrakingspunten voor met het begrip, dat noodza-
kelyk by dieper nadenken over deze zaak zal blyken het 
eenige te zyn. 

Het begrip namelyk, wat doet zien, dat het streven moet 
zyn gericht op het geheel overbodig maken van elke be
paling of voorschrift. 

Maar ook eerst als het meerendeel weet, dat dit het doel 
is, zal het resultaat te wachten zyn. 

Nu is het buiten twyfel, dat het resultaat zal zyn: geheel 
veranderde toestanden waaronder gewerkt wordt. 

Dit is dan ook in dezen het hoogste doel en vooralsnog 
het eenige. 

Want juist eerst dan zal die vraag zyn opgelost, als het 
wel waar is, dat het belang van elk werker in het byzonder 
samenvalt met het algemeen belang. 

Steeds zullen onder het tegenwoordige stelsel van aan
besteding — wat zoo gemakkelyk is, daar het den een de 
gelegenheid biedt de verantwoordelykheid op den ander te 
schuiven; 't is stellig uitgevonden door eeu aartsluiaard; 
misschien is het ook een gevolg van het langzamerhand 
afnemen van de kennis by diegenen, die het in de eerste plaats 
weten moeten; toen had inen een ander verantwoordelyk 
persoon noodig en koos een . . . weerhaan. Die verantwoordelyk
heid is dan ook eeu raar ding. ze is altyd zoek by een 
bouwwerk — steeds zullen daarby de verschillende belangen 
met elkaar in botsing zyn, dat kan niet anders, want het 
is gebaseerd op het kleinzielig begrip, dat de een rijzen 
zal als de ander zakt. Ze kunnen echter, als ze zien 
willen, duidelyk waarnemen dat alles zakt en snel ook. 

't Treurige van het geval is, dat zy', die hun beste krachten 
inspannen voor het tot stand brengen van een werk, juist 
door dit werken (wat het. hoogste genot kan zyn) zedelyk 
worden ten onder gebracht. 

Het streven zal dus daarop gericht moeten zijn, dat zy, 
die de kennis en de kracht bezitten, die bygevolg in staat 
zyn datgene voort te brengen wat noodig is, zich zeltbewust 
worden. 

Er behoeft niet gevreesd te worden voor misstanden; een 
eenvoudig mensch denkt logisch en werkelyke kennis maakt 
niet verwaand. 

Als het werken is onafhankelyk van de levenskansen, zal 
dat ook ten goede komen aan het werk, dat dan zal worden 
verheven tot kunstwerk waar het kan. 

Kweek dus aan, waar men kan, dat gevoel van zelfbewust-
zyn, ruk uit dat slaafsche volgen, dat steunen van den een 
op den ander, opdat ieder wete wat het doel is en weike de 
middelen om dat te bereiken. 

Het doel van het werken toch is niet het voortbrengen 
van iets voor een ander begeerlyk, maar het doen van allen 
voor allen van wat noodig is en genietbaar. 

BK B. 

P U I M S T E E N - F A B R I K A T E N V A N 
H. SCHNEIDER. 

(Vertegenwoordiger: J. W. MOLIJN — Gouda.) 

Puimsteen, een voortbrengsel van vulkanischen oorsprong, 
bezit in hooge mate de eigenschap om warmte en geluid 
bijna niet te geleiden ; daartoe werken vooral de sponsachtige 
strnctnur en de glasachtige bekleeding der luchtcellen mede; 

http://RuKMKisTF.it


220 A R C H I T E C T U R A . 14 Juli 1894. 14 Juli 1894. A R C H I T E C T U R A . 

men heeft hier met stagneerende lucht, een der slechtste 
warmtegeleiders te doen. Behalve voor de hierna te noemen 
toepassingen, leent de losse puimsteen zich voor vullingen 
van spouwruimten, omdat ze bovendien een gering soortelijk 
gewicht, 0.4. heeft, zwam- en rotvrij is, niet zwelt door 
vocht of inklinkt, dus een constant volume bezit, onbrand
baar en tegen hooge temperatuur bestand is. 

Voor dit, doel worden alleen de grootere stukken, 1 5 a 
3 0 mM. in doorsnede, gebezigd. De warmte-doorlatings-
coefficient is vastgesteld op 0 , 0 6 0 ; dezelve bedraagt voor 
slakkenwol 0 , 1 0 1 , voor kieselguhr-compositie 0 ,136 , kurk 
0 , 1 4 3 , baksteen-metselwerk 0 .70 . 

Isoleersteenen en -platen worden uit bovengenoemde pnim-
steenstukken, gemengd met een mortel bestaaude uit pnim-
steenzand, kieselguhr en cement, vervaardigd en bezitten 
ook alle eigenschappen, hiervoor genoemd. Bovendien is één 
zjjde waterdicht gemaakt en bedraagt, de weerstand tegen 
druk 17 Kg. per cM 2 . De gewone afmetingen der steenen 
zijn 2 5 0 X 1 2 0 X 6 5 mM.. der platen 2 5 0 X 2 5 0 X 5 0 
mM. Hiervan kunnen naar behoefte passtukken gezaagd 
worden. Het soortelijk gewicht is 0.6 Isoleersteenen vinden 
toepassing voor ondervloeren en bekleedingsmuren in ijs-, 
bier- en koelkelders, droogkamers en plantenkassen; voor 
beinetselin^ van stoomketels, bakkersovens, fornuizen, lucht
kokers, enz. 

Puimsteen-beton werk bestaat uit dezelfde stoffen als de 
isoleersteenen. Het leent zich tot het maken van vullingen 
tusschen binten en van gewelven, die aan alle reeds ge
noemde eigenschappen beantwoorden, bij een minimum 
cementverbruik. 

•4 

Bijstaande afbeelding geeft de constructie aan. Alleen 
het onder- en bovenvlak, alsook de ribben zijn in puimsteen-
beton — de kokervormlge ruimten worden opgevuld met 
losse stukken puimsteen. Beschouwt men deze valling als 
een aaneenschakeling van dubbele T vormige liggers, dan 
zijn de afmetingen voor elke belasting gemakkelijk te be
rekenen. Bij eene beproeving werd geconstateerd, dat onder 
eene gelijkmatig verdeelde belasting van 3174 Kg. per M 2 . 
een dergelijke valling brak, zoodat bij een eigen gewicht 
van 125 Kg. en een nuttigen last van 200 Kg. per M s . 

er nog ruim 9voudige zekerheid bestond. De betonribben 
en flenzen waren 4 cM. dik, de ribben 30 cM. van elkander, 
de hoogte der vulling 25 cM. Het draagvermogen kan nog 
aanzienlijk vergroot worden onder toepassing van ijzeren 
staven en strooken, terwijl bijmenging van zand in de 
cementspecie de vastheid daarvan verhoogt. 

Op deze wijze verkrijgt men tegelijkertijd een vlak plafond 
en een brandvrije vloer, terwijl de ijzeren binten tevens 
tegen de inwerking van vuur beschermd zijn. Voor dit 
laatste doel verdient puirasteenbeton de aandacht bij beklee
ding van ijzeren kolommen, alsook voor buisgeleidingen, die 
tegen vorst of warm te-uitstraling beveiligd moeten worden. 
Ook bjj aanleg van houtcement- en zinken of yzereh daken, 
kan van puimsteenbeton een zeer nuttig gebruik- gemaakt 
worden. M. 

O N D E R Z O E K N A A R H E T 
D E K K E N D V E R M O G E N V A N V E R V E N , 

DOOR 

DR . L . C. LEVOIR. 

Hierby hangt alles af van den aard van de olie, waar
mede de verfstof aangewreven zal worden. Ook tyd en druk
king is daarby van invloed. Ten tweede heeft uien het 
oog te houden op de dikte der verf en de warmte, waarby 
ze gebezigd zal worden. 

Men moet dus steeds dezelfde drogende olie (ook met 
vernis en siccatief vermengd) gebruiken en deze stof zoowel 
als de verfstof, nauwkeurig afwegen. De ervaring leert, dat 
de veerkracht en de dikte der laag en der haren van den 
kwast ook een overheerscheuden invloed doen gelden. 

Met den kwast uit de hand in eene laag van gelijke 
dikte uitstrijken, is dus onmogelijk. 

Men neemt daarom eene reeks reepjes vensterglas, 2 
centimeter breed en 18 centimeter lang. brengt de verf iu 
een blikken cylindertje ter hoogte van 10 centimeter, roert 
alles by bekende warmte hevig dooreen en laat het glas
reepje een etmaal verticaal by standvastige warmte afdrui
pen. Gaat men dan in het donker, by standvastig kaars- of 
lamplicht, naar twee zwarte lynen op witten grond, door 
de geverfde glasplaat heen kyken, dan leest men door de 
laag af, op welke lengte van onder af, men de zwarte lijnen 
van 1 centimeter afstand gescheiden, kan zien. Als de 
lichtbron op 1 meter van dat doorschynend papier met de 
zwarte lynen staat, dan is het licht op 1 meter van dat 
papier geplaatst; de lengte van de doorschijnende vertliaj 
is dan eene maat in cyfers van het dekkend vermogen van 
de verf. Ook overziet men dan tegelyk het zoo gevreesde 
neerdruipen van langzaam drogende gekookte lijnolie- en 
vernissoorten op verticale wanden. 

Verfstoffen, zooals kryt, kleipieder en porseleinaarde, 
die niet pappig in olie worden, zooals loodwit, onderscheiden 
zich dus by deze wyze van onderzoek ook gemakkelijk 
door hunne grove korrels, al zyn ze met de lynolie ot' de 
vernis langdurig gewreven. In de open lucht regenen der
gelijke verfsoorten ook spoediger af. Vernissoorten, die voor 
binnenwerk gebezigd worden, krimpen spoedig op, als zU 
op buitenwerk gebezigd worden en regenen dan in korten 
tyd geheel af. Het is bekend, dat men verf met enkel loodwit 
ook spoedig ziet afregenen en het daarom wenschelyk is de 
verflagen om de twee jaar met rauwe en een weinig ? e ' 
kookte lynolie dun over te smeren, om de duurzaamheid 
der verflaag te waarborgen. 

By slecht dekkende verfstoffen, zooals de gewone (?•" 
gloeide en ongegloeide yzeraarde (oer of mieras-yzerswen 

nit Brabant of de Drentsche heiden) kan men de grofheid 
vau korrel op het glasplaatje, door te voelen hoe ruw het 
oppervlak is, ook vergelijken en op dergelyke wyze ook de 
goedkoope kunstmenieverf, bestaande eenvoudig uit afkooksel 
van rood en bruin verfhout, kryt en karnemelk, gemakkelijk 
onderkennen. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

E. J . te Amsterdam. In welk electrisch vakblad of 
geschrift, komt een juiste en duidelijke omschrijving voor — 
wellicht toegelicht met doorsnede-teekeningen — van de thermo-
zuil van JULIÜS WAI.BRA.CIIT, le Elber/eld, alsmede die van 
GÜLCHER. Vooral echter van den eersten. 

Weet U ook personen op te geven ivien die zuilen in 
gebruik hebben en met welk resultaat? 

Van de honderd tydschriften over electriciteit, lees ik er 
slechts één, zoodat de thermo-zuil van IULIUS WALBRACHT 
te Elberfeld my onbekend gebleven is. Warmte direct om 
te zetten in electriciteit wordt in zoovele iiyverheidstakken 
gewenseht, dat wanneer het. toestel bruikbaar was, het stellig 
wel op eenigerlei tentoonstelling gebracht of in eenig ver
slag besproken zou zyn. 

Op eene informatie per briefkaart, antwoord betaald, 
mocht ik in tien dagen geen antwoord ontvangen. 

DR . L. C. LEVOIR. 

BR . te S m i 1 d e. Wie levert pijpzwavel en zwavelzuur 
6'6'° Béaumé? 

Kan iemand der abonnenten mij eenige adressen opgeven.? 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Sausen niet Doorniksclie kalk. 
(Vergelyk het No. van 2 8 April j.1.) 

De heer M. LUIJTEN te Lekkerkerk schryft my het volgende : 
„Voor eenige weken nam ik volgens toezegging eene 

proef met Doorniksche waterkalk 3e soort tot het sausen 
van een leelyken cementen gevel. Vele stortregens heeft het 
werk doorstaan en houdt niettemin byzonder goed stand, 
zoodat het ongetwyfeld aan te bevelen is. Het is ook eene 
frissche kleur." v. D. K. 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen worden slecht» eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG 16 J U L I . 
Amsterdam, 12 uur. Het gemeentebestuur: bet. vernieuwen van 

de vaste brug no. 93 over de Leidscbegracbt aan dc Prinsengracht 
naar de zijde van de Lijnbaansgracht; het geneel verven van de 
vaste brug no. 67 over de Prinsengracht vóór de Leidscbegracbt; 
het bedekken der hoofdvaart van de vaste brug no. 266 over de 
Singelgracht voor de Muiderpoort; het maken van eene enkele 
vlotbrug, tor vervanging van de bestaande dubbele vlotbrug no. 
320, over de Realengracht voor de Viervriudendwarsstraat en 
bijbehoorende werken. 

Dordrecht. 1 uur. Het gemeentebestuur: het opnemen van 
gegoten ijzeren gasleidingen en het stellen van nieuwe gegoten 
ijzeren gasleidingen en zinkers, ten dienste van de uitbreiding der 
gasfabriek. 

Dordrecht. 1 uur. Het gemeentebestuur: bet leveren en stellen 
van 30 stuks kachels met pijpen en stookgereedschappen, als: 1. 
16 stuks voor de burgeravondschool ann bet Kromhout; 2. 14 stuks 
voor de school no, 8 aan bet Kasperspad aldaar, in 2 perc, 
afzonderlijk of te zamen. 

Dordrecht. 1 uur. Het gemeentebestuur: bet afbreken vaneen 
woning en houten loods, staande aan den Blijenhoek, en het daar 
'er plaatse opbouwen van een regulateurs-gebouwtje, ten dienste 
van de uitbreiding der gasfabriek. 

Gouda. IS.30 nur. Dijkgraaf en heemraden van den Zuidplas-

polder in de Zalm : bet bouwen rener brug- en sluiswachterswoning 
op paalfondeeriug, aan den Tiendeweg onder Gouda. 

Haarlem 1 uur. Dijkgraaf en heemiaden van d̂ n Haarlemmer, 
meerpolder ter secretarie des polders aan den Jansweg: bet onderhoud 
van de gebouwen, bruggen enz. over 1894 en de eerste drie 
maanden van 1895. 

Mi'iisdeii. 1 nur. Het gemeentebestuur vau Menaldumadeel: 
l. de vernieuwing van de Qruzepijp te Berlikum; 2. het vernieuwen 
en vervloereu van eenige gedeelten straatweg te Berlikum en Boxum. 

Wolvcgu. Kerkvoogden van Wolvega hij rar. J. Sickenga: het 
weder opbouwen van den toren aldaar. 

DINSDAG 17 JULI. 
ülst (Ov.) G uur Het, gemeentebestuur: het schoonmaken, 

witten, enz. van dc scholen te Olst, Welsum en Wezepe en het 
uitvoeren vau timmer-, metsel- en verfwerken aan verschillende 
gebouwen, sciioolmeubeien enz., aanw. te Welsum 'smorg. 9 uur, 
te Olst 'smorg. 10.30 uur en te Wezepe nam. 1.30 uur. 

WOENSDAG IS JULI. 
Bnssnm (N.H.) 12 uur. In het hotel de Rozenboom: het bouwen 

van drie villa's en bijbehoorende werken, op een terrein aan de 
Brinklaan aldaar. 

DONDERDAG 19 JULI. 
's-Hrnvcnhagc. 3 uur. Het gemeentebestuur: bet bouwen van 

een brug O'.-er de Afzanderijvaart iu het Sweelinkplein. 
tironiugen. 12.45 uur. Het gemeentebfistuur: het maken eener 

beschoeiing te Lauwerzijl en bet herstellen eener glooiing langs 
de westzijde «ai den weg van Ruigczand naar Zoutkamp bij den 
duiker in dien weg, onder bijle»ering van alle daartoe noodige 
bouwstoffen, arbeidsloonen, transporten enz., bilj. inzenden aan 
het raadhuis, bij den rentmeester uiterlijk 18 Juli van 'smorg. 9 
tot nam. 1 uur of tusschen 2 en 4.30 uur nam. 

Hilversum. 11 uur. Het gemeentebestuur: 1. bet bouwen van 
eene openbare school aan den Krakebeenschen weg aldaar; 2. het 
bouwen van oen onderwijzerswoning nabij bovengenoemde school. 

Middelstnm (Gron) (> uur. Het bestuur der naamlooze ven
nootschap de Stoomzuivelfabriek, ten huize van J. Bulthuis: het 
bouwen van een stoommivelfabriek c. a., op aan te wijzen terrein 
aldaar, aanw. nam. 4 uur. 

Oestgeest (Z.H.) 11 uur. Het gemeentebestuur: 1. het bestraten 
van den Aloëlann en een gedeelte van den Mareudijk, het dempen 
en rioleeren eener sloot en het maken van twee bruggen met 
bijkomende werken; 2. bet bestraten van de Schoolsteeg; 3. het 
bestraten van een gedeelte van den Morschsingel. 

VRIJDAG 20 JULI. 
's-Gravenhago. De aannemer A. de Haan i het doen van 

stucadoorwerk voor de spaarbank van de Maatschappij tot Nut 
van het Algemeen. 

's-Gravezande. 11 uur. Het gemeentebestuur: het vergrooten 
der openbare school te Hoek van Holland door bijbouwing van 
2 schoollokalen, aauw. 16 Juli nam. 2.30 uur. 

ZATERDAG 21 JULI. 
Dalfsen (Ov.) 12 uur. Het gemeentebestuur: 1. liet bouwen 

van een lokaal aan de school te Dalinsholte in de buurtschap 
Lenthe; 2. het leveren en stellen van de benoodigde meubelen 
enz. voor dat lokaal, bilj. inzenden vóór 'smorg. 11 uur. 

HAANDAG 2» JULI. 
's-Gravenhage. 12 uur. De architect W. B. van Liefland, in 

het hotel Angleterre: het afbreken der perc. Lange Pooten 11 
en het daar ter plaatse weder opbouwen van magazijnen met 
bovenhuizen enz. 

DINSDAG 24 JULI. 
Borne (Ov.) 4 uur. Het R. K. parochiaal kerkbestuur van den 

H. Stephauus, in het hotel de Gouden Kroon: het bouwen van 
school met woonhuis en kapel. 

Utrecht. 2 uur. De maatschappij tot exploit, van staatsspoorwegen, 
aan het centraalbureau bij de Moreelse laan, bestek no. 604: het 
afbreken van de houten marquize en het maken van een ijzeren 
marquize aan den linkervleugel van het hoofdgebouw op hef station 
Rotterdam 1). P., begr. f 8400. 

ZATERDAG 28 JULI. 
Utrecht. 2 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en nij

verheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het maken, leveren 
en aanbrengen van schuiven, windwerken eu bijbehoorende ijzer
werken aan de buitenpuntdeuren der rijksbulpscbutsluis te Vreeswijk, 
begr. f S350, aanw. 31 Juli. 

D O N D E R D A G 2 AUGUSTUS. 
Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

http://Wai.bra.ciit
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nijverheid, nan bet gebouw van bet prov. bestuur: het vernieuwen 
wan den op 20 Munrt 1894 door aanvaring vernielden remstoel 
van de draaibrug in den rijksweg over het Noordzeekauaal te 
Velsen, begi. f 2380, aanw. 26 Ju l i nam. 12 uur op de plaats. 

AFLOOP YAH AANBESTEDINGEN. 
B e r g e n op Z o o m . Het bouwen van een villa op deu Dassenberg 

gemeente Steenbergen. Laagste C. Videier aldaar voor f 10154. 
Delf t . Het doen van verschillende onderhoudswirken in de 

afdeelingen Delft, Maassluis en ' s - t ï r r v c n l i a u e , in 12 perc. Laagste 
voor: perc. 1. A . Bontebal te Schipluiden voor f 283; perc. 1 en 
2. Jac. Lievaert te Rozenburg voor f 1111; perc. 2. A . van der 
L o o te K?thel voor f 1147; perc. 3. P. M . Hot Dz . te Sliedrecht 
voor f 6S0; perc. 4. B . v. d. Hoeven te Vlaardingen voor f 3 1 0 ; 
perc. 5. L . A . Tas te Maassluis voor 487; perc. 6. A . C . Verweij 
de Winter te Naaldwijk voor f 547; perc. 7. C . C . van (lijmeren 
J r . te Maasland voor f 230; perc. 8. Wed. A . Verboon te Schip
luiden voor f 775; perc. 9. L . de Boo te Vrijenban voor f 1 9 7 ; 
perc. 10. P. van der Voort te W a t e i i u ï e o voor f 551; perc. 11. 
A . C . Verweij de Winter voor f 195; perc. 12. dezelfde voor 
f 42; perc. 1—3. Jac. Lievaert voor f 222?; perc. 4—9. J . Luijten 
te Monster voor f 790; perc. 5 en 7. L . A . Tas voor f 816; perc. 
10—12. Jac. Lievaert voor f 1250; perc. 1, 7 en 8. A . Bontebal 
voor f 1339; perc. 1 —12. G . van der Vlugt te Maasland voor 
f 6000; perc. 1—3 en 10—12. Jac. Lievaert voor f 3250. 

E n s c h e d e . Het bouwen van een woonhuis met bakkerij, onder 
beheer vani den architect H . Reijgers aldaar. Laagste F . II. Wij-
dcleld voor f 7510, gegund. 

E n s c h e d e . Het bouwen van vier woningen te Lonneker. Laagste 
G . W . Wegereet aldaar voor f 3t43. 

tionda. Het verbouwen van p-ric. B 12 dan de Dubbele buurt. 
Laagste I . A . Nieuwreld voor f 1510 met voorwaarden en f1800 
zonder voorwaarden. 

's-UraYcuhage. De verbouw van het post- en teiegraafgebouw 
te Dokkurn en het onderhoud van dat gebcuw, van den dag der 
kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding tot 51 Maart 
1897. Laagste J . T . v. d. Mei te Pokkuru voor f 5649. 

' s - U r a v e u l i a g e . H t t bouwen van een fabrieksgebouw, woonhuis 
en kantoor op een open terrein aan den Zuid-Buitensingel. Laagste 
H . K. Hendriks te Nieuwer-Anistel vooa f 18.444. 

' s - U r a v c n h a g e , l iet bouwen eener kerk en houten loods voor 
linnenkamer op bet landgoed Blocmendaal te Lcosduinen. Laagste 
II. Timmur te Meppel veor f 159S7, gegund. 

R a v e l t e . Bet stucadoor-, glas- en verfwerk aan do stoomzuivcl-
fabtiek. Laagste voor stucadoorwerk B. Welleman te Meppel voor 
f 309, voor schilderwerk B. Nijboer te Meppel voor f 230. 

H e l d e r . Het verrichten van verbeteringen van ondergeschikt 
belaag aau werken in de stelling van deu Helder, Laagste H . 
Wijker aldaar voor f 5440. 

K r u b b e n d f j k e . Het dempen nu rioleeren der beide slooten langs 
deu M o r d w e g in de kom der gemeente, benevens het makeu van 
vaugputtcn, goten ea een trottoir. Laagste J . P. Panny aldaar 
voor f 2720. 

L e e u w a r d e n . Het vernieuwen der vaste brug no. 16 genaamd 
Kollumerbrug over het Rijkskanaal van Dokkurn naar Gerben 
Allesverlaat, prov. Friesland. Laagste J . Bakker te Kollum voor 
f 5560, voorloopig gegund. 

M i d d e l b u r g . I el maken en inbangen van houten vloeddeuren 
voor het binuenboofd der weslsluis te Terneuzen. Laagste Q. J . 
Balkenstein le Terneuzen voor f 6440. 

N o o t d o r p . Het bouwen van eene kerk. Laagste B. Krijuen te 
den Haag voor f 9100, gunning binnen 8 dagen. 

Ri j swi jk . Het bouwen van eene kerk met kosterswoning. Inge
schreven werd door J . N . Botermans te Leiden voor f 6649, 
niet gegund. 

R o t t e r d a m . Het vernieuwen van Mnasbocfd no. 4 en het 
uitvoeren vau eenige herstellingen aan de Maa.s- en IJssclhoofdeu 
onder de gemeenten Kralingen, Kapel'eaau de I.lssel en Nieuwerkerk 
aan de IJssel. Laagste ï . Mudue T z . te Lekkerkerk voor f 4996. 

R o t t e r d a m . Het maken van verschillende werken aan de 
cbemischel'abriek te Capelle aan de Ussel. Laagste P. van Linscboten 
te Ktalingen vcor f 19.280. 

R o t t e r d a m . Het onderhouden en herstellen van het gebouw der 
rijksbelastingen H a n de Boompjes en Seheepmakershaven aldaar 
tot en met 31 Maart IS97. Laagste Rudolf Ketelaar aldaar voor 
f 4697. 

U t r e c h t . Het maken eener afheiing langs den oostelijken boord 
van de schutkolk der sluis op het Merwedekanaal, bewesten Utrecht, 
het herstellen der steenglooiing aldaar en het schoren der keerpalen 
in de schutkolk met bijbehoorende werken. Laagste M . Visser te , 
Papendrecbt voor f 4450. 

A D V E R T E N T I E N. 
- B STOOMFABRIEKEN van 2 
C§ D A K P A N N E N , V O R S T E N , B A A N T E G E L S , B A K K E N , C E M E N T - en § 
« - K U N S T Z A N D S T E E N , H Y D R O Z A N D S T E E N , C E M E N T en I J Z E R , JJ> 
O ( s y s t - MONIER) M O Z A Ï E K - en E F F E C E M E N T / T E G E L S , R I E T P L A N K E N , CS 
O T E R R A C O T T A , enz. JJJ 

42 Handel in Metselsteen en andere Bouwmaterialen. =t-
o A. OOSTHOEK ÓL ZOON, Alfen afd Rijn. | 

O Sterk concurreerende prijzen direct op aanvraag, (68) _o 

>• 
>• 

K O N I N & M i N F A I T . 
TOGcj?rV»tscJ? «»cj?eTOisc!7' 
O D ö s T n o e k ^ ö a u roetcxlev 
bou iD/mte r iaile-ro, verfi 
T D a c p l n e o l L G r ) , e^. 
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Alle soorten van 

Z A G E N 
68 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 
Specialiteit 

slechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 
prijzen de Fabriek van 

J. D. DOMINICUS & Só'HNE, 
te Remscheid-Vier inghausen (Rbe ln l . ) 

Gevestigd in 1822. (55) 
Vraag de geïllustreerde Prijscourant 

welke wij U gratis en franco toezenden. 

PORTLANDCEMENT, 
„JOSSON Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres:ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 1 I s 

„ AMSTERDAM, A. E. B R A A T .Fokkc 
Simomstraat 74. (66) 

A A N B E S T E D I N G . 

Op Zaterdag 28 Juli 1894 des na
middags te 2 ' / a uur zal in het logement 
van de Wed. Hain te Serooskerke (Wal

cheren) worden aanbesteed: 

Het bouwen van Eene 
Villa met Stal, Koetshuis en 
Koetsierswoning op de bui
tenplaats „Vrederust" al
daar. 

Begrooting f 95000.00. 

Aanwijzing op het terrein Maandag 
23 en Woensdag 25 Juli a. s. telkens 
des namiddags te 2 ' / 4 uur. 

Bestek en teekeningen liggen van af 
Donderdag 19 Juli a. s. ter inzage in 
het logement van de Wed. Ham te 
Serooskerke en zijn van dien dag af 
op franco aanvrage tegen betaling van 
/' 2.50 verkrijgbaar bij de boekhandelaren 
Van Benthem en Jutting, Langedelft te 
Middelburg en bij den architect J . J . 
van Nieukerken, Elandstraat 48 te 'sGra-
venhage. 

De inschrijviiigsbiljetten moeten vóór 
Vrijdag 27 Juli a. s. 's namiddags 1 
uur franco zijn ingekomen bü den tuin
man M. Kleinepier op „Vrederust" te 
Serooskerke. (Walcheren). 

Inlichtingen verstrekt de architect J . J . 
van Nieukerken, dagelijks des namiddags 
tusschen l ' /a en 21/., uur op zjjn bureau, 
Elandstraat 48 te 's Gravenhage. 

J * VAN DER ENDT & ZoON'S 
STOOMBOEKDRUKKERIJ, 

T E M A A S S L U I S , 

is er geheel op ingericht om alle soorten 
van D R U K W E R K E N met den meesten 
s p o e d tot zeer billijke pijzen te leveren. 

MANMIEIMER 

Portland-Cement-Fabriek, 
FABRIEK ^aSP9^ FABRIEK 

MANNHEIM 
O p g e r i c h t 

1861. 

WEISEN AU 
b'Mniuz. 
Opgericht 

1864. 

Levert haar beproefd en voortreffelijk 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin
dend, onder garantie van de grootste 
bindkracht, gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijks meer d a n 450.000 
vaten. 

HOOFD - VERTEGENWOORDIGERS 
voor de Z u i d e l i j k e Provinciën: 

Wed. A. Terkuhle & van Swijndregt 
Rotterdam. 

Voor de N o o r d e l i j k e Provinciën: 

DE BEER ÓL LEHREN, 
A H S I K R D A M, (60) 

H A N D E L A R E N in 

Marmer en Bouwmaterialen. 

Mij. tut Vervaard, en Lever, van 
Komvmnterialen. 

voorheen DE ERVEN H. TRIP. 
Rotterdam. (77) Utrecht. 

G R O E D E 
Ituitiniii-i (Zeeland.) 

J. A. van de Sande, 
H A N D E L in 

LENGTEMATEN. 

AUGHITBAVEN 
en LUSTEN, 

volgens b e s t a a n d of op t e g e v e n 
p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 
R. W. ROGGENKAMP & Co. 

te Delfzijl (prov. Gron.) 
Profielteekeninijen en Prijs-courant op 

aanvraag gratis. (12) 

KONNED G R O F S M E D E R I J , 
L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

S U H K K P S B O U W W K R F 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Baseer- en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. W 

Zware en lichte Smeewerken, 
A > K E I I S, 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met e e r t i f i c a a t van I ^ l o y d ' s 

en B u r e a u V e r i t a s . 

D E L I N T & G ° , ROTTERDAM. 
NIEUWE HAVEN N°. 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
(59) Vraag dessins enz. 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor het gebruik en bezinkt ot verhard 
nooit. Zy is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBURG", 
(70) Rijswijk (Z.-II.) 

Pl U ' O I I I F ' S v e r f 
tegen is het 

eenig afdoende middel. 
De sterkste proef die denkbaar is. geslaagd met PUEFORD'S 

V E R F . Eene oppervlakte in de kazematten onder den Zeedijk te Vlissingen, 

waar water en salpeter letterlijk met stralen uitliep, blijft tegen alle ver
wachting na gebruik van P U L F O R D ' S V E R F droog en kan 
beschilderd of gewit worden. 

In gebruik bij het Enge lsche Gouvernement . 
Uetengelen van muren voor het behangen vervalt bij gebruik van 

deze V E R F . Is beter dan menie voor het verven van Balken, Kozijnen, enz. 

Proefbussen a f 1.50, f 3.— en f 6—. 
Generaal Agent voor Nederland! 

J . P. L A E R N O E S flK 
te Vlissingen. 

Agent voor Amsterdam en Omstreken; 

B. DE K A N J » , 
Ruijschstraat 20. 
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('.AKKOLINEUH 
„Van Baerle", 

B E N I G E A U E N T I N voor 
\< <l<t-land Kolon iën: 

G, M. BOKS C o . , 
A M S T E B D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) e ii sc. 

P.DOLIUZOON. 
Spiegel-en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

(JTRECHTSCHE LOODWITFA BR1EK, 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
C a t h e d r a a l - , M a t - , G e r i b d - , 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
R U W S P I E G E L - , 

WIT- , KRISTAL- , BROEI en M E L K -
<i \ , A S . 

E 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 
GEBOOEN G L A S en D A K P A N N E N . 

L e n z e n - en P a t r i j s p o o r t g l a z e r . 

(67) G L A S - A S S U R A N T I E . 
S T O P V E R F , D A G L I C H T - R E F L E C T C R S . 

F i r m a G R E V E , U t r e c h t , 
is beter dekkend, lijner, witter en beter 

kleurhoudend dan eenig ander; 
is bekroond door den Ncderl. Sfliildci-shoiiri, 

Tentoonstelling van Decoratieve 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 Ingenieurs. Ciemeeiite-
Arcliitecten en andere Autoriteiten in hunne 
bestekken voorgeschreven;. 

wordt, tot waarborg van erhtlieid, zuiverheid 
en goedgewicht, nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van Zegel, Etiket eu Fa
brieksmerk, welke allen wettig zij n gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur geleverd, des-
verlangd met certificaat van o<i sprong. 

Men leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in iet „N, v. d. Dag" 
dd. 31 Jan. 1887; in de „Huis - en Decoratieschilder" dd. 1 Mei 1887; in de 
„Ingenieur'' dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de„ Schilder" di . 1 Mei 1889 ; in de 
„Opmerker" 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 Dec. 1891. (27) 

Verkrijgbaar bij alle soliede Verfhandelaren en Drogisten. 

T 

Groote voorraad. 

STALEN BALKEN 
in alle courante profielen 
op lengten van 5 tot 
12 Mr . , opklim 
mende 

Wegen 
liet grootere 

draagvermogen 
unnen lichtere pro-

'fielen in staal gebezi 
'worden, waardoor stalen 

bulken voordecliger in hetge-
'bruik zijn dan ijzeren balken. 

H. E. OVING Jr., (74) 
74 Haringvliet, R O T T E R D A M 

DE GROEVEN 
VAN 

/. MEURI1S 
te Andernach a/d H i j » 

leveren sedert 1851: (8) 

la AndernachscheTras 
en Trassteen 

op strengste keur verder: 
DRIJF- of Z W E M S T E E N ; LA-

V A G R O T S T E E N beste en goedkoop
ste SIERSTEEN voor Tuinen,Terrassen, 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E PRIJZEN. (73/ 

8. B R U I G O M , 
AliJÜHUM. 

M i j . tot verv . en lev . van B o u w m a t e r i a l e n 

voorheen DE ERVEN H. TRIP. 
I D ^ J E C X i E I t J E I s r . 

GROEVENPRUZEN. 
Rotterdam. Utrecht. 

LECKABD SLIGCEER, Eonnickendam. 

i 
m 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583 bij de Utrechtsche straat, 

A M S T E R D A M . 

BOYLE's P A T E N T 

Luchtpompventilators 
en Schoorsteenkappen 

Duizenden 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) 

V 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
nltmnnteiid fabrikaat en billijke prijs. (76) 

BIJVOEGSEL van het technisch gedeelte van „Architectura" van Zaterdag 14 Juli 1894. 
Mnandelijksche prijsopgaaf*, zonder verbinding van eenige M E T A L E N enz. (Volgens de prijscourant, van J. BIBOH & Co., 

Ingenieurs cn Exporteurs van Machineriën te Londen en Liverpool, Juli 1894.) Levering franco aan boord Liverpool of Londen. 

WELIJXEB per 1000 K G . 
plaatijzer voorBcheops-en brug' 

genbouw 
Bost" 

ld. 
di. 

ia. voor masten, enz 
Ketclplatcn « B e s t " . . 

id. „ B e s t best" . 
id. „ B e s t best best" . 
id. „ E x t r a triplo best 

voor zoor moeielijk Henswcrk 
Geribde vloerplaten . 
Yorkshire ketetplaten (Low-

moor) van af 
id. id . (Andere merken) 

Boek-en kraaUjxer voor scheept
en bruggenbouw . 

„ B e s t " hoekijzer 
„ B e s t best" ld. 
T ijzer . 
Kraal ï ijzer . . van al 
U. tot k n i e ë n cn spanten ge

bogen meer: 
Kli.iknagclijzer, gewoon . 

i n „ b e s t " . . 
i , i . „ b c s t best" voor ketolw. 

StaafUser, Welsh 
i,i S c h o t « c h f. a. b. Glasgow 
i j . Gewoon North Staffordshire 
ld. Best id . • 
id. Superieur id. 
A. South Staffordshire. Marked 

loirs. List brands . 
„ L o w m o o r ' 
Yorkshire, andere merken 

Sphkerstaven • • 
Zweedsch staulijzer, gewalst . 

id. gehamerd. 
Belg. id.No. I f. a.b. Antwerpen 

, Spijkerstavcn id. id. 
(iootijzer id. id. 

' I ijzer, van af. 
" Draadnagels No.5 —7 

(per 100 K G . ) . 
Bandijzer, gewoon . 

superieur 
Baalband N SO, breed 21.1 inH 
Export blik . 
Blik „ W o r k i n g up" kwaliteit . 
GegHiw.ii.gegolidblikNo.24BG 

id. id. id . No . 26 id. 
id. plat id. No. 20 id . 
U . id . „ b e s t best", koud ge
walst cn uitgegloeid No.24BG 

Gehamerde staven 
Hielstukken, ruw besmeed 
Steven id. id . id . vanaf 
Krukassen, afgewerkt 
Scheepsseliroefasscn.ruwufgedr. 
Getrokken ijzeren stoompijpen. 
Hulpstukken daarvoor . 
Ge tokken ijzeren gasp'ypen . 
Hulpstukken daarvoor 
Gegalvaniseerde gaspijpen 

„ hulpstukken . 
IJzeren ketelpijpen (lapwelded). 
Ledikant pijpen 
Gegoten ijzeren gokhuizen 

id. id. sokken en spie-
einden uitgeboord en afgedr. 
. id. bestreken met D r . Angus 
Smiths oplossing, moer: 

Gesmeed roosterijzer • • 

R U W . o r GIETIJZER 
per 1000 K t ; . 

Schotsch O. M . B . N o . 1 
Gartshcrrio N o . 1 

id. N o . 3 . . 
Cleveland No. 3, voor 

gietwerk 
id. N o . 4, voor 

smeedijzer-bereiding . 
Uumherl. hematiet No 1 

i d . i d . No. 3 
Koude lucht-houtskool 

No. l roor gietwerk 
Koude lucht-houtskool 

No. 5 voorsmeed'rjzer-
bereiding 

« u d d e l s u v e n en blokken 

dulden. 

»8,3l 
64,14 
69,98 
87,47 
99.13 

116,63 
64.14 

209,93 
198,28-233,26 

55,40 
61,23 
72,90 
58,31 
64.14 

89,16 
64.14 
69,98 
81,64 
5 8,31 
58,31 
65,60 
71,44 
83,10 

94,76 
215,76 
204,09 
69,98 
98 22 

102,05 
52,48 
55,40 
55,40 
52,48 

7,87 
68,51 
74,3.ï 
78.73 
78,73 
90,39 

113,72 
131,21 
110.80 

131,21 
186,60 
198,27 
419,86 

606,47—991,34 
233,26 — 279,91 

65 

ld 

2 5 
Ja 

Perro mangaan 80 pCt. 

104,97 
40,82 

43,4 

1,45 
61,23 

15,08 
29,15 
«7,70 

SI,28 

20,85 
26,83 
26,40 

99,13 

93.30 
58.31 

145,78 

S M E L T I J Z E R eu 
S T A A L per 1000 K G . 

Scheeps- en brngplaten . 
Ketelplaten . . . 

id . vuurkast kwaliteit • 
Staafstaal . 
Baaiband . 
Blik 
Zacht i d . om op te werken 
Hoek- en kraalijzer. 
Kraal T ijzer 
I i jzer . 
Spoorstaven, zware j i. d. naas-

id. middelsoort! te haven 
id. lichte | b. d. fabr. 

Tramrails . . . . 
Gerecdschapstaal, gewoon 

id . speciaal 
Veerenstaal van af . . . 
Gietwerk in staal, speciaal id . 

D R A A I ) per 1000 KG. 

Gewalst ijzerdraad v. omheining, 
uitgegloeid en geolied Nrs. 0-5 

l d . gegalvaniseerd id. 
Ge walst staal draad v.omheining, 

uitgegloeid en geolied Nrs.0-6 
l d . gegalvaniseerd id. 
Getrokken ijzerdraad voor om

heining, geolied N o s . O—8 
l d . gegalvaniseerd id. 
G e t r o k k e n staaldraad voor o m h e i 

n i n g , uitgegl. en geol. N o s . 0 8 
l d . uitgegloeid cn gegalvanis. 
Prikkel heiningdraad 2 draads. 

Id. id . 4 draads. 
Id. thickset 2 „ 
Id. id . 4 „ 

Telegraafdraad Nos. 0 — 8 

KOOI) K O P E K . 
Chili staren per 1000 K G . 
Gietelingen l i . S . id . • 

id . taai (Toughcake) id. 
Staven, platen cn dubbclingid. 
Bodems id. . . . 
Draad por K G . 
Gesoldeerde pijpen id. 

ijpen zonder naad id. . 
G E E L M E T A A L per K G 

Staren . . . . 
Duhheling 
Soldeerwerk 

MESSING per K G . 
Gewalst messing . • 
Bladmessing . . . 
Bodems . . . . 
Gesoldeerde gaspijpen 
Getrokken ketelpijpen 

id. condensorpijpen 
Draad . . . . 

TIN per 1 0 0 0 KG. 
Kngelsch in staven (in kisten 

van 203,21 K G . ) . . . 
id. id. best gezuiverd. 
id. gietelingen . 

Straits tin f pakhuis Londen) 

ANTIMONIUM p. 1000 KG. 

Galden. 

59,77 
6.3,60 
71,44 
68,51 
80,18 
84,56 
92,22 
56,85 
67,06 
64,14 
43.74 
49,56 
58,31 

87,47—104,97 
909,93—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 

146,11 
501,50 
489.84 
577,31 
612,30 

0,65 
0,73 
0,76 

0,47 
0,47 
0,47 

0,57 
0,62 
0,65 
0,73 
0,57 
0,68 
0,57 

863,05 
874,71 
851,38 
816,40 

454,85 

ZINK per 1000 K G . 
Zuiver buitenlandsch 
Hard 
Bladzink No. 8 en daarboven 

LOOD per 1000 K G . 
ji Engclsch pig . 
j Spaansch id. . 
i Bladen cn staven . . . 
Waterpijpen . . . . 

l| G a s p i j p e n . . . . . 

S T E E N K O L E N p. 1000 K G . 
j South Wales stoomkolen le kw. 

Id. 
Lancashire 

l d . 
Newcastle 

l d . 

id . 
id. 
id . 
id . 
id. 

2e 
le 
le 
lo 
2e 

Dubbel gezift meer: 

CEMENT p.vatv. 181.44 K G . 
Portland . 
Romcinsch . 
Vulcaan- of voegeement. 

V U U R V A S T E S T E E N per 
1000 stuks. 

Schotscho . 
South Wales . . . . 
Kiezel . . 

V E R F S T O F F E N p. 100 K G . 
Loodwit gemalen . . . 

Id. aan stukken 
Mcnio zuiver . . . . 
Oranje menie . 
Loodglit . . . . . 
Zuiver zinkwit 
Rahtjcn's sctiecpscompo.itie 
Sims' i d . 

OLIËN per liter. 
Ongekookte lijnolie 
Gekookte id . 
Terpent i j» . 
Raapolie . . . . . 
Colza 
Katocuzaadolio 
Reuzel „ , 
Olijf „ . . . 
Osscnpoot „ . 
Spermaceti „ No. 1 
Palmolie per 100 K G . . 

T E E K eu P E K . 
StocKholmer teer per vat 
Archangel „ „ 
Kootteer „ 
Pek, Zweedsche por 100 K G . 

n Was „ „ M 

„ Engelsche „ „ „ 
Huis, zwarte „ „ „ 

„ amber „ „ „ 
geel „ „ „ 

M A C H I N E P A K K I N G p .KG. 
Pakking met elastiek hart . 
Tuck's pakking 

l d . genuino 
Id . triplo . . . . 
Id. metallieke 

Asbest pakking (best) . 
Beldam's pakking . 
Asbest millboard per 100 K G . 

Gullen. 
191,49 
1.11,21 
212,18 

110,80 
106,43 
119,55 
131,21 
125,38 

7,87 
7,00 
7.00 
6,41 
6.11 
5,54 
0,29 

3.40 
5,04 
9,48 

23,70 
32,59 
« 7 , 4 0 

20,99 
16,91 
28,00 
19,83 
28,01) 
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 

11,85 
8,89 
5,43 
7,58 

H , -
6,12 
5,83 
6,41 
8,16 

1,63 
1,53 
2,93 
5.87 
3,27 
4,57 
5,22 

65.32 

SCHROEFBOUTEN eu MOEKEN per 100 KG. 
i inch. 7 . V , 

12.7 15.88 
18.95 15.74 
17.49 15.16 
16,03 14.29 
15.16 13.70 
14.00 12.83 

VA 
19 

14.00 
13.41 
12.83 
12,24 
11.95 

Bouten mot vierkanten kop en moer, diam. j 
lang beneden 50.8 mM. . . . ƒ 

„ 50.8 tot 76.2 „ . . . . 
„ 76.2 „ 114.3 „ 
„ 114.3 „ 152.4 „ 
„ 152.4 mM. en daarboven . . . . 

Met zeskanten kop ƒ 1.17 per 100 K G . meer. 
Vierkante moeren, getapt . . . . 
Zeskante id. id 21.86 18.36 17.10 
Gegalvaniseerde dekbouten . . . . 20.99 19.24 

K L I N K N A G E L S per 100 K G . 
Gewone brug- of scheepskwalitoit . . . 13.41 11.53 11.95 
„Best" 13.70 11.83 11.14 
„Beitheat" 14.87 14.00 13.41 
-Best best" ketolklinkbouten . . 13.74 14.53 14.00 

V . 
22.2 
14.00 
13.4 1 
11.83 
11 24 
11.95 

Met zeskante moer / 1.75 per 100 K . G . meer. 
16.77 14.87 14.19 14.29 14.29 14.29 14.29 

17.10 17.20 17.20 1 .20 

1 
25.4 
14.00 
13.41 
12.83 
12.24 
11.95 

«Vl 
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 

11.95 
12.24 
13.41 
14.00 
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Tweede Jaargang No. 29. Zaterdag 21 Juli 1894. 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amic 

TECHNISCH GEDEEIJ TE. 

A d v e r O n t l ë n ia dit blad kotten van 1—6 regels 
00 cents, iedere regel meer 10 cent». Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgevers i 

J. VAN DER ENDT & ZOOM, 
M A A S S L U I S . 

A l l o i i . l v e r l e i i d i ii in A R C H I T E C T U R A dpjenOTRen 
worden g r n t i a geplaatst in BB A M B A C H T S M A N , Vak

blad voor Tiinmerliedeu, Metselaar», Machinisten, Smedec, 
Ververs, enx. 

J. A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

A M B A C H T S O N D E R W I J S . 

Ik weet niet in hoever het by het meerendeel mjjner lezers 
instemming vindt, dat ik uit de niy toegezonden jaarverslagen 
van Ambachtsscholen telkens vrij uitvoerige uittreksels in 
dit blad opneem. My komen zy voor niet bepaald onder
houdende lectuur te zyn, maar zij geven met elkaar een 
beeld van den stand van een tak van onderwijs, die, in 
vergelijking niet hetgeen voor het onderwys der hoogere 
standen gedaan wordt, nog altyd stiefmoederlijk is bedeeld. 
En daar elk jaarverslag getuigenis aflegt van het nut van 
de ambachtsscholen voor en de toenemende waardeering 
ervan door de betrokken klassen der maatschappij, meen ik 
goed te handelen door, zoover de ruimte in dit blad toelaat, 
mede te werken aan het openbaar maken dezer verslagen. 

Voor enkele weken reeds gewerd my het eerste jaar
verslag vau de op 19 Juli 1893 geopende Ambachtschool 
van Alkmaar en omstreken. 

Niettegenstaande de school eerst sedert korten tyd in werking 
is en er alzoo van resultaten van het aldaar gegeven onderricht 
nog geen sprake kan zyn, bleek toch reeds herhaaldelijk, vooral 
van de zyde der arbeidende klasse, dat deze inrichting geheel 
beantwoordt aan de wenschen en behoeften vau den ambachts
stand en zich eene gunstige reputatie onder de bevolking van 
het noordelyk gedeelte van Noordholland heeft verworven. 

Als bewijs daarvan mag worden aangevoerd, dat meermalen 
belangstellenden uit Alkmaar en omliggende gemeenten, waar
onder vele ouders van aanstaande leerlingen, met groote vol
doening de schooi bezochten en vooral dat 57 knapen zich in 
Maart 1.1. aanmeldden om als nieuwe leerlingen der school te 
worden toegelaten, waarvan na afgelegd examen 48 werden 
aangenomen. Één der leerlingen, die in het eerste leerjaar het 
onderwys had gevolgd, verliet by den aanvang van het tweede 
leerjaar de school. Dientengevolge ving het tweede leer
jaar in April 1894 aan met 96 leerlingen, 
door hen beoefende ambachten zyn ingedeeld, 

de 

klasse 
19 
16 

8 
6 

~7fT~ 

2e klasse 
19 
15 

7 
6 

4 8 ~ 

le 
timmerlieden 
smeden 
meubelmakers 
schilders 

totaal 
Van deze 96 leerlingen zyn er 34, 

Alkmaar woonachtig zyn, als: 
5 uit Bergen, 2 uit St. Pankras, 
4 „ Koedyk, 2 „ Hensbroek, 
-1 Heerhugow., 2 „ Egmondbinnen, 

2 , Z. en N.-Scherm., 
1 . Zjjpe, 

die naar 
als volgt: 

totaal 
38 
31 
15 
12 

~~96 
wier ouders buiten 

1 U i t S e l l 1. 

n Oudorp, 
, Heiloo, 

Zuidscharw., 
Schagen, 
Otterbeek, 
Castricum, 

e " 1 uit Aliuenuiu (prov. Friesland). 

Deze groote toevloed van leerlingen levert wel liet bewijs 
van den goeden naam der school, doch doet tevens een zeer 
ernstig bezwaar ontstaan. 

Bij het oprichten der Veret niging toch werd berekend, 
dat de school, zelfs bjj het, meeste succes, door ten hoogste 
100 leerlingen zou worden bezocht. Thans is dat maximum 
reeds nagenoeg bereikt, niettegenstaande het 3e leerjaar van 
den driejarigen cursus nog moet aanvangen. 

Zoowel bij het stichten van het gebouw, waarin de school 
is gevestigd, als by het berekenen van de vermoedelijke 
kosten en in verhand daarmede van de bedragen der te 
verleenen subsidiën, werd gemeld maximum van 100 leer
lingen als maatstaf voor de benoodigde minne en de ver
eischte geldmiddelen genomen. 

Nit de school ook het ven rouwen der arbeidende klasse 
in de buitengemeenten heeft gewonnen en gebleken is, dat 
de inwoners uit zelfs ver buiten Alkmaar gelegen gemeenten 
zich vele opofferingen getroosten om hunne zonen in staat 
te stellen het ambachtsonderwijs te genieten, mag wor
den aangenomen, dat het getal der leerlingen in April 1895 
met p. m. 50 zal toenemen, en tevens, dat met het oog op 
de uitbreiding der middelen van verkeer tusschen Alkmaar 
en de meeste in Holland's Noorderkwartier gelegen plaatsen 
(stoomtram Alkmaar—Purmerend, lokaalspoorweg Alkmaar— 
Hoorn), de toevloed van leerlingen uit de buitengemeenten 
eerder zal vermeerderen dan verminderen. 

Er belmoren dus maatregelen te worden genomen tot uit
breiding van lokaliteit en onderwijzend personeel en tot 
vermeerdering der inkomsten, opdat by den aanvang van 
het 3e leerjaar in April 18!'"> nieuwe leerlingen toegelaten 
en behoorlijk onderwezen kunnen worden. Voor meer dan 
100 leerlingen toch is in het schoolgebouw geene plaats en 
zyn de onderwijskrachten niet voldoende. 

Uitbreiding van lokaliteit met eene sraids- en eene tim
merwerkplaats, alsmede vermeerdering van het onderwijzend 
personeel met een leeraar in het lyn- en vakteekenen, 
een sinids- en timmermansbaas zyn dringend nood-
zakelyk, wil de school aan haar doel kunnen beantwoorden 
en niet in haar derde levensjaar te gronde gaan. 

Ingevolge de in de ledenvergadering van 29 Maart II. 
verleende machtiging is liet Bestuur dan ook reeds werkzaam 
om terrein voor de uitbreiding van lokaliteit en vermeer
dering van inkomsten ter aanstelling van nieuwe onderwij
zers te bekomen en er tevens op bedacht den werkkring 
der Vereeitiging te vergrooten. 

Die uitbreiding van den werkkring kan geschieden door 
aan de school onderwys te doen geven in het machinebank-
werken en in de eerste beginselen der werktuigkunde, waardoor 
aan de leerlingen, die den driejarigen cursus met gunstigen 
uitslag hebben afgeloopen, de gelegenheid kan worden geopend: 
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1 °. ee-ie plaatsing als machinist of bankwerker op fabrieken 
te bekomen; 

2°. deel te nemen aan het examen ter verkrijging van di
ploma A, zjjnde het bewijs van bekwaamheid als tweede 
machinist op de schepen uitsluitend bestemd voor de 
vrachtvaarten als derde machinist op alle koopvaardij
schepen. (Zie art. 8 sub 3 van het kon. besluit van 
18 Maart 1891. St. 76, gewijzigd bjj kon. besluit van 
8 Mei 1893, St. 81. 

Tevens worden er maatregelen overwogen om aan de 
school een ntrcus in het hoefbeslag te verbinden, ten einde 
de hoefsmeden uit Holland's Noorderkwartier, die thans ter 
bijwoning van dien curcus naar Haarlem moeten reizen, in 
staat te stellen meer in de nabijheid hunner woonplaatsen 
dat onderricht te ontvangen en tegelijkertijd aan de leer
lingen der school, die het smidsambacht beoefenen, de gele
genheid te geven dat onderwijs bjj te wonen en zich ook 
daarin te bekwamen. 

Deze uitbreiding van den werkkring kan zonder vermeer
dering van kosten geschieden, daar de tegenwoordige smids
baas in staat is de practijk van het raachinebankwerk 
te onderwijzen en er by de aanstelling van den nieuwen 
smidsbaas en van den nieuwen leeraar in het lijn- en vak-
teekenen kan gezorgd worden, dat personen worden benoemd, 
die in het hoefbeslag en in de beginselen der werktuig
kunde onderwijs kunnen geven. 

Voor het geven van onderwijs in de theorie van het 
hoefbeslag moet een gediplomeerd veearts aangewezen wor
den, wiens belooning zal kunnen gevonden worden uit sub-
sidiën. die van landbouwvereenigingen mogen verwacht 
worden. 

Bovendien zal tot het verstrekken van theoretisch onder
wijs in de werktuigkunde aan de school toch overgegaan 
moeten worden, ook al wordt de werkkring der Vereeniging 
niet uitgebreid, daar aan de Burgeravondschool dat onder
richt niet wordt gegeven en de leerlingen der Ambachts
school van dat onderwys niet langer verstoken kunnen blyven. 

Het Bestuur vertrouwt, dat de uitbreiding van den 
werkkring der Vereeniging, door de opleiding van machi
nisten en hoefsmeden daaraan te verbinden, ten gevolge 
zal hebben, dat de sympathie voor de school zal toenemen 
en de bydragen van gemeenten, vereenigingen en particulieren 
zullen vermeerderen. 

De vermeerdering van inkomsten is noodzakelijk om het 
verder voortbestaan der school te verzekeren en om te 
verhinderen, dat de school juist tengevolge van haren grooten 
bloei en niettegenstaande hare gunstige reputatie onder de 
arbeideude klasse van Noordholland, reeds by den aanvang 
van het derde schooljaar van den eersten cursus hare deu
ren voor nieuwe leerlingen moet sluitem. 

De geschiedenis der school is in het kort de volgende: 
Nadat dertig jaren geleden de wet op het M. O. aan de 

groote gemeenten in ons land de verplichting had opgelegd 
om voor het onderwys aan aanstaande ambachtslieden zorg 
te dragen, werd enkele jaren later te Alkmaar een Burger
avondschool opgericht. Die school leidde van den aanvang 
af tot op twee jaren geleden een meer dan kwynend be
staan. Het aantal leerlingen was by het openen op 15 
September 1869 29 en steeg in al die jaren niet hooger 
dan tot 39, terwyl over een tijdsverloop van 18 jaren 
slechts aan 31 leerlingen na afgelegd eindexamen een 
diploma werd uitgereikt. De oorzaak der onvoldoende resul
taten dier school mag niet worden toegeschreven aan het 
onderwyzend personeel, doch moet geheel worden geweten 
aan het leerplan, dat geen rekening hield met de behoeften 
van aanstaande ambachtslieden tot het ontvangen van on-
derwys in het teekenen en in de theorie van leervakken, 
d ie uitsluitend betrekking hebben op het gekozen ambacht. 

Van de 37 uren, gedurende, welke destijds wekel-jks onder
wys werd gegeven, werden slechts 16 uren besteed aan het 
onderwys in het teekenen. De overige uren waren bestemd 
voor het ontvangen van onderwys in de Nederl. taal, geschie
denis en aardrijkskunde, reken-, stel-, meet- en wiskunde, 
natuur- en werktuigkunde en scheikunde, evenwel zonder 
tevens dat onderwys dienstbaar to maken aan het beroep 
of het ambacht door de leerlingen uitgeoefend. Dit was dan 
ook destijds onmogelijk, omdat de leerlingen de meest hetero
gene beroepen en ambachten uitoefenden. Van de 556 leerlin
gen, die gedurende 18 jaren die school bezochten, beoefenden 
nog niet de helft de eigenljjk gezegde bouwvakken. 
De overige leerlingen waren aanstaande onderwyzers, kan
toorbedienden, slachters, barbiers, enz., die tegelijk met de 
timmerlieden, smeden, schilders, enz. werden onderwezen en 
alzoo evenzeer o. a. onderwys in het bouwkundig tee kenen 
ontvingen. 

De commissie van toezicht stelde op grond der verkregen 
ervaring eene zoodanige reorganisatie van de school en van 
het leerplan voor, dat de school voor het vervolg slechts 
zou worden bezocht door hen, die voornemens waren zich 
toe te leggen op een ambacht, tot de uitoefening waarvan 
teekenen een onmisbaar vereischte is. Voor het onderwys 
in het teekenen zou de helft van het aantal lesuren per 
week, dat op 60 uren werd gebracht, moeten besteed wor
den, terwyl volgens dat voorstel gedurende de overige uren 
onderwys zou worden gegeven in de Nederl. taal, in het 
rekenen en de beginselen der meetkunde, en in de eerste 
beginselen der natuur- en werktuigkunde, een en ander 
evenwel geheel ingericht met het oog op de beboetten van 
aanstaande ambachtslieden en in verband met de door hen 
uitgeoefende ambachten. 

Eerst twee jaren later mocht de commissie de voldoening 
smaken, dat haar voorstel nagenoeg onveranderd door den 
gemeenteraad werd aangenomen. 

Met het optreden van denheer DE GROOT als Directeur en 
uitvoerder van het nieuwe leerplan begon de Burgeravond
school te bloeien. De nieuwe cursus werd geopend met 59 
leerlingen, welk getal het volgend jaar tot 11 7 steeg, nadat 
de ingezetenen zoowel uit de mededeelingen der leerlingen 
als uit de tentoongestelde teekeningen hadden bespeurd, dat 
het onderwys aan de behoeften van aanstaande ambachts-
litden te gemoet kwam. De oude schoollokalen werden to 
klein om de toestroomende leerlingen te herbergen en op 
onbekrompen wyze deed de Gemeenteraad binnen enkele 
maanden een nieuw gebouw verrijzen en zorgde hy voor 
vermeerdering van onderwijskrachten. 

Uit de reorganisatie der Burgeravondschool volgde de 
oprichting van de Ambachtsschool. 

Toen de Commissie van Toezicht op het M. O. de be
sproken reorganisatie voorbereidde, bestond er nog in 't minst 
geen vooruitzicht op de medewerking der Regeering ter be -
vordering van het onderwys in de praetyk der ambachten. 

Geen wonder dus dat de Commissie het oprichten van 
een ambachtsschool van wege de gemeente tinantiëel te be
zwarend achtte en zich onthield om dienaangaande eenig 
voorstel aan de gemeente te doen. 

Weldra echter kwam er in de inzichten der Regeering ten 
opzichte van het ambachtsonderwys eene zeer gunstige ver
andering. Toen dan ook bleek, dat de Regeering genegen 
was het particulier initiatief met betrekking tot het ambachts
onderwys krachtig te steunen, meenden de tegenwoordige 
leden van het Bestuur der Vereeniging „de Ambachtsschool 
voor Alkmaar en Omstreken", dat het oogenblik gekomen 
was om de oprichting eener ambachtsschool te Alkmaar voor 
te bereiden. Zjj deelden ten volle het gevoelen van den 
Minister van B. Z.. dat het zorg dragen voor de practische 
vorming van den ambachtsman eene daad van rechtvaardig

heid is en waren van oordeel, dat het opheffen van den 
kwijnenden toestand, waarin de ambachtsnijverheid ook in het 
noordelijk deel van Noordholland verkeerde, het meest zon 
bevorderd worden door eene meer zorgvuldige opleiding van 
den aanstaanden ambachtsman dan tot dusver in de werk
plaatsen geschiedde. 

Gesteund en voorgelicht door den heer DK GROOT, ont
wierpen zy het. plan tot het stichten der Vereeniging „de 
Ambachtsschool voor Alkmaar en Omstreken". 

Alvorens evenwel met dit plan in liet publiek op te treden, 
verzekerden zjj zich of er te Alkmaar werkelijk sympathie 
voor hun voornemen bestond. A l zeer spoedig bleek, dat 
vele ingezetenen met hunne denkbeelden instemden en binnen 
zeer weinig weken was eeue som van / 6000. — als rente
loos voorschot bijeengebracht ter bestrijding der oprichtings
kosten. 

Toen het particulier initiatief zoo krachtig had gesproken, 
mocht aan het welslagen der onderneming niet langer wor
den getwijfeld. 

In eene bijeenkomst der deelnemers in de rentelooze lee
ning, gehouden te Alkmaar op 15 Maart 1892, werd de 
Vereeniging opgericht en werden de statuten vastgesteld, 
welke by Kon. Besluit van den 14 Juni, No. 26, d. a. v. 
werden goedgekeurd. 

Het Bestuur had intusscheu adressen gericht tot de Be
sturen der gemeente Alkmaar en omliggende gemeenten, tof 
de Provinciale Staten en tot den Minister van Binnenlanksche 
Zaken, inhoudende het verzoek om door het verleenen van 
jaarlyksche subsidiën de Vereeniging in staat te stellen het 
in hare statuten omschreven doel „de opleiding van jonge
lieden tot bekwame ambachtslieden te bevorderen" te be
reiken. 

Aan de geuite wenschen werd voldaan. 
De gemeente Alkmaar gaf het voorbeeld door het ver

leenen van een jaarlyksch subsidie van /' 2500.— en het 
stichten van een gebouw, waarin de school zon worden 
gevestigd. 

In de najaarsvergadering der Provinciale Staten van Noord
holland van 4 November 1892 werd het voorstel van Ge
deputeerde Staten tot het verleenen van een jaarlyksch 
subsidie van f 2000.— goedgekeurd, terwyl door de aan
neming der Staatsbegrooting voor 1893 aan de Vereeniging 
van Rijkswege een subsidie van f 6000.— werd gegeven. 

Op den 1 Juli 11- kon het nieuwe schoolgebonw aan de 
Vereeniging in gebruik worden gegeven. 

Het Bestuur der Vereeniging had intusschen zorg gedragen 
voor de benoeming van eenen Directeur en van de benoo-
digde onderwijzers. 

Daar de Ambachtsschool vooral voor de zonen der arbei
dende klasse in het leven is geroepen, behoorde het school
geld voor niet onvermogenden zoo laag mogelyk te worden 
gesteld en moeten onvermogenden gratis daarop worden 
toegelaten. 

Het schoolgeld bedraagt, naar gelang van de gegoedheid 
der ouders, / ' 6.—, /'12.— of ƒ 2 4 . — per jaar voor iederen 
leerling, terwijl voor meerdere leerlingen uit hetzelfde gezin 
de helft van het schoolgeld per leerling zal worden geheven. 

Aan de school wordt onderwys gegeven in de kennis en 
het gebruik van werktuigen, gereedschappen en materialen, 
>n het praktisch beoefenen van ambachten (voorloopig zyn 
als ambachten aangewezen het smeden, timmeren, meubel-
maken en verven) en in het band-, rechtlijnig- en vakteekenen. 

Aan subsidiën werd in 1893 ontvangen eene som van 
ƒ 9250.—, als: 

1°. f 6000.— van het Ryk, 
2°. ƒ 2000.— van de Provincie Noordholland, en 
3°. /' 1250. - van de gemeente Alkmaar. 
Laatstgemeld bedrag is de helft van de jaarlyksche bij

drage door den Raad dier gemeente, by na te melden be
sluit aan de Vereeniging toegekend. 

Aan jaarlyksche contributiën en bydragen van particulieren 
werd in 1893 geïnd eene som van f 378.—. Kon hier
boven met ingenomenheid worden opgemerkt, dat de toevloed 
der leerlingen de verwachting verre had overtroffen, eene 
tegenstelling daarmede vormt het feit, dat het getal der 
leden van de Vereeniging, op het einde van 1893, het ge
raamde cjjfer van 100 nog niet had bereikt. K e r n - belang
rijke uitbreiding van het ledental is noodzakelijk om aau 
de stygende uitgaven, die tengevolge van den grooten bloei 
der school mogen verwacht worden, het hoofd te kunnen 
bieden en het eventueel verhoogen der te verleenen subsidiën 
te bevorderen. Alleen wanneer het particulier initiatief 
krachtig werkt, kan op medewerking der Staatslichamen 
worden gerekend. 

Bovendien werd in 1893 door de navolgende gemeenten 
en corporatiën eene som van /' 2 1 5 . — bjjgedragen, als: 

1°. door de gemeente Heiloo /' 100.— 
2°. „ , „ Bergen , 25.— 
3 #. „ „ „ Oudkarspel . . . . „ 25.— 
4°. „ „ „ Noordscharwoude . . „ 25.— 
5°. „ „ „ Oudorp „ 10.— 
6°. , „ „ Oterleek „ 10.— 
7°. , n Koedijk „ 5 — 
8°. door het departement Alkmaar der Maat

schappij t o t Nut van 't Algemeen . . „ 10.— 
9°. door de Afdeeling Alkmaar der Maat

schappij t o t bevordering der bouwkunst. „ 5,— 
Aan schoolgelden werd in 1893 ontvangen eene som van 

/' 168.— en wel van: 
5 leerlingen tegen /" 24.— schoolgeld per jaar. 
9 „ „ „ 1 2 . „ tl n 

17 „ i , 6. „ ,, „ 
14 3 

Aan 14 leerlingen werd kosteloos ondeiwys verstrekt. 
Het schoolgeld werd geregeld betaald. 

HOOGE T E M P E R A T U R E N . 

Ter beantwoording van eene briefkaart uit Groningen — 
onderschrift onleesbaar — : „By hoeveel graden treedt de 
kersroode gloeihitte op;" dient het volgende: 

Beginnende roode gloeihitte . . . . 525 graden C. 
Donker „ „ . . . . 700 „ „ 
Kers- „ „ . . . . 850 „ 
Helder „ „ . . . . 950 „ „ 
Gele gloeihitte 1100 „ „ 
Beginnende witte gloeihitte 1300 
Volle „ „ 1500 „ 
Voor het meten van temperaturen tot het begin der 

roode gloeihitte bestaan goede, onder aanwending van ge
comprimeerde gassen gevulde kwikzilverthermometers, die 
door SCHOTT & G E N te Jena vervaardigd, tot 550 graden 
bruikbaar blyven. 

J . L . T. 
Mülheim a/d Ruhr, Juli 1894. 

H E T I J Z E R IN H E T O U D E E G Y P T E . 

Sedert 60 jaren is het Delta-land aan den Nyl het meest 
gewaardeerde stndieland voor den oudheidkundige geworden. 
Kunstschatten in edele metalen, meesterlijk bewerkt en van 
den zeldzaamsten aard werden gevonden en aan tiuropeesche 
musea toevertrouwd. Tevergeefs echter zocht de archeoloog 
naar het yzer, het onedele metaal, hoe begeerig hy ook 
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naar een dergelijke vondst uitzag, want sedert dien tijd 
rees de vraag, of de oude Egyptenaren — ca. 3000 jaren 
vóór Chr. - het ijzer bij hunne bouwwerken bezigden, 
terwijl de uitspraak, met het oog op het niet aantreffen, 
dikwerf ontkennend luidde. Het eenigste stuk ijzer, uit die 
oudheid stammende, is een gedeelte van een werktuig, in 
1837 door den Engelschman HILL , bij het uiteenspringen 
van eenige steenlagen van een der pyramiden in een iuweu-
digen weg gevonden. Dit merkwaardig overblijfsel is eene der 
grootste zeldzaamheden in de verzamelingen van het Britsche 
museum en heeft een ouderdom van bjjna 5000 jaren. 

Alle twijfel of de Egyptenaren kennis hadden van het 
gebruik van ijzer, moet intasschen wel verdwijnen, als inen 
de wonderbare bouwgewrochten uit de glansperiodeu van huu 
bestaan, tijdens de vierde, twaalfde en achttiende dynastie, 
en d e daarbij ten toon gespreide blyken van technische 
kennis en bedrevenheid in de ambachten, aan een onderzoek 
onderwerpt. 

Die wonderwerken getuigen, dat de bouwkuude bij het 
Nfjlvolk als de voornaamste kunst werd beschouwd, want 
anders zouden hunne steenkolossen wel niet de namen van 
zoovele meesters in dit vak aan de vergetelheid hebben 
onttrokken, terwijl die van beeldhouwers, dichters, toon
kunstenaars, ja zelfs van staatslieden en krijgsoversten 
daarop slechts spaarzaam zijn vereeuwigd. Met volle recht 
konden dan ook hunne priesters, uit welke kaste of stand 
de bouwmeesters voortkwamen, met het oog op deze onge
ëvenaarde kunstvoortbrengselen aan SOLON (-j- 5 5 0 vóór Chr.) 
toen hij hunne heiligdommen bezocht, de woorden toevoegen: 
„Grieken, gy' zyt maar kinderen!" 

Zouden nu de oude Egyptische bouwmeesters deze tallooze 
beeld- en steenhouwwerken in de hardste steensoorten, als 
porfier, graniet en basalt met die groote scherpte hebben 
kunnen uitvoeren, zonder van ijüer en staal gebruik te 
maken ? Dit te wülen gelooven, is toch den vakman onmo
gelijk. De gereedschappen der steen werkers, volgens de 
afbeeldingen op de gedenkteekens, een beitel en spitshamer, 
bestaande uit eene metalen punt van eeu houten steel voor
zien, kunnen, wat den vorm betreft en met het oog op de 
hardheid van het bouwmateriaal, slechts uit ijzer of liever 
staal worden gemaakt. Dit oude volk moet dus het staal 
ook hebben kunnen harden. Men bedenke slechts, welke 
ontzettende moeite het den Franschen ingenieurs later nog 
veroorzaakte, in de reeds verweerde basis van den obelisk 
van Luxor, toen hij per schip naar Frankrijk gebracht zou 
worden, een insnijding van slechts een halven meter diepte 
te maken. Zelfs de beste stalen beitels werden daarby na 
korten tijd stomp. 

Ook in de Egyptische opschriften vinden wij het ijzer ver
meld. De oudste inscription zyn wel die uit den tijd van den 
pharao TUTHMOSIS III, op de tempels van Luxor en van 
Karaak, waarby behalve goud, zilver en gevangenen, ook met 
yzer gevuld vaatwerk als krygsbuit is afgebeeld. In latere 
opschriften worden deursloten, beslagwerk enz. voornamelijk 
voor tempels, van yzer genoemd, daarentegen vindt men 
van y'zeren krijgswapenen geen gewag gemaakt. Het inschrift 
van den Hathor-tempel te Dendera luidt ongeveer: „Dekoniug 
brengt U het land Bektot, voorzien van ijzer in den natuur
staat uit de my'nen van Azië, om te vervaardigen sloten 
voor de deuren Uwer woning, om de dorpels Uwer behuizing 
te kunnen beslaan, U yzer voor Uw verblijf aanbiedende," 

Een nijverheidstak van eenige beteekenis is overigens 
het winnen van yzer in het oude Nylland niet geweest. 
Egypte was altyd arm aan ijzerertsen en moest derhalve 
door het buitenland, voornamelijk Azië, iu zijue behoefte aan yzer 
doen voorzien. Uit Azië is waarschynlyk ook het oud-Egyp
tische brons afkomstig, wat daaruit is af te. leiden, dat 
Egypte niet alleen nooit eigen tin-ersten heeft bezeten, 

maar ook omdat de gedenkteekenen hieroglyphen voor tin 
volkomen ontbreken. 

Uit het bovenstaande is tevens af te leiden, in welke 
grijze oudheid de Aziatische my'nen reeds werden ontgonnen. 

Mülheim ajd Ruhr, Juli 1894. J . L . T. 

O P K N A P P E N V A N OUD S C H I L D E R W E R K " 
IN O L I E V E R F . 

,A'aar hel duitsch van Prof. Dr. R . HOCHKGOEKJ 
Volgens ouder gewoonte wordt oud schilderwerk iu olie

verf in dien zin opgekuapt, dat men de schilderijen eerst 
voorzichtig afneemt met een fijnen, zachten lap of eene 
spons, die in water met een weinig zuiveren wijngeest ge
doopt is, vervolgens de verbleekte plekken licht overschil
dert, en ten slotte de schildery met eene dunne vernis laag 
overdekt. Hoe onschuldig deze behandeling mag schynen, 
toch wordt het schilderwerk er wel eens door in gevaar 
gebracht, vooral als de verf op sommige plaatsen reeds 
broos geworden is, waardoor het vocht uit de spons bij de 
dikwyls noodzakelijk herhaalde reiniging in het doek dringt; 
want dan gaat het afbrokkelen, onvermydelyk verder, 
vooral als men de onvoorzichtigheid begaat, de vernislaag 
spoedig na het afwasschen aan te brengen Wijlen de schil
der A. G A B L te Muncheu heeft de volgende behandeling 
aanbevolen, die veel onschadelijker en daarbjj veel meer 
afdoende is. Het schoon te maken schilderwerk wordt eerst 
met een zachten, drogen lap van het ergste stof gezuiverd; 
dan neemt men eene gewone ui, snijdt deze door midden, 
bestrooit de doorgesneden kant met tot meelfynte gestooten 
droog zout en wrjjft hiermede zacht over het schilderwerk. 

De uitwerking is verrasseud. Zelfs diep in de oppervlakte 
ingedrongen stof gaat ermede weg. 

Dan bevochtigt men eenige sponsen goed met den besten 
wy'ugeest die goed vervliegt, legt deze sponsen op platte 
schotels, die zelt even met wy'ugeest begoten worden en 
zet het schildery, met den beschilderden kant onder, hari-
zontaal daarboven op, zoodat de spiritusdampen tegen het 
schilderwerk aan komen. Meu laat de schildery verscheiden 
uren zoo staan en men zal met blijdschap bemerken, dat 
zelts verbleekte kleuren weer als nieuw worden. By schil
derijen, die erg dof zyn geworden, moet boven de beschreven 
behandeling herhaald worden. Dikwyls is vernissen niet 
eens noodig of weuschely'k. In geval men het noodig vindt 
voor het lichteffect of tot bescherming van het schilder-
werk, dan bezige men liever de iu plaats van de tot dus
ver gebruikelijke vernissen „schilderboter" (Malbutter) van 
CAUL SCHMIDT te Dusseldorf. Deze moet met een plat 
penseel zeer verdund opgestreken werden. Zij heeft ook 
de eigenschap om verbleekte kleuren op te helderen. 

(Zeitschr. f. Innen de Kor.) 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen morden ilechtt eenmaal in deze rubriek of genome». 

MAANDAG 28 J U L I . 
Breda. 12 uur. Het gemeentebestuur, bestelt ,u. 9: bet maken 

van eene outijzerings-inrichting en eenige bijkomende werken 10 
tie Setcrsche heide teu dienste der gemeentelijke waterleiding. 

Enschede, 12 uur. De architect tl. 10. Zeggelink, voor mej. de 
wed. E Walhof, iu het koffiehuis vau G. Gerritsen aan de Gronnusclic 
straat: bet bouwen van twee woningen op een terrein geleden aan 
de Gronausche straat naast den beer W. van der Linde aldaar. 

Harlingen. Het gemeentebestuur: het vernieuwen van de bruggen 
no. 5 en 18 iu dun Uekweg van Harljngen naar Leeuwarden. 

Hoek (Zeel.) 6 uur. De heer J. Scueele Dz., in bet logement 
's Lands Welvaren, van Jac. Drabbe: bet bouwen van een woonhuis 
voor den WelEd. heer W. 8. J. Dieleman, semeente-seoretaris ia 
Hoek. 

Roermond. f> uur. De architect Jean Speetjens, voor rekeniug 
van den WelEd. heer Emile Burghoff, in het hotel Union bij Jeau 
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Houben, Hamstraat: het bouwen van een beereohuii op deu 
Zwartbroeksingel aldaar, aanw. 'smorg. 11 uur. 

Woerden. 10.30 uur. De architeot D. Komen, in het Dorstige 
Hert; het afbreken van 2 peroeelen en het o. s. (perceel bekend onder 
no. 1138) bouwen van twee winkelhuizen en een burgerwoonhuis 
met afzonderlijke bovenwoningen aan da pannenbakkerij te Woerden . 

DINSDAG 24 JULI. 
's-Gravenhage. 10 uur. De genie, op het bureel in de Frederiks' 

kazerne: het doen van voorzieningen iu de kazerne van het regement 
grenadiers en jagers aldaar, begr. f 1200, b:lj. inzenden uiterlijk 
S3 Juli, nam. 3 uur. 

Groningen. 12 uur. Het prov. bestuur: bet herste'len van den 
groadduiker, door het afwateringskanaal van het waterschap Duurs-
«old voor den Kloosterpolder, in de gemeente Slocbteren. 

Haarlem. 11 uur. De heer J. .1. Beaufort, ten kantore Zijl weg 
g aldaar: 1. bet maken van een houten scboeiing langs den Delft en 
het ophoogen ea bardmaken van een weg; 2. het maken van eeu 
houten duiker en het ophoogen en hardmaken der üuvenvoordestraat. 

Nieuwer-Amstel (N.H.) 12 uur. Het gemeentebestuur: het 
afscheiden van eenige onbebouwde et ven van den openbaren weg, 
welke erven gelegen zijn aan de Jan Bernatdus- en Over Amstelstraat. 

Varsseveld (Geld.) 3 uur. De heer J. W. Schieten, ten zijnen 
huize: het bouwen van een woonhuis aan den Stationsweg aldaar. 

WOENSDAG 25 JULI. 
Amsterdam. De bouwkundige R. L. Rijnja, in het café de 

Kursebom, Kalvers!raat: het amoveeren van een oul gebouw en 
het weder opbouwen vau een winkelhuis met bovenwoningen, 
staande Kloveniersburgwal no. 125 hoek Statist raat aldaar. 

Delft. 3 uur. De commissie voor de gemeente-gasfabriek, aan 
het kantoor der fabriek: het uitvoeren van metselwerken en van 
eenige bijkomende werken tea behoeve van de uitbreiding der stokerij. 

Leiden. 11 uur. De architect W. Kok, in het Zeeuwsch koffiehuis 
aan de Pieterskerkgracht: het gedeeltelijk afbreken en verbouwen 
van het huis no. 53 aan de Breestraat aldaar. 

DONDERDAG 20 JULI. 
Stolwykersluis (Z.H.) 11 uur. Djjkuraaf en hoogheemraden 

van de Krimpenerwaard, ten huize van C. V. van den Bergh: 1. 
het afbreken en ontruimen van eene vaste steenen brng, gelegen 
in den kruisweg onder Berkeowoude nabij de wooing van den 
heer R. van der Bas; 2. bet maken van eene ijzeren ophaalbrug 
met steenen laudhoofden en bijkomende werken aldaar. 

Vcssem (N.Br.) Het gemeentebestuur: het bouwen van eene 
nieuwe school met onderwijzerswoning te VVintelre, aauw, 'smorg. 
10 en nam. 2 uur. 

VRIJDAG 27 JULI. 
's-tjravonhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

es uijverheid: het onderhoud van het post- en telegraafgehouw te 
Oudenbosch, van den dag der kennisgeving van de goedkeuring 
der aanbesteding tot en met 31 December 1896, begr. f 515. 

's-Gravenhage. 1 uur. liet ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid: de verbouw van het postgebouw te Deventer tot 
post.- en telegraafgehouw, en bet onderhoud van dat gebouw, vau 
den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot en met 31 Maart 
1897, begr. f 11.080. 

's-Gravenhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid: bet verbouwen van de post- en telegraafkantoren 
met directeurswoning te Apeldoorn tot vereenigd post- en telegraaf
gehouw, begr. f 5670. 

's-Gravenhage. 1 uur. Het ministerie vau waterstaat, bandel 
en nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het herstellen 
en verbetereu van de rijkstelegraaflijnen in de provinciën Zuidbolland 
en Utrecht, begr. f 3590. 

Middelburg. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel cn 
nijverheid, aau het gebouw van Let prov. bestuur: bet maken en 
inhnagen van een paar sluisdeuren in de spuisluis in den mond 
der Wester- of Koopmanshaven te Vlissingen, beboerende tot de 
zeewerken in de provincie Zeeland, begr. f 10.000. 

ZATERDAG 28 JULI. 
Serooskerke (Zeel.) 2.30 uur. In het logement van de Wed. 

Ham: het bouwen van eene villa met stal, koetshuis en koetsiers-
•woning op de buiteuplaats „Vrederust" aldaar, begr. f 95000.00. 
(Zie Advertentie) 

Utrecht. 2 uur. De maatschappij tot exploit, van staatsspoorwegen, 
*"» het centraalbureau bij de Moreelse Laan, bestek no. 665: 
° e ' wijzigen der landhoofden, het opruimen en maken van remming-
*erken, verdiepen der doorvaartopeningen, het koppelen der fundee-
*J°gen en bijkomende werken, ten behosve der draaibrug over de 
Gceuns in den spoorweg Leeuwarden—Groningen, begr. f 15000. 

vlaurdingeu. 1 uur. Het gemeentebestuur: het verrichten van 
•eenige verfwerkeo, aanw. 26 Juli 'smorg. 10 uur, te beginnen aan 
*>et gemeente-magazijn. 

M A A N D A G 80 J U L I . 
Schiedam. 11 uur. De heeren van Deventei en Zoon: het maken 

tan een bnlkengat en het ophoogen van eon terrein gelegen aan 
de rivier de Maas ten westen van het westerbavenhoofd te Schiedam 
met bijbeuoorende werken. 

DINSDAG 81 J U L I . 
Klundert (N.Br.) 11 uur. Het gemeentebestuur: bet maken van 

eene fundeering, bet geraamte van een windmolen, verdeelput, 
heiwerk, riolen enz. 

Nieuw-Amsterdam (Dr.) 2 uur. De heer Jhr. J . H. van Holthe 
tot Echten, ten huize van L. Kooiker: bet bouwen van een bouten 
draaivonder over de Verlengde Hoogeveeosche vaart nabij de Buude, 
bilj. inzendej vóór of uiterlijk 1 Augustus. 

WOENSDAG 1 AUGUSTUS. 
Boxtel (N.Br.) 11 uur. Het gemeentebestuur: het maken van 

trottoirs, het met nieuwe keien bestraten en herbestraten vau 
weggedeelten in de kom der gemeente, aaaw. 25 Juli en volgende 
dageu. 

's-Gravenhage. 11 uur. Het miuisterie van waterstaat, handel 
en nijverheid: het maken van eenige herstellingen aan bet gebouw 
van deu hoogen raad der Nederlanden aldaar, begr. f 3337, aanw. 
25 Juli, 'smorg. 11 uur. , 

AFLOOP YAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het maken van een los- en laadweg met zijspoor 

op het statiou Halfweg. Laagste P, van Essen te Halfweg voor 
f 7587. 

Amsterdam. Het vernieuwen van de vaste brug over de Leidsche 
Gracht aan de Renessengracht, het verven van brug 67, het be
dekken der hool'dvaart van de vaste brug no. 265, het maken van 
een enkele vlotbrug ter vervanging van Drug uo. 32'J. Laagste L . 
de Neef Lz. aldaar voor f 16606 met eu f 16611 zouder bepa ling 
omtrent loon en arbeidsduur. 

Alkmaar. Het doen van voorzieningen aan het raadhuis. Laagste 
C. Grootegoed aldaar voor f 6464. 

Aalteu. Het bouwen van een woouhuis met veranda, aanbouw 
enz. Laagste G. H. Diners te Nijmegen voor f 12970, gegund. 

Apeldoorn. 1. Het leggen vau een klinkerbestiating iu het 
Paardeupad van deu Ugcbeischen weg in aansluitiug met de 
bestaande, (ieguud aan A. Vuliuk voor f 2.54 per.strekkende 
nieter; 2. het doen vau verf- en behangerswerken aau verschillende 
gemeente-gebouwen. Gegund aau: pero. 1. C. Tiemens aldaar voor 
t 119; perc. 2. G. Gabriël voor f 108; perc. 3. C. Tiemens voor 
f 188; perc. 4. H. Beeuwkes voor f 74.80; perc. 5. E. Jonker voor 
f 274; perc. 6. C. J. Mouw voor f 39; pero. 7. dezelfde voor f4. 

Amersfoort. Het verbouwen van 2 heerenhuizen. Laagste L . 
Dilers aldaar voor f' 6900, gegund. 

Avereest. Het maken vau eene ophaalbrug en drie vaste bruggen 
iu twee perceelen, onderbouw en boveubouw ieder in massa. Laagste 
voor perc. 1, onderbouw Geur. Aberson te Steeuwijk voor f4184; 
voor perc. 2, bovenbouw W. E. Penniuk te Kampen voor f 3330. 

Brenkelen. Het amoveeren en weder opbouwen vau eene boerderij 
voor 33 stuks hoornvee met woning enz. bewoond door G- v. d. 
Neut, ouder Kockeugen. Laagste W. Vosmeer te Mijdrecht voor 
f 5023. 

Deventer. Het afbreken van school II, aan de Bagijuenstraat 
ea het aldaar bouwen van een nieuwe openbare school. Laagste 
H. B. Lepping aldaar voor f 20992. 

Dordrecht. Het leveren en inheien van nieuwe palen enz. en 
bet vernieuwen vau een gedeelte walkeschoeiiug. Laagste J. Voor
dendag aidant voor f 5415. 

Dordrecht. Het inrichten van 2 kantoren ten dienste eener 
effecten- en wijazaak in de beide panden gelegen aau de Wolwe-
vershaven no. 65 en 67. Laagste G. Scbulders en Tas aldaar voot 
f 4728, te verboogen met f 50 voor loodgieterswerk, geguud. 

Enschede. Het bouwen eener bleekerij en ververij aan eene 
beslaande fabriek te Louneker, onder beheer van den architect 
G. Beltman AGz. Laagste A. Jeunink aldaar voor f 14.863, gegund. 

Enschede. Het bouwen van een woonhuis, ouder beheer van den 
architect II. Reijgers. Laagste J . A. Averink en II. Meijer aldaar 
voor f 2187, gegund. 

Edam. 1. Het restaureeren vau deu voorgevel benevens het 
maken van een portaal met trap en inrichting tot bovenwoning 
vau het perceel aan het Dampleiu aldaar. Laagste D. Takkenberg 
aldaar voor f 2672.61, geguud; 3. het uitvoeren van schilderwerk 
ia bet raadhuis aldaar. Laagste D. Volger aldaar voor f 155, gegund. 

's-Gravenhago. I. Het bouwen van een post-eu telegraafkantoor, 
met directeurswoning te Sittard. Laagste G. Beckers te Sittard 
voor f 18.167; 3. de verbouw van het postgebouw te Sneek tot 
post- en telegraafgehouw eu het onderhoud van het aan dat gebouw 
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verrichte tot 31 Debember 1896. Laagste H. H. de Joug en 0 . 
Dijkstra Szn. te Bolsward voor f 5481. 

's-ttravenhnge. Het bouwen van 2 politiepostbuizen, waarvan 
een aan de lain van Meerdervoort en eea aan de laan van Nieuw 
Ooateinde. Laagste voor massa J. v. d. Elsbout te Scheveningen 
voor f 3490. 

's-tiravenbage. 1. Het eenjarig onderhoud van de gebouwen 
enz. en van de schietbanen in gebruik bij de normaal schietschool 
op de vlakte van Waalsdorp. Laagste A . de Joode te den Haag 
voor f 1300; 2. bet maken van een sckotbalkloods en het leveren 
van scbotbalken nabij den Leidschendain. Laagste A . Kleingeld 
te Venr voor f 1475. 

Haarlem, Het herstellen van storm- en winterschade aan de 
rijkswerken op het eiland Vlieland, bestek no. 154, dienst 1894. 
Laagste T. Volker Cz. te Sliedrecbt voor f 37.300. 

's-Hertogeubosch. Het doen van vernieuwingen en voorzieningen 
van nnderscbeideD aard aan militaire gebouwen enz., onder beheer 
der genie aldaar. Laagste Th. A. van Kavenstein aldaar voor f 4045. 

Haarlem. Het bouwen eener boerderij. Laagste C. van Reijendam 
te Spaarndam voor f 9427. 

M a a s t r i c h t . Het maken v a n werken tot verbetering van de 
Mai's" tusschen de kiloineterraaien LXXI en LXXII. Laagste 
Slraatinans te I-innc voor f 18960. 

Middelburg. Het verdiepen en verbreed»n der havengeul, het 
maken van een los- en laadplaats met sobeepsgaten en bijkomende 
glooiing en zinkwerken in de haven te Breskeus, behoorende tot 
de ba-enwerken in Zeeland. Laagste J. P. de Groot te Giesendam 
voor f 29.967. 

Kucphen. Het bouwen eener onderwijzerswoning en school. 
Laagste P. Sprenkels te Sprundel voor woniug voor f 2291.18; 
voor school voor f 3498; voor massa voor f 5779.\8. 

Schagen. 1. Timmer, en metselwerk. Laagste P. Eriks voor 
f 446: 2. schilderwerk. Laagste J. Krans voor f 87.50. 

Utrecht. Het maken van drie wachterswoningen met bijbehoorende 
werkeu ten behoeve van den spoorweg Rotterdam— Breda. Laagste 
Tb. Rovers te. Made voor f 7994. 

Westerbork. Het bouwen van een schoolgebouw voor 104 
leerlingen te Elp, met bijleveriug van materiaal en ameublement. 
Laagste J. Kleiumeijer te Einmeu voor f 4787, geguud. 

A D V E R T E N T I E N . 

-o STOOMFABRIEKEN van 3 
cjj D A K P A N N E N , V O R S T E N , B A A N T E G E L S , B A K K E N , C E M E N T - en § 
f- K U N S T Z A N D S T E E N , H Y D R O Z A N D S T E E N , C E M E N T en I J Z E R , g , 
O (syst. MONIKR) M O Z A Ï E K - en E F F E C E M E N T T E G E L S , R I E T P L A N K E N , O 
O T E R R A C O T T A , enz. 

» Handel in Metselsteen en andere Bouwmaterialen, 
o A. OOSTHOEK & ZOON, Alfen afd Rijn. 

C S Sterk coucui11-eiende prijzen direct op aanvraag, (68 

W . J . W E I S S E N O . 
Nieuw iiii l ijl , UI te AMSTERDAM, 

fabriceert gejjkte DUIMSTOKKEN, twee 
en vjjf M E T E R L A T T E N , Stalen MEET-
K E T T I N G E N , BAKENS, JALONS, 
koperen en stalen PEILLIJNEN, PEIL-
L O O D E N , P E I L S T O K K E N , PEIL
SCHALEN, enz. (65) 

M A G A Z I J N VAN P A S S E R D O O Z E N , 
TeekeubeboeftenenOptischelnstromenten, 

EOUERRES, PRISMA'S, ENZ. 

G R O E D E 
l lniK iilu-t (/.ei hiiid.) 

J. A. van de Sande, 
H A N D E L in 

LENGTEMATEN. 
D e P o r t l a n d - C e m e n t - F a b r i e k 

TAS 

Gouden 
STAATS-

MEDAILLE. 

MEDAILLE 

Brctlau 1169, 

D YCKERHOFV & SOIIXK 
te A m ö n e b n r g bij BI EB RICH « 4 Rijn, DflSSCldOffi 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der Fabriek: 600.000 vaten per jaar. 

Magazijnhouders in de voornaamste steden. 

GOUDEN 

MEDAILLE 
hoogste 

onderschei
ding in den 
internatio

nalen wed-
atrQd, te 

Arnhem 187». 
(32) 

1181. 
MEDAILLE 

van 
Verdienste 

Weenenl873 

Chemisch bereide 

V E R F. 
Deze OLIEVERF is geheel gereed 

voor het gebruik eu bezinkt of verhard 
nooit. Zjj is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK . .KRAAIJENBURG', 
(70) Rijswijk (Z.-H.J 

D R A A I B A N K ! 
Ter overname aangeboden eeu nieuwe 

complete MECHANIKERS-DRAAI-
IIANK (lang 94 cM.), voetbeweging, met 
doorboorde kop, voorzien van fraise-
i n r i c h t i n g . 

Brieven, waar te bezichtigen, aan heü 
Bureau van dit Btad. 

Mij. tot Vervaard, en Lever, van 
Bouwmaterialen. 

STRAATKEIEN. 
voorheen DE ERVEN H. TRIP» 
Rotterdam. (77) Utrecht. 

GOUDEN 
•EBAILLE 

Offenbach 

a/M. 1879. 

DIPLOMA i . 
Eerste prjjs 

voor uitmun
tend 

fabrikaat 
Kassei 1870. 

G r o o t e v o o r r a a d 
VAN 

STALEN BALKEN 
in alle courante profiel 
op lengten van 5 
12 Mr., opkli 
mende met 

M. /egens 
grootere 

Iraagverniogen 
kunnen lichtere pro

fielen in staal gebeziffl 
worden, waardoor stales 

«1 ken voordeeliger in het ge
bruik zijn dan ijzeren balken-

H. E. OVING Jr., i 
74 Haringvliet, ROTTERDAM 

F O K K E R S & Co. 

VAK 

middel tegen het rotten van hout en touw, tegen z wam vorm inir, enz. 

E n g e l s c h e e n B e l g i s c h e A A R D E B U I Z E N . 

Directe aanvoer 1 , | |»SI»I. A \ K I \ " H ^ ™ 

TROTTOIR-. VLOER
EN WANDTEGELS, 

in v e r s c h i l l e n d e dess ins 

DAKPAPIER. A S P H A L T 

EN 

PORTLAND CEMENT 
Merk: Knight Bevan & Sturge. 

Merk: Dgckerhoff & Söhne. 

MOSSTEENEN 
' voor ligte muren, plafonds, enz. 

www DRIJF-, VUUR- EN METSEL 
STEENEN. 

.au A M S T E R D A M . R A P E N B U R G 2 9 . 

EN VKHDKRK 
ii (i i H ïi i i i; ii i t i, r \ . 

Alle soorten van 

ZAEEI 
6B 

WERKTUIG EN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J. D. DOMINICUS & SÖHNE. 
ie Remscheid-Vieringhausen ( R h e l n l . ) 

_ Gevestigd in 1822. (55) 
MMP" Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wij U gratis en franco toezenden. 

Mij. tot verv. en lev. van Bouwmaterialen 

voorheen DE ERVEN H. TRIP. 

GROEVENPR1JZEN. 
Rotterdam. Utrecht. 

LICHTDRUKPAPIER, 
Zwaar, Prima kwaliteit, zeer gevoelig, 
rol 1 X 10 Meter . . f 6 . -

„ 0.75 X 10 Meter . . f 4 . -

H. J. T. MAT V E L D , 
Schrijf- en Teekenbehoeften, (56) 

Wagenstraat 27, Den Haag. 

LEONARD SLIGCHER, fflonnickendam. 

Ü I 

4 * 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN. 
uitmuntend fabrikaat en b i l l i jk t pr i js . (76) 

F 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E PRIJZEN. (73; 

8. B R U I G O M , 
A BH HEM. 

L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

S C H E E P S B O U W W E R F 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeêwerfcen, 
A N K E R S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met c e r t i f i c a a t van L l o y d ' s 

en B u r e a u V e r i t a s . 

P . D 0 L K & Z 0 0 N . 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD -
Cathedraal-, Mat-, Geribd-. 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - , 

W IT - , KRISTAL - , BBOKI en MKI .K-
G L A . S -

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere ROZETTEN en 

RANDEN. 
GKBOOKK G L A S en D A K P A N N E N . 

Lenzen- en P a t r i j s p o o r t g l a z e n . 
(67) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 
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CARBOLINEUil 
„Van Baerle", 

I: I. \ I i . I A G E N T E N voor 
Nederland en Kolon iën: 

G. M. BOKS ij- Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) « 3 n as. 

Gedeeltelijke Bereiding, 
CREOSOTEEKING. 

BUHKETÏEEKIKG. 
KYANISEEREN 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL 

O . G i p s G z o o n , 
I) O It I) R E C II I. (71) 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYAMISEERIMRICHTIMG 

II. L E N S I N K , 
ARNHEM, 

levert pask laar gekyanisee id 
(rot- en z w a m vrij) (13), 

Rasterwerken, schuttingen. 
BROEIBAKKEN, VLOEREN, 

VLOERRIRREN, enz. enz. 

e n I l e c t r i s c i e L f F T U , 
F R E D . S T I E L T J E S & C o . , 

K e i z e r s g r a c h t 7 4 S , ( 7 8 ) . A m s t e r d a m . 

Nederlandsche Verzinkfabriek, 
VAN DER LINDEN & Co. - DORDRECHT. 

A L G E M E E N 
BOUWSYSTEEM. 

LEK VRIJE 
Dak- en Zjjbekleeding. 

Houten of IJzeren RAAMWERK, 
ICA-IFIPIEIN", G E B O U W E 1 T , 

A F D A K E N , B R U G G E N , S C H U T T I N G E N , B E S C H O E I I N G E N , D R O O G - I N R I C H -
T I N G E N voor tropische producten, R O L L E N D E K A P P E N voor Steenovens 
en Koflievloeren, L O S S E P L A T E N speciaal ter vervanging van riet
matten voor steenovens, enz. in alle afmetingen en voor alle doeleinden, opgesteld 
in NKDKBLAKD ot' KOLONIËN ; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enke le dagen . G E G A L V A N I S E E R D I J Z E R E N , ook gegolfde P L A T E N . 

P L A N N E N en B E G R O O T I N G E N worden opgemaakt voor elk gevraagd 
doel. O P G E S T E L D E C O N S T R U C T I E S ter bezichtiging. 

CATALOGI op aanvraag franco en gratis. (58) 
A G E N T E N GEVKAAGI) 

HOUTHANDEL 
F. & A. VAN DER 

Pitch-Pine Parketvloeren 
/• 1.75 per M- . 

LINDEN. - Dordrecht 
Pitch-Pine Heiningen 

geheel gereed afgeleverd/2.«O per M-

JAN HAMER ÓL Co., 
Heerengracht 583büde Otrechtschestraat, 

A M S T E R D A M . 

Amerik. Lucht-en Stofzuigers, 
WIIVÖ's Patent, 

voor het verwijderen van warme of slechte 
lucht, stof, stoom, gassen enz. (63) 

Voor droging en afkoeling in 
fabrieken van verschillenden aard. 

In tal van fabrieken en voor tersehll. 
tm de doeleinden hier te lande iu rebrnik. 

PORTLAND GEIENT, 
„JOSSOA $ Co." 

H O O F D - V E R T E G E N W O O R D I G E R 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTKKDAM, Nieuwehaven No. 118 
„ AMSTKRDAM, A . E . B R A A T Fokke-

Simomstraat 74. (66) 

A A N B E S T E D I N G . 

Op Zaterdag 28 Juli 1894 des na-
middags te 2 'j2 uur zal in het logement 
van de Wed. Ham te Serooskerke (Wal
cheren) worden aanbesteed: 

Het bouwen van Eene 
Villa met Stal, Koetshuis en 
Koetsierswoning op de bui
tenplaats „Vrederust" al
daar. 

Begrooting /' 95000.00. 

Aanwijzing op het terrein Maandag 
23 en Woensdag 25 Juli a. s. telkens 
des namiddags te 21/., uur. 

Bestek en teekeningen liggen van af 
Donderdag 19 Juli a. s. ter inzage in 
het logement van de Wed. Ham te 
Serooskerke en zyn van dien dag af 
op franco aanvrage tegen betaling van 
/' 2.50 verkrijgbaar by de boekhandelaren 
Van Benthem en Jutting, Langedelft te 
Middelburg en by den architect J. J. 
van Nieukerken, Elandstraat 48 te 'sGra-
venhage. 

De inscluyvingsbiljetten moeten vóór 
Vrijdag 27 Juli a. s. 's namiddags 1 
nur franco zijn ingekomen by den tuin
man M. Kleinepier op „Vrederust" te 
Serooskerke. (Walcheren). 

Inlichtingen verstrekt de architect J . J-
van Nieukerken, dagelijks des namiddags 
tusschen l ' / j en 2'/ 3 uur op zijn bureau,. 
Elandstraat 48 te 's Gravenhage. 

D E L I N T & G ° , ROTTERDAM. 
NIEUWE HAVEN N". 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
(59) Vraag dessins enz. 

Tweede Jaargang No. 30. Zaterdag 28 Juli 1894. 

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

AOverleiilleii ia dit blad kosten ran 1—5 regel* 
JO cents, iedere regel meer 10 cent». Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
tankend. 

VERSCHIJNT ZATE'OAGS. 
Uitgevers| 

J, VAN DER ENDT & ZOON, 
MAASSLUIS . 

A l l o i i i l i r r i i i i i l ï i i in A U C H I T E C T U R A opgenomen 
worden gratln geplaatst in 1)E A M B A C H T S M A N , Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaar», Machinisten, Smeder., 
Ververs, cn ï . 

J. A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

E E N K I J K J E O P D E W E R K E N V A N D E N 

B O C H U M E R V E R E I N T E B O C H U M . 

Wie tegenwoordig de werken der Nijverheid en den aan
maak harer producten wil bestudeeren. kan dit bezwaarlijk 
uit boeken doen. Het belangrijkste vindt men daar niet in, 
vooreerst omdat het betrekkelijk weinigen die schrijven ge
geven is met eigen oogen te aanschouwen en omdat de 
makers zelf, de fabrikanten, er geer.4 belang — eer het 
tegendeel — bij hebben, om te laten zien, hoe gemaakt 
wordt wat zij maken. Dan is, wat nu geschreven wordt, 
over tien, ja over vijf jaren onvolledig, niet meer op de 
huogte van den tijd, verouderd, ja onwaar. 

Ik meen daarom myuen lezers geen oudienst te doen, als 
ik tracht hier eenige indrukken weer te geven, opgedaan 
tjjdens een verblijf v a n anderhal ven dag op de werken van 
den Bochunur Fei eivj'ür Bergbau undStaalindustrie te Bochum. 

't Was niet meer dan een oppervlakkig kijkje. Om vol
doende te zien en naar waarde weer te geven wat daar te 
zien is, zou men er een paar weken of misschien langer 
achtereen moeten verblijven. Ik weet niet ot' dat der directie 
welgevallig zou zyn, althans als zulk een verblyf door een 
gedrukt verslag moest gevolgd worden Doch evenmin als 
zy' bezwaar gemaakt heeft ray den toegang tot hare werken 
te verleenen, zal zy het my euvel duiden, dat ik hier ver
meld wat het meest uiyne aandacht heeft getrokken. 

Ik kwam er op aanbeveling van den ingenieur en keur
meester J . C . M A K te Duisburg en het hoofddoel van rayn 
uitstapje was het bywonen van het keuren van ijzer en 
staal met de daaraan verbonden val- en tiekproeven, enz. 
Tijdens ïnyn verblyf te Bochum waren er eenige duizenden 
tounen rails voor de Transvaalsche republiek onder handen. 

By aankomst op de werken richtten wy "het eerst onze 
schreden naar den toren, dien de V erein eenige jaren geleden 
heeft doen bouwen voor het valblok, en voor het bewarep 
en beproeven zijner stalen torenklokken. Een deel der ruimte 
«P den beganen grond is tot museum ingericht. 

Het valblok voor de beproeving van spoorstaven heeft 
"00 K G . gewicht (*). Het wordt door machir.ekracht tot de 

(*) Voor valpioeven op gegoteu stalen wielen eo wielbanden, 
wordt een valblok van lOOO KG. iugebangeu. Daar bet moment 
daarbij veel grooter moet zijn, zou de valtioogte anders te groot zijn. 

vereischte hoogte opgelieschen en door een enkelen ruk van 
onderaf van de klauwen, waaraan het hangt, losgemaakt. 
Veiligheidshalve wordt het, tydens het eronder stellen van 
het proefstuk door scharnierarmen ondersteund. 

Het proefstuk komt 1 M . vrydragend te liggen. Volgens 
de Duitsche voorschriften worden de valproeven aangevangen 
met een slag, waarvan het moment (d. w. z. het product 
uit het gewicht van het valblok iu KG. en dn valhoogte 
in M.) voor rails van: 

130 inM. hoogte en meer dan 30 KG. gew. p. M . 3000 K ' T . M . 
120 , „ , „ 27.5 „ „ „ „ 2000 „ 

110 „ „ , - „ „ * » „ „ , , „ 1300 „ 
100 „ „ „ „ „ 20 „ „ , „ 1200 „ 
bedraagt en met slagen van 1200 KGM. zoolang voortgezet, 
totdat by rails van 130 inM. protielhoogte eene doorbniging 
van 110 mM. is bereikt. Voor andere railhoogten wordt de 
doorbuiging omgekeerd evenredig aan deze hoogten genomen. 

Volgens dezelfde voorschriften worden de proeven, zoodra 
het stuk, voordat de vereischte doorbuigiug is bereikt, zy-
waarts uitbuigt, waardoor de uitkomst onzeker wordt, op 
zulk eeu stuk niet verder voortgezet. 

De rails voor de Transvaal, die 124 mM. hoogteen 30 
KG. gew. p. M . hebben, worden bepr >efd met 3 slagen van 
3.50 M. hoogte. Het moment van eiken slag bedraagt dus 
3.50 X 600 = 2100 KGM. De doorbuiging wordt in daartoe 
ingerichte tabellen opgeteekend. Zy wisselt gewoonlijk af 
van 50 tot 60 mM. Nadat de doorbuiging van 1 10 mM. is 
bereikt, laat de heer M A K nu en dan door krachtiger slagen 
de rail tot brekens toe treilen, teneinde op de breuk den 
aard van het materiaal nog nader te beoordeelen. 

De gewone lengte, waarop de rails tegenwoordig worden 
gewalst, is 9 M . Elke rail op zich zelf wordt aau eene zeer 
nauwkeurige bezichtiging ouderworpen en de lengte ervan 
gemeten, waarbij geen grootere verschillen dan 3 mM. mogen 
voorkomen. Met de noodige kalibers wordt het protiel aan 
alle kanten gemeten en nagegaan of de bontgaten op de 
juiste plaats zyn aangebracht. Somtyds kan eene gebrekkige 
9 ,1 s. rail tot eene deugdelijke ti Ms. worden ingekort 

De rails voor de Transvaal kosten natuurlijk buitengewoon 
reel aan transport, eer zy op hare plaats in het werk zyn 
aangeland en daardoor wordt ook het vervangen der rails, 
als zij versleten zyn, zeer kostbaar. Om het tijdstip, waarop 
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vervanging noodig zal zijn, zoover mogelijk, te verschuiven, 
worden ook zelfs rails voor smalspoor veel zwaarder ge
nomen dan gewoonlijk. 

Terwgl het meten en kalibreeren der rails werd voort
gezet, bezocht ik onder geleide van den ingenieur van den 
Verein. den heer MAASS de voorhanden stalen klokken boven 
in den .oren en het museum op den beganen grond. 

Wel is het verschil groot tusschen deze van binnen 
zuiver afgedraaide stalen kelken en hunne ouderwetsche 
zw;.re bronzen gelijken uit vroeger tijd. Door het afdraaien 
kan men den toon naar verkiezing regelen. De klepel wordt 
doorboord en van een bronzen aanslagbout voorzien, om den 
klank te verhoogen. 

In het museum toonde de heer MAASS mij op verschillende 
monsters van stalen rails de voordeelen aan van het Mar
tin-Siemens proces boven dat van Thoinas-Gilchrist. Het 
Thoinasstaal heeft namelijk de eigenaardigheid van in 
de buitenste lagen van den ingot poreus te worden, een 
verschijnsel, waarvan de oorzaak vermoedelijk met segregatie 
in verband staat. Bijna altijd blijven na het uitwalsen van 
den ingot tot eene rail sporen der poreusheid in de buiten
kanten der laatste achter en zijn deze op het glad gepolijste 
kopvlak, 't zij met het bloote oog. 't zij met de loupe 
meer of minder duidelijk waar te nemen. Hij Martin- en 
Bessemermetaal komt dit gebrek niet voor. 

Een zeer opmerkelijke vooruitgang trok mijne aandacht op het 
punt van locomotiefwielen. Tien jaar geleden had ik in de fabriek 
van den heer F . ASTHÖWKR te Annen (thans door KRDPP ge
annexeerd) stalen locomotiefwielen zien gieten en kort daarop 
in die van den Bochumer Verein het smeden van zulke 
wielen bijgewoond, bestaande in het aan elkaar wellen van 
ontelbare kleine stukken ijzer, elk vooraf in zijn eigen 
zadel (matrijs) op maat gestampt. Toen waren de meeningen 
omtrent de vorragietet\j in staal nog zeer verdeeld. Dit is 
nu uit; er wordeu nagenoeg geene wielen meer gesmeed en 
wel nadat onder het valblok is bewezen, dat de gegoten 
stalen veel sterker zijn dan de gesmede, d. w. z. dat zij 
veel grooter vormveranderingen kunnen verduren, alvorens 
te bleken. Tal van op allerlei wijzen misvormde voorwerpen 
in beide materialen worden bewaard, om den voorrang van 
het gietstaal aan te toonen. 

De spaken der gietstalen wielen hebben eene ovale door
snede. Als men de onder het valblok mishandelde voor
werpen aanschouwt, kan men zich bijna niet voorstellen, 
dat dit gietwerk is. 

De Bochumer Verein houdt er eene bijzondere geoctroieerde 
methode op na om dichte, ojiefvonuige wagenwielen in staal 
te gieten en uit te walsen. Deze bewerking is mij echter 
door het vele, dat er te zien was, ontsnapt. 

In den voormiddag bleef echter nog tijd over om de 
fabricage der rails bij te wonen. De namiddag zou besteed 
worden aan trekproeven op uit de afvaleinden der rails 
vervaardigde proefstaven en verder aan de bezichtiging van 
het Bessemerproces. Regelmatigheidshalve zal ik eerst datgene, 
wat op de fabricage betrekking heeft,, in 't kort samenvatten 
en vervolgens de trekproeven bespreken. 

Het Bessemer-proces wordt daar als volgt behandeld: 

De convenor of peer ontvangt zjjne vuurvloeibare lading 
ten bedrage van 10.000 KG. uit koepelovens van ongeveer 
dezelfde constructie, als die in de ijzergieterijen ten onzent 
en stort haar, nadat het koolstofgehalte tot op de vereischte 
percentage is gedaald, uit in eene groote gietpan, die op 
een waggon geplaatst over rails beweegbaar is. De ruimte 
tusschen de rails is uitgediept en aan weerszijden met met
selwerk bekleed, om er een aantal coquilles in te kunnen 
plaatsen. Deze staan van onder in gemeenschap met een 
met vutirklei bekleeden ijzeren ingiettrechter. Het uitgegoten 
materiaal stijgt dus van onder op in de coquilles, waar
door de grootst mogelijke dichtheid en gelijkmatigheid van 
structuur wordt bereikt. Bij de vroegere wijze van werken, 
waarbij de coquilles van boven af gevuld werden, was de 
kop van den ingot meestal poreus, zoodat hy voor sommige 
soorten moest worden afgehakt, alvorens het overblijvende 
stuk werd uitgehamerd. Tien jaren geleden zag ik dit in 
dezelfde fabriek nog geschieden bij ingots, die tot wielbanden 
werden uitgehumerd en gewalst. 

De ingots worden nog gloeiend zijnde uitgehamerd tot 
zoogenaamde knuppels, die in doorsnede de gedaante van 
een rechthoek met afgeronde hoeken hebben. Van deze 
knuppels ligt een grooten voorraad op het terrein gereed, 
-ij worden in vlamovens tot geelgloeiens toe verhit en door 
twee walstreinen, elk uit drie walsrollen bestaande en samen 
een twaalftal kalibers bevattende, heen en terug uitgewalst 
tot rails. De rail wordt nog heet zjjnde door twee cirkel
zagen aan beide einden tegelijk afgekort, lengte genoeg 
houdende voor het opzuiveren der koppen op de freesbatik. 
Vervolgens wordt zy met behulp van houten hamers gericht, 
waarna koud de einden afgefreesd en de gaten, twee tegelijk 
worden ingeboord. 

De trekproeven werden vooral daardoor interessant voor 
mij. dat de betrokken beambten mij gelegenheid verschaften, 
de verkregen breuken met gebroken proefstukken uit ander 
materiaal te vergelijken. Als voorbeeld, hoe de aard van 
het materiaal bij de trekproeven door de cijfers der vast
heid en den rek wordt aangetoond, laat ik hier eenige 
resultaten van proeven volgen, die betrekking hebben op 
eene collectie gebroken proefstukken, die ik ten gebruik e 
bij het onderwijs ten geschenke ontving. 

VOOHWKRP. MATERIAAL. 
No. der 

proef. 

Trek
vastheid 
KG.p. 
mM 2 . 

Rek 

percent. 

Samen
trekking 

op de 
breuk 

percent. 

As Martinstaai 5418 54.91 19.8 51 

Rail Besseraer-
staal 1 59.6 19.5 32 

Gegoten loco
motiefspaak-
rand . . . . Smeltijzer 2 38.2 30 62.18 

Wielband. . Kroezenstaal 13 137.8 18.8 48.7 

Kanonbuis . id. 11 72.2 22 42.2 

Locomotiefas Bessemer-
staal 4 57 19 47.4 

28 Juli 1894. A R C H I T E C T U R A . 235 

De proefstaven hebben 20 tot 25 mM. middellijn. De 
rek werd als altijd over 20 cM. lengte gemeten. 

Hoe taaier het materiaal is, hoe meer even voor het bre
ken de staaf plaatselijk rekt en de breuk zich samentrekt. 
Voor het eerst zag ik hier de resultaten van trekproeven 
op gloeiend materiaal. Daarbij bedraagt de samentrekking 
omstreeks 100 ° / „ d. w. /.. de breuk is eene scherpe punt. 

Een paar dagen later bracht ik, om nog iets te genieten 
van al het belangrijks, wat er waar te nemen valt, tusschen 
andere excursiën in, nog een voormiddag op de werken van 
den Bochumer Verein door en zag toen de reusachtige pers 
in werking (4.000.000 KG. druk), die, door de taak der 
stoomhamers over te nemen, de kosten der besmeding met 
*/. heeft verminderd. Met behulp van dit reuzen werktuig 
perst men uit een ingot uit één stuk eene stalen scheepsas 
van 15 en meer M. lengte bij ongeveer 40 cM. middellijn. 

Zulke assen moeten hol zijn. Daartoe plaatst inen ze, na 
ze van buiten afgedraaid te hebben, in kussenblokken op 
eene reuzendraaibank, klemt er eene pijp voor, aan den kop 
waarvan beitels zijn bevestigd, en draait daarmede eene 
kern uit van 12 tot 15 cM. dikte; dit uitdraaien geschiedt 
aan weerseinden over de helft der lengte; de ontmoeting 
is volkomen concentrisch en komt met mathematische juist
heid uit. Op gelijke wijze geschiedt in dezelfde werkplaats 
het nitboren van kanonnen. Ook zag ik er het uitdraaien 
van stalen klokken. 

In denzelfden voormiddag werd nog een bezoek gébracht 
aan en op de hoogovens voor het smelten van ijzer uit de 
ertsen; deze ovens zijn daar 28 M. hoog; er was er juist 
een in reparatie, die 12 jaren achtereen onafgebroken in 
het vuur was geweest. Ik zag er ook het granuleeren der 
ijzerslakken. Door den vuur vloeibaren stroom met water in 
aanraking te brengen, valt het materiaal tot grof zand 
uiteen, dat tot allerlei doeleinden wordt verwerkt. 

v. D. K. 

TRANSMISSIE-ASSEN V A N S T A A L D R A A D . 

Proeven, in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika 
genomen, hebben de onderstelling bevestigd, dat assen uit 
stelselmatig gewonden en tot een geheel aaneengevoegde 
metaaldraden van bepaalde sterkte in den dienst grooter 
weerstandsvermogen bezitten dan die van gesmeed ijzer of 
staal, waarvan de vezels door steeds eenigszins onzekeren 
arbeid in elkaar gewerkt en aaneengeweld zijn geworden. 
Inderdaad heeft men het in de fabricage van staaldraad, 
>u het bijzonder naar aanleiding van de eischen, die aan 
Piano-snaren gesteld worden, tot verrassende uitkomsten 
gebracht op het punt van weerstandsvermogen, zoodat zelfs 
het kunststuk is vertoond van eene locomotief op te hangen 
•an een kabel van de dikte van eene pink, zonder dat deze 
Meetbare veranderingen onderging. Zooals van zelf spreekt 
Vermenigvuldigt zich de kracht van den weerstand in assen, 
die uit draden van gelijke deugdelijkheid maar geringere 
afmetingen zijn samengesteld en deze hebben ook nog het 
Voordeel, dat z\j de wringingen, zoeals b v. bu" het in beweging 
Dl,,ngen van scheepsschroefassen voorkomen, zonder gevaar 
voor breken verduren. Wiecks Gew. 7Ag. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

J . B. L . te A m s t e r d a m . Kan het overpleisteren met 
gegoten kalk en gips van plafonds of wanden, wanneer ik 
deze in trasmortel van 1 tra*, 1 gegoten kalk en 3 tot 4 
zand laat berapen, niet hinderlijk zijn zoowel aan de deug
delijke aaneenhechting als aan de zuivere witte kleur der 
dekspecie ? 

Wanneer ge met nat gebluschte Luiksche kalk werkt, 
dan is 1 tras, 1 kalkdeeg, 3 zand nog niet mager genoeg 
om krimpscheuren in het plafond te vermijden. Ik ben echter 
niet zeker, of het wel absoluut mogelijk is zooveel zand by 
te voegen, dat dit doel volkomen bereikt wordt. 

Voor muren is de door U aangegeven raapspecie in alle 
opzichten voortreffelijk. 

Voor inbreuk op de witte kleur behoeft ge bij zulk mager 
goed niet te vreezen. Ge weet, de witte deklaag moet bestaan 
uit 3 gips en 4 stuifkalk. 

Wilt ge eene grondlaag voor plafonds en rietwanden, die 
onmogelijk scheuren kan, daar de specie bij het hard worden 
uitzet, in plaats van te krimpen, gebruik dan 2 gips, 1 
kalkhydraat (= */, deeg) en 2 zand. Ge laat den kalk-
mortel (van 1 deeg op 4 zand) gereed op het werk aan
voeren en er bij kleine hoeveelheden, onmiddellijk voor het 
verwerken het gips aan toevoegen. Ik heb met deze specie 
uitmuntend succes gehad, ook op tengels zonder riet. 

v. r>. K. 

E . J . te Amsterdam. Kunt U mij ook een geschikt 
middel aan de hand doen om den ketelsteen te verwijderen, 
welke zich langzamerhand vastzet in de waterketels van onze 
keukeus? 

Het eenige wat misschien van nut kan zijn, is eeu middel 
dat in Engeland onder den naam van Octopus in den handel 
is gebracht en uit eene stervormige figuur uit asbest be
staat. Het schijnt, dat zich op zulk een lichaam de ketel
steen bij voorkeur afzet en zoodoende de ke'.elwand vry 
blijft. Na zeker tijdsverloop in gebruik geweest te zijn, zon 
het gereinigd moeten worden. De prijs van zulk een voor
werp is ongeveer 2 gulden. 

Indertijd werden de bladeren van den koortswilg (Euca
lyptus) tot hetzelfde doe! aanbevolen. Men berichtte (zie de 
Ambachtsman jaarg. I No. 34) dat eene kleine hoeveelheid 
ervan in den ketel geworpen, niet enkel de vorming van 
den ketelsteen voorkomt, maar ook in zeer korten tijd de 
reeds aangezette korst doet loslaten. 

Het langs scheikundigen weg verwijderen vau in keuken
ketels voorhanden ketelsteen, is overigens practisch vrijwel 
onuitvoerbaar. Met gereedschap kan men er niet bijkomen 
en blijft men niet buiten beschadiging van den ketel zelf 

Voorbehoedmiddelen, d. w. z. voorafgaande toebereiding 
van het te koken water, zijn voor huiselijk gebruik te 
omslachtig. Als zoodanig is b. v. ook de methode van 
Dr. E . r»E HAKN bekend, die in Jaarg. II No. 19—21 van 
de Ambachtsman is beschreven; in de Nos. 23, 23 en 25 
d. a. v. vindt men tal van geheime middelen vennMd. die 



236 A R C H I T E C T U R A . 28 Juli 1894. 28 Juli 1894. A R C H I T E C T U R A . 237 

grootendeels op bedrog uitkomen; in Nos. 27 en 28 het 
gebruik van zink. 

Het allereenvoudigst is regenwater gebruiken; daaruit 
wordt geen ketelsteen afgezet. v. D. K. 

V. S. te D. Van het houtwerk eener veranda, die sterk 
aan de zon is blootgesteld, schilfert de verf in korten tijd af. 
Wat is het besie middel om daarin te voorzien? 

Afschrappen wat los zit en over/er ven. De verf met 
half gekookte en half rauwe lijnolie aan te maken, ten einde 
al te snel drogen in de zon tegen te gaan. 

Zulk verfwerk op hout, dat aan de felle zon bloot staat, 
dient op zyn tyd overgeolied te worden om duurzaam te 
kunnen zyn, daar de olie onder den invloed van warmte 
en licht sneller dan anders ontaardt en te niet gaat. Door 
tydig nieuwe olie aan te voeren, kan het geruimen tyd 
worden onderhonden zonder dat vernieuwing van het verf
werk noodzakelyk is. v. o. K . 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Mascre mortels verhinderen het uitslaan van 
muren. 

Ik heb voor opgaand werk doen gebruiken 1 tras, 2 
schelpkalk en 4 scherp zand, ofschoon het bestek 3 zand 
voorschreef en de uitslag der muren is belangrijk minder 
dan by het grootste deel der in Amsterdam uitgevoerde 
werken, uitgenomen by de z. g. revolutiebouwers, die het 
waarschijnlijk dus door hunne zuinigheid by het rechte eind 
hebben gekregen, tenminste wat. betreft hunne verhoudingen 
der metselspeciën. 

Amsterdam, Juli 1 8 9 4 . J . B . L A M B E E K J B . 

Rotterdam, 14 Juli 1894. 

Geachte Heer Redacteur. 

Het opstel van Dr. LKVOIR over het onderzoek naar het 
dekkend vermogen van verven in vde Ambachtsman" van 
heden, zal, vrees ik, niet aan zyue verwachting voldoen, 
ofschoon de bedoelde wenk vermoedelijk zeer nuttig zou 
kunnen zyn. De beschrijving van de voorgestelde wyze van 
onderzoek komt my n.1. te onduidelijk voor, om de belang
hebbenden ertoe te brengen die methode te volgen. Met 
eene andere redactie en wellicht eene houtsneefiguur ware 
de kwaal te verhelpen. Ik vermoed, dat ik niet de eenige 
ben, die meer licht noodig heeft. J . H. N. 

Het door den heer J . H. N. bedoelde stukje is werke
lijk niet volkomen helder. 

De bedoeling is ervan deze: Men maakt de te onder
zoeken verfsoorten, b.v. twee monsters loodwit, of met 
andere witte stof vervalscht loodwit, met gely'ke olie in 
gelyke afgewogen hoeveelheden aan, doopt in elke der beide 
verven een reepje glas tot gelyke diepte, b.v. 10 cM. in 
en laat ze 2 4 uren afdruipen. Aan het boveneind van het 
met verf bedekte gedeelte, is de verflaag dan natuurlijk 

het dunst; onder is zij bijeen gelcopen en zit er daar 
dikker op. 

Nu stelt men in een donker vertrek een stuk doorschij
nend papier op, waarop twee verticale zwarte lynen zijn 
getrokken. Het papier wordt verlicht, door er eene kaars of 
gasvlam achter te plaatsen, op zoodanigen afstand, b.v. 
1 M., dat het licht er gelijktijdig doorheen valt zonder 
dat de vlam zelf er doorheen zichtbaar is. 

Nu houde men de beide te onderzoeken reepjes glas er 
in denzelfden stand voor, w larin zy zyn ingedompeld en 
neemt waar over welke hoogte de beide zwarte lynen dooi
de verflaag heen zichtbaar zyn. Hoe meer de vert dekt. 
over des te geringer gedeelte der hoogte zullen de lynen 
doorschijnen. 

De afstand tusschen het geverfde reepje glas en het papier 
moet naar de ondervinding geregeld worden en zal te kleiner 
genomen moeten worden, naarmate de kleur der verf donkerder 
is. Men kan dus alleen wit met wit, rood met rood enz., 
geen rood en wit met eikair vergelijken. Zoo zou het b. v. 
al lastig zyn om na te gaan of een mengsel van menie en 
loodwit beter dekt dan loodwit alleen. 

De manier is dus geenszins geschikt om er een algemeenen 
maatstaf voor de keuring van verfstoffen op het dekkend 
vermogen uit te halen, maar kan, naar het my voorkomt, 
wel degelyk dienst doen als voorloopige maatregel om zuiver 
van vervalscht loodwit te onderscheiden, te meer omdat 
de benoodigdheden ervoor gemakkelijk binnen ieders bereik 
vallen. v. D K. 

Rotterdam, 2 6 Juni 1 8 9 4 . 

Den heer J. A. van der Kloes. 

De oude muurschilderingen, die onder de kalk van daan 
zyn gekomen iu de Pieterskerk te Leiden en zoo goed als 
geheel verdwenen zyn, toonen hier en daar nog sporen van 
prachtige randversiering rond de voorstellingen dezer oude 
muurschildering. 

De schildering zelve was denkelijk? in waterverf op deu 
witten steen direct aangebracht, doch deze randversiering is 
in reliefornament erop gebracht en toont hier en daar nog 
sporen van goud, zoodat deze fijne ornamenten verguld 
schijnen geweest te zyn. By de minste aanraking met de 
nagels valt deze stof der randversiering er af. Hierby heb 
ik het genoegen een weinig afval of opraapsel ervan U 
over te zenden, met het verzoek te willen ontleden, waaruit 
dit reliefornament bestond en of dit ook direct op den witten 
steen kan bevestigd worden. 

Hoogachtend, Uw dw. dr., 

J . v. G. 

De my toegezonden schilfers bestaan, volgens onderzoek 
van Dr. LKVOIR , uit een mengsel van was met wat hars 
en oker, met eene deklaag van menieverf eroverheen. 

Zulk een gesmolten mengsel is, nadat het warm op den 
verwarmden muur is aangebracht, kneedbaar als klei en laat 
zich dus boetseeren, maar kan aan de lucht niet zeer duur
zaam zijn. v- D. K. 

P I J P L A K M E T E E N PIT ERIN, 
is eene nieuwe Oostenryksche, naar men zegt zeer prac-
tische uitvinding. Als men nagaat, hoe vervelend en om
slachtig het lakken met behulp van een licht is, moet het voordeel 
van zulke lakpypen wel in het oog springen ; zy' worden als 
eene kaars aangestoken en blijven door tusschenkomst van 
den pit van zelf doorbranden. Het toebereideu van den pit 
schijnt den uitvinder in zoover moeielykheden opgeleverd te 
hebben, dat zulk lak niet sneller mocht verbranden dan 
het gewone, dat het geen roet mocht geven en den stem
pel niet mocht verontreinigen. Naar het patent-bureau van 
RICHARD LÜDKRS te Görlitz bericht, moet dit bereikt zyn 
door den pit te doortrekken met geschikte harsen. 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG 80 JULI. 
Dordrecht. 1 uur. Het gemeentebestuur: het vernieuwen van 

verschillende vakken van de leibedekking op het raadhuis der 
gemeente Dordrecht, ter gezamenlijke oppervlakte van 115 MS. 

's-Uraveuhage. 11.30 uur. Het ministerie van binnenlnndsche 
zaken, aan het gebouw van het prov. bestuur: de uitbreiding van 
het physisch laboratorium te Leiden. Begr. t' 10.000. 

(joniogeu. De architect YV. P. Ros, namens het dagelijksch 
bestuur der Ned. Israël, gemeente, in het hotel Kisch in de 
Fulkingestraat: het bouwen van eene ringmuur om de oude Israel, 
begraafplaats bij bet Boterdiep aldaar. 

's Heer Arendskerke (Zeel.) ti uur. Het bestuur der op te 
richten coöperatieve roomboterfabriek „de Adelaar", in de ge
meen tehci berg bij J. de Reijter: het maken van een fabrieks
gebouw met schoorsteen, directeurswoning, ijshuis enz. enz., nabij 
het station 's Heer Arenskerke. Aanw. 'smorg. 11 uur. 

DINSDAG 31 J U L I . 
Breda. 8 uur. Dc archit. P. A. Oomes en Co., namens den 

beer Q. v. Es, ten zijne koffiehuize „het Zwaantje": het bouweo 
van eeu concertzaal met tooneel en bijkomende werken, op een 
perceel gelegen aan bovengenoemd koffiehuis. Aanw. 30 Juli, 
uam. 2 uur. 

's-Uraveuhage. 10 uur. De genie, op het bureel in de Vrede, 
rikskazerne: het bouwen van een patroonmagazijn op de vlakte 
vau Waalsdorp. Begr. f 3500. 

Gouda. Het gemeentebestuur: het uitvoereu van buitenverfwerken 
aan eenige gemeentegebouwen en bet verven van de schoolbanken 
der tweede kostelooze school. 

Nykerk (Geld.) 1 uur. De dijkstoel van den polder Arkemhecn, 
op het gemeentehuis: het uitvoeren van de hierna vermelde werken 
in den polder: 1. beschoeiing legen de havenkom bij de Nijkerker-
sluis, vanaf den Westerduiker zoover het onderhoud van dat werk 
behoort, met het vonder bij het stoomgemaal onder Putten; 2. 
metselwerk aan den zoogenaamden golfbreker bij den Westetduiker; 
3. verfwerk aan de gebouwen bij het stoomgemaal onder Putten; 
4. verfwerk aan de gebouwen bij het stoomgemaal onder Nijkerk. 

Utrecht. 10 uur. De genie op het bureel op Damlust: het 
bouwen van een loods in Lunet II op de Houtensche vlakte, als 
verbetering van ondergeschikt belang vau dat werk in de Nieuwe 
Hollandsche waterlinie. Begr. f 2Ü00; bilj. inz. uiterl. 30 Juli, 
nam. 3 uur. 

WOENSDAG 1 AUGUSTUS. 
Alblasserwaard ('/.. H.) De afdeeling Alblnsserwa.ird der Holl. 

mij. van landbouw, in het koffiehuis van I. de Stigter: bet maken 
'u huur van een houten gebouw, muziekteut enz., voor de te 
houden landbouwtentoonstelling op 23 Aug. a.s. te Groot Ammers. 
Aanw. 's morg. 9.50 uur. 

Haren (Gr.) 11.30 uur. Het gemeentebestuur ten gemeente-
''uize: a. het bouwen van 3 schoollokalen met bijbel), werken, aan 
('e bestaande school te Helpman; b. het maken van schoolmeubelen. 

bialiugou (LM.) 2 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen van 
een school voor gewoon lager onderwijs roet gymnastieklokaal, 
woning enz. op een perceel in het nirk Jaruzalem. 

Wagenborgen (Gron.) 12 uur. De architect K. Hoekzema te 
Groningen, namens het bestuur van de vereeniging tot Chr. lief
dadigheid te Wagenborgen, in het logement van H. Hidding: bet 
bouwen van een paviljoen voor 50 personen, eene directeurswoning, 
«ea keukengebouw met waschhuis en een ziekenbarak aldaar. 

DONDERDAG 3 AUUUSTUS. 
Lolden. 13 uur. Het gemeentebestuur: het vervangen van de 

houten draaihoofden der kleine Havenbrug en der Scbeluwebrug, 
benevens bet vernieuwen van het tusschenjuk der Kleine Havenbrug 
in 3 perc. en in massa. 

VRIJDAG S AUGUSTUS. 
's-Uravenhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid : de bouw van een post- en telegraafkantoor met 
directeurswoning te Assen. Begr. f 31.260. 

Lelden. 11 uur. De bouwk. H. J. Sloots, in het café ,,'t Steen -
bouwerswelvareii", Heerensteeg no. 1: het bouweu van S woningen 
op een terrein aan de Oostdwarsgracht. 

ZATERDAG 4 AUUUSTUS. 
Arnhem. 11.30 uur. Het gemeentebestuur, bestek no. 22: het 

verrichten van eenige verbouwingen en vernieuwingen aan — en 
het maken van gas- en waterleidingen in het huis aan Achter 
Marienburg no. 12. Begr. f 5200. 

Utrecht. 1 uur. Het bestuur van bet waterschap Bijleveld en 
den Meerndijk, in het Haagsche koffiehuis: het verdiepen van het 
voorsloishoofd eener schutsluis, met alle daarmede iu verband 
staande werken, gelegen iu de gemeente Harmeien. 

Utrecht. 2 uur. Het ministerie van waterstaat, handel eu 
nijverheid, aan het gebouw VBU het prov. bestuur: het maken vau 
straatvernieuwingen op den rijks grooten weg der le klasse no. 1, 
van Laren over Amersfoort naar Hoevelaken, begr. f 1875. 

Utrecht. 2 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en nij
verheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het beplanten 
van den rijks grooten wpg van Abcoude naar Utrecht, onder de 
gemeente Zuilen. Begr. f 980. 

DINSDAG 7 AUUUSTUS. 
Rotterdam. 1 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen van een 

school aan de Schoutenstraat. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 

Uondn. Het bouwen vau een brug- eu sluiswachterswoning aau 
den Tiendeweg onder Gouda. Laagste G. van Otterloo te Waddiuxveen 
voor f 1295. 

's-Gravenhage. Het dempen van de sloot langs den Koningstuin 
aan den Priusessewal, het leggen van een riool, het doeu van 
bestratiogei', bouwen van een muur met ijzeren hek eu aanhoorende 
werken. Laagste G. v. d. Drift aldaar voor f 29990. 

's-Hravenhagc. Het uitvoeren van stucadoorwek aan het iu 
aanbouw zijnde gebouw voor de spaarbank in bet H. Westeiade. 
Laagste Gerritsen te Hillegom vpor f 1900. 

's-Uravenhage. Het bouwen van een brug over de Afzanderijvaart 
in het Sweelinckplein. Laagste J. v. d. Elshout te Scheveningen 
voor f 16606. 

's-Gravciizandc. Het bijbouwen van twee lokaleu aau de openbare 
school te Hoek van Holland. Laagste O. Beukelman te Zwartewaal 
voor f 5857. 

Groningen. Het maken eener beschoeiing te Lnuweizijl eu nel 
herstellen eener glooiing laugs de westzijde van den weg van 
Ruigezand nuar Zoutkamp bij den duiker in dien weg, onder 
bijleverin z van al het daartoe beuoodigde. Laagste J . Nicolaï te 
Lauwerzijl voor f 1197. 

Haarlem. Het weder opbouwen van een gedeelte van de zelf-
registreerende peilschaal bij het kustlicht te Durgerdnm. Laagste 
H. J . Buis te Urk voor f 1158. 

Haarlem. Het maken van twee remtoestellen en een ducd'alf 
in het buitenkanaal te IJmuiden. Laagste H. Dcutekom te Amsterdam 
voor f 14347. 

Haarlem. Het doen van voorzieningen aan de heul in de Enkele 
Wiericke bij Hekendorp ter verbetering van de stelling te Amsterdam 
Laagsto H. J. Nederhorst te Gouda voor f 3343. 

Hilversum. Het bouwen van een openbare school en onderwijzers-
woning. Laagste B. A. vau Rhijn voor f 31170. 

Maastricht. Het bouwen van eene peilschaal aan den rechter 
oever der rivier de Maas tusschen de kilometerraaijen 164 eu 165 
te Mook, gemeente Mook en Middelaar. Laagste P. H. Timmermans 
te Gennep voor f 850. 

Menaldum. 1. De vernieuwing vau de Gruzepijp te Bcrlikum. 
Laagste F. J. Rolsraa te Berlikum voor f 629, geguud; 2. het 
vernieuwen en vervloeren van eenige gedeelten straatweg te Berlikum 
en Boxum. Laagste A. J. v. d. Meij te Berlikum voor f 587. gegund. 

Middelburg. Het bouweu van een bazaltmuur langs het noordelijk 
hoord van den oostelijken kauaalarm te Terneuzen. Laagste D. de 
Doelder te Terneuzen voor f 16.085. 
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Oldebroek. De aan- en verbouw der privaten ent. bij de o. I. 
tcbolen te Weesp en Hattemerbroek ia 2 perceelen. Laagste H . 
van Enk voor perc. 1 voor f 550; voor perc. 2 voor f 580, gegund. 

Utrecht. Hel maken van een gebcuw voor lakkenbosscbenberg-
plaats en dienstlokalen op bet station aldaar. Laagste H . Vermeer 
aldaar voor f 8040. 

Utrecht. Het afbreken tan de houten marquise en het maken 
van een ijzeren marquise aan den litkerrleugel van bet boofgebouw 

op het station Rotterdam D.P. Laagste A. P . P . Boef te Rotterdam, 
voor f 7669. 

Wolf era . Den herbouw van den afgebrandeo toren aldaar. 
Laagste Gebr. de Vties te Oldeholtnade voor f 6583. 

Zwolle. Het vernieuwen vin den bovenbouw der Berkommerbrog 
over de Vecht, in den weg van Zwolle naar Meppel, beboorende 
tot de groote rijkswegen in de prov. Overijssel. Laagste Gebr. 
Aberson te Steenwijk voor f 26.600. 

A D V E R T E N T I E IV. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT& ZOON te Maassluis. 

O M E BOUWMATERIALEN, 
beschreven door 

«F. v e t x a . d e r K l o e s , 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid 
. „ gebonden 

f 18.—. 
„ 21.50. 

B E O O R D E E L I N C S E N . 

. . . . Is het voor den jongen ingenier en opzichter v a n bi jzonder veel waarde op een 
v o o r hen b i j n a onbekend v e l d te worden voorgel icht door i e m a n d , die r i jpe e r v a r i n g aan breed
voerige studiën paart, ook h u n n e oudere vakgenooten zu l len evenzeer als vele aannemer», 
w e r k b a z e n en handelaren, gaarne een w e r k ter h a n d nemen, dat i n zoo riangenamen en bevatte-
l i j k e n v o r m een r u i m overz icht geeft v a n wat de p r a k t i j k h i e r en elders tot op heden 
heeft uitgewezen of een theoret isch onderzoek v a n de bouwstoffen met j u i s t h e i d k a n doen 
voorspel len (De Ingenieur.) 

. . . . M e t groote u i t v o e r i g h e i d en voorliefde teekent de schr i jver het steenbakkersbedri j i 
met a l de daartoe noodige w e r k t u i g e n , b l i j k b a a r met het oog op aankomende industr ieelen, voor 
w i e n hij z i jn boek even goed heeft geschreven als voor b o u w k u n d i g e n , iets w a t laatstgenoemden 
moeten bedenken, i n d i e n hen dat wat te u i t v o e r i g v o o r k o m t en zij l iever een meer vergel i jkende 
b e s c h o u w i n g v a n bouwmater ia len hadden gewenseht, w a t men echter moet erkennen, dat z i jn 
eigenaardige moeiel i jkheden heeft. 

V o o r hem die in Indië echter d i k w i j l s z i jn eigen m a t e r i a a l moet zoeken o f vervaardigen, z a l 
daardoor d i t boek menige nutt ige a a n w i j z i n g bevatten. 

. . . . J u i s t de onbevooroordeelde onderzoekingen, die den lieer V a n der K l o e s gemaakt 
heeft op I • ' gebied der b o u w m a t e r i a l e n , m a k e n zi jn boek b e l a n g r i j k 

(Bouwkundig Weekblad.) 

• • • • In de tie afdeeling w o r d t het hout beschreven. Dat over d i t belangri jk mater iaal 
heel wat te zeggen val t , is e lk b o u w k u n d i g e bekend, en velen onzer k u n n e n geacKt worden met 
de eigenschappen der verschi l lende houtsoorten en het g e b r u i k e r v a n v o l k o m e n op de hoogte 
te z i j n . De heer V a n der K l o e s deelt omtrent deze bouwstof zooveel wetenswaardigs mede, dat 
e l k v a k m a n er voordeel en leering u i t k a n t r e k k e n (De Opmerker.) 

. . . . V o r m t de w e r k k r i n g , w a a r i n de schr i jver geplaatst is , de geschiktste gelegenheid 
o m dergel i jken veel o invattenden arbeid naar wensch te voltooien, het reeds verschenen gedeelte 

G R O E D E 
BuitenliiM (Zeeland.) 

PORTLAND GHENT, 
„JOSSOX Sr Co." 

H O O F D - V E R T E G E N W O O R D I G E R 

voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT , 
Handel in Bouwmaterialen. 

.Adres: ROTTKRDAM, Nieuwehaven No. 1 1 8 
„ AMSTKRDAM, A . E . B R A A T .Fokkt-

Simonzstraat 74. (66) 

J. A. van de Sonde, P. DOLK 4 ZOON 
H A N D E L in 

LENGTEMATEN. 
Stoom Jalousiën Fabriek 

V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E P R I J Z E N . (73> 

S. B R U I G O M , 
A RH H KM. 

dat d i t het meest vol ledige is wat over materialen-bevestigt z u l k s en erkennen wij gaarne 
k e n n i s i n den laatsten t i jd is gezegd. 

De fabricage wordt zeer u i t v o e r i g besproken en daarbi j met t a l r i j k e figuren toegelicht, zoodat 
daardoor de uitgave een onmisbare gids is voor a l l e n , die grondige kennis der materia len wen
schen te v e r k r i j g e n . l i e t v o r m t een n u t t i g boek. dat door a l l e n d ient gekend te worden en 
w a a r v o o r de schri jver w a a r d e c r i n g verdient . 

. laarhij i n gebruik , pri jzen, k o r t o m alles wat met de industr ie in v e r b a n d staat pri jzen, 
en geeft het 't meest vol ledige tot op heden (Vademecum der Bouwvakken.) 

met het b o u w v a k hebben . - . . W i j durven d i t werk d a n ook gerust aan al len, die iet 
uit t« staan, aanbevelen. A l l e n zul len er ongetwijfeld n u t u i t t r e k k e n 

(Algemeen Nederlandsch Advertentieblad.) 

• • • • H e t met zorg behandelde w e r k k o m t niet enke l den e igenl i jken bouw-, w e r k t u i g 
en scheepsbouwkundigen ten goede, maar ook a l l e n , die door h u n handel en bedrijf met dc?f 
v a k k e n i n a a n r a k i n g k o m e n . 

• • • . H e t boek doorbladerende, w o r d t men U-lkcns getroffen door den practischen z i n 
v a n den samensteller en l i j n oenvoudigen, d u i d e l i j k e n schrijftrant . . . (Hel Handelsblad.) 

. . . . V o o r den ingenieur en den architect m a g het boek v a n den heer V a n der K l o e s 
v a n onschatbare waarde worden genoemd. O p alle vragen, w e l k e op het terrein der bouw
materia len k u n n e n worden gedaan, geeft liet een u i t v o e r i g a n t w o o r d , cn k a n het dus met v r u c h t 
worden geraadpleegt. D c u i t v o e r i n g is w a r l i j k k e u r i g en doet dc firma V a n der E n d t & Zoon 
a l l e eer aan. De pri jc is zeker beneden dc waarde vnn het boek 

(Dagblad voor Huid-Holland en 's-Qravcnhage.) 

Alle soorten vau 

ZAGEN 
en 

WERKTUIG EK 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D . D ö M I N I C U S & S ó H N E . 
te Remscheid-Vier inghausen ( R h e l n l . ) 

Gevestigd in 1822. (55> 
WIsW Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wjj U gratis en franco toe/.enden. 

Mij. tut Vervaard, en Lever, van 
Bouwmaterialen. 

voorheen DE Eli VEN 
Hut Ie l i l ; , iu. (77) 

H. TRIP. 
Utrecht. 

ARCHITRAVEN 
e n L I J S T E N , 

volgens ben t a a n d of op te g e v e n 
p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

U. W . ROGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs courant op 
aanvraag gratis. (12) 

Spiegel- en Vensterglas, 
ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW SPIEGEL-, 

W I T - , KaïsTAL-, BKOKI en M E L K -

G L A S . 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere ROZETTEN en 

R A N D E N . 

GEBOGEN G L A S en D A K P A N N E N . 

Lenzen- en Patrijspoortglazen. 
(67) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

J . VAN DER ENDT & ZOONS 
ST00MB0EKDRUKKERIJ, 

T E M A A S S L U I S , 

is er geheel op ingericht om alle soorten 
van D R U K W E R K E N met den meesten 
spoed tot zeer billijke pijzen te leveren. 

ï ii I I ' I 1 I ' 7 : ' 1 : T 1"' 5 1 '1-L-L • ^ • y - r T . y - T - r y T j r j r j J ' T - , 

K 0 N I [ M 6 : B I I : N F A I T . 

r 

1 

Qjjdevyoe^isn.voeteilev 
b o u i D f D a . t e r ader», o e r p 

. T O & c l ? L ü e o l L e r ) , 

l i i i i i i m i m i i i u i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i ^ i ^ ^ " (69) 

•B STOOMFABRIEKEN van 2 
D A K P A N N E N , V O R S T E N , B A A N T E G E L S , B A K K E N , C E M E N T - en 3 

« - K U N S T Z A N D S T E E N , H Y D R O Z A N D S T E E N , C E M E N T en I J Z E R , 

O (syst. MONIER) M O Z A Ï E K - en E F F E C E M E N T T E G E L S , R I E T P L A N K E N , » 

O T E R R A C O T T A , enz. <j> 

» Handel in Metselsteen en andere Bouwmaterialen, 
o A. OOSTHOEK & ZOON, Alfen afd Rijn. 

CS Sterk couciirreereiide prijzen direct op aanvraag:, (68) 
C3 

D E N E D E R L A N D S C H E 

Caoutchouc en Gnta Percha Fabriek 
99 

L E I D E N . ' 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

8 C H K K P 8 B0UWW E R F 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

8toombooten-, Bagger-en 
8poorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeewerken, 
A N K E R S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met certificaat vau Lloyd's 

eu Bureau Veritas. 

„ S I N T J O R I S . 

B A K K E R & Z O O N , - R i d d e r k e r k , 
v e r v a a r d i g t a l l e s o o r t e n VERPAKKING, K L E P P E N en B L A D E N 
voor Stoom-, Water- en andere Machines, ZUIG-, PERS- en STOOMPIJPEN, 
VELOCIPEDE-, RIJTUIG-, BILJART- en LINTZAAGBANDEN, TRAMBUFFERS, 
PAARDENHOEF-BUFFERS en RANDEN, MATTEN (in verschillende soorten) 
met naam en op maat, HOSPITAALDOEK, om kinder- en ziekbedden rein te 
houden, TOCHTBAND voor deuren en ramen. 

R e p a r e e r t en f a b r i c e e r t WRINGROLLEN, enz. enz. Bekroond 
met Zilver, te Amsterdam 1 8 8 3 , en door de Maatschappij ter bevor
dering van Nijverheid 1 8 8 5 . ( 38 ) 

QHM cn prijzen t a volle coneurreerend ttgm let Buitenland 
Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel Kereed 

voor het Kebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zjj is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK „ K R i A I J E N B D R G " , 
(70) Hij8wijk (Z.-ll.) 

Mij. tot verv. en lev. van Bouwmaterialen 

voorheen DE ERYEN H. TRIP. 

GROEVENPR1JZEN. 
Rotterdam. Utrecht. 

D E L I N T & C ° , ROTTEADAM. 
NIEUWE HAVEN N . 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
(59) Vraag dessins enz. 
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C A I I K O I J . X K i ' M 
„Van Baerle", 

E E N I G E A G E \ T i: N voor 
\t<l('il;«il(l t'll Koloniën: 

G. M. BOKS Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) « 3 11 25. 

M A N M 1 Ë I M Ë K 

Poitland-Cement-Fabfiek. 
FABKIEK 

IN 

Opgericht 

1801. 

FABKIEK 
IK 

li/M iiiiiz. 
Opgericht 

1804. 

Levert haar beproefd en voortreffelijk 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin
dend, onder garantie van de grootste 
bindkracht, gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijks meer dan 450.000 
vaten. 

HOOFD - VERTEGENWOORDIGERS 
voor de Z u i d e l i j k e Provinciën: 

W e d . A . T e r k u h l e & van Swijndregt 
Rotte rdam. 

Voor de N o o r d e l i j k e Provinciën: 

& LEHREIM, 
A M S T E R D A M , (60) 

H A N D E L A R E N in 

Marmer en Bouwmaterialen. 

DE GROEVEN 
VAN 

J. MEUR!IS 
te Amleninch a/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (8) 

la AndernachscheTras 
en Trassteen 

op NtreiiKMv keur verder: 
DRIJF- of Z W E M S T E E N ; ' V 

V A G R O T S T E E N beste en goedkoop
ste SIERSTEEN voor Tuinen,Terrassen 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz 

LEONARD SL1GCBEB, HoooickendaiD. 

Groote vooi* raad 
VAN 

STALEN BALKEN 
in alle courante profielen 
op lengton van ö 
12 M r . , o p k l k 
mende m 

Wegens 
: grootere 

draagvermogen 
unnen lichtere pro-

/ielcn in staal gebezigd 
rden, waardoor stalen 

keil voordeeliger in het ge-
zijn dan ijzeren balkeu. 

H. E. OVING Jr., m 
Haringvliet, R O T T E R D A M . 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583 bij de Utrechtsche straal, 

A M S T E R D A M . 
LIFTEN. - KRANEN. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, Tran^ort^^itgatewrs. 
u ü i i i i i i i t c i i d fabrikaat en b i l l U k e p r i l R . (76) D O M M E K R A C H T E N . - VIJZELS. 

Tweede Jaargang No. 31. Zaterdag 4 Augustus 1894. 

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan van bet Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

Advertentlën in dit blad kosten Tan 1—5 regels 
00 cents, iedere regel meer 10 cent». Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgevers t 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

Alle u.l verterit ifii in ARCHITECTURA opgenomen 
worden « r a i U geplaatst in DE AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaar», Machinisten, Smeden, 
Ververs, enz. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

E E N D A G T E R E M S C H E I D . 

In het laatst van Juni j.1. had ik het voorrecht een 
uitstapje te doen naar Duisburg (Rijn-Pruisen), om van 
daar uit eenige fabrieken in den omtrek te bezichtigen en 
bracht zoodoende ook een bezoek aan Remscheid. 

Het voornaamste doel daarvan, het pijpenwalswerk van 
de firma MANNKSMANN te Remscheid-Bliedinghausen bleef 
voor mij gesloten, doch dit gemis] werd mij ruimschoots 
vergoed door de welwillendheid van den heer D. DOMINICUS, 
lid van de ilrtna J . D. DOMINICUS & SÖHNE, zagen- en ge
reedschapfabrikanten te Reinschei<l-Vieringhau8en, den lezers 
van dit blad niet onbekend, onder wiens geleide ik ver
schillende industrieele inrichtingen en werken heb bezich
tigd (•). 

Remscheid is eene stad van omstreeks 45000 inwoners, 
die, als een dorp zeer wijd uiteen gebouwd, in eene heuvel
achtige landstreek is gelegen, het zoogenaamde Neder-Bergsche 
land, het Noordelijk deel van het voormalige hertogdom 
Berg, waarvan Dusseldorp de hoofdstad was (-J-). Van de 

(*) Over de uitkomsten vau het Manncsmannproees wordt daar 
in deu omtrek algemeen niet zeer gunstig gesproken. Het werk 
luistert zoo nauw, zegt men, dat er geregeld 75 pCt. afval ontstaat, 
waardoor de producten bovenmatig hoog in prijs blijven. Deze ge
ruchten, ook iu verband met de uiterste omzichtigheid, waarmede 
de belanghebbenden, alles wat de fabriek betreft, trachten geheim 
te houden, gaven mij den i t d i u k , dat deze zoo hoogst gewichtige 
uitvinding cog niet iu zoodanigen staat van practische ontwikkeling 
en bloei verkeert, als de berichten in de buitenlandscbe vakbladen, 
nok telkens in dit blad overgenomen, zouden doen vermoeden. Men 
mag intusscbeu der directie der „ M a n n e s m a n n - R ö h r e n w e r k e " bare 
terughoudendheid niet te zeer toerekenen; immers reeds nu loopen 
er geruchten van nieuwe uitvindingen, berekend om het Mannes-
mauu-proccs met al zijne bezwaren in de toepassing overbodig te 
maken 

(t) Wijlen Prof. D . GBOTIIE, zelf uit deze streken afkomstig, 
geeft in ziju boekje „ D e Rhurstreken, Berg's land en't Graafschap 
Mark, een technologisch uitstapje met eenige studenten der P . S. 
te Delft" (Arnhem D . A. THIEME 1869) van land en volk de 
volgende beschrijving: 

,.L>eze uiterst bergachtige landstreek eindigt ten zuiden Ban de 
rivier de Sieg, die bij Bonn in den Rijn valt. De oostelijke grens 
Tan Berg'sland valt samen met de tegenwoordige grens vau Rijnland 
CD Westplialen- zij loopt van Steele aan de Ruhr over Langenberg, 
'oorbij Barmen, Rade vorm W a l d , Meinerzhagen, Olpe en met eeue 
bocht westwaarts tot aan de Sieg. Aan de westzijde daalt het land 
schap in da Rijnvlakte al, die aan den rechteroever tusschen 
Dusseldorp en Keulen uog eene gemiddelde breedte van omtrent 
1' , uur gaans beeft en grootendeels met alluviale kleigronden 
beif,;kt |g. j j p | zuidelijk deel van Berg'sland, in 't bijzonder de 
districten Wahlbroel , Gummersbaoh, Siegburg en Wipprrlurth, onder 
"''!' naam O p p e r o e r g ' s l a n d bekend, is d o o r g a a n » zeer hoog 
Belegen en wegens het koude klimaat, alsook door de hoedanigheid 
'"" de rotssoorten, fijnkorrelige, grauwe en weinig aau verweering 

schoonheid dezer streken, geven de hier in gelaschte, mij 
door den heer D . DOMINICUS bezorgde afbeeldingen eenig 
denkbeeld. 

Remscheid bevat, behalve eenige werken van grooteren 
omvang, een zeer groot aantal kleine fabrieken j 't is vooral 
de Kleineisen-Industrie, die hier haar zetel heeft opgeslagen, 
integenstelling met het aan de overzijde van het Wupper-
dal gelegen Solingen, waar de industrie der geweven stoffen 
de heerschende is. 

onderhevige zandsteenrn (Grauwarkp), weinig voor den plantenteelt 
en akkerbouw geschikt; de grond levert, zelfs bij sterke bemesting, 
niets anders op dan aardappelen, haver en eene geringe hoeveelheid 
rogge. Daarentegen bevinden zich iu deze bergen, alsook in het 
aangrenzende district .Vlühlheim a, d. Rijn onuitputtelijke gangen 
cn beddingen van allerhande ertsen, waaronder dc ijzer-, koper-, 
lood- en zinkertseu de voornaamste zijn. Aan Opperberg'sland grenst 
ten oosten het meest zuidelijk' gedeelte van VYestphalen, bet zoo-
genaamde Siegcrland, dat zijn naam van de rivier Sieg of van de 
daaraangelegen stad Siegen heeft ontvangen. Deze in hooge mate 
bergachtige landstreek is even als de voorgaande en het zuidwaarts 
liggende hertogdom Nassau, rijk aan ijzer, lood, koper en andere 
metalen, die «nor de kolossale industrie der Rhurstieken ecu groot 
deel der grondstoffen opleveren." 

„ H e t zoogenaamde N e d e r b e r g ' s l a n n , waartoe de districten 
(Kreisej M ü h l h e i m a. d. Rijn, Solingen, Lenncp, Dusseldorp, Mett-
mann en Elberfeld behooren, heeft over het algemeen ook een 
bergachtig karakter; wegens de geringere hoogte van bet golvend 
terrein is bet. klimaat gunstiger, de vruchtbaarheid op de bergen 
wel is waar middelmatig, maar in de valleien der Wapper en eene 
menigte kleine rivieren, zooals men verwachten kan, veel grooter. 
De bodem bestaat ook bier uit grauwackelagen met bier en daar 
verspreid liggende kalkbanken, die met eeue geringe noorde
lijke helling or.der de Devonkalk wegzinken. Ertsen worden 
bier zeldzamer aangetroffen; alleen in de nabijheid van de 
kolenkalk, of ook hierin opgesloten, vindt men rond- en bruin-
ijzersteen en galmei of zinkerts, hier eu dsar ook loodglans en 
zinkblende (zwavelzink); zoo onder andere bij Hatingeu, Kiherleid 
en Velbert. Maar rijkdommen, die aan den schoot der a..rde ontbreken, 
worden hier ruimschoots door eene buitengewone bedrijvigheid vau 
de bewoners verkregen. De natuur heeft voor het menschdom in 
deze landstreken stiefmoederlijk gezorgd; maar wat niet vrijwillig 
is toegestaan, is met geweld veroverd. Het aanhoudend worstelen 
met nood en gebrek, de gestadige inspanning vau lichaam eu geest 
gaven aan de bewoners van dit land eeu karakter, zoo vast eu hard 
als bet staal, dat onder hunne handen gedwongen wordt elke 
willekeurige gedaante aau te nemen. Di'. valt bij elke gelegenheid 
in het cog, vooral iti die streken, waar zich de metaalindustrie 
gevestigd beeft, znoals iu de omstreken ven Solingen cn Remscheid 
eu eveuzeer verder oostwaarts bij Lennep, Hukeswagcn enWipperfu-th, 
waar de fabtikngc van metalen voorwerpen met nis vau laken en 
soortgelijke geweven sloffen afgewisselt." 

„ H e t noordelijkst deel van Berg'sland wordt door het zoogenaamde 
Wujperi'al ingenomen, dat door zijne ontzaglijk uitgebreide nijver
heid weieldberoemd is. De H o p p e of WiDper ontspringt bij W i p . 
perfurtli; zij vloeit noordwaarts langs Htickeswagen en I enne-tut. 
Bermen; van hier neemt zij langs Elberfeld een westelijken en 
vervolgens bij Soliugeu eeu zuidwestelijken loop, tot zij niet ver, 

/f; 
O 
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Remscheid's kleinjjzer-industrie, die tegenwoordig hare pro
ducten over de geheele wereld verspreidt, draagt de duidelijke 
Kenmerken van uit het handwerk, de huisnijverheid te zjjn voort
gesproten. De fabrieken zijn elke op zich zelf in het algemeen 
van geringen omvang, het getal werklieden, dat elke fabrikant 
aan het werk heeft niet groot, maar de machine voert er 
den scepter, het handwerk is op den achtergrond geraakt. 
Kik werkman maakt uit den treure eene zelfde soort van 
voorwerp of on
derdeel daarvan, ^8>* 
of bestuurt de ma
chine, die de din
gen maakt. Veelal 
is de werkman niet 
veel meer dan eene 
levende machine. 

Op zich zelf 
steekt daar zoo
veel kwaad niet 
in, als de werktijd 
niet te groot eu 
het loon niet te 
klein is. Immers, 
zyn niet ook het 
meerendeel der 
meer ontwikkel
den, zoowel hier 
als overal, aan ma
chinaal werk ge
bonden ? Wordt 
het niet overal 
meer en meer uit
zondering, dat de 
mensch met de 
werkzaamheid van 
zjj n geest zijn 
brood verdient? 

Toch kan ik niet 
zeggen, dat de al-
gemeene indruk, 
dien Remscheids 
kleinijzer-indus-

trie op mij ge
maakt heeft, een 
byzonder gunstige 
is. Het komt mjj 
voor, dat de ver
deeling van het 
werk over tallooze 
kleine fabrieken 
iets is, dat met 
zich zelf in strijd 
is. Zooals ik reeds 
opmerkte, gaat de 

persoonlijkheid 
van den hand
werksman in zoo'n 
kleine fabriek over 
het algemeen even
zeer te niet, als in 

Het slot Burg a. d. Wupper, 
de u i t v r i j w i l l i g e bi jdragen herstelde zetel v a n het aan de H o h e n z o l l e r n verwante geslacht 

der vroegere G r a v e n v a n Berg , architect Cl. A . F l S O H E E te B a r m e n . 

Fig. 2. 

De stad Burg a. d. Wupper, 
u i t liet E s c h h a c h d a l v a n den weg naar het s lot u i t gezien. 

van Opladen beneden Mühlheim in den Rijn valt. In bet Wupperdal 
en de naar het noorden en zuiden zich verheffende bergen, zelfs 
tot in de omstreken van het naburige Schweltn, heeft zicb, als de 
voornaamste tak der industrie, de fabrikage van geweven stoffen 
gevestigd. Deze omstandigheid is uiet zonder invloed op bet volks
karakter gebleven. De wever is tengevolge zijner zittende levenswijze, 
waarbij de spijsvertering en de bloedsomloop niet zoo geregeld zijn, 
als wel te wensoben ware, over 't algemeen zwak van lichaam, 
bleek van gelaat en bekrompen van geest; van nature pessimist, 

eene groote. Het voordeel, dat aan dien kant gezocht zon 
kunnen worden, bestaat dus niet; en overigens heeft de 
talrijkheid der kleine fabriekseigenaars eene concurrentie in 
het leven geroepen, waarvan het einde niet te zien is 
eene concurrentie, die op de deugdelijkheid der waren een 
verderfeljjken invloed heeft en die den goeden naam der 
geheele streek met den ondergang bedreigt. 

De meer ontwikkelden onder de fabrikanten zien dit wel 
ter dege in, maar 

*•• zjj hebben daar
door een des te 
harderen strijd te 
voeren, want zjj 
moeten hoogere 
prijzen vragen, om 
betere waar te 
kunnen leveren en 
hebben in de hoo
gere qualiteiten 
den strijd te door
staan inet het bui
tenland, voorname
lijk Engeland en 
Amerika, die nu 
eenmaal de naam 
hebben van ,.tirst 
rate work". 

't Is voorwaar 
geene lichte taak, 
waren aan den 
markt — en aan 
den man — te 
brengen, die door 
hoogere qualiteit, 
de kooplustigen 
dwingen, het gerin
gere, maar goed-
koopere te laten 
liggen en tegelp 
door billijkheid in 
prijs de producten 
van elders op zyde 
te dringen. 

Tot hen wier 
streven daarheen 
gericht is, belmo
ren de fabrikanten 
DOMINICUS (hoofd
zakelijk zagen), 

COBTS (vijlen), 
WKIQAND (schar
nieren en schaat
sen) en meer ande
ren. Mogen hunne 
pogingen in die 
richting niet goed 
gevolg bekroond 
worden, zoo tot 
hun eigen voor
deel, als in be-

vertoont zicb bij hem een hooge graad van dweepzucht en bijgeloof, 
en in 't Wupperdal ontmoet men dit verschijnsel meer dan elder* 
Zwak in denken en redeneeren, sterk in 't geloof, zoeken •i«"ze 

lieden na volbrachten arbeid hun genoegen in gemeenschappelijk' 
godsdienstoefeningen. De bergbewoner, juister da metaalarbeider 
daarentegen, besteedt zijn vrijen tijd meestal aan hel bezoeken 
der bierhuizen, het kaart- en kegelspel, waarbij het soms woest 
genoeg toegaat, strijd- eu vechtpartijen aan de orde van deu ',nK 
of beter van den nacht zijn, en moord helaas niet tot de zeldzaamheden 
behoort." 
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Müngsten aan de samenvloeiing van de Moosbach met de Wupper. 

Fig. 4. 

]a l lg van den roep hnnner woonplaats, op het pnnt van 
degelijke industrie! 

De eerste iudustriëele inrichting, die ik met den heer 
POMIXICUS bezocht, was de vijlenfabriek van GOTTLIEB COBTS, 
eene der meer uitgebreide van dien aaid; zij heeft o. a. 
een ruimen afzet naar Rusland, Klein-Azië, Perzië, enz. Ik 
woonde daar het smeden, het slijpen, het machinale kappen, 
harden en appreteeren der vijlen by. Het fabrikaat maakt 
op mij' een uiterst 
gunstigen indruk; Fig. 
belanghebbenden 
kunnen bij mij 
eenige monsters 
ervan bezichtigen. 

In overeenstem
ming met den al-
gemeener aard der 
Kemscheiderklein-

U'zer-industrie, 
vormt elk onder
deel der vljlenfa-
biikage een afzon
derlijk ambacht, 
dat ook dikwijls 
in eene andere fa
briek wordt uit
geoefend; smeden, 
slijpers, vjjlenkap-
pers, harders, zijn 
elk in zijn eigen 
vak, niet in een 
der andere bedre
ven. De heer COBTS 
heeft al de ge
noemde ambachten 
na verloop van tijd 
in eene en dezelfde, 
door s'oom gedre
ven fabriek bij
eengebracht en 
zoodoende de be
knoptheid en het 
gemakkelijk over
zicht zeer bevor
derd. 

Het vij'lenkap-
pen is een werk 
dat groote vaar
digheid vereischt, 
maar 't is de vaar
digheid der ma
chine en op de 
beoefenaren van 
dit handwerk is 
zoozeer de hier
boven reeds gebe
zigde uitdrukking 
van „levende ma
chines" van toe
passing, dat elk 

nunner slechts enkele bepaalde soorten van grove of fijne 
vijlen kau kappen en hem de handen verkeerd zouden staan, 
zoodra men hein andere voor ging leggen. 

Het handwerk wordt ruim letaald. maar de mensch is, 
ook al is hij nog zoo machinaal, nimmer tevreden. De vijlen-
kappers houden van vrije Maan- en andere dagen en werpen 
•net hunne eigen drieguldens de glazen in; zjj stellen eischen, 
lisfst op een oogenblik als de baas verlegen zit, en het ge-

De Remscheider stuw in het Eschbachdal. 

volg is . . . . de machine. Ook het vijlenkappershandwerk 
heeft de machine aan zich getrokken. Kan men het den 
goedgezinden, jjverigen e n zelf zjjn plicht betrachtenden 
fabrikant euvel duiden, als hij niet zonder eenige bitterheid 
zegt: „Nu ben ik ten minste baas in mijne eigen fabriek"? 

Geldelijk voordeel geeft het machinale kappen hem niet. 
De kapmachines zijn duur, luisteren nauw, en elke barer 
bekapt evenals hare levende concurrenten slechts enkele soorten 

• van vijlen, maar 
3. het werk, dat zij 

leveren is uitmun
tend, en zij hebben 
geene hersenen, 
die door alcohol 
op den hol te bren
gen ziju en staken 
dus het werk niet 
op elk verlegen 
oogenblik. 

Niet ver van 
de fabriek van den 
heer Coins is de 
groote steenen 
stuwdam (Thal-
sperre) gelegen, 
die onder leiding 
van Prof. INTZE te 
Aken in het Esch
bachdal is ge
bouwd en daar 
een vergaarkom 
vormt (,, storage-
reservoir' zeggen 
de Engelselien), 
die 1.000.000 M : ! . 
kan bevatten, en 
waaruit Rein scheid 
van wate r wordt 
voorzien (tig. 4.) 

1 taarna brach
ten wij een kort 
bezoek aan de 
Fachschule fiir die 
Stahlwaren- und 
Klei ii-eisen -Indus
trie des Bergischen 
Landes, eene uiter
mate belangrijke 
inrichting van on
derwijs, die daar 
meer dan elders 
op hare plaats is. 
In korte woorden 
is zjj bestemd om 
de hiervoren be
doelde „uitzonde
ringen'' de toe
komstige werklie

den met hand en ijeesl te vormen. 
Deze school is geene ambachtsschool in den zin, dien wij 

daaraan gewoon zyn toe te kennen, d. w. z. men wordt er 
niet tot één bepaald ambacht opgeleid, maar in alle ambten-
ten onderwezen, die op de klein ijzer-industrie betrekking 
hebben en in de wetenschappen, waarmede een goed werk
meester vertrouwd behoort te zijn. Het programma is te 
uitvoerig om hier in zijn geheel te worden afgedrukt. Uit 
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onderstaande lesseurooster ziet men de vakken, waarover 
het onderwijs loopt. 

A. W e t e n s c h a p p e l i j k onderwi j s . 

(Uren per week.) 

Laagste Middel Hoogste Samen 
' Klasse Klasse Klasse .over 3 jaren 

L K K K V A K K K N . >_ *-- i *> 53 u 
(O 

-
e 5 ; a a 3 s 

1 
N tsa N És 

Duitsche taal . 4 3 1 i 5 4 
Boekhouden en handels

wetenschappen . . — — 3 2 2 2 5 4 
3 2 2 1 - — 5 3 

Handleekenen . . . 6 5 5 4 — — 11 9 
5 4 5 4 5 4 15 12 

beschrijvende meet
kunde — — — — 2 2 2 2 

Mechanica . . . . — — 2 2 2 2 4 4 
Natuurkunde 2 2 2 2 2 2 6 6 
Scheikunde . . . . 1 1 2 2 2 1 5 4 
Metallurgie . . . . — — — — 1 1 1 1 
Mechanische techno-

— — -- — 4 3 4 3 
Lijnteekenen 7 5 6 4 — — 13 9 
Machine-leer. 2 o 2 2 4 3 8 7 
Macliine-teekenen . — — , — — 7 6 7 6 
Machine-schetsen . — — — 3 2 3 2 
Bouwcoustructieleer . — — — 2 2 2 2 
Bouwkundig teekenen — — 2 2 2 2 

Te zanten uren per 
week . . . . 30 24 30 24 38 32 98 80 

B. Onderw(js i n de w e r k p l a a t s . 

Uren per week. 30 24 |26 26 Ü18 I 18 i| 74 \ 68 

l ie t gezamen l i j ke onderwi j s is dus 
v e r d e e l d over 

. It60 j 48ij 56 i 501156 I 50 172 Uren per week. 148 

Het leerplan voor de werkplaats is, in overeenstemming 
met het doel der school, geheel en al ingericht op eene ge
lijke ontwikkeling der scholieren . er wordt daarom geene 
rekening gehouden met de rijzon-' 
dere wenschen van elk hunner; 
alleen niet de laatste proefstukken 
wordt soms eene uitzondering ge
maakt. Als grondslag geldt, de ver
werking van ijzer en staal, terwijl 
met die der andere metalen en van 
het hout alleen, zoover wordt ge
gaan als met het oog op de be
stemming der school wenschelijk 
schijnt. 

Het practische onderricht om
vat in het eerste jaar het smeden 
en batikwerken, het timmeren en houtdraaien, het slijpen, 
de blikslagerij, het lakken, het besturen der stoommachine 
en het stoken van den ketel, de voriuery en gieterij. 

In het tweede jaar komt daarbij het wellen, het ijzer-
draaien, het polijsten van metaal, drijfwerk in metaal, vyleu-
kappen, harden en galvaniseeren. 

In het derde bovendien het wellen van staal, het ge
bruik der gereedschap-machines en het bedienen van gas-
en benzine-motoren. 

Eene voorhanden brandspuit dient niet enkel voor het 
blusschen van brand, maar ook tot oefening der leerlingen, 
opdat zij zich de voor iederen burger noodige kennis van het 
brand wezen in tijds eigen maken. 

Het in mijn bezit zjjnde exemplaar van het programma 
der school wil ik gaarne aan belangstellenden ter kennis
name afstaan. Ik vertrouw dat de directeur der school, de heer 
HAK DICKS, die niy met de meeste welwillendheid heeft 
ontvangen, op aanvraag aan meer bepaald belanghebbenden 
gaarne een exemplaar van bedoeld programma zal afstaan. 

De vakschool verlaten hebbende, bezichtigden wy, in het 
voorby gaan de schaatsen- en scharnierenfabriek van den 
heer RICHABD VVEÏOAND. Scharnieren gebruikt men ovtr 
den geheelen aardbol, maar waar al die schaatsen blijven 
is mij een raadsel. Men maakt ze niet anders dan zonder 
hout, fantasie-schaatsen om in krullen te ryden en doorloopers 
voor de hardrijders. Of dat vooruitgang genoemd moet wor
den weet ik niet, maar ik zou er niet graag onze Holland 
sche en Friesche schaatsen tegen ruilen. Ik heb nog nooit 
zoo'n krullenmaker met een Hinken streek vooruit zien 
ryden en de hardrijderijen hebben hebben nooit tot mijne 
liefhebbery' behoord. De Schab van Perzië sloeg indertijd 
de uitnoodiging tot het bijwonen van een harddraverij af 
met de opmerking, dat hy wel wist dat het eene paard 
harder loopt dan het andere; zoo gaat het ray ook met 
schaatsenrijders, wielrijders enz. 

Doch laten wij ze daar in Remscheid maar schaatsen 
laten maken, zooals hun goeddunkt, het is geloof ik beter 
dat de schaatsen met hout hier te lande gemaakt worden, 
ook al betalen wy ze dan misschien wat duurder. 

Eindelyk kwamen wy in de fabriek van de firma DO-MI-
NICUS zelf aan; ook deze is niet groot van omvang, maar 
wat er gemaakt wordt draagt de kenmerken der zorgvuldige 
behandeling, die daar regel is. Er wordt niet anders dan 
materiaal van de beste soort verwerkt. Ik zag er de werk
tuigen voor het uitstampen der tanden, de ovens voor de 
verhitting en de inrichtingen voor het machinale harden en 
richten der zagen, zooals dit o. a. in ons No. van 29 Oc
tober 1892 is beschreven, alsmede een nieuw werktuigje 
voor het „zetten -' der zaagtanden. Het „zagenboek" van 
de tirma (in ons No. van 24 October 1891 uitvoerig be
sproken) durf ik belanghebbenden gerust ter aanschaffing 
(/' 1.80) en lezing aanbevelen. 

Vóór het vertrek van den trein bleef nog juist tyd genoeg 

Fig. 5. 

^30 
In aanbouw zijnde groote Wupperbrug. 

De hoogsto brug in Duitschlaud 10" M. hoog, 505 M. lang. 

over om eene slypery van zagen enz. te bezoeken en een 
kijki.- te nemen op de plaats waar de kolossale spoorweg-
wegbrug over het Wupperdal in den Solïnger-Remscheider 
spoorweg in aanbouw is (tig. 5). 

De slijper verricht zyn werk in zittende houding; hij 
drukt het te slypen voorwerp met zyne met houten scheen-
schermen gewapende beenen tegen den naar hem toe draaiende.i 
steen aan en heeft zoodoende beide handen vry voor het 
besturen van het voorwerp. 

Het slypen der zagen is noodig om de bij het hardings-
proces ontstane ongelijkheden in het oppervlak weg te nemen 
en dit een blank aanzien te geven. 

Het slypen is een ambacht op zich zelf, dat in den 
regel in afzonderlijke kleine fabrieken wordt uitgeoefend. 

Van de stoute brugconstructie, die de beide zijden van 
het Wupperdal met elkaar zal verbinden vertoont tig. 
eene schets. 

Die dag te Remscheid was voor mij een zeer leerzame 
en tegelyk aangename, ik kan daarom de Nederlandsche 
afnemers van gereedschappen en klein ijzerwerk gerust aan
bevelen daar by gelegenheid een kykje te gaan nemen. 

v. D. K . 

TI H BTSYÊ DTNGE N. 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen, 

MAANDAG <; AUUUSTUS. 
Uoetinchem. 7 uur. De aichitect Oviuk, namens en ten koffiehuize 

van den heer Meeuwsen: het bouweu van een huis iu een tuin, 
gelegen aan net Heezenstraalje aldaar, aanw. nam. 4 uui. 

Eibergen (Geld ) 5 uur. De architect T. Broekhuijzeu te Neede, 
namens den YVelEd. heer G. Jougsma, in het koffiehuis vau VV. 
te Vregelaar: het bouwen van een villa, aanw. nam. 3 uur. 

Enschede. 12 uur. De firma S. J . Meuko eu Zonen in het hotel 
de Klomp: het bouweu van een magazijn bij bare fabrieken aan 
de Molenstraat, aanw. 'smorg. 9 uur. 

Ilullum (Fr.) De bouw etc. van eeue kazerne met stallingen 
etc. van de koninklijke maréchaussee aldaar. 

Leiden. 12 uur. Het gemeentebestuur: het vervangen van de 
houten afscheiding om de speelplaats van de school aau de Boom-
markt door een ijzeren schutting. 

Maastricht. 10.30 uur. Het miuisterie van waterstaat, handel 
en nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het maken 
vau werken tot verbeterii.g vau de rivier de Maas, tusschen de 
kilometerraaien XIV en XV der herziene rivierkaart, ouder de 
gemeente Maastricht, prov. Limburg, begr. f 6250. 

Medciublik. 1 uur. Dijkgraaf eu hoogheemraden der Vier 
Noorder Koggeu op het koggenhuis: f. de beraamde werken aan 
den vier noorder koggen zeedijk, iu 5 perc. 

Uithuizen (Gron.) 6 uur. Het gemeentebestuur, in het gemeente
huis: het stichten eeuer kazerne voor de maréchaussee, bilj. franco 
inzenden aan den burgermeester vóór of op 5 Augustus. 

DINSDAG 7 AUUUSTUS. 
Bergen op /oom. 3 uur. Het gemeentebestuur: bet onder profiel 

brengen en bestraten met Felui-keieu van den zwarten weg loopende 
van de van Hasseltstraat naar wachthuis no. 13. 

Kamperland (Zeel.) 12 uur. Het bestuur vau den Onrustpolder 
ten huize van VV. Broekhoven: bet verdedigen van den onderzeeschen 
oever door zinkwerk en steenbestortiug. 

Utrecht. 2 uur. De maatschappij tot exploit, van staatsspoorwegen 
aan het centraalbureau bij de Moreelse laan, bestek no. 666: het 
maken vau eene houten voetbrug en het verrichten van bijkomende 
werken op het station Deventer, begr. f 3000. 

WOENSDAG 8 AUUUSTUS. 
Assen. 11.30 uur. Het ministerie van waterstaat, bandel en 

nijverueid, aan het gebouw vau het prov. bestuur: de verdieping 
van het eerste pand van het Veenhuizerkauaal, genaamd de 
Norgervaart, iu de prov. Drenthe, begr. f 8000. 

Yorden (Geld.) De heer T. Brinkerhof: het bouwen van een 
woouhu's nabij het statiou aldaar, aanw. een uur voor de hested'ug. 

DONDERDAG 9 AUUUSTUS. 
Arnhem. 11 uur. De aauncmer J . J . Homstra: het maken van 

s'-ucadoorwerken aan de ambachtsschool aldaar. 
Hoornenburg (Geld.) 12 uur. De bouwkundige H. Janssen te 

iJidnm ten huize van VV. B. Derksen: het bouwen van eene 
cuöperntieve roomboterfabriek met stoomschoorsteea aldaar, aanw. 
'smorg. 10 uur. 

Gouda. 11 uur. De genie, in het gebouw de Looyballc: het 
maken van eene waseh- en badinrichting iu eeu aan te wijzen 
lokaal te Schoonhoven, onder beheer der genio te 's-Gravenlmge, 
begr. f 1609. Bilj. inzenden uiterlijk 8 Augustus nam. 3 uur in 
het bureel van den opzichter van fortificatiën in bet bovengenoemd 
gebouw de Looyhalle. 

's-Gravenhagc. 2 uur. Het gemeentebestuur: bet bouwen eener 
allooi aan de Hoefkade, nabij de Fannius Scholtensiraat. 

VRIJDAG 10 AUUUSTUS. 
Beltruui (Ov.) 3 uur. De architecten van der Goot te Hengelo 

en Kruisweg te Bussum, in bet koffiehuis van J. H. Harbers:het 
bouwen eener stoomzuivelfabriek te Beltrum bij Groenlo, aanw. 
nam. \i uur. 

' s - G i a v e n l i a g e . 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid: het herstel'en eu verbeteren van rijkstelegraaflijnen 
in de provinciën Overijssel en Drenthe, begr. f 12*8. 

Leeuwarden. 12 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van bet prov. bestuur i bet vernieuwen 
van een gedeelte der houteu beschoeiing langs de oostzijde van 
de Willemshaven te Harlingeu, prov. Friesland, begr. I 21.600. 

Nuardeu. IU uur. De genie, op bet bureel: het bouwen vao 
eeu nieuw privaat bij de kazerne Weeshuis te Naarden, begr. 
f 4000, bilj. inzenden 9 Augustus, nam. vóór 3 uur. 

Middelburg. 10 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid: het makeu van een steeneu ziekenbarak op bet voormalig 
fort de Ruyter te Vlissingen, begr. f 5550. 

Zuidnorn (Gron.) i uur. Het bouwen van eene kazerne met 
stallingen etc. voor de koninklijke maccbaussee aldaar, aanw. 8 
Augustus nam. 12.30 uur. 

ZATERDAG 11 AUUUSTUS. 
Amsterdam. 10 uur. De geuie, op het bureel Plantage Lijn-

baausgracht 11:1. het uitvoeren van verbeteringen van ondergeschikt 
belang aau werken vau het zuidelijk front der stelling van Amsterdam, 
begr. f 3600; 2. het uitvoeren van verbeteringen van ondergeschikt 
beluug aan werken van het noordelijk front lier stelling van 
Amsterdam, begr. f 3000, beiden ouder beheer der genie te 
Amsterdam. Bilj. inzenden uiterlijk 10 Augustus, nam. 3 uur. 

Apeldoorn. 11 uur. De ingenieur-architect C. M. Gardeuier, iu 
café Schimmel: het verbouwen van een perceel aan den Deventerweg 
tot winkel- en woonhuis, aanw. 7 en 8 Augustus, 'smorg. 11 uur. 

Harfseu (Geld.) 2 uur. De heer J . VV. Aalderink: het opbouwen 
vau aiju huis bestaande iu timmer- eu metselwerk met beuoodigde 
materialen. 

Vlaai-dingen. 1 uur. Het gemeentebestuur: het bestraten van 
de Gedempte Biersloot, aauw. 9 Augustus, 'smoig. 10 uur tc beginnen 
aan het gemeente-magazijn. 

MAANDAG 13 AUGUSTUS. 
Amsterdam. 1.3'J uur. De huil. ijzereu spoorwegmaatschappij, 

in het centraal persoueï.Blatiou: het bouweu vau eene wachterswoniug 
eu bet makeu vau afsluitingen nabij het stationsemplacemeut 
Enschede van deu Geld.-Overrjselscbeu lokaalspoorweg, bestek no.600. 

DINSDAG 14 AUGUSTUS. 
Utrecht. 2 uur. De maatschappij tot exploit, vau staatsspoorwegen, 

aan het centraalbureau bij de Moreelse laan, bestek no. 668: de 
uitbreiding aau de koperdraaierij eu een wijziging in de zagerij 
eu draaierij ten behoeve vau de centrale werkplaatsen op het 
station Tilburg, begr. f 2950. 

Utrecht. 2 uur. De maatschappij tot exploit, van staatsspoor
wegen, aau Uet ceutcaalbureau bij de Moreeise laau, bestek uo. 
667: het maken van eeu overkapping op het statiou Groningen, 
begr. f 155,000. 

WOENSDAG 15 AUGUSTUS. 
Haarlem. 10 uur. De genie, op het bureel aan de Kinderhuis-

vest: het wijzigen eu maken van aardwerken voor het liukervlcu-
gelwerk c. a. te Spaarndam, begr. f 28.000. Bilj. inzeudea uiterlijk 
14 Augustus, nam. 3 uur. 

VRIJDAG 17 AUGUSTUS. 
's-Grarenhage. I uur. Het ministerie vau waterstaat, handel 

eu nijverheid: bet herstellen en verbetereu vau rijkstelegraallijneu 
n de prov. Zuidholland, begr. f llliü. 

Hoedekeuskerke (Zeel.) 2 uur. Het gemeentebestuur: het bouweu 
eener openbare school met oaderwijzerswoniug en braudspuithuis 
aldaar, met bijlevering der benoodigde materialen en schoolmeubelen, 
alsmede bet afbreken der bestaande gebouwen, bilj. inzenden 
van 9 tot 1 uur. Aanw. 15 Augustus, nam. 2 uur door den architect 
D. de Koning le Goes. 

MAANDAG SO AUGUSTUS. 
's-Graveuhage. 11.30 uur. Het ministerie van waterstaat, bandel 

eo nijverheid: het bouweu van een dubbele stoktiswoning met 
schuurtje nabij het rijksstoomgemaal aan den Arkelschendam en 
daarmede in verband staande werken, behoorende tot de werken 
van bet Merwedekanaal, bezuiden de Lek, prov. Zuidhollaud, begr. 
f 7800. Aanw. 13 Augustus. 

WOENSDAG 39 AUGUSTUS. 
'n-Graveuhuge. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, bandel 

en nijverheid: het leveren eu aanbrengen van bliksemafleiders op 
het gebouw van de arrondissement-rechtbank te 's-Uravenbage, 
begr. f 950. Aanw. 22 Augustus nam. 1 uur. 

Zie Afloop van Aanbestedingen en Ad-
vertentiïn in het BIJVOEGSEL. 
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i a i l m s t K i i i i L 
j n n i ^ f l H ^ ^ Op Donderdag 23 
fÉNC^ Augustus isi l l . 's 

middags om A uur, is de 
ondergeteekende voornemens, namens het 
BESTUUR van de VEREENIGING tot 
CHR. VERZORGING van KRANKZIN
NIGEN en ZENUWLIJDERS in NE
DERLAND, gevestigd te Utrecht, in 
het „MILITAIR TKHUIS'' te Groningen. 

aan te besteden: 
liet bouwen van eeu A l>>11-

M M I U I I i ; t . i : i i ( U \ V met twee 
O l! s i; 11 \ ATI E-PA VILJOEN EN, 

twee afzonderlijke PAVILJOE
NEN, eeiiA BEHUIZING, een K E U -
KENtiEBOUW, een WASCHHUIS, 
een ZIEKENBARAK, een LIJKEN
HUIS, eene W E R K P L A A T S , een 
W A T E R T O R E N , en het aanleg
gen van eene RIOLEERINt. met 
ZINKPUTTEN te Z u i d I a r e n , 
prov. Drente, met de leverantie 
van al liet daartoe benoodigde. 

Het BESTEK met 13 TEEKENINGEN 
is a ƒ' 5.— te verkry'gen by den onder
geteekende en ligt t e r i n z a g e ten 
huize van aanbesteding en in het Hotel 
van den heer H. ZONDAG te Zuidlaren. 

AANWIJS IN LOCO Maandag 13 
Augustus 181)4, des namiddags te 3 
uur. 

Inlevering der B I L J E T T E N één uur 
vóór de aanbesteding, ten huize van aan
besteding in eene bus, of ten kantore 
van den ondergeteekende. 

Nadere INLICHTINGEN en i n z a g e 
der TEEKENINGEN voormiddags van 
11 tot 12 uur, ten kantore van 

K. HOEKZEMA, 
Architect te Groningen. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E PRIJZEN. (73; 

S. B R U I G O M , 
AIRS HEM. 

Gedeeltelijke Bereiding, 
C K E O M O T E K K 1 K G . 

B U K K E T T E E M N G . 

KYANISEEREN 
en Gemengde Bereiding. 

HOUTHANDEL 
C . G i p s C z o o n , 

D O R D R E C H T . (71) 

G R O E D E 
Buiti iiln-i (Zeeland.) 

J. A. van de Sande 
H A N D E L in 

l i 
Ml 

' I I 
W. J . W E 1 S S E N O . 

Nieuwendijk l i l te AMSTERDAM, 
fabriceert geijkte DUIMSTOKKEN, twee 
en vjjf M E T E R L A T T E N , Stalen MEET-
KETTINGEN, BAKENS, JALONS, 
koperen en stalen PEILLIJNEN, PEIL-
LOODEN, P E I L S T O K K E N , PEIL
SCHALEN, enz. (65) 

MA6AZIJN VAN PASSEROOOZEN, 
Teekeiihe hoeft en en Optische Instrumeuten, 

EQUERRES, PRISMA'S. ENZ. 

LEONARD SLIGGBER, fflonnickendam. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
uitmuntend fabrikaat en billijke pr̂ js. (76) 

PULFORDs VERF tegen vochtige 
muren is het eenig afdoende middel. 

De sterkste proef die denkbaar i - . geslaagd met PULEOIID'S 
V E R F . Eene oppervlakte in de kazematten onder den Zeedyk te Vlissingen, 
blijft tegen alle verwachting na gebruik van PULFOBD'S \ l li! 
droog en kau beschilderd of gewit worden. 

Beteugelen van muren voor het behangen vervalt bij gebruik van 
deze VERF. Is beter dan menie voor het verven van Balken, Kozyuen, enz. 

1'ROEFBUSSEX a ƒ 1.50, ƒ 3.-- en ,/ . (79) 
' Generaal Agent voor Nederland: Agent voor Amsterdam en Omstreken: 

J. P. LAERNOES P z n . , B. D E K A M Jzn., 
te Vlissingen. Muijschstraat 20. 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze OLIEVERF is geheel gereed 

voor het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zy is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

St a a l k aarten en a tt es ten gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBURG", 
(70) Hij-u ijk (Z.-K. 

Gouden 

STAATS-
IEDAILLE. 

XEDAILLE 

Breslau 1869, 

De Portland-Cement-Fabriek 
TAK 

DYCKERHOFF & SÖHNE 
te A m ö n e b u r g bij BIEBRICH a «I Rijn. 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 
voor de grootste vastheid eu deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der Fabriek: 41(10.000 vaten per jaar. 
Mairazijnhoiiders in de voornaamste steden. 

GOUDEN 
M E D A I L L E 

hoogste 
onderschei

ding in den 
internatio
nalen wed-

itrjjd, te 

Arnhem 1879. 

(32) 

Oüsseldorf. 
1181, 

HBDAILLl 
van 

Verdienste 
Weenen 1873 

GOUDEN 
MEDAILLE 
Offenbach 

a/M. 1879. 

DIPLOMA A. 
Eerste prys 

voor uitmun
tend 

fabrikaat 
Kassei 1870. 

P. DOLK & ZOOM 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-. GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-. 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carri-, 
RUW S P I E G E L - . 

W I T - , KRISTAL- , BROKI en M K L K -
Ci I . \ S . 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

RANDEN. 
GEBOGEN G L A S en D A K P A N N E N . 

Lenzen- en Patrijspoortglazen. 
(67) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF. DAGLICHT-REFLECTORS. 

Mij. tot verv. en lev. van Bouwmaterialen 

voorheen DE ERVEN H. TRIP. 
i D J ^ r K L Z E I i T E S I L S r -

GROEVENPRUZEN. 
Rotterdam. Utrecht. 

F O L K E R S & Co. 
middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwamvormiiig enz 

Engelsche en Belgische A ARDE BUIZEN. 
Directe aanvoer IPSPLANKEN " ENGELSCHE, DÜITSCHE, FRANSCHE 

en HOLLANDSCHE 

EN 

PORTLAND CEMENT. 
Merk: Knight Bevan & Sturge. 

Merk: Dyckerhoff. & Söhne. 

MOSSTEENEN 
voor ligte muren, plafonds, enz. 

DRIJF-, VUUR- EN METSEL-
STEENEH. 

o n A M S T E R D A M . R A P E N B U R G 2 9 . 

TROTTOIR-, VLOER
EN WANDTEGELS, 

in v e r s c h i l l e n d e dess ins 

DAKPAPIER, ASPHALT 
KN VERDERE 

B O U W M A T E R I A L E N . 

My. tot Vervaard, en Lever, van 
Bouwmaterialen. 

STRAATKEIEN. 
voorheen DE ERVEN H. TRIP. 
Rotterdam. (77) Utrecht. 

J . C . K E T E L , 

BOUWMATERIALEN, 
B O T T E R D A M , 

Nieuwe Haven N.Z. No. 53, 
KalkblusscherU en ligplaats der 

schepen BOEREGAT bij de Oostpoort. 

G r o o t e v o o r r a a d 
VAN 

STALEN BALKE 
in alle courante profiel 
op lengten van fl tot 
12 Mr. , opklim
mende 

het grootere 
draagvermogen 

iinen lichtere pro-
elcn in staal gebezigd 

worden, waardoor stalen 
balken voordeeligcr in bet ge

lik zijn dan ijzeren balkon. 

H. E. OVING Jr., (74) 
74 Haringvliet, R O T T E R D A M . 

Alle soorten van 

Z A G E N 
6R 

WERKTUIG EK 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D.DOMINICUSA SÖHNE, 
te Remscheid-Vier inghausen ( R h e i n l . ) 

Gevestigd in 182*. (55) 
• N P " Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wy L" gratis en franco toezenden. 
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PORTLAND CEMENT, 
„JOSS01\ & Co." 

H O O F D - V E R T E G E N W O O R D I G E R 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT, 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Kieuwehaven No. 1 1 8 
„ AMSTERDAM, A . E . B R A A T .Fokkt-

Simonzstraat 7 4 . (661 

KYANISEERIMRICHTING. 
II. L E N S I N K , 

A R N H E M , 
levert pask laar gekyaniseerd 

(rot- en zwam vrij) (13) 
Rasterwerken, schuttingen. 

BROEIBAKKEN, VLOEKEN, 
\ I .< > I lilt I K i t I; V enz. enz. 

CAKBOLINËUM 
„ V a n B a e r l e " , 

E E N I G E A G E N T E N voor 
Nederland en Kolon iën: 

G. M. BOKS & €o.y 

A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) e i i z . 

isck en Electrtsche LIFTEfl, 
F R E D . S T I E L T J E S & G o . , 

Keizersgracht 746, l (78) Amsterdam. 

I, E I JL> E I S . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

S C H K K P 8 B 0 U W W K R F 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Baseer-en 
Spoorweg-materiaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeêwerb, 
IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met certificaat van Lloyd's 

en Bureau Veritas. 

D E L I N T & C ° , ROTTEROAM. 
NIEUWE HAVEN N°. 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
(59) Vraag dessins enz. 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583 bjj de Otrechtschestraat, 

A M S T E R D A M . 

VEILIGHEIDSLIFTEN, 
voor 

Personen, Goederen, Spijzen, enz 
Meer tlan 225 I I I I I \ alleen In Neder-

lanil geplnntst. 
«ƒ. H. «C Co. hebben steeds ervaren 

monteurs, uitsluitend voor LIFTEN, ter 
beschikking, waardoor de montage en 
eventueel onderhoud, in den kortst moge
lijken tijd en tegen billijken prijs kan 
verricht worden. ( 6 3 ) 

Nederlaudsche Verzinkfabriek, 
VAN DER LINDEN & Co. - DORDRECHT. 

A L G E M E E N 
BOUWSYSTEEM. 

L E K VRIJE 
Dak- en Zijbekleeding. 

Houten of IJzeren RAAMWERK, 
I K Z - A ^ I P I P I E I L S r , Q E B O T J W E 1 T , 

A F D A K E N , B R U G G E N , S C H U T T I N G E N , B E S C H O E I I N G E N , D R O O G - I N R I C H -
T I N G E N voor tropische producten, R O L L E N D E K A P P E N voor S teenoven» 
en Koflievloeren, L O S S E P L A T E N speciaal ter vervanging van riet
matten voor steenovens, enz. in alle afmetingen en voor alle doeleinden, opgesteld 
in NEDERLAND ot' KOLONIËN; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming: 
in enke le dagen. G E G A L V A N I S E E R D I J Z E R E N , ook gegolfde P L A T E N . 

P L A N N E N en B E G R O O T I N G E N worden opgemaakt voor elk gevraagd 
doel. O P G E S T E L D E C O N S T R U C T I E S ter bezichtiging. 

CATALOGI op aanvraag franco en gratis. ( 58 ) 
| l a F " A G H S I S T E I V C i E V R A A G D . 

HOUTHANDEL 
F. & A. VAN DEK LINDEN. - Dordrecht 
Pitch-Pine Parketvloeren | Pitch-Pine Heiningen 

/ ' 1.75 per UT. geheel gereed afgeleverd ƒ 2 . 7 0 per M 

- o STOOMFABRIEKEN van X 
D A K P A N N E N , V O R S T E N , B A A N T E G E L S , B A K K E N , C E M E N T - en 3 

mm K U N S T Z A N D S T E E N , H Y D R O Z A N D S T E E N , C E M E N T en I J Z E R , Jg. 
O (syst. MONIKR) M O Z A Ï E K - en E F F E C E M E N T T E G E L S , R I E T P L A N K E N , 9 
O T E R R A C O T T A , enz. • Handel in Metselsteen en andere Bouwmaterialen. 

A. OOSTHOEK & ZOON, Alfen ad Rijn. 
S t e r k coiicurreerende prMzen direct op aanvraag, (68) e 

BIJVOEGSEL van het technisch gedeelte van „Architectnra" van Zaterdag 4 Aug. 1894. 

AFLOOP TAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het omoveeren van een oud gebouw en het bouwen 

een nieuw winkelbuis met bovenwoningen. Laagste F, Rijke 
aldaar voor f 12.700. 

Borne. Het. bouwen van een zustersklooster. Laagste F. Morselt 
aldaar voor f 15622, gegund. 

Breda. Het maken van een ontijzeringainrichting en eenige 
bijkomende werken in de Setersche beide, ten behoeve vau de 
gemeente-waterleiding. Laagste M. Bakkeren te Prinseahage voor 
f 13777, gegund. 

Dalfsen. Het bouwen van een lokaal aan de sohool te Dalmsbolte 
en het leveren en stellen van de benoodigde meubelen. Laag3|e 
voor scbool J. P. Bijvang aldaar voor f 2388; voor meubelen O. 
J. Kiefter en Marsman te Dalmsbolte voor f 317. 

Delft. Het uitvoeren van metselwerken en van eenige bijkomende 
werken ten behoeve van de uitbreiding der stokerij van de gemeente 
gasfabriek. Laagste 1). Huurman aldaar voor f 4394. • 

Enschede. H»t bouwen van twee woningen voor mej. de wed. E. 
Walhof. Laapste B. G. Smit aldaar voor f 2730, gegund. 

's-ttravenhage. Het herstellen en verbeteren van rijkstelegraaf-
lijnen in de prov. Zuid-Holland en Utrecht. Laagste C. J. Tirolff 
te Kosendaal voor f 2698. 

's-tiravenhage. Het afbreken van een perc. Lange Poten 11 
en hei. opbouwen van een winkelhuis met bovenwoning. Laagste 
J. P. J . Lorrie aldaar voor f 15.947. 

'.i tirnveuhagc. liet doen van voorzieningen in de kazerne van 
het regiment grenadiers en jagers. Laagste Tb. Petrie aldaar voor 
f I 150.63. 

's-tiruvenhage. ]. Het onderhoud van het post- en telegraafge
bouw te Oudenbosch, van den dag der kennisgeving van de 
goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 December 1896. 
Laagste L. Kessel te Oudenbosch voor f 430; S. de verbouw van 
de pus'- en telegraafkantoren met directeurswoning te Apeldoorn, 
tot vereenigd post- PC telegraafkantoor. Laagste J . C. L. Paul te 
Apeldoorn voer f 4649; 3. de verbouwing vaa het postgebouw 
',K Deventer tot post- en telegraafgebouw en het onderhoud van 
het gebouw van den dag der goedkeuring van de aanbesteding 
tot en met 31 Maart 1897. Laagste H. Visscher te Deventer 
»oor f 10.283. 

's-Hravenliagc. Het d en van verfwerken aan gemeentegebouwen 
enz. Laagste II. Westerduin te 's-Gravenhage voor f 3360. 

Groningen. Het herstellen van den grondduiker, door het 
afwateringskanaal van het waterschap Duurswold, voor den Klooster
polder, in de gemeente Slocliteren. Laagste J. v. d. Galie te 
Woltersam voor f 1335. 

Haarlem. 1. Hel maken van een houten schosiing langs den 
Delft en het ophoogen en hardmaken van een weg; 2. het maken 
vau een houten duiker en bet ophoogen en hardmaken der Duiven* 
voordestraat. Laagste voor perc. 1, M. Joustra voor f 3132;. voor 
perc. 2, P. Rsinierse en Zn. voor f 2760; voor massa A. Zonneveld 
voor f 6350. 

Harlingen. Het vernieuwen van de bruggen uo. 5 en 18 in 
den trekweg van Harlingen naar Leeuwarden. Laagste .1. de Jong 
Jz. te Almennm voor f 993, gegund. 

Hoek. Het bouwen van een woonhuis voor den We! KJ. heer 
W. S. J. Dicleman, gemeentesecretaris aldaar. Laagste M. Robijn 
aldaar voor f 2660, gegund. 

Kralingen. Het bouwen vau een school voor gewoon lager onderwijs 
met gymnastieklokaal. Laagste A. P. Boef tc Rotterdam voor f 55515. 

Leiden. Het verbouwen van het. woonhuis no. 53 aan de 
Breestraat aldaar. Laagste J. P. Hoogeveen aldaar voor f 5199, 
gegund. 

Middelburg. Het maken en inhangen van een paar sluisdeuren 
ia de spuisluis in de mond der Wester- of Koopmanshaven te 
Vlissingen. behoorende tot de zeewerken in de prov. Zeeland. 
Laagste J. v. d. Hoek aldaar voor f 8830. 

Jiieuwcr-Amstcl. Het afschieten van eenige onbebouwde erven 
van den openbaren weg welke erven zijn gelegen aan de Jan 
Bernardua- en Over Amstelttraat. Laagste 1). W. Diepenbroek 
aldaar voor f 4.98 per meter (strekkende). 

StolwQkerslnis. Het maken van een ijzeren ophaalbrug onder 
Berkenwoude. Laagste K. Rietveld te Woerden voor f 5069.25. 

Roermond. Het bouwen van een heerenhuis op den Swartbroek-
singel aldaar voor rekening van den WelEd. heer Emile Burghott 
te Roermond. Laagste H. Peeters aldaar voor f 7228. 

Varsscvcld. Het bouweu van een huis. Laagste B. H. Houwers 
aldaar voor f 2515. 

Vlaardiugen. Het verrichten van eenige vetfwerken. Laagste 
W. Roodenborg voor perc. 1 voor f 15; voor perceel 2 voor f60; 
voor perc. 3 voor f 31; voor perc. 4 voor f 22, gegund. 

Woerden. Het bouwen van 3 winkelhuizen en een burgerwoonhuis 
met afzonderlijke benedenwoningen aldaar. Laagste Gebr. van 
Leeiwen aldaar voor f 13500, gegund. 

ADVERTENTIËN. 

LICHTDRUKPAPIER, 
Zwaar, Prima kwaliteit, zeer gevoelig, 
rol 1 X 1 0 Meter . . f 6 . -

„ 0.75 X 1 0 Meter . . f 4 . -

H. J. T. MAT VELD. 
Schrijf- en Teekenbehoeften, (56) 

Wagenstraat 27, Den Haag. 

J. 
ST00M-B0EKDRUKKER1J 

TE 

MAASSLUIS, 
is er geheel op ingericht om 
alle soorten van D R U K W E R 
K E N met den m e e s t e n 
s p o e d tot zeer billijke prij
zen te leveren. 

Inzonderheid aanbevolen 
voor het drukken van 

BESTEKKEN 
met daarbij behoorende 

TEEKENINGEN. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT& ZOON te Maassluis. 

ONZE BOUWMATERIALEN, 
«F. A 

beschreven door 

v a n d o r K l o e 

Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PBIJS: Compleet ingenaaid flS.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

B E O O R D E E L I N G E N. 
. . . . Is het voor den jongen ingenier en opzichter van bijzonder veel waaide op eeu 

voor hen bijna onbekend veld te worden voorgelicht door iemand, die rijpe ervaring aan breed-
voerige s tudiën 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-
lijken vorm een ruim overzicht geeft van wat de praktijk hier en elders tot op lieden 
heeft uitgewezen of een theoretisch onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kan doen 
voorspellen (De Ingenieur.) 

. . . . Met groote uitvoerigheid en voorliefde teekent de schrijver het stcenbakkcrsbediijl 
met al de daartoe noodige werktuigen, blijkbaar met het oog op aankomende industrieelen, voor 
wien hij zijn bock 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 mea echter moet erkennen, dat zijn 
eigenaardige moeiel ijk heden heeft. 

Voor hem die in Indië echter dikwijls zijn eigen materiaal moet zoeken of vervaardigen, zal 
daardoor dit boek menige nuttige aanwijzing bevatten. 

. . . . Juist de onbevooroordeelde onderzoekingen, die den lieer Van der Kloes gemaakt 
heeft op 1 '.* gebied der bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk 

(Bouwkundig Weekblad.) 
. . . . In de (>e afdeeling wordt het hout beschreven. Dat 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 zim. De heer Van der Kloes deelt omtrent deze bouwstof zooveel wetenswaardigs mede, dat 
elk vakman er voordeel en leering uit kan trekken (De Opmerker.) 
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Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

Advertenties ia dit blad kotten ran 4—6 regelt 
00 eend, iedere regel meer 10 cent». Groote letten naar 
plutaruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgevers l 

J. VAN DER ENDT 6 ZOON, 
M A A S S L U I S . 

Alle ndvertentlen in ARCHITECTURA opgenomen 
worden gratia geplaatst in DE AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Smeden, 
Ververs, enz. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

V E R V E N V A N I J Z E R . 

Door eene bniteulandsche specialiteit op het gebied van 
de kennis der bouwstoffen werden mij onlangs de volgende 
vragen gesteld: 

„Zijn er methoden van onderzoek bekend ter bepaling 
van de deugdelijkheid van gekookte lijnolie? 

Welke ervaringen zijn er opgedaan met lood- en ijzermenie 
als grondverven ? 

Welke voorschriften zijn in Nederland geldig op het punt 
van het verven van ijzerconstrucliën?" 

Had ik mij willen bepalen tot eene eenvoudige beant
woording dezer vragen, dan had dit antwoord zeer kort 
kunnen zijn. Immers voor de practyk bruikbare methoden 
van onderzoek van verf-oliën bestaan niet; ervaringen van 
bouwkundigen betreffende het gebruik van menie zijn, voor 
zoover ik weet, nooit door den druk bekend gemaakt, en 
dc bestaande voorschriften nu, daar weten de lezers 
van dit blad alles van. 

Ik heb echter geineend geen onnut werk te doeu, door 
een meer uitvoerig verslag over den tegenwoordigen stand 
van zaken op dit gebied op te stellen. Ik onderwerp dit 
hierby aan het oordeel onzer deskundigen, ten einde het 
zoo mogelijk nog met de resultaten hunner ervaring aan 
te kunnen vullen. 

Er bestaat in onze taal een interessant, hoewel niet zeer 
aangenaam te lezen, werk op het gebied der verfstoffen, dat 
bij ambachtslieden en bouwmeesters echter weinig bekend 
schijnt te zijn. Ik bedoel: De scheikunde der droogende 
oliën en hare toepassing van wijlen den Utrechtschen hoog
leeraar G. J . MULDER (Rotterdam H . A . KRAMERS 1865). 
't Is mogelijk, dat na MULDER ook anderen pogingen hebben 
m het werjc gesteld, om onze kennis op dit gebied eenige 
schreden vooruit te brengen, maar, voor zoover ik weet, is 
daaromtrent nooit iets in druk verschenen. In het algemeen 
blijven zich onze geleerden liever op het gebied der ab
stracte wetenschap bewegen, dan zich te wagen op dat van 
<*e practyk der bouwvakken, waar zij als het ware bij iedere 
schrede onkundigen ontmoeten, die vragen doen, waarop zij 
u e t antwoord schuldig moeten blijven. 

Wel is waar vindt men in het werk van MULDER geene 

enkele aanwijzing omtrent de keuring van het materiaal» 
doch — zal het mogelijk zyn, te eeniger tyd tot eene 
brdikbare methode van keuring van verf-olie geraken — dan 
zullen wel in de eerste plaats grondige kennis en eenheid 
in de opvatting van den aard en de eigenschappen van de 
vloeistof noodig zijn. Met het oog daarop wil ik trach
ten den inhoud van Prof. MULDER'S wetenschappelijken 
arbeid in 't kort op zoodanige wijze weer te geven, dat 
ook niet geleerden hem als uitgangspunt kunnen gebruiken 
voor gedachtengangen, die in de toekomst wellicht tot eene 
degelijke en bruikbare wyze van beoordeeling van de deug
delijkheid van verf-olie kunnen leiden. Myne eigen ervaring 
op dit gebied is zeer gering.; men beschouwe daarom dit 
geschrift dan ook niet anders dan als eene poging otn een 
verbindingsteeken te vormen tusschen wetenschap en practyk. 

Vooreerst meen ik in herinnering te moeten brengen, dat 
de oliën te onderscheiden zyn in drogende en niet drogende ; 
de laatste worden, in lagen aan de luchtpblootgesteld, zuur, 
rans zooals het heet; de drogende oliën daarentegen worden 
onder gelyke omstandigheden vast en verliezen het ver
mogen om eene vetvlek te vormen. Tot de nietdrogende 
oliën behooren b. v.: olyf-olie en amandel-olie; tot de 
drogende: lyn-olie, papaver-olie en noten-olie. De lijn-olie is 
als verf-olie verreweg de meest gebruikelijke. 

Lyn-olie is een mengsel van linoleïne, als hoofdbestandeel, 
met glyeeriden van vaste vette zuren (elaïne, palmitine, 
myristine). De kennis van deze samenstelling vormt den 
grondslag voor de juiste waardeering der verschijnselen, 
die zich bij het zeer ingewikkelde drogingsproces der olie 
voordoen. 

Dy het drogen ontstaan uit de linoleïne, door opname 
van zuurstof uit de lucht en stofwisseling (dissociatie) tusschen 
de bestanddeelen der olie onderling, eene reeks van stoffen in 
verschillende verhoudingen, naar gelang van de omstandigheden, 
waaronder het drogen plaats heeft, en vooral ook van de 
wyze van bereiding, die de olie vooraf heeft ondergaan: 

Linole nezuur of lijnoliezuur, het zunr van het hoofd
bestanddeel, dat door ontleding vry* wordt en in de 
olie als een overgangsproduct te beschouwen is; in eene 
dunne laag aan de lucht blootgesteld, neemt het in gewicht 
toe, wordt het kleverig en hars- ot terpen tynachtig en gaat 
het mettertijd langzaam in linoxyzuur over. 

\ I 
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Anhydride van lijn-oliezuur, eene massa als gesmolten 
caoutchouc, die voor de duurzaamheid der verflaag van het 
grootste belang is, omdat deze er hare veerkracht aan 

ontleent. 
Linoxyzuur, het product der oxydatie van lynolieznur 

aan de lucht, zoowel van het zuur in vrijen staat als van 
het zuur in verbinding met loodoxyde; het droogt op zich 
zelf zeer-traag tot eene terpent jjnachtige stof. 

Linoxyne, een indifferent product van oxydatie van olie 
aan de lucht. Het ontstaat in de verflaag uit de laatst-
overgebleven linoleïne en vormt eene lederachtige laag. 

De beide laatste lichamen worden onder den invloed van 
warmte rood, onder dien vau licht wit. Daarop berust het 
donkerder worden der lijnolie bjj het koken en het klaren 
door het zonlicht. 

De hiervoren genoemde glyceriden veranderen door het 
uitdrijven van glycerine-ether in elaïnezuur, palmitinezuur 
en myristinezuur. .'. 

By' het drogen neemt de lynolie aan gewicht toe, niet
tegenstaande zy daarby aan substantie ('vluchtige zuren, 
water en koolzuur) verliest. 

Goed gedroogde lyn-olie bevat geene linoleïne meer, geen 
vrij lynoliezuur, geene glyceriden, maar enkel vette zuren 
en linoxyne. 

Eene goed droog geworden, niet te oude laag olie is 
eer. mengsel van linoxyne, van een veerkrachtig, lederachtig 
lichaam, met zekere hoeveelheid vette zuren; zy heeft, zoo men 
loodoxyde houdende gekookte lynolie heeft gebruikt, ook 
eene hoeveelheid hard loodzout [linoxas plumbi) ingemengd 
en het by het koken ontstane anhydride van lijnoliezuur, de 
caoutchoucachtige stof. Zy is een in elke beteekenis van 
het woord best vernis, sluit lucht en vochtigheid af, maar 
is niet hard en dekt in het geheel niet. 

Om eene hardere laag te verkrijgen of ook om aan de 
oppervlakte zekere kleur te geven, vermengt met de olie 
met poeders van vaste lichamen, zoogenaamde droge verf
stoffen. 

Lyn-olie blyft intusschen als organische stof voortdurend 
aan verandering en ontaarding onderhevig; wy moeten daarby 
twee perioden onderscheiden, de eerste, welke in de eerste 
maanden voorvalt en waarby de vette zuren onveranderd 
blyven en linoxyne wordt gevormd; en de tweede, die daarna 
invalt en waarin ook de vette zuren worden begrepen. Zoo
lang de eerste periode duurt, wordt de laag steeds droger, 
maar zy blyft veerkrachtig. Is de laatste ingetreden, dan 
wordt de laag broos, de verf gaat onder. 

Volkomen in overeenstemming hiermede was de vroegere, 
thans in onbruik geraakte, goede gewoonte om buitenverf-
werk te onderhouden door het van tyd tot tyd over te oliën. 

De drogende oliën behoeven eenige dagen, eer zjj be
ginnen te drogen, en zyn dan in 14 dagen in den zomer, 
in den winter langer, nog niet aan haar term, waarby zjj 
droog zyn, dat is, dat zy by het aanraken niet meer kleven 
of afgeven. Als zoodanig zyn daarom alle drogende oliën 
voor het verven ongeschikt. Het drogend vermogen der dro
gende oliën kan door koken of door zekere toevoegsels 

zeer worden verhoogd. Ook als men de olie lang laat liggen, 
zonder eenig toevoegsel, wordt, ten gevolge eener mettertijd 
langzaam intredende dissociatie, het drogen voorbereid. Van oxy
datie is daarby weinig of geen sprake; ook in geheel gevulde eu 
hermetisch gesloten vaten wordt lyn-olie elk jaar beter 
voor verf. 

Oude lyn-olie is echter iets anders dan gekookte; en wel 
voornamelijk daarom, dat het hierboven genoemde caoutchouc
achtige voorwerp, het anhydride van lijn-oliezuur, dat gekookte 
olie in min of meer opgelosten toestand bevat, eu deze zoo 
deugdelijk maakt, erin wordt gemist. Verder heeft oude lijn
olie de vette zuren min of meer vry, gekookte daarentegen 
heeft ze voor een deel verloren. Oude lyn-olie zal, als verf 
gebruikt, dat is in dunne lagen aan de lucht blootgesteld, 
metterty'd eene laag geven van linoxyzuur, vry geworden 
vette zuren en linoxyne; zjj is dus op zich zelf meer of 
min drogend, inaar staat in dit opzicht bjj gekookte ver achter. 

Bjj de bereiding van gekookte olie is het van groot belang 
oude olie te bezigen, vooreerst omdat zij door den tyd gelegen
heid heeft gehad te bezinken en zich daardoor te klaren, en ten 
tweede, omdat zij door hare verkregen samenstelling bijzon
dere geschiktheid bezit om met loodoxyde pleisters te vormen 
en daarmede gekookt, die pleisters snel te doen ontstaan. 

Is de te koken olie niet helder, doch troebel, dan wordt 
zy bjj het koken donker, tot zwart toe, naarmate de hoe
veelheid vaste deelen grooter is. Door behandeling met zwa
velzuur kan ook versche olie geklaard en zelfs byna geheel 
kleurloos gemaakt worden, doch loopt men gevaar de waarde 
als verf-olie zeer te doen verminderen. 

Naar mate de olie korter of langer, zwakker of sterker, 
al of niet onder toevoeging van andere verfstoffen, gekookt 
wordt, is zjj als materiaal voor verf zeer verschillend. Door 
zeer sterk koken wordt boekdrukkersinkt verkregen, eene 
stof, die in lange, dunne draden kau uitgerekt worden, zeer 
kleverig is en op papier geen doorslag van vetvlekken meer 
kan geven. De hitte van kokende olie wordt op 310 tot 
320° C. gesteld, maar zy klimt al spoedig hooger eu hooger. 
naarmate de inhoud van het vat taaier wordt. 

Enkel verwarmen of koken der olie, zonder eenig toe
voegsel, zonder toetreding der lucht om de oxydatie in te 
te leiden, voldoet niet. Kookt men echter in een open vat 
ljjn-olie, dan houdt men eene beweging in de vloeistof aan, 
vernieuwt aldus de punten van contact tusschen olie en 
lucht en kan zoodoende, naarmate de hoeveelheid is, ia 
twee tot drie uren, al kokende, vry wat chemisch mouve
ment aan de olie geven, dat is haar sterker drogend maken, 
door het vry wotden van een deel van het lijn-oliezuur en 
van andere vetzuren en het vormen van anhydride van 
lyn-oliezuur, 

Zeer wordt echter de waarde van het materiaal als 
verf-olie verhoogd, door aan de te koken olie eene kleine 
hoeveelheid, ongeveer 3 ° / 0 , loodoxyde toe te voegen. Werkelijk 
bevat de gekookte lyn-olie uit den handel gewoonlyk 2 tot 
3 ° / 0 daarvan, dat er in den vorm van loodglit, loodsuiker 
(azynzuur loodoxyde) of menie elk afzonderlijk of te zamen 
aan is toegevoegd. Enkel menie heeft de beste uitwerking; 
loodglit (loodoxyde) is minder goed dan deze; loodsuiker 
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beeft geen eigen nuttig effect: het azijnzuur wordt onder 

het koken uitgedreven, wat duidelyk aan den reuk te be

merken is. 
|>oor het koken met 3 ° / 0 menie wordt de olie zeer veel 

sneller en sterker drogend. Door het loodoxyde wordt de 
linoleïne voor een gedeelte verzeept; er worden loodoxyde-
pleisters van vetzuren gevormd en de oxydatie van het 
overige ingeleid, eene oxydatie, die intreedt, zoodra 
zulke loodoxyde houdende olie aan de lucht wordt blootge
steld. Tevens vormt de menie linoleïnezuur-loodoxyde (lino-
kas plumbi), dat, by' het drogen in linoxas plumbi overgaande", 
tot de hardheid der verf by'draagt. 

Out volkomen heldere olie te verkrygen, wat voor ons 
doel van geen overwegend belang is, zou meu haar, na 2 
oren kokens met 3"/0 menie, moeten laten bezinken, des
noods filteren (f) en vervolgens in groote, ondiepe looden 
bakken, los met glas tegen stof gedekt en zoo dat de 
lucht vernieuwd kan worden, in den zomer aan het heldere 
zonlicht moeten blootstellen. 

Door te veel loodoxyde by de bereiding van gekookte 
olie te gebruiken, b. v. 6 tot 8 u/ 0 , zooals door sommigen 
is aanbevolen, wordt de verf door overmaat van het lood
zout te hard en broos. 

Het koken der olie met bruinsteen- of man gaanpreparaten, 
in plaats van met loodoxyde, wat alleen by' zinkwitverf 
aanbeveling verdient, kan hier buiten beschouwing blyven. 

Zooals in deu aanvang gezegd werd en uit het voren
staande, dunkt my, is gebleken, kan het werk van Prof. MULDER 

van groot nut zyn voor hen, die uit lyn-olie eene goede verf-olie 
wenschen te bereiden, maar laat het hem, die de deugdelijk
heid van voorhanden monsters olie moet beoordeelen geheel 
en al in den steek. 

Daarby' doen zich de volgende vragen voor: Is de olie 
uit eene goede soort, volkomen uitgegroeid en rijp, onderweg 
niet verbroeid lijnzaad geslagen of geperst? 

Is zij behoorlijk oud en belegen, niet door middel van 
zuren of andere middelen kunstmatig geklaard en daardoor 
in waarde verminderd? 

Is het koken in alle opzichten naar den eisch van het 
werk geschied? 

Ik heb niet met zekerheid te weten kunnen komen, 
maar geloof wel, dat ervaren vernisstokers en ververs in 
staat zyn, op het oog en onder het verwerken, tot op zekere 
hoogte over de waarde der olie te oordeelen. Door een 
olieslager is my indertyd medegedeeld, dat olie geheel een 
artikel van vertrouwen is, dat „ als iemand by' een olieslager 
komt om zoogenaamde magere of kwast-olie, hy eerst over 
een jaar of later kan weten of die olie goed wordt" en 
«dat vernisstokers gaarne boven de markt betalen, wanneer 
ze er op aan kunnen, dat het goede, magere of kwast-olie is." 

Dit een bouwkundig oogpunt is het eene zaak van het 
grootste belang. Er zyn my voorbeelden medegedeeld, dat 
goede vertstof door slechte olie geheel waardeloos is ge-
Waakt, daar de olie oorzaak werd dat de verf afgaf. 

(t) Door bet aanzienlijke materiaalrerlies practisch uiet uitvoer-
kuur. 

Maar zeker even dikwyls, zoo niet meer, komt het voor, 
dat men van goede olie verf van geringe deugdelijkheid 
bereidt. Hiermede komen wy aan de behandeling van de 
tweede der gestelde vragen. (Wordt vervolgd.) 

S Z I G M O N D Y - G L A S . 

Szigraondy-gla8 (schirmglas) is glas dat geen, of beter 
gezegd, dat zoo weinig mogelyk warmtestralen doorlaat. 

In de practyk deed zich de behoefte aan zulk materiaal, 
dat wel licht, maar geen warmtestralen doorlaat, reeds 
dikwyls gevoelen. Van daar vele onderzoekingen en proef
nemingen. Officieële proeven, genomen in de Rjjks-txlashiitten 
te Jena, hadden weinig succes. Alleen bleek dat glas met 
12-17 % aluinaarde gesmolten, niet aan de verwachtingen be
antwoordde. Toch wist men van vorige gelegenheden, dat 
met aluin-oplossingen in deze iets te bereiken was. 

De best geslaagde onderzoekingen zyn wel die van Szia-
MONDY, scheikundige te Weenen. (f) 

Hem bleek, dat een veel kleiner aluingehalte (tot 8 */ ) 
aan glas de eigenschap geeft warmtestralen niet door te 
laten, terwyl vermeerdering van 't aluingehalte tot 12 en 17%, 
het die eigenschap langzamerhand weer doet verliezen. 

Doch de belangrijkste zyner uitkomsten is wel. dat door 
toevoeging van yzeroxyde (van l tot 4 °/ 0 ) de hoogste mate 
van ondoordringbaarheid voor warmtestralen is te bi-
reiken. Het glas wordt daartoe met 't yzeroxyde in een 
reductievuur (zuurstof ontnemend vuur) gesmolten. Het yzer
oxyde wordt daarby omgezet in oxyduloxyde, n. 1. Fe., O 
of FeO.Fe 2O g. (yzermenie.) 

Volmaaktheid is echter nog niet buiten kjjf, want 't 
bleek, dat dit glas, na lang blootgesteld te zyn aan warmte-
bestraling, in hoe geringe mate dan ook, eindeljjk toch 
zelf uitstralend werd. 

Maar de geheele zaak verkeert nog in wor
dingsperiode. Nauwkeurige opgaven ontbreken vooralsnog ; b.v. 
omtrent de verhouding tusschen doorzichtigheid van 't glas 
eu de eigenschap om warmte niet door te laten. 

De doorzichtigheid, de eigenschap om licht door te laten, 
moet door het kleuren van 't glas (een gevolg van 't hymen-
gen van andere stoffen) geringer worden. 

En toch mag dit maar zeer weinig zyn, als men 't doel 
nagaat, waartoe men dit glas wil aanwenden. 

O. a. voor brillenglazen van arbeiders, die voor ovenvuren 
werken, en wier oogen meer last van warmte, dan van 
lichtstralen hebben. Zoo ook voor ovendeuren of schermen, 
waarby 't glas dan nog, volgens de methode van Dr. SCIIOTT 
te Jena, onvatbaar wordt gemaakt, voor plotselinge over
gangen van temperatuur. 

De kleur van zulk Sziginondy 's glas is blauw, naar 
groen zwemend. De andere soorteu van licht- tot donker
groen. Toch is de kleuring minder sterk, dan meu uit 't 
vry' groot yzergehalte zou afleiden. Door de donkerst groe
ne platen kan inen van wit papier, geschreven letters lezen-

(t) Men zie hierover de uitvoerige opstellen met tabellen in: 
a. DIKOLIR'S Polyt. Journal 1893. Bd 287. Heft 1—3 5. 
6. Journal fiir Gasbeleuchtnng 1S93. Heft. 29—31. 
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In den spectroscoop bleek dit glas alle kleuren door te 
laten; rood en violet echter verzwakt. 

Voor lampeglazen, lantaarns enz. is dus hier toepassing 
te vinden. In de bouwkunde denkt SZIOMONDY zgn glas te 
doen aanwenden voor glazen pannen, ruiten in serres, bo
venlichten in trappenhuizen van museums enz. Verder voor 
beglazing van wachtkamers, schoollokalen enz., waarvoor eene 
soort wit glas gezocht is of wordt. 

En terecht, want niet alleen zal dit glas beschermen 
tegen van buiten indringende zonnestralen, maar ook warmte-
doorstraling van binnen naar buiten beletten, d. i. warmte
verlies onmogelijk maken. 

Hoewel 't laatste woord in deze questie nog wel niet 
gesproken is, is 't toch niet onaardig de aandacht op dit 
streven te vestigen, 'omdat velen belang zullen stellen 
in een materiaal, dat om de voordeelen die 't biedt, stellig 
d en toekomst heeft. 

Delft, 2 9 April 1 8 9 4 . P . A. S. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

l a g o l l a . 

Amsterdam, 6 Augustus 1 8 9 4 . 

Den Heer J . A . VAN- DER KI.OES, Delft. 

Mijnheer! 
My'n schrjjven d.d. 2 0 Februari 11. werd destijds door 

U onbeantwoord gelaten, de inhoud genegeerd en werd door 
U een pennestryd uitgelokt in de Ambachtsman. 

Ik had eerst gevreesd, dat de door U uitgesproken 
meening over Ingolin het debiet van het artikel zou be-
nadeelen, doch gelukkig kan ik constateeren, dat dit het geval 
niet is geweest. Integendeel langzaam maar zeker werkt 
het zich er in. 

De heer J . VAN LOKHORST, Rijksbouwkundige te 's Hage, 
adviseerde onlangs tot de toepassing op een landsgebouw, 
naar aanleiding vau de in Januari verkregen resultaten. 
Door den heer G. D. WIJNDKLS DE JONGH , Hoofdopz. van 
de Ryksgeb. in Noord-Holland, was in October A°. P ° . een 
proef genomen en werd het nu hier op het Ukkantoor toe
gepast. Vele Gemeente-Architecten namen proeven en werd 
het op verschillende plaatsen in het groot toegepast. Het 
feit nu, dat de meesten die proeven namen, reeds nabe
stelden, pleit toch wel, dat zij. die het practisch toepassen, 
er vertrouwen in stellen. (') 

Het zou my echter hoogst aangenaam zyn, wanneer U 
ook eens kondt besluiten het practisch te onderzoeken en 
kan dat zeer geschikt geschieden, zonder dat er eene sal
peterachtige muur by noodig is. 

U zult natuurlyk wel in de gelegenheid zyn a. costi een 
scheikundige te vragen of Ingolin, wanneer het bestand 
blijkt tegen salpeterzuur, ook bestand is tegen muursalpeter. 
Dr. V A N H A M E L Roos zegt, dat wanneer het 1 week aan 
de werking van salpeterzuur kan weerstand bieden, het 
dan wel een paar jaren aan muursalpeter weerstaan kan ('). 

Ik zou U dan voorstellen de volgende proef te nemen: 
Ik zend U een gewoon cartonnen doosje, dat aan de bin

nenkant bedekt is met een dun laagje Ingolin. U vult dat 
met onverdund salpeterzuur en Iaat het staan, zoo lang IJ 
dat wenschelyk acht. Tevens zal daaruit blyken, dat het 
laagje Ingolin ook waterdicht is. (s) 

Alvorens U echter dat doosje te zenden, moet ik weten 
of U de'.en proef werkelyk afdoende vindt en of Uwe 
meening omtrent Ingolin gunstiger zal zyn, wanneer blijkt 
dat het ten volle bestand is tegen de werking van salpe
terzuur, anders heeft deze proefneming geen waarde. 

Binnenkort zal een scheikundig attest van Dr. VAN 
H A M E L Roos, alle twijfel omtrent de deugdelijkheid van 
Ingolin wegnemen, maar tevens zou ik ook gaarne zien, 
dat de Redacties der verschillende Bouwkundige bladen, 
zonder dat attest, daaraan gelooven. 

Ik liet ook eenige attesten uit Hamburg komen, notarieel 
opgemaakt en gelegaliseerd door den Nederl. Consul aldaar. 

Tevens exposeer ik in het Gebouw van de Vereeniging 
tot bevordering der Bouwkunst alhier en zal, zoodra de 
Secretaris der Vereeniging, de heer RIEBER , uit Antwerpen 
terug is, een epistel over Ingolin in het Bouwk. Weekblad 
verschijnen 

Tot nu toe is het geschrevene in de Ambachtsman de 
eenige dissonnant; geen enkele proefneming, voor zoover ik 
kan nagaan, is mislukt en daarom hoop ik, dat ook Uwe 
meening zich zal wijzigen, waaraan ik niet twijfel, zoodra 
U het leert kennen. 

Inmiddels verblijf ik, in afwachting, 
Hoogachtend, 

«Ttr Dw. Dr., 
D. FRENI. 

Hebben wy hier te doen met eeu voorbeeld van volslagen 
gebrek aan bevattingsvermogen of is het opzet ? Of ben ik 
soms in mijne vroegere besprekingen van dit onderwerp 
(Hen vergelijke de Nos. van 3 Maart, 17 Maart, 2 Juni 
en 3 0 Juni van dit jaar) zeer onduidelijk geweest? In aan
sluiting aan het vroeger geschrevene mogen nog de volgende 
opmerkingen dienen: 

(') De vermeerdering van debiet doet mij genoegen voor deu 
heer FRENI, te meer, omdat door bet bedekken van muren met 
ingolin geene schade aan het werk zal worden toegebracht. Dit 
doet echter niets ter zake af op de door mij uitgesprokeu meeuiag 
omtrent de toepassing vau dit materiaal. 

{-) Dat asphalt en daaruit bereide materialen ougevoelig zijn 
tegenover zuren, is bekend; daarop berust b.v. het etsen op glas 
tn metaal. Maar ook dit doet hier niets ter zake af, vooreerst 
omdat in muuruitslag geene zuren voorkomen, en ten tweede, omdat 
ik nooit beweerd heb, dat ingolin door muuruitslag zou worden 
aangetast. Mijne opinie is, dat de muuruitslag noch door ingolin, 
noch dooi welke andere bekleedingsmiddelen ook, kan worden te 
niet gedaan; dat. zulke middelen het kwaad hoogstens kunnen 
verplaatsen. 

(a) Ik zal gaarne eene practitche proef bijwonen, doch ik versta 
daaronder eenig en alleen dit: De heer FRENI roept mij bij een 
uitsiaanden muur, dien bij met ingolin gaat bekleeden; bet werk 
wordt in mijne tegenwoordigheid uitgevoerd en door mij daarna 
van tijd tot tijd onderzocht; van mijne bevinding doe ik telkens 
in dit blad vers'ag. 

Alle andere proeveu zijn in mijn oog van zeer geringe waarde. 
v. D. K. 
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Maaiidelijksche prijsopgaaf, zonder verbinding van eenige M E T A L E N enz. (Volgens de prijscourant van J . BIRCH & Co., 
Ingenieurs en Exporteurs van Machineriën te Londen en Liverpool, A u g . 1894.) Levering franco aan boord Liverpool of Londen. 

flELIJZER per 1000 KU. 
Plaatijzer voor scheeps- en brug

genbouw . • 
jd. voor masten, eux. „ 
Ketelplaten „Best" . 

„Best best' 

„Best" 

„Best best best" 

ii. 
ld. 
id. 
d. 

ld. 
id. 

id 
id 
id. „Kxtra triple beat 

voor zeer moeielijk llenswerk 
fleribde vloerplaten. 
Torkshire ketelplaten (Low-

moor) van af 
id. id. (Andere merken) 

floek- en kraalijzer voor scheepe
en bruggenbouw . 

„Best" hoekijzer 
Bern best" id. 

T ijzer 
Kraal T ijzer . van af 
id. tot knieën en spanten ge

bogen meer: 
Klinknagel'ijzer, gewoon . 

id. „best" . . 
id. „best best" voor ketelw. 

Siaaftjzer, Welsh 
id. Schotscb f. a. b. Glasgow 

Gewoon North Staffordshire 
Best id. . 
Superieur id. 
South Staffordshire. Marked 

bars. List brands . 
„Lowmoor' . • • 
Yorkshire, andere merken 

•Spijkers tav en . 
Zweedsch staalijzer, gewalst . 

id. id. gehamerd. 
Belg. id. No. I f. a. b. Antwerpen 

„ Spükerstaven id. id. 
„ Gootrjzer id. id. 
„ I U«er, v a n a f -

Draadnagels No. 5—7 
(per 100 KG.) . 

Bandijzer, gewoon . 
„ superieur 

Baaiband N 20, breed 22.2 mM. 
Export blik • 
Blik „Working up" kwalitoit . 
<Jegalvan. gegolfd blikNo.24BG 

id. id. id. No. 26 id. 
id. plat id. No. 20 id. 
ii. id. „best best", koud ge
walst cn uitgegloeid No.24 B G 

Gehamerde staven . 
Kielstukken, ruw besmeed 
Steven id. id. id. vanaf 
Krukassen, afgewerkt 
8cheepsschroefassen,ruw afgedr. 
Oetrokken ijzeren stoompijpen. 
Hulpstukken daarvoor 
Oetrokken ijzeren gaspijpen . 
Hulpstukken daarvoor 
Gegalvaniseerde gaspijpen 

„ hulpstukken . 
IJzeren ketelpijpen (lapwelded). 
Ledikant pijpen 
•Gegoten ijzeren sokbuizen 

id. id. sokken en spie
einden uitgeboord en afgedr. 

ld. id. hestreken met Dr. Angus 
Smiths oplossing, moer: 

•Gesmeed rooatergzei 

RUW- of GIETIJZER 
per 1000 K U . 

Sehotsch O. M.B.No. 1 • _u 
•Qarishcrrie No. I 

ld. No. 3 . . 
Cleveland No. 8, voor 

gietwerk . . 
>d. Na. 4, voot 

smeedijzer-bereiding . 
Umliorl. hematiet No 1 

id. id. No S 
«oude lucht-houtrkool 

No. l voor irietwerk. 
Koude lucht-houtskool 

No. & voor smeedijzer-
beroiding 

'Uddelstaven en blokken 

s & 
4> 00 

Hulden. 

58,31 
64,14 
69,98 
87,47 
99.13 

116,63 
64.14 

209,93 
198,28—233,96 

65,40 
61,23 
72,90 
58,31 
64.14 

29,16 
64.14 
69,98 
81,64 
5 8,31 
58,31 
65,60 
71,44 
83,10 

94,76 
215,76 
204,09 

69,98 
96 22 

102,05 
49,57 
55,40 
55,40 
51,90 

7,87 
68,51 
74,35 
78,73 
78,73 
90,39 

112.26 
129,75 
110,80 

131,21 
186,60 
198.27 
419,86 

606,47-991,34 
233,26—279,91 

65 
67*. 
80 
82} 
67} 
70 
730/, 

« a 

F«rro mangaan 80 pCt. 

u * . im a * : 

104,97 
40,82 

•13,1 

1,45 
61,23 

25,08 
Niet ver
krijgbaar. 

20,85 

20,26 
'26,25 
25,66 

99,13 

93.30 
88.31 

145,78 

SMELTIJZER en 
STAAL per 1000 K G . 

Scheeps- en brngplaten . 
Ketelplaten . . . • 

id. vuurkast kwaliteit • 
Staafitaal . 
Baal band 
Blik 
Zacht id. om op te werken 
Hoek- en kraalijzer . 
Kraal T ijzer 
I ijzer 
Spoorstaven, zware i. d. naas-

id. middelsoort te haven 
id. lichte b. d. fabr. 

Tramrails . 
Gereedschapstaai, gewoon 

id. speciaal 
Veerenstaal van af . 
Gietwerk in staal, speciaal id. 

DRAAD per 1000 K G . 
Gewalst ijzerdraad v. omheining, 

uitgegloeid en geolied Nrs.0-5 
ld. gegalvaniseerd id. 
Gewalst staaldraad v. omheining, 

uitgegloeid en geolied Nrs.0-6 
Id. gegalvanisesrd id. 
Getrokken ijzerdraad voor om

heining, geolied Nos. O—8 
ld. gegalvaniseerd id. 
Getrokken staaldraad voor omhei

ning, uitgegl. en geol. Nos. 0 8 
ld. uitgegloeid en gegalvanis. 
Prikkel heiningdraad 2 draad». 

Id. id. 4 draads. 
Id. thickset * „ 
Id. id. 4 „ 

Telegraafdraad Nos. 0—8 
ROOD KOPER. 

Chili staven per 1000 KG. . 
Gietelingen B. S. id. 

id. taai (Toughcake) id. 
Staven, platen en dubbeling id. 
Bodems id. • • 
Draad per KG. 
Gesoldeerde pijpen id. 
Pijpen zonder naad id. . 
GEEL METAAL per KG. 

Staven 
Dubbeling . . . . 
Soldeerwerk . . . . 

MESSING per K G . 
Gewalst messing • . * 
Bladmessiog . 
Bodems 
Gesoldeerde gaspijpen 
Getrokken ketelpijpen 

id. condensorpijpen 
Draad 

TIN per 1O00 K 9 . 
Engelsch in staven (in kisten 

van 203,21 KG.) . 
id. id. best gezuiverd. 
id. gietelingen . 

Straits tin ("pakhuis Londen) 
ANTIMONIUM p. 1000 KG. 

Golden. 

59,77 
65,60 
71,44 
68,51 
80,18 
84,56 
92,22 
56,85 
67,06 
64,14 
43.74 
49,56 
58,31 

87,47—104,97 
209,93—316,59 

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 

446,11 
501,50 
489.84 
571,48 
606,47 

0,65 
0,73 
0.76 

0,47 
0,47 
0,47 

0,57 
0,62 
0,65 
0,73 
0,57 
0,68. 
0,57 

828,06 
839,73 
816,40 
775,57 

443,17 

ZINK per 1000 K U . 
Zuiver buitenlandsch 
Hard 
Bladzink No. 8 en daarboven 

LOOD per 1000 K U . 
Engelsch pig . 
Spaansch id. . . 
Bladen en staven . 
Waterpijpen 
Gaspijpen. 
STEENKOLEN p. 1000 KG 
South Walesstoomkolen le kw 

ld. id. 2e 
Lancashire id. le 

ld. id. 2e 
Newcastle id. le 

ld. id. 26 

Dubbel gezift meer: 

GliHeu. 
191,43 
131,11 
218,68 

113,71 
110,80 
121,00 
131,21 
128,29 

7,87 
• 7,00 

I o 7.00 

>•* 6.11 
° S 5,54 

0,19 

CEMENT p. vat T. 181.44 KG. 
Portland 3,4o 
Bomeinsch . . . . 5,04 
Vulcaan- of voegcement. 9,48 

VUURVASTE STEEN per 
1000 atnkg. 

Schotsche . . . . 13,70 
South Wales . . . . 31,59 
Kiesel « 7 , 4 0 

VERFSTOFFEN p. 100 KG. 
Loodwit gemalen. . . . 

Id. aan stukken 20,99 
Menie zuiver . . . . 16,91 
Oranje menie . . . . 28,00 
Loodglit 19,83 
Zuiver zinkwit 28,00 
Rahtjen's scheepscompovitie 
Sims' id. 

69,98 Rahtjen's scheepscompovitie 
Sims' id. 28,00 

OLIËN per liter. 
Ongekookte lijnolie 0,93 
Gekookte id. 0,15 
Terpentiju . . . . 0,26 
Raapolie 0,18 
Colza 0,30 
Katoenzaadolie . . 0,14 
Reuzel „ . . . 0,55 
Olijf „ . 0,43 

Ossonpoot „ . . . 0,39 
Spermaceti „ No. 1 0,58 
Palmolie per 100 K G . . 19,65 

TEER en PEK. 
Stockholmer teer per vat 11,85 
Archangel „ „ 8,89 
Koolteer „ 5,43 
Pek, Zweedsche per 100 K G . 7,58 

„ Was „ „ „ 1 4 , -
„ Engelsche „ „ „ 6,12 

Hars, zwarte » „ » 5,83 
„ amber „ „ „ 6,41 
„ geel „ „ n 

8,16 

MACHINE PAKKING p.KG. 
Pakking met elastiek hart 1,63 
Tuck's pakking 1,53 

Id. genuine 2,93 
Id. triple . . . . 5,87 
Id. metallieke 3,27 

Asbest pakking (best) 4,57 
Beldam's pakking . 5,22 
Asbest millbDird p^r 103 K.'} . 65.3'2 

SCHROEFBOUTEN eu MOEREN per 100 KG. 
i / . •/. »/s Vs 

19 22.1 
1-1.00 14 00 
13.41 13.4 1 
11.83 11.83 
12,24 12 24 
11.95 11.95 

Met zeskante moer ƒ 1.75 per 100 K.G. 
16.77 14.87 14.29 14.29 14.29 14.29 
21.86 18.36 17.20 17.90 17.20 17.20 
20.99 19.24 

7 , V. 
12.7 15.88 
18.95 15.74 
17.49 15.16 
16,03 14.19 
15.16 1.1.70 
14.00 12.83 

Bouten mot vierkanten kop en moer, diam. j j ^ J 1 , 

lang beneden 50.8 mM. . . . ƒ 
„ 50.8 tot 76.2 „ . . . . 
„ 76 2 „ 114.3 „ 
„ 114.3 „ 151.4 „ 
„ 15-2.4 mM. en daarboven . . . . 

Met zeskanten kop ƒ 1.17 per 100 KG. meer. 
Vierkante moeren, getapt . . . . 
Zeskante id. id. . . . . 
Gegalvaniseerde dekbouten . . 

KLINKNAGELS per 100 KG. 
Gewone brug-of scheepskwaliteit . . • 13.41 12.53 11.95 
„Best" 13.70 11.83 12.24 
„Best best" 14.87 14.00 13.41 
„Best best" ketelklinkbouten . 15.74 14.58 14.00 

1 
25.4 
14.00 
13.41 
12.83 
12.24 
11.95 

«V. 
18.6 
14.00 
13.41 
12.83 
12.24 
11.95 

31.75 
14.00 
13.41 
12.83 
12.24 
11.95 
meer. 
14.29 
I .20 

11.95 
12.24 
13.41 
14.00 

11.95 
12.24 
13.41 
14.00 
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A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen «orden tlecht» eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

01NSUAU 14 A U U U S T U S . 
Amsterdam. 10 uur. De genie, op het bureel Pl»nt»ge-Lijn« 

baansgracht no. 1: het maken vau een postduivenstation in de 
stelling van Amsterdam, begr. f 1100; onder beheer der genie 
aldaar, bilj. inz. uiterlijk 13 Aug., nam. 3 uur. 

WOENSDAtt 15 AUUUSTUS. 
Bergambacht (Z.H.) 11 uur. tiet gemeentebestuur: het afbreken 

en bouwen van een raadhuis. 
Warga (Fr.) Het bouwen vau een achtkanten windwatermolen, 

groot 9.60 nieter vlucht. 
DONDERDAG 16 A U U U S T U S . 

's-fjlruvenbage. 1 uur. Het gemeentebestuur: het rioleeren en 
bestraten van den Wasscnaarschen weg en aangrenzende straten 
in bel bouwplan Bosch- en Veldzicht, aanw. 13 Aug. 'sm. Huur. 

VRIJDAG 17 A U U U S T U S . 
Kciikum (Geld.) 1.30 uur. Het gemeentebestuur: 1. het verven 

der buitenverfwerken en het verrichten vau verschillende andere 
werken aan het gemeentehuis, brandsi uitenhuisjes e. a. te Oosterbeek; 
S. het verrichten v„u timmer-, metsel- en verfwerkeu aan verschillende 
gemeentegebouwen, enz. te Renkum; 3. het onderhoud van de 
schoolgebouwen met de daarbij behoorende meubelen en woningen 
te Oosterbeek eu Renkum tot en met 31 December 1895. 

Z A T E R D A U 18 A U U U S T U S . 
Helder. 2 uur. De Nederlaudsche dierkundige vereen'giog, in 

het Zoölogisch station: het vergrooten van bet zoologisch station 
aldaar, aanw. 13 Aug., nam. 2 uur. 

Kapelle (Zeel.) 11 uur. Kerkvoogden der Hervormde gemeente, 
in de Consistoriekamer: bet maken van nieuwe banken, het ver. 
plaatsen van den preekstoel eu meer andere werken in de kerk. 

Oldehove (Gron.) 6 uur. Het gemeentebestuur: het hervloeren 
van de Keienstraat te Niehove en het leggen van een gedeelte 
klinkerbestrating. 

MAANDAG 20 AUUUSTUS. 
Kestereu (Geld.) De heer H. Altona bij C. A. van Doorn: het 

bouwen van een sloomkorenmnlen aldaar. 
WOENSDAG 22 A U U U S T U S . 

Vtii-avenhagc. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid: het bouwen van twee houten bergplaatsen voor 
springmiddelen nabij de Tolkamer in de gemeente Herwen en Aerdt 
(provincie Gelderland), begr. f 3300. 

DONDERDAG 28 AUGUSTUS. 
Groningen. 3 uur. De architect K. Hoeksema, namens het 

Bestuur van de Vereeniging tot Chr. Verzorging van Krankzinnigen 
en Zenuwlijders in Nederlaud gevestigd te Utrecht, in het Militair 
Tehuis: het bouweu vau een administratiegebouw met twee Obser
vatie-Paviljoenen, eeue behuizing, een keukengebouw, een wachthuis, 
een ziekenbarak, een lijkenhuis, eene werkplaats, een watertoren 
eu het aanleggen van eene rioleering met zinkputten te Zuidlaren, 
prov. Drenthe, met de leverantie van al bet daartoe benoodigde. 

V R I J D A G 24 AUUUSTUS. 
's-Grnveuhnge. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid: de bouw van een post. en telegraafkantoor met 
directeurswoning met bijkomende werken te 's-Hertogenbosch, 
begr. f 51.643. 

AFLOOP Y A H AANBESTEDINGEN. 
Alblasserdaiu. De prijsopgaaf van huur voor een te stellen 

houten gebouw, muziektent enz. voor de te houden landbouwten
toonstelling op 23 Augustus a.s. te Groot-Ammer. Laagste F. 
Voormoolen te Nieuwpoort voor f 26S. 

Breda. Het bouwen van een concertzaal met tooneel op een 
perceel nabij bet café bet Zwaantje aldaar voor den beer G. van 
Es. Laagste M. Dijkers te Terheiden voor f 10150, gegund. 

Dordrecht. Het vernieuwen van verschillende vakken van de 
leibedekking op bet raadhuis der gemeente. Gegund aan J. VV. 
van Schelt aldaar voor bet weik voor f 467; per M* leidak f3.25; 
per KG. lood f 0.23; per KG. lood met inwiss. oud f 0.09. 

's-Gravenhage. Het bouwen van een post- en telegraafkantoor 
te Assen. Laagste K. Otteu te Meppel voor f 28.000. 

tirouingen. Het bouwen van een ringmuur om de oode Israëlitische 
begraafplaats aldaar. Laagste G. Hendrik* aldaar voor f 1837. 

's-Uraveuhage. Het maken van eenige herstellingen aan het 
gebouw van den hoogen raad der Nederlanden aldaar. Laagste J . 
Claus aldaar voor f 3400. 

's-Gravenhage. De uitbreiding van physisch laboratorium te 
Leiden. Laagste VV. A. G. Jansen te Utrecht voor f 9080. 

Haarlem. Het vernieuwen van den door aanvaring vernielden 
remstoei van de draaibrug over het Noordzeekanaal te Velseu. 
Laagste L Renses te Beverwijk voor f 2180. 

's Ueer-Arendskerke. Het maken der gebouwen voor de coöpe
ratieve zuivelfabriek aldaar, onder beheer van den architect M. 
van der Linden te Zierikzee. Laagste M. Buijtendijk te Goes 
voor f 7069. 

Kluutlcrt. Het maken van eene fundeering enz. Laagste P. A. 
Huijsers aldaar voor t 2567. 

Leiden. Het vervangen der houten draaiboofdeo van de Kleine 
Havenbrug en der Scheluwebrug door steenen pijlers en het ver
nieuwen van het tusschenjuk der Kleine Havenhiug. Laagste C. 
de Ruiter te Soeterwoude voor f 4900, gegund. 

Leiden. Het bouwen van 8 woningen aan de Oostdwarsgracht 
aldaar. Laagste voor: metselwerk, J. G. Rietbergen aldaar voor 
f 2384, gegund; timmerwerk, J. Botermans aldaar voor f 2799, 
gegund; steenhouwwerk, P. W. Loeber aldaar voor f 70, gegund; 
stucadoorwerk, C. J. v. d. Drilt aldaar voor f 189, gegund; smids-
werk, J. Mooten aldaar voor f l39, gegund; loodgieterswerk, E. 
J. T. v. ó. Linden aldaar voor f 305, geguad; verf- en glaswerk, 
VV. F. v. d. Wijngaard aldaar voor f 198, gegund; behangwerk, 
J. H. Carlier aldaar voor f 87.50, gegund. 

Schiedam. Het maken van een balkengat en bet opboogen van 
een terrein gelegen aan de rivier de Maas, ten westen van bet 
Westerbavenboofd, met daarbij behoorende werken. Laagste W. P. 
de Vries te Rossom voor f48.918. 

Serooskerke. Het boawen van eeu villa met stal, koetsbuis en 
koetsierswoning op de buitenplaats „Vrederust" onder Serooskerke 
(Walcheren). Laagste voor massa F. Raaymakers te Nieuwer-Amstel 
voor f 81700; voor villa dezelfde voor f 56600; voor stal enz. 
H. P. van de Ree en Zn. te Middelburg voor f 12730, niet gegund. 

Utrecht. Het maken, leveren en aanbrengen van schuiven, 
windwerken en bijbehoorende ijzerwerken aan de buiten puutdcuren 
van de rijk-huipscbutsluis te Vreeswijk. Laagste G. A. Penning te 
Kampen voor f 1983. 

Utrecht. Het wijzigen der landhoofden, het opruimen en maken 
van remmingwerkcn, verdiepen der doorvaartopeuingen, het koppelen 
der fuudeeriogen en bijkomende werken, ten behoeve der draaibrug 
over d» Greuns in den spoorweg Leeuwarden—Groningen. Laagste 
P. en W. Bijker te Buitenpost voor f 13716. 

Utrecht. Hst bouwen vao eene loods in Lunet It op de 
Houtensche vlakke, als verbetering vau ondergeschikt belang van 
dit werk in de Nieuwe Hollandsche waterlinie. Laagste W. van 
Dijk te Utrecht voor f 2345. 

Vcssein. Het bouwen eener nieuwe school eu verbouw der 
ouderwijzerswoning te Wintelre: school. Laagste Tb. Somers te Oir-
scbot voor f 3925 ; ouderwijzerswoning. Laagste dezelfde voor f2195. 

Wageuborgen. Het bouweu van een paviljoen voor 50 personen 
en 'directeurswoning en kenkengebouw met wascbhuis en een zie
kenbarak aldaar, in 2 perc. en in mnssa. Laagste voor: perc. 1, 
H. Musse te Winschoten voor f 36.734, gegund; perc. 2, A. 
Danje te Noordbroek en H. Holthuis te Zuidbroek voor f 8405; 
massa, dezelfde voor f 46.788. 

ADVERTENTIËN. 

J . C . K E T E L 
IN 

BOUWMATERIALEN, 
R O T T E R D A M , 

Nieuwe Haven . \ . Z . No. 53, 
K;ilkbluss< In i ij en ligplaats der 

schepen BOE REG A T bij de Oostpoort. 

J o VAN DER E N D T & Z o O N ' S 
STOOMBOEKDRUKKERIJ, 

T E M A A S S L U I S , 
is er geheel op ingericht om alle soorten 
van D R U K W E R K E N met den meesten 
spoed tot zeer billijke pijzen te leveren. 

G R O E D E 
Buitenlust (Zeeland.) 

J. A. van de Sande 
H A N D E L in 

HI n 11 Ï 
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Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

OME BOUWMATERIALEN, 
beschreven door 

f - A . v a n d e > r K L l o e s , 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid flS.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

i i i ; n ( i i i n i ; i : i . i M . i . v . 

M e t groote u i t v o e r i g h e i d en voorliefde teekent de schri jver het steenbakkersbedri j f 
met a l de daartoe noodige w e r k t u i g e n , b l i j k b a a r met het oog op aankomende industr iee len, v o o r 
-wien hij z i jn boek even goed heeft geschreven als voor b o u w k u n d i g e n , iets w a t laatstgenoemden 
moeten bedenken, i n d i e n hen dat w a t te u i t v o e r i g v o o r k o m t en zij l iever een meer vergel i jkende 
beschouwing v a n bouwmater ia len hadden gewensebt, wat meu echter moet erkennen, dat z i jn 
eigenaardige moeie l i jkheden heeft. 

V o o r hem die i n Indië echter d i k w i j l s z i jn eigen mater iaa l moet zoeken of vervaardigen, z a l 

daardoor d i t boek menige nutt ige a a n w i j z i n g bevatten. • 
J u i s t de onbevooroordeelde onderzoekingen, die den heer V a n der K l o e s g e m a a k t 

heeft op I ' 4 gebied der bouwmater ia len , m a k e n z i j u boek belangr i jk 
(Bouwkundig Weekblad.) 

P. DOLK & ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - , 

WIT- , KRISTAL- , BEOKI en M E L K -
U L A S. 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

RANDEN. 
G K B O G E N G L A S en D A K P A N N E N . 

l enzen- en Patrijspoortglazen. 
(67) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

E L b H U t t M t U t H I J , 
L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHËKPÖBOUWWKRF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

8toombooteii-, Bagger- en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeêwerken, 
A IV K E R. S, 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN 
•net certificaat van Lloyd's 

en Barean Veritas. 

Alle soorten van 

Z A G E N 
6H 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de,fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D. DOMINICUS & SÓHNE. 
te Bemscheid-Vier inghausen (Rhe in l . ) 

Gevestigd in 1822. (55) 
M T Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke w\j U gratis en franco toezenden 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E PRIJZEN. (73) 

S. B R U I G O M , 
ALRUHEM. 

DE GROEVEN 
V A N 

J. MEUR/1\' 
te Aiidernach a/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (8) 

l a Andernachsche Tras 
en Trassteen 

op strengste keur verder: 
DRIJF- of Z W E M S T E E N ; I.A-

V A G R O T S T E E N beste en goedkoop, 
ste SIERSTEEN voor Tuinen,Terrassen, 
Tninsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

G r r o o t e 
V A N 

STALEN BALKE 
i n al le courante prof ie l 

op lengten v a n 

12 M r . , o p k l i m 

nende in 

M . 

•voorraad 

egens 

bet grootere 

draagvermogen 

u n n e n lichtere pro

fielen i n staal gebezigd 

w o r d e n , waardoor stalen 
bulken voordeeliger i n het ge-

i k z i j n d a n yzeren balken. 

H. E. OVING Jr., ("i 
74 Haringvliet, R O T T E R D A M . 

LEONARD SLIGCBER, fflonnickendam. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
uil i:ni II tend fabrikaat en billijke prjjs. (76) 
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C A K B O L I M M 
„Van Baerle", 

E E N I G E A G E N T E N voor 
Nederland en K o l o n i ë n : 

G* M. BOKS $ C o . , 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) e n z . 

MANNUEIMEK, 

Portland-Cement-Fabfiek, 
FABKIEK stéffiSfè*^ FABRIEK 

» MAMNHCIMER ij 1) Main/.. 
Opgericht V l B W I t O l l f f l ^ ^ Opgelicht 

1861. ^J^jH^J^ , 8 6 4 -
Levert haar beproefd en voortreffelijk 

fabrikaat snel, middel of' langzaam bin
dend, onder garantie van de grootste 
bindkracbt, gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijks meer dan 450.000 
vaten. 

HOOFD - VERTEGENWOORDIGERS 
voor de Z u i d e l i j k e Provinciën: 

W e d . A . T e r k u h l e & van Swijndregt 
Rotterdam. 

Voor de N o o r d e l i j k e Provinciën: 

DE BEER & LEHREN, 
A M S T E R D A M , (60) 

H A N D E L A R E N in 

Marmer en Bouwmaterialen. 

AltCHITBAVEN 
e n L I J S T E N , 

volgens b e s t a a n d of op te geven 
p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

R. W. BOGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courantop 
aanvraag gratis. (12) 

PORTLAND CEMENT, 
„JOSSOA 4- Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT, 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 118 
„ AMSTERDAM, A . E . B R A A T Fokki-

Simonzstraat 74. (66) 

18 

E 
IS 

' S 

UTRECHTSCHE LOODWITFA BR1EK, 
F i r m a G r . G R E V E , U t r e c h t , 

beter dekkend, lljner, witter en beter 
kleur houdend dan eenig ander; 

bekroond door den Nederl. Schildersbond, 
Tentoonstelling van Decoratieve 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 Ingenieurs, Gemeente-
Architecten eu andere Autoriteiten in hunne 
bestekken voorgeschreven; 

wordt, tot waarborg van echtheid, zuiverheid 
en goedgewicht, nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van Zegel, Etiket en Fa
brieksmerk, welke allen wettig z jjn gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur geleverd, des-
verlangd met certificaat van o >i sprong. 

Men leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in net „N. v. d. Dag" 
dd. 31 Jan. 1887; in de „Huis - en Decoratieschilder"dd. 1 Mei 1887;inde 
„Ingenieur'' dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de„ Schilder" di . 1 Mei 1889 ; in de 
„Opmerker" 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 Dec. 1891. (27) 

Verkrijgbaar bi] alle soliede Verfhandelaren en Drogisten. 
Mij. tot verv. en lev. van Bouwmaterialen 

voorheen DE ERVEN H. TRIP. 
I D . - A J K I L E I J " I E 2 s r -

GROEVENPRIJZEN. 
Rotterdam. Utrecht 

DE L I N T & C° , ROTTERDAM 
NIEUWE HAVEN N°. 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
(59) Vraag dessins enz. 

3 

T J T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

^.©w.uteStiïïii.lln 
K O M I M G * B I E M F M T 

'mecï)djji&c\? mc\?ervisc\? 
OTJdsrioel^BaTi T D e t c t l e r ? 
bouioroa-ter leuter), oerf 
machineoliën, 

— av^ier1'** 

PT EHHH (69) 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R 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 e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK . .KRAAIJENBURG . 
(70) Rijswijk (Z.-H.) 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583 bü de Utrechtschestraat, 

A M S T E R D A M . 

Verstrekken plannen en belasten zich 
met de uitvoering van C O M P L E T E 
„INSTALLATIE" voor 

ZUIVELBEDRIJVEN 
en andere 

Fab rieks-lnriclitingr en. 
REFERENTIES van reeds uitgevoerde 

INS TALL AI IE"S van verschillenden aard 
worden op aanvrage verstrekt. (63) 

Tweede Jaargang No. 33. Zaterdag 18 Augustus 1894. 

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan van het Genootschap Architecture et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

Advertent lëa ia dit bud kosten fan 1—6 regelt 
00 cents, iedere regel meer 10 cent». Groote lettert naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatting wordt tlechta tweemaal 
aerekeoH. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgeversi 

J. VAN DER EHIDT A ZOON, 
M A A S S L U I S . 

A l l e a d v e r t e n t l ë n in ARCHITECTURA opgenomen 
worden g r a t i a geplaatst in DB AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Mettelaar», Machinisten, Smeder., 
Verren, enz. 

J. A. V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

V E R V E N V A N IJZER. 

[ Vervolg) 

Alsnu overgaande tut de bespreking der verf, moet ik 
beginnen met op den voorgrond te stellen, dat ik hiermede 
uitsluitend het oog heb op het beschermen van ijzer tegen 
het weder, d. i. dus tegen lucht en zoet water. Voor ijzer 
dat met zeewater in aanraking komt, zijn mijne beschouwin
gen dus niet geldig. (*) 

Door Prof. MULDER is met zekerheid uitgemaakt, dat in 
goede olieverf een zeker gehalte aan loodoxyde moet voor
komen, omdat er alleen in dat geval scheikundige werking 
tusschen de vaste, poedervormige stof en het bindmiddel 
kan plaats hebben. 

IJzeroxyde (ijzermenie) is in verf-olie een volstrekt onzijdig 
poeder, dat geen den minsten invloed uitoefent op het 
drogingsproces der olie, hetzij deze rauw, hetzij gekookt, is 
en zelfs ook dan niet, als het mengsel van olie en jjzer-
oxyde vooraf 2 uren achtereen bjj 100° verwarmd wordt. 
IJzermenie heeft dus in dit opzicht als verfstof zeer geringe 
waarde; hetzelfde geldt nagenoeg van zinkwit. 

Loodwit en menie daarentegen bevorderen de oxydatie 
der ljjn-olie zeer, menie vooral, daar het naast de uitwerking 
van het loodoxyde als basis, door afstand van zuurstof nog 
oxydeerend werkt. 

De practijk wjjst dit uit: als men gekookte lijn olie, hetzij 
afzonderlijk, hetzij met eene neutrale stof, ijzermenie, zink-
oxyde enz. tot verf aangemaakt, in een open pot bewaart, 
vormt zich daarop eeu vlies; bh' loodwit eu loodglit zal 
dit vlies spoediger ontstaan en grootere dikte aannemen; 
wenieverf wordt in den pot tot eene vaste massa; stopverf 
van hjn-olie en enkel krn't wordt in maanden nog niet hard, 
met loodwit erin wel; meniestopverf' wordt betrekkelijk 
spoedig en zelfs onder water steenachtig hard. 

Wij komen nu aan een punt, dat voor de bouwkundige 
practijk van groot belang is, omdat het de dubbeltjesquestie 
raakt. In welke verhouding verbindt het loodoxyde zich met 
de lyn-olie? MULDER koint tot de conclusie, dat 100 deelen 
olie ruim 9 deelen loodoxyde kunnen binden Zeggen wg 
gemakshalve 10 "/„, dan komt op 1 deel olie deel 
loodoxyde. 

Om van loodwit en menie eene verf te verkrijgen, die 
zich behoorlijk laat nitstrpen, zijn op 100 deelen droge 
verf 35 tot 40 deelen olie noodig; die 40 deelen olie binden 

(*) Wat betreft het loesleu en aangroeien van ijzeren scliepen 
verwijs ik naar de uitmuntende verhandeling van Prol'. V. U. LEWES 
<» Transactions of the Institution of A'aval Architects 1889 eu mijne 
Keuerlanf.setie bewerking daarvan in de AmhacAtsman, Jaarg. Vi l , 
Not. 7—11, Aug. en Sept. 1891. 

echter maar 4 deelen verf, de overige 96 blyven onveran
derd in de olie opgesloten zitten en dienen enkel tot 
dekking. Als van zelf doet zich nn de vraag aan ons op: 
kunnen van die 96 deelen inenie of loodwit niet eenige 
zonder nadeel voor de deugdelijkheid van het werk door een 
neutraal poeder vervangen worden; en zou dat neutrale 
poeder, als het eens van eeu zeer hard en duurzaam ge
steente werd gemalen, wellicht niet een gunstigen invloed 
op de duurzaamheid van het verfwerk kunnen hebben? 

MULDER heeft iu die richting zeer gewichtige proeven 
genomen met mengsels van menie met ijzermenie van Au-
derghem, met pannenmeel, met poeder van klei-jjzersteen. 
van hematiet, van magneet-ijzersteen, en van daklei. 

Ziehier wat hij er zelf van zegt: 
„ 1 0 0 deelen gekookte lijnolie uit den handel, houdende 

2.6 ° / 0 loodoxyde, tot verf aangemaakt met 

Menie. 
5 deelen op 40 

25 » n 40 

20 « ff 100 
40 » ff 100 
65 » ff 100 
90 » ff 100 

120 ff n 100 

20 ff » 50 
40 n » 50 
65 n ff 50 
90 » ff 50 

120 » ff 50 
120 ff n 100 

20 » » 100 
40 ff n 100 
65 ff w 100 
90 n ff 100 

120 n ff 100 

20 » n 100 
40 ff 100 
65 » ff 100 
90 ff ff 100 

120 n » 100 

40 n 100 
40 » ff 100 
40 ff ff 100 
40 ff 100 

T T . . , , (Voldoen zeer IJzermenie van Auderghem \ 
: goed vooral 

n n rt i 

Rood pannenmeel 

25 : 40 
i Zjjn zeer goed; 
' er is geen ver-
} schil in dek-
\kend vermo

gen te zien. 

Voldoen in 
klimmende 

mate in het 
dekken. 

Poeder van klei-ijzersteeu 

Heuiatietpoeder 

Evenzo.i. 

Dekken uit-
'l nemend. 

1'oeder v. magneet-ijzersteen i 
., „ blauwen baksteen 
., „ daklei . . . . | 
,, „ eene roode dakpan 

Evenzoo. 

„Ik zal het wel nalaten'', zegt MULDKU verder, „den 5 
Maart 1865, waar ik dit afsluit, eenig tinaal oordeel te 
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vellen over een van deze verven, wat het aanhechtend ver
mogen en de hardheid, wat het bestand zijn tegen weder 
en wind betreft. De verven zjjn alle te jong, om ze te 
beoordeelen uit deze oogpunten. Dit mag ik zeggen, dat 
zeer vele daaronder schijnen een maximum van hardheid 
(dit woord nu genomen in den zin, dien het hier heeft) te 
erlangen, en dat ik na deze eenvoudige proeven, genomen 
met gekookte lijnolie en menie en voorwerpen, waaronder 
er zjjn. die bijna niet de minste geldelijke waarde hebben, 
niet meen, dat men om hardheid aan eene verf te geven 
en haar zeer dekkend te maken, waar de kleur onverschillig 
is, naar iets anders behoeft uit te zien, dan naar poeder 
van dakpannen of gebrandeh klei-jjzersteen en men alle 
geheimen missen kan." 

„Sommige der genoemde verven waren te dik, maar het 
verdient toch opmerking, dat ook de dikste, zoowel 'als de 
duurste op ijzer evengoed aanhechten". 

„ D e ijzeren plaatjes waren al le slechts aan de eene zjjde 
geverfd aan de andere niet. Zij hebben maanden aan weer 
en wind, aan regen en zonneschijn blootgestaan. De niet 
geverfde zjjde is by alle met een dikke roestlaag bedekt, 
en op de geverfde zjjde ziet men geen spoor van loslaten 
der verf of van roest". 

„ V e e l omslag is er dus voor een nuttige verf, waar de 
sierlijkheid geene eischen stelt, niet noodig; maar drie 
dingen houde men vast:" 

„lo. Gekookte lynolie. goed bereid, en 2 tot 3 M / I ( lood
oxyde houdende". 

2o. Eenig loodoxyde toe te voegen als poeder (hoeveel 
als minimum moet ik aan de ervaring overlaten; menie 
acht ik het best. Tusschen de verven, die veel en die 
minder menie hielden, heb ik geen verschil gezien in hard
heid of duurzaamheid in de verloopen maanden)." 

„ 3 o . Een hard indifferent poeder inmengen zoo lijn mogelijk 
gemaakt, en daarvan zooveei nemen als inet de verf nog 
goed uitstrjjkbaar is". 

„In waarheid is het hier medegedeelde niet nieuw, in 
zoover de gewoonte oud is, om. waar het om een duur
zame verf te doen was, op de laatst aangebrachte laag, 
dadelyk na het verven, zand te strooien. Maar deze nuttige 
methode is te weinig algemeen bekend geworden." 

De laatste opmerking is evenzeer op MULDER'S eigen 
arbeid van toepassing. Ik vond zyn boek een paar maal 
in handen van verffabrikanten, maar hoevelen van onze 
ingenieurs ik er ook naar gevraagd heb, geen enkele kende 
het, en voor zoover ik in de laatste jaren, nu my'ue aan
dacht meer op de zaak gevestigd is, bjj in uitvoering 
zynde jjzerconstructiën heb kunnen bemerken, heeft nog 
geen hunner op MULDER'S wenken gelet. 

Welke gewoonten op het punt van verven van yzer de 
heerschende zyn, zal hieronder worden besproken. Hooren 
wy eerst nog wat MULDER daaromtrent heeft verkondigd: 

„In metaal dringt geene verf, in hout wel. De gewoonte 
om nieuw (droog) hout eerst met gekookte lynolie te be-
deelen, is eene goede. De lynolie trekt deels in het hout 
en blyft er deels op-, alles wordt een vernis; alzoo kan 
de verf, alsnu aangebracht, samenhang bekomen met de laag 
vernis, waarvan een deel in het hout gedrongen was." 

„Uzer, elk metaal mist dit voordeel, want lynolie of verf-
dringt niet in het metaal. De aankleving der twee voor
werpen, metaal en gedroogde verf, bepaalt dus geheel en 
al den samenhang " 

„Hieruit volgt reeds genoegzaam, dat men vooral vragen 
moet by het verven van yzer: niet welke verf kleeft het 
best op eene verflaag, maar welke verf kleeft het best 
op yzer?" 

„En die vraag werpt dadelijk grooten twy'fel op het 
eerst aanbrengen van gekookte lyn-olie op yzer. Die lyn-olie 

dringt in hout; daarom is zy hier nuttig. Zjj kan in jjzer 
niet dringen; dan kan zy ook op yzer niet de nuttigheid 
hebben, die zy' voor hout heeft." 

„Gekookte lynolie droogt ten slotte tot een niet zeer 
hard vernis; het kan slechts schadelijk zyn voor het aan
hechten, zoo de later aan te brengen verf van het yzer 
gescheiden wordt door eene laag vernis, van enkel gek >okte 
lyn-olie geworden, eene laag, die, op warm yzer aangebracht, 
zooals inen voorschrijft, zeker de aanhechting weder niet 
bevorderlijk zyn kan." 

„Deze meening zal duidelyk zijn, indien men zich voor
stelt, dat men yzer eerst met eene laag copal vernis zou 
verven. Het is zoo, het na droging van lijn-olie overblijvend 
vernis is taaier dan copal vernis, en in zooverre beter, maar 
het is een vernis zonder meer. Het yzer behoort dadelijk 
met eene goed aanklevende en later goed vast en hard 
wordende verf bedekt te worden, ea alle tusschenlagen be
hooren vermeden te wordeu. Ik kan nergens een grond 
vinden voor de meening, dat enkel gekookte lijn-olie op ijzer 
vaster hechten zou, dan eene goed hard wordende verf 
daarop hecht. Dan is ook lyn-olie als eerste laag op yzer 
te ontraden. Ik meen, dat men, zonder in de zaak te gaan, 
op yzer heeft toegepast wat voor hout best is, maar het 
daarom nog niet is voor een metaal." 

MULDER doelt hier op de ook nu altyd nog van kracht 
zynde Rijks Abjemeene I'oorschriften. 

Laten wy dus thans nagaan wat er naar aanleiding van 
de derde dei nog gestelde vragen valt mede te deelen. 

(Slot volgt.) 

E E N K O R T B E Z O E K A A N D E FRIEDRICH-
W I L K E L M S - H U E T T E T E M Ü L H E I M a'd RUHR. 

Tijdens mjjn verblijf in het „Kohlenrevier" in Juni j.1., 
schoot my nog juist de tyd over voor een kort bezoek aan 
de werken der Actiën-Gesellschaft Bergiverks- l'erein Erie-
drich-Wilhelms-Huette te Mülheim a/d R. Myn doel was 
voornamelijk het bywoneii van het gieten van gas- en wa-
terleidingpypen, dat ik in de Ambachtsman, Jaarg. V. Nos. 
3 3 — 3 8 , en later in Onze Bouwmaterialen uitvoerig heb 
beschreven naar de brochure vau genoemde maatschappij. 
Wat de bijzonderheden van het bedry'f aangaat, naar de 
genoemde geschriften verwjjzende, breng ik hier ten gerieve 
rayner lezers in herinnering, dat het grondbeginsel, waarnaar 
de F.-W.-Huette te werk gaat, daarop neerkomt, dat de 
buizen verticaal met het sokeind boven worden gegoten, met 
een flinken verloren kop erop om de gasbellen en onreinheden 
op te nemsn. Om my'nen leerlingen en andere belangstel
lenden te kunnen toonen, hoezeer zulk een verloren kop 
aan het doel beantwoordt, heb ik om eenige bonken van 
stuk geslagen koppen gevraagd, welke mjj met nog andere 
yzermonsters welwillend werden toegezonden en thans in 
myne afdeeling der Polytechnische School ter bezichtiging 
liggen. 

Ik waardeer de methode der F.-W.-Huette te meer, omdat 
ik indertyd bjj den bouw der drinkwaterleiding te Dordrecht 
met buizen van Belgisch fabrikaat, met het sokeind boven 
maar zonder verloren kop erop gegoten, geen al te gun
stige ervaring heb opgedaan. Ik heb nog verscheidene stuk
ken van gebarsten sokken daarvan bewaard, die op* de 
breuk even poreus zjjn als de vorenbedoelde verloren kop
pen. Het bedenkelykst gevolg van de toen in België ge
volgde manier is, dat de sokken by het beproeven der pijl»''" 
met waterdruk door hare groote yzerdikte de proef dikwijls 
doorstaan, maar eerat later, tjjdëns het leggen van het 
buizennet, by het aandiyven van het lood uit elkaar sprin
gen. Wy hebben daar te Dordrecht vooral last mede gehad, 
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doordien materiaal en uitvoering afzonderlijk waren aanbe
steed en de aannemer der leverantie dus een andere was 
dan die van het leggen der pijpen. 

Men heeft zeker elders ook meermalen moeiely'kheden 
gehad met pijpen, die met het sokeind naar. boven waren 
gegoten, want niet alleen wordt in Duitsche werken over 
ijzergieterij nog altyd het gieten met het sokeind naar 
onder aanbevolen, maar er zyn ook nog altyd administration 
die dit blyven eischen, zoodat ik in de gietery der F.- W.-
Huette, die van den aanvang af geheel werd ingericht op 
bet gieten met verloren koppen, ook nog, tegen haar be
ginsel in, buizen met het sokeind naar onder heb zien 
gieten. 

De bezwaren aan deze andere methode verbonden zyn, 
zooals men zich herinneren zal, deze, dat vooreerst, om 
het model uit den vorm en de kern erin te kunnen krygen, 
afzonderlijke sok- en schachtmodellen noodig zyn, waardoor 
de kans op uitmiddelpuntige gieting grooter wordt, en ten 
tweede dat al de onreinheden in het spie-eind terecht komen, 
dat niet zooals de sok door vergrooting der yzerdikte ver
sterkt kan worden en zoowel by het vervoer als by' het 
aandrijven van het lood tydens het leggen veel te lydeii 
heeft, zoodat de kans op breuk zeer vermeerdert. 

Door middel van hoogst eenvoudig geconstrueerde draai
banken worden de verloren koppen afgezet. Het zyn kop-
draaibanken, die in plaats van de frontplaat eeue zware 
ijzeren klauw bezitten, waarin twee smalle beitels aanzet-
baar zyn bevestigd; deze beitels snyden, nadat de py'p er 
tusschen ingeschoven en in twee kussens onwrikbaar be
vestigd is, in dezelfde gleuf in zeer korten tyd den kop af. 

Er verlaat geene enkele buis de fabriek der F.-W.-
Huette, alvorens onder 2 0 atmosfeeren waterdruk te zyn 
geperst en wat meer is en door my' a's geheel nieuw met 
genoegen werd opgemerkt, men perst er ook de bocht- en 
hulpstukken. 

Voor zoover my bekend is, werden deze tot dusver alge
meen van de beproeving onder druk uitgesloten, niettegen
staande de wyze van vormen uit den aard der zaak mee
brengt, dat zy' meer aan gebreken onderhevig zyn dan de 
rechte py'pen. Behalve de grootere kans op uitmiddelpun
tigheid, m. a. w. ongelyke wanddikte, zyn de bjj kromme 
stukken ten eenenmale onvermijdelijke kernsteunsels eene 
gereede aanleiding tot plaatselijke poreusheid en on
dichtheid. 

Men beperkt zich gewoonlijk tot het onder druk be
proeven der zinkers in hun geheel, waarby dan de einden 
tjjdeljjk gedicht worden, door met lood aangegoten y'zeren 
bussen, welke na goedbevinding weer losgesmolten moeten 
worden. Hoe noodzakelijk zulk eene beproeving is, mag 
daaruit blyken, dat by' den eersten zinker, die te Dordrecht 
te water zou gelaten worden, de vier Belgische bochtstuk
ken driemaal vernieuwd en ten slotte door te Rotterdam 
uit de tweede hand aangekochte Engelsche vervangen 
nmesten worden. Het geval werd te moeielyker, daar de 
aannemer van het werk terecht schadevergoeding eischte 
voor bniten zy'ne schuld verloren tyd en .arbeid, doch geluk
kig was in het bestek de bepaling opgenomen, dat de be
stellers het recht hadden, alle hulpstukken een voor een 
onder druk te doen beproeven, zoo hun dat noodig bleek, 
eene bepaling waarvan de toepassing zeer geschikt zou 
geweest zyn om den leverancier te gronde te r.chten; in 
Werkelijkheid was zy echter van groot nut om spoedig 
tot een vergelijk te komen op het punt der gemaakte 
onkosten. 

Aan al die moeiely'kheden heeft de F.-W.-Huette nu een 
eind gemaakt door eene allereenvoudigste inrichting, om 
elke buis of hulpstuk, van welke gedaante of grootte 
°°k, aan de einden tydelyk te dichten. De manier is zoo 

eenvoudig, dat zjj haast niet nieuw meer kan zyn en, zoo 
ja, dit zeker niet lang meer zal blyven. Zoolang ik echter 
niet met zekerheid weet, dat zy ook elders reeds meer in 
gebruik is, acht ik mjj niet gerechtigd haar aan de open
baarheid prys te geven. Genoeg dat, wie buizen en hulp
stukken bestelt bjj de F.-W.-Huette, weet, dat elk voorwerp, 
van welken vorm ook, onder 2 0 atmosfeeren druk is beproefd 
voordat het de fabriek verliet. 

Myn tyd was te ver verstreken om de werken der F.-W.-
Huette in hun geheel te bezichtigen. Ik bepaalde mjj daarom 
tot het bywonen van de fabricage van een product, dat ook 
grootendeels nieuw voor my was, nameiy'k het universeel ijzer. 

Onder deze benaming zyn in Duitschland smalle platen 
of strooken bekend, die op eene bijzondere zoo dadelyk te 
beschrijven manier op naar willekeur bepaalde breedten 
zyn gewalst. 

Tot recht begrip van de voordeelen, die aan deze manier 
van werken zyn verbonden, zy eerst in herinnering gebracht, 
dat gewoon plaatijzer ('t zy' alleen in de lengte, 't zij in 
beide richtingen uitgewalst), ais het uit de wals komt, ge-
kantrecht en van breedte en lengte moet worden afgesne
den, alvorens voor den handel gereed te zyn; verder dat 
vierkant of plat staafyzer in kaliber-walsen op bepaalde 
handelsafmetingen wordt gefabriceerd. 

Nu wordt in den bruggenbouw enz. een ruim gebruik 
gemaakt van lange platte strooken van grootere en zeer 
verschillende breedte, die vroeger of uit breedere platen 
gesneden of als plat staafyzer in kaliberwalsen op maat 
moesten worden gebracht, in welk laatste geval voor elk 
formaat der doorsnede een afzonderlijk stel walsrollen werd 
vereisoht. In den lateren tyd heeft men echter een wals-
werktuig gsconstrueerd, waardoor de nadeelen en den omslag 
van de beide beschreven manieren van werken worden 
vermeden. Het bestaat uit twee stel gladde cylinders, 
waarvan het eene, horizontaal geplaatst, de dikte der te 
walsen strook en het andere, onmiddellijk ervoor te lood 
opgesteld, de breedte daarvan bepaalt. Beide paren walsen 
zyn ten opzichte van elkander verstelbaar, zoodat zij met 
elkaar als het ware een veranderlijk kaliber vormen, waarin, 
binnen zekere grenzen, strooken van elke willekeurige breedte 
kunnen worden gefabriceerd. Aan zulke strooken heeft men 
nu den naam van universeel-ijzer (Universal-Eisen) gegeven. 

In de Duitsche voorschriften van 1 8 8 9 wordt die naam 
intusschen niet genoemd, maar onderscheid gemaakt tusscheu 
plaatyzer, dat overlangs en overdwars door de wals is 
gegaan, en platen en strooken met bepaalde laugsrichting 
(Bleehe mit ausgesprochener Langsriehtung). By' de keuring 
bestaat het verschil hoofdzakelijk daarin dat, als voor vvel-
yzeren platen b.v. overlangs 3 5 en overdwars 3 0 KG. per 
mM'-. trekvastheid wordt geëischt, bjj universeel yzer het 
getal 3 5 in de laugsrichting behouden blyft, maar de ge-
ëischte trekvastheid overdwars tot 2 8 K.G. per mM*. wordt 
verminderd. v. i>. K. 

P E T R O L E U M T E G E N K E T E L S T E E N . 

(Vergelyk de Nos. van 2b' Aug. 1 8 9 3 , 3 en 2 4 Febr. 
en 17 Maart 1 8 9 4 ) . 

Hoor en wederhoor ! zegt het spreekwoord. Na de vroe
gere zeer gunstige berichten omtrent het gebruik van pe
troleum tegen ketelsteen kan het zyn nut hebben, ook weer 
eens eene andere meening te hooren, hoewel het my voor
komt, dat de hier onder aangevoerde bedenkingen niet veel 
hout snyden. Uingler's Poli/t. Journal ontleent ze aan het 
jaarverslag over 1 8 9 3 van den hoofd-ingenieur VoOT van 
den B-- '>ampfkessel-Revisionsverein; deze zegt het volgende : 
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„Hoeveel achting ik voor de petroleum heb, als zy in 
de lamp of als brandstof dienst doet, acht ik mg toch ver
plicht hier ter plaatse dringend te waarschuwen voor het 
aanwenden ervan tegen den ketelsteen, niet omdat ik de 
uitwerking van petroleum op ketelsteen ontken, maar 
omdat integendeel zijn invloed van dien aard is, dat het 
defect worden der ketels, vooral der in deze streek nog 
talrijke ketels met buitenvuur (*) zeer te vreezen is, en 
verder nog om andere redenen, die ik nog nader zal be
spreken. De werking van petroleum op ketelsteen is niet 
van cheinischen, maar van zuiver mechanischen aard. Wordt, 
zooals het behoort, de met ketelsteen bezette ketelwand 
in kouden toestand met aardolie bestreken, dan trekt deze 
in den ketelsteen in Hij daaropvolgende verwarming van 
den weder met water gevulden ketel, ontwijken uit de in
gedrongen petroleum eerst de vluchtige bestanddeelen en 
ten slotte verdampt zjj bjj ongeveer 150 "C. Door het 
ontsnappen der vluchtige bestanddeelen en door het daarop 
volgende verdampen van de aardolie, wordt de samen
hang van den ketelsteen opgeheven en springt hij uit, 
elkaar, zoodat hy van zelf van den ketelwand afvalt. 
De afgevallen stukken en stukjes ketelsteen worden door 
de strooming van het water in den ketel, die natuurlijk 
naar die plek van den ketel heen gericht is, waar de ver
damping van het water en de verwarming het sterkst zijn, 
medegesleept en tot klompen opeengehoopt op de vuurplaat 
afgezet. Een noodzakelijk en in deze streken helaas zeer 
bekend gevolg is, dat de vuurplaat, ter plaatse waar de 
klomp ligt, in het geheel niet of althans te weinig door 
het water bespoelt kan worden, daardoor oververhit wordt 
en builen krijgt of scheurt. Zulke opeenhoopingen van los
gesprongen ketelsteensplinters op de vuurplaten zyn hij 
binnenvuurketels weinig ot niet te vreezen; daarbij hoopt 
het gruis zich op een gedeelte van den ketel op, dat door 
de verbrandingsgassen eerst dan aangeraakt worden als deze 
eene lage temperatuur bereikt hebben. By locomotief-
ketels hebben de ophoopingen hoofdzakelijk op den bodem 
van den langen ketel plaats, waar zy reeds volkomen on
schadelijk zyn, daar de wand hier in het geheel niet door 
de verbrandingsgassen wordt aangeraakt, maar veeleer door 
de buitenlucht afgekoeld worden." 

„Daaruit blykt weer zoo duidelijk, hoe noodig het is voor
zichtig om te gaan met al dergelyke mededeelingen, al is 
de plaats, die het belang ervan voor alle bezitters van 
ketels moet doen uitkomen, ook nog zoo vet gedrukt en al 
is het bericht uit welke bron ook afkomstig. Wat voor 
den een goed is, is dit daarom nog niet voor allen." 

„Wat my verder tegen het gebruik van aardolie als 
middel tegen ketelsteen inneemt, is het groote gevaar, dat 
voor de arbeiders aan de toepassing ervan verbonden is. 
Is de ketelwand by het bestrijken met petroleum niet door 
en door koud geworden, en evenzoo de ketelbemetseling, 
dan worden de arbeiders bedwelmd door de zich dadelijk 
ontwikkelende vluchtige bestanddeelen van de petroleum, 
of zelfs er volgt eene ontbranding, als er namelijk de 
gebezigde petroleum niet goed gezuiverd was. Er zyn reeds 
zoovele ongevallen van dezen aard door het gebruik van 
petroleum in stoomketels voorgekomen, dat ik U met de 
volste overtuiging kan toeroepen: Giet de petroleum in de 
lampen, maar houdt ze buiten uwe ketels, tot welzyn van 
den arbeider en niet ten nadeele van de voorwerpen onzer 
zorgen." 

(*) De uizonderiog doet bier den regel uiet te niet. Dat petro
leum niet geschikt is voor ketels met benedenvuur, waar de ketel
steen op de vuurplaat vallende, deze aan verbranding blootstelt, 
heeft de beer TKHNEDEN in ons No. van 17 Maart j.1. ook gezegd, 
maar dit is geeue reden om de petroleum als middel tegen ketel
steen geheel en al te verwerpen. 

Als voorbeeld, hoe groot het door VOOT in het licht 
gestelde gevaar is, haalt Dinglers Journal het volgende 
bericht aan uit het 17e verslag van den Rheinischen Dampf. 
kessel- Ueberwachungs- Verein: 

„ De aanwending van petroleum als middel tegen den ketel
steen had de zware verwonding van twee mannen tengevolge 
uit het personeel van een stoomschip. Een hunner stierf na wei
nige uren Kort nadat de ketel buiten dienst was gesteld, was 
door de mangaten heen petroleum op den met ketelsteen 
bedekten wand gespoten, waarby zich, doordien deze nog 
heet was, petroleumdampen ontwikkelden. Het bedienend 
personeel had strenge orders om den ketel te laten staan 
totdat hij volkomen kond zou zyn en zoolang eraf te blyven. 
Helaas werd dit voorschrift niet opgevolgd; een man kwam 
met een brandend licht in het bovenmangat om de uitwer
king der aardolie waar te nemen; daardoor ontbrandden, 
zooals vanzelf spreekt, de petroleumdampen en sloeg eene 
lange vlam uit de beide mangaten, waardoor de man, die 
het licht in de hand had en nog een tweede, die by het 
onderste mangat bezig was, zware brandwonden bekwamen." 

Zulke ongelukken tengevolge van verregaande onvoor
zichtigheid, zyn ook meermalen voorgekomen met reservoirs 
van petroleum- en benzine-motoren. Daarin zal echter wel 
niemand eene aanleiding vinden om al zulke machines af 
te schaffen, 't Is de oude questie van het afschaff-in van de 
messen, omdat men zich daarmede in den vinger snijden 
er zyn evenmensch mede vermoorden kan. v. n. K. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

O p s t u i k e n v a n h o u t k o p p e n . 

W , 12 Angustns 1894. 

Geachte Heer Redacteur! 
In verschillende voorwaarden voor de uitvoering van 

bouwwerken (ook in de onlangs door U opgestelde) wordt 
o. a. bepaald, dat by het maken van koppen en schroef
draden aan bouten, stangen, enz., het yzer ter plaatse 
vooraf moet worden opgestnikt. 

Nu heb ik reeds vroeger ondervonden, dat de smeden 
groot bezwaar hebben tegen deze bepaling. 

Ook thans weer ontmoet ik hetzelfde bezwaar, nu er 
sprake is van het maken van eenige trekstangen, lang 
± 4, dik in diameter ± 0.04 M. 

De smid beweert, dat het opstuiken tegen de regelen 
van het vak is, omdat door de bedoelde bewerking het 
yzer wordt doodgebraden en het dus al zyn kracht verliest. 
Ook is hy van ineening, dat zoo de bewerking volgens de 
A. V. moet geschieden, de pry's van het yzer verwerkt 
i f 1.— zou moeten bedragen. 

Gaarne zou ik vernemen wie in deze zaak gelyk heeft, 
de A. V. of de smid, of dat zoogenaamde doodbraden ook 
in verband staat met de qualiteit van het yzer en welke 
naar Uwe meening de prys zou moeten zyn van het ijzer, 
bewerkt naar de Voorschriften. 

By voorbaat zeg ik U mijnen dank voor de te nemen 
moeite. Hoogachtend, 

Uie dw. dr., 
B. 

Tot myn leedwezen kan ik er niet veel anders van zeg
gen dan dat het ambacht van den smid hier te lande over 
het algemeen op een lagen trap staat. Vooral voor hem 
zou het nuttig zjjn, als hy eerst een paar jaren op zjjn 
ambacht ging reizen, zooals dit in Duitschland gebruikelijk 
is, alvorens hy zich als baas ging vestigen. 

Toen ik voor eene yzeren kap op eene schildery'enzaal 

te Dordrecht eenige zoogenaamde sloten of wartels in trek
stangen noodig had, kwam ce smid myne goedkeuring 
vragen op een voorwerp, dat de gedaante van zoo'n wartel 
had, maar bestond uit een stuk smeedijzeren pijp met een 
paar gleuven erin; in de beide einden had hy een paar 
moeren gestopt en vermoedelijk geprobeerd een en ander 
door wellen aan elkaar vast te kragen. Ik wees den man 
natunrlyk de deur en raad U aan dit gebaar toe te passen 
op eiken smid, die met bouten met zoogenaamd aangewelde 
koppen durft aankomeu; feitelijk zyn zy er meestal op 
geklonken en is de eigenlyke kop niet meer dan eene ge
ringe iiithamering van den Lout in het zeskante lichaam, 
dat met dien naam prijkt,. 

Als een smid geen kop aan een bout kan opstuiken, 
zonder het yzer dood te braden, is öt het materiaal slecht, 
óf de baas verstaat zyn vak niet. Bouten of stangen van 
4 M. lengte met niet meer werk eraan dan een kop en 
eene moer, kunnen hoogstens 20 ets. per KG. kosten. 

Het is echter niet de gewoonte het draadeinde op te 
stuiken (zie hieromtrent blz. 6 73 en 674 van Onze Bouw
materialen) en by trekankers enz. in den regel gemakke
lijker in plaats van een kop en eene moer, aan teide einden 
moeren aan te brengen. Daarmede zon dan tevens het be
zwaar opgeheven zyn voor den smid, die geen kop kan 
opstuiken. v. D. K. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

B. te W. Is het waar, dat gegalvaniseerd ijzeren ramen 
niet in den handel verkrijgbaar zijn en dat het galvaniseeren 
van ijzeren dakramen met betrekkelijk zeer groote kosten 
gepaard gaat? 

Het is in zoover waar, dat de hier te lande verkocht 
wordende yzeren dakramen van gegoten ijzer zyn. Nu laat 
gegoten yzer zich zeer slecht galvaniseeren; vandaar dat 
deze bewerking dan ook zelden of nooit op gegoten yzer 
wordt toegepast. 

Doch er worden wel degely'k dakramen vervaardigd van 
gegalvaniseerd plaatijzer en wel voornamelijk ten gebruike 
by dakbedekkingen van hetzelfde materiaal (zie daaromtrent 
Onze Bouwmaterialen, blz. 664). Het zou wat omslachtig 
en daardoor misschien betrekkelijk duur worden, als ge 
zulke ramen by pannendak enz. wildet toepassen. Wellicht 
kunt ge ze echter by* de firma V A N DER LINDEN & Co. te 
Dordrecht bekomen. 

In den regel zal het eenvoudiger zyn zinken dakramen 
te bezigen, aangezien men tegenwoordig bijna overal werk
lieden aantreft, die met zink kunnen omgaan en dit naar 
het beloop der pannen buigen en soldeeren. 

Gegalvaniseerd plaatijzeren ramen moeten zoo geplaatst 
worden, als men ze uit de fabriek krygt. Feitelijk komt daarby 
haast evenmin buigen of verzetten te pas, als by gegoten 
ijzeren. v. D. K. 

T. te U. Het water, opgepompt uit een geslagen Norton-
pijpwelleiding, is troebel en als drinkwater niet te gebruiken, 
dan na filtering. 

Volgens het scheikundij onderzoek is het dan evenwel zeer 
goed drinkwater. Het na filteren, door papier, op hel 
filter achtergeblevene, was kleiaarde met een geringe hoe
veelheid ijzeroxyde. 

Welke soort filter is voor het klaren van dit water het 
meest aan te bevelen, om het geschikt te maken voor drink-
water en verder huishoudelijk gebruik. Een filter dus, dat 
gemakkelijk is schoon te maken en snel loopt, waar is dat 
te krijgen? 

Wilt U zoo goed zijn het bovenstaande in Uw blad, onder 
de Correspondentie op te nemen? 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

M A A N D A G 20 A U G U S T U S . 
Amsterdam. 10.30 uur. De directie der Noord-Holl. Tramweg-

Maatschappij, ten kantore Tolhuis: bet maken der aardebaan ea 
het leggen der sporeu en wissels voor den tramweg Alkmaar-
Purmerend. 

Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: het verleugen van 
de Hugo de Grootgraclit tot de Kostverloren Vaart; het daarover 
bouwen van een vaste brug voor Frederik Hendrikstraat en het 
bouwen van eeu walmuur langs een deel v >u de Noordzijde dier 
gracht. 

Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: het verlagen en 
verbreeden van de bruggen no. S over den Singel en no. 22 over 
de Heerengracht in dea Nieuwen Verkeersweg; het verlengen van 
de gemetselde riolen der gedempte Warnioesgracbt en bijbehoo
rende werken. 

Apeldoorn. De architect ü . de Zeeuw namens den heer VV. Vloon, 
ten huize van den besteder: het verbouwen vaa een woonhuis aan 
de Dorpstraat. 

's-Uravenhage. 11.30 uur. Het ministerie van waterstaat, 
handel en nijverheid: het bouwen van eens dubbele stokerswoning 
met schuin tje nabij het Kijksüioomgcmaal aan den Arkelscbendnm 
en daarmede iu verband staande werken, behoorende tot de weiken 
van het Merwedekanaal, bezuideu de Lek, provincie Zuidholland, 
begr. f 7S00. 

D1NSUAU 21 A U U U S T U S . 

Enkhuizen. 3 uur. De architect C. B. Posthuina Meijjes, namens 
heeren beheerders van het Snouck van Loosen Fonds, iu het hotel 
Ossen: het maken van een steenen brugje, een duiker van gegoten 
ijzeren buizen een en ander op paallundeering, beuevens eeu 
houten schoeiing alles op het terrein van het Snouck van Loosen-Park. 

WUENSDAU 22 A U U U S T U S , 

's-Uravenhage. IU uur. De architect J. H. Eshuijs, in bet 
Zuid-Holl. Koffiehuis: bet bouwen van een woonhuis op bet terrein 
Duinoord, aan de Groot Herloginnelaan aldaar. 

Utrecht. 2 uur. Huismeester en regenten van het geneeskundig 
gestioht voor krunkzinnigen: het bouwen van een afdeeling voor 
onrustige lijders der le en 2e klasse. 

Wolvegu. 12 uur. Het gemeentebestuur vau Weststellingwerf: 
1. het bouwen eener school te Oldeholfwolde; 2. het leveren van 
de noodige schoolmeubelen aldaar. 

in» - Dl .ICIIAl. 23 AUUUSTUS. 

Ueelsum (Geld.) 2 uur. De heer G. Schut, in het Stations-
Koffiehuis van Jansen van der Laak: het maken der gebouwen enz. 
voor eene stoompapierfabriek met alle bijbehoorende Ieverantiëu, 
aanw. 23 Aug. ten 11 ure. 

Oudshooru (Z.H.) 11 uur. Het gemeentebestuur: hut gedeeltelijk 
bestraten van en bet verrichten van verdere werkzaamheden nan 
de grindwegen in de gem. Oudshoorn. 

V R I J D A G 24 A U U U S T U S . 

's-Gravenhagc. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid: het uitvoeren van eenige werken in het post- en 
telegraafgebouw te Rotterdam, begr. f 5070. 

Z A T E R D A G 25 A U U U S T U S . 

Borsole (Zeel.) 2 uur. Het bestuur der waterkeering van hel 
calamiteuze waterschap Kllewoudsdijk en den calamiteuzeu polder 
Borsele, in de Directiekamer: het vergrooten der directiekeet aldaar, 
begr. f 1463. 

Delft. 2 uur. De] aannemers J. M. van Ditmar cn Zoon: het 
maken van stucadoorswerk aan het krankzinnigengesticht het St. 
Jorisgasthuis aldaar. 

Maasstricht. 3 uur. De Algemeene Overste der Congregatie v d 
Broeders der Onbevlekte Ontvangenis, in het gesticht aan de 
Capucijnerstraat: den bouw van een klooster met kapel op bet 
terrein de Bayerd gelegen aan de Brusselsche straat aldaar. 

Twello (Geld.) 3 uur. De opzichter M. Hurenkamp, namens 
de beeren B. Linthorst eu Zonen te Wilp, bij de Wed. Palaster 
in de Kroon: het bouwen van een woonhuis (2 verdiepingen) met 
schuurtje c. a. op een terrein nabij hunne stoomspekslagerij aau 
den kunstweg Duistervoorde nabij het dorp Twello, met bijlevering 
van alle materialen. 
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Utrecht. 2 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en nijver* 
heid aan het gebouw van het prov. bestuur: het verven van 
gebouwen, kunstwerken enz., behoorende tot de werken van bet 
Merwedekanaal in de prov. Utrecht, begr. f 1340. 

WOENSDAtt 8» AIÖUSTUS. 
's-Uravenhage. 11 uur. tiet ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid: het leveren en aanbrengen ran bliksemafleiders op 
het gebouw van de arrond. rechtbank te 's-Graveuhage, begr. f 950. 

VRIJDAÖ SI AUUUSTUS. 
Sint Kruis (Zeel.) 3 uur Het bestuur van het Nederlandsen 

gedeelte der rcreenigde polders Beooslereede en Hoogland, in de 
herberg bet Gemeentebuis, bewoond door A. Beirens: bet maken 
van eene keibestrating in de Roeselaerestiaat, weg no. 10 van 
den Ligger der wegen en voetpaden in de gemeente Sint Kruis 
tot de greus met België bij paal no. 338, met een uitweg in den 
Molenweg no. IC van genoemden ligger,aanw. 27 Ai:£ . nam. 3 uur. 

Zwolle. 12 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en nijver
heid aan het gebouw tan het prov. bestuur: bet voortzetten der 
veibetering van de traversen en het vernieuwen van verschillende 
vakken klinkerbestrating van de rijkswegen in de prov. Overijssel, 
begr. f 14 98U. 

ZATERDAU S SEPTEMBER. 
Arnhem. 11.30 uur. liet gemeentebestuur: bestek no. 24: het 

verven en decoreeren van «le vestibulus, zalen mz. van Musis 
Sacrum, begr. f 9170, aanw. 18 Aug. nam. 1.3Ü uur aan bet 
bureau gemeentewerken in de Kadestraat. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Arnhem. Het stucadoorwerk der Ambachtschool. Laagste A. D 

Schreijner aldaar voor I 2780, gegund. 
Arnhem. Het verrichten van eenige verbouwingen nar.- en het 

maken vau gas- en waterleidingen in het buis aau Achter Marien-
burg no. 12. Laagste J. de Ruijtcr voor f 4670. 

Assen. De verdieping van bet eerste pand van bet Veenbuizer. 
kanaal, genaamd dc Norgervaart, in de pror. Drenthe. Laagste R. 
Hunse Jr. aldaar \oor f 6842. 

Hergcn op Zoom. Het onder profiel brengen en bestraten met 
Feluikeien van den zwarten weg joopecde van de Van Hasseltstraat 
naar 'Wachthuis uo. 13. Laagste Hendricus Johannes Horsten aldaar 
voor f 3239, gegund. 

Boxtel. Het maken vau keibestratingen en trottoirs. Laagste M. 
Bakkeren te Prinsenhage voor f 333)!, gegund. 

Doctiuchein. Het bouwen van een woonhuis aan bet Hovenstraatje 
aldaar. Laagste F. A. Wamelkk aldaar voor f 3467, gegund. 

Hoornenburg. Het bouwen eener fabriek te Dooruenburg. Laagste 
Tb. J. Lendering en F. Klappers te Gioessen voor f 6347, gegund. 

Eibergen. Het bouwen eener villa voor rekening van den heer 
C. Jongsrea. Laagste J. Q. Blankvoort aldaar voor f 6600, gegund. 

Enschede. Bet bouwen van een magazijn endr beheer vau deu 
architect G. Beltman AGz. Laagste Sluijmer en Turin aldaar voor 
7100, gegund. 

Gondii. Het maken van eeu zwem- en badinrichting te Schoon
hoven enz Laagste K. Oprei te Schoonhoven, voor f i325. 

's-Gravenhage. Het herstellen en verbetereu van rijkstelegraaf-
lijnen iu de prov. Overijssel en Drenthe. Laagste Gebr. Aberson 
te Steeowijk voor f 973. 

's-Gravenhage. Het bouwen eener school aan de Hoefkade. 
Laagste A. de Neef te deu Haag voor f 58737. 

Kamperland. Het verdedigen van den Onrustpolder met zinkwerk 
en steenbestorting. Laagste B. deu Exter van den Brink te Krab-
bendijke voor f 8494, gegund. 

Leeuwarden. Het vernieuwen van sen gedeelte bouten beschoeiing 
langs de oostzijde van de Willemahaven te Harlingen. Laagste 
A. v. d. Meijden Az. te Hardinxveid voor f 19.135, gegund. 

Leiden, Het vervangen van de bouten afscheiding om de speel
plaats van de school aan de Boommarkt door een gegalvaniseerd 
ijzeren schutting. Laagste M. Langezaal en Zn. aldaar voor f Sf>8, 
gegund. 

Maastricht. Het maken van werken tot verbetering van de 
rivier de Maas tusschen de kilomelerraaijen XIV eu XV der 
herziene rivierkaait onder de gemeente Maastricht. Laagste P. Op 
de Kamp te Roosteren voor f 5110. 

Naardeu. Het bouwen v a r een nieuw privaat bij de kazerne 
weesbuis aldaar. Laagste J. H. van Asperen aldaar voor 1 3998. 

Meun-Amsterdam. Het bouwen van een draaivonder over de 
verlengde Hoogeveensche Vaart. Laagste J. Oldenkamp aldaar voor 
f 697. 

Rotterdam. Het bouwen van eene scbool aan de Scboutenstraat. 
Laagste A. G. Snndermeijer te Rotterdam voor f 30890. 

Uithuizen. Het stichten eener kazerne voor de marechaussee. 
Laagste J . Offringa te Uitbmeeden voor f 12492. 

Utrecht. Het verdiepen van het voorsluishoofd eener schutsluis 
met alle daarmede in verband staande werken gelegen iu de 
gemeente Harmelen, Laagste C. Krachten aldaar voor f 1447, 
niet gegund. 

Utrecht. Het maken van straatvernieuwingen op den rijks 
grooten w-g der le klasse van Laren over Amersfoort naar Hoe
velaken. Laagste P. Boks te Amersfoort voor f 15555. 

Utrecht. Het maken van een bouten voetbrug en bet verrichten 
van bijkomende werken op het station Deventer. Laagste J . Mat-
thüssen te Tilburg voor f 2685. 

Vlaai-dingen. Het bestraten van de Gedempte Biersloot. Laagste 
M. den Braber aldaar voor f 1.17° per M°. 

A D V E R T E N T I E N. 

LEONARD SLIGCBER, lonnickendam. 

V 

A M E R I K A A N S C H E H O U T B O O R M A C H I N E S E N BOREN, 
uitmuntend fabrikaat en billijke prijs. (76) 

D E L I N T & G 0 , ROTTERDAM. 
NIEUWE HAVEN N . 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
(59) Vraag dessins ene. 

Alle soorten van 

Z A G E N 
8B 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D. DOMINICUS & SóHNE, 
te Remscheid-Vier inghausen (Bhe ln l . ) 

Gevestigd] in 1822. (55) 
Vraag de geïllustreerde Prijscourant 

welke wij U gratis en franco toezenden. 
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e n E l e c t r i s c h e L I F T E N , 
F R E D . S T I E L T J E S dc G o . , 

K e i z e r s g r a c h t 7 4 § , m A m s t e r d a m . 
De Portland-Cement-Fabriek 

TAK 

STAATS-
IEDAILLE. 

IED4ILLE 

Irtilau 1869. 

DYCKERIIOFF&SOHNE 
te A m ö n e b n r g ; hij RIK Hit IC II ad Rijn, 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der Fabriek: 600.000 vaten per jaar. 

IMarrazijnlioiiders in de Voornaamste steden. 

GOUDEN 
MEDAILLE 

hoogste 
onderschei-uiig in den 
internatio
nalen wed-
itrjjd, te 

Imhem 1879. 

(32) 

MEDAILLE 
van 

Verdienste 

Weenenl873 

GOUDEN 
MEDAILLE 

Offenbach 
a/M. 1879. 

DIPLOMA A, 
Eerste prijs 

voor uitmun
tend 

fabrikaat 
Kassei 1870. 

LICHTDRUKPAPIER, 
Zwaar, Prima kwaliteit, zeer gevoelig, 
rol 1 X 10 Meter . . f6.-
„ 0 . 7 5 X 1 0 Meter . . f4.-

H. J . T . M A T V E L D , 
Schrijf- en Teekenbehoeften, ( 5 6 ) 

Wagenstraat 27, Den Haag. 

K 

VV. J . W E I S S E N O . 
Nieuweiir i i jk III te AMSTERDAM, 

fabriceert gepte DUIMSTOKKEN, twee 
en vijf MKTERLATTEN, Stalen MEET-
K E T T I N G E N , L A K E N S , JALONS, 
koperen en stalen PEILLIJNEN, PEIL-
LOODEN, P E I L S T O K K E N , PEIL
SCHALEN, enz. ( 6 5 ) 

MAGAZIJN VAN PASSER0O0ZEN, 
TcekeiibclioefteiienOptischelnstrumenten, 

EQUERRES, PRISMA'S, ENZ. 

L E I D E N . 
Machine-, Stoomketel- en 

Constructiefabriek. 
8 0 H EEP 8 BOUWWE R F 

met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger- eii 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeewerken, 
A N K E R 8 , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN 
H»et certificaat van Lloyd's 

en Bureau Veritas. 

O roote voorraad 
V A N 

STALEN BALKEN 
in alle courante profielen 
op lengten van 5 tot 
12 Mr. , opklim
mende ine 

egens 
grootere 

draagvermogen 
nen lichtere pro

fielen in .taal gebezigd 
worden, waardoor stalen 

bulken voordeeliger in het ge-
ik zijn dan y.eren balken. 

H. E. OVING Jr., <«> 
74 Haringvliet, R O T T E R D A M . 

Spiegel- en Vensterglas, 
ROTTERDAM. 

MOUSSELINEN GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - , 

W I T - , KRISTAL.-, BROEI en M E L K -
G L A S -

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere ROZETTEN en 

RANDEN. 
GEBOGEN G L A S en D A K P A N N E N . 

Lenzen- n Patrijspoortglazen. 
(67 ) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF,DAGLICHT-REFLECTORS. 

J . C . K E T E L , 

BOUWMATERIALEN, 
R O T T E R D A M , 

Nieuwe Haven ft.Z. No. 53, 
Knlkbliissrherij en ligplaats der 

schepen BOEREGAT bjj de Oostpoort. 

Gedeeltelijke Bereiding, 
CREÜSOTEERING. 

RURNETTEERING. 
KVAXISI 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL. 

C . G i p s C z o o n , 
D O R D R E C H T . ( 71 ) 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor het gebruik eu bezinkt of verhard 
nooit. Zjj is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBURG", 
(70 ) Rijswijk (Z.-H.) 
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CAKBOLINEUil 
„Van Baerle", 

I; I, \ I <. I; A G E N T E N voor 
Nederland en K o l o n i ë n : 

G. M. BOKS Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) « 3 I I Z . 

PORTLANDCEMENT, 
„JOSSON %• Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 118 
„ AMSTERDAM, A . E . B R A A T .Fokke-

Simomstraat 74. (66) 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYANISEERINRICH1ING. 

I I . K K X S I X R , 
A R N H E M , 

levert pask laar gekyaniseeni 
(rot- en z w a m v r i j ) (13) 

Rasterwerken, schuttingen. 

BROEIBAKKEN, VLOEREN, 
VLOERRIBBEN, em. eni. 

F O L K E R S & Co. 
middel tegen het rotten van hout en touw, tegen iwann omring enz 

Engelsche en Belgische A A R D E B U I Z E N . 
Directe aanvoer G1PSPLANKEN ENGELSCHE, DUITSCHE, FRANSCHE 

en HOLLANDSCHE 

P f l R T I A I i n PFNIFMT MOSSTEENEN TROTTOIR- VLOER-r U n I LAW u i t m t w i . l i g t e i m i m i p l a f o n d g j ( 1 Z E N WANDTEGELS, 
Merk: Knight Bevan & Sturge. ' 

I '-, i I. _ i in v e r s c h i l l e n d e dess ins 
Merk: Dyckerhotf & Sëhne. U « | ^ É ^ | « DAKPAPIER, ASPHALT 

DRIJF-, VUUR- EN METSEL- mLYj^^^kYjË r2m 
STEENEN — L_ _ j H o r w M A T E K I A L E \. 

(sn ' A M S T E R D A M . R A P E N B U R G 2 9 . 

Nederlandsche Verzinkfabriek, 
VAN DER LINDEN ik Co. - DORDRECHT. 

A L G E M E E N 
BOUWSYSTEEM. 

LEK VRIJE 
Dak- en Zjjbekleeding, 

IJzeren RAAMWERK, 
Q E B O U W E 1 T , 

Houten of 
K A P P E I T , 

A F D A K E N , B R U G G E N , S C H U T T I N G E N , B E S C H O E I I N G E N , D R O O G - I N R I C H -
T I N G E N voor tropische producten, R O L L E N D E K A P P E N voor steenovens 
en Koflievloeren, L O S S E P L A T E N speciaal ter vervanging van riet
matten voor steenovens, enz. in alle afmetingen en voor alle doeleinden, opgesteld 
in NEDERLAND of KOLONIËN ; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enkele dagen. G E G A L V A N I S E E R D I J Z E R E N , ook gegolfde P L A T E N . 

P L A N N E N en B E G R O O T I N G E N worden opgemaakt voor elk gevraagd 
doel. O P G E S T E L D E C O N S T R U C T I E S ter bezichtiging. 

CATALOGI op aanvraag franco en gratis. (58) 
© • F " A G E N T E N G E V R A A G D 

H O U T H A N D E L 
F. & A. VAN DEK 
Pitch-Pine Parketvloeren 

f 1.75 per M 2 . 

LINDEN. - Dordrecht 
Pitch-Pine Heiningen 

1 geheel gereed afgeleverd ƒ 2.70 per M . 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E PRIJZEN. (73} 

S. B R U I G O M , 
A.RHH1SM. 

Mij. tot verv. en lev. van Bouwmaterialen 

voorheen DE ERVEN H. TRIP. 
I D ^ E C X j E I t J E i T . 

G R O E V E N P R U Z E N . 
Rotterdam. Utrecht. 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583 by de Utrechtschestraat, 

A M S T E R D A M . 

BOY EE's P A T E N T 

Luchtpompventilators 
en Schoorsteenkappen 

Duizenden met het meeste succes geplaatst. 

Iedere ventilator is vati het be
kende handelsmerk en onze firma
naam voorzien, zoodat geen fabri
kaat zonder deze merken uit onze 
handen komt. (63) 

Tweede Jaargang No. 34. Zaterdag 25 Augustus 1894. 

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan van bet Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A.lv.'rifiK i.-ii in dit blad botten van 1—6 regelt 
00 cents, iedere regel meer 10 cent». Groote lettere nur 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgevers t 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

A U » a < l v * r i . n i l * n in AliOMITKC TUKA opgenomen 
worden gratia geplaatst in DE AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaar., Machinisten, Smedet, 
Ververs, e n » . 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

V E R V E N V A N I J Z E R . 

{Slot.) 

De bepalingen betreffende het verven van constructie-ijzer, 
§ 269 der Rijks A. V., luiden aldus: 

„Het ijzer wordt in grootere of kleinere vergaar
bakken gedompeld in een bad van zoutzuur van 15", met 
water verdund tot 6°. Het blijft daarin 12 uren rusten. 
Met ijzeren haken of kranen daaruit genomen, en met 
water door middel van schuiers goed gereinigd, wordt het 
daarop onmiddellijk in een bad van kalkwater heen en 
weder gedraaid, afgespoeld en volkomen roestvrij gemaakt, 
om dan in een langen ketel in een bad van kokend water 
gebracht te worden, waarin het zoolang blijft rusten, totdat 
het goed heet is geworden". 

„Het ijzer, uit het heet waterbad genomen, wordt onmid
dellijk aan alle zijden met kokende lijn-olie bestreken. Na 
deze behardeling moet het bewerkt worden en eindelijk 
moeten alle stukken met twee lagen menie gedekt worden". 

Met meute kan hier niets anders dan loodmenie bedoeld zijn. 
De bepalingen zyn namelijk reeds zeer oud; zy dagtee-

kenen nog van den tijd, toen er nog geene zoogenaamde 
ijzermenie bekend was. Toch heeft laatstgenoemde in de 

yzerconstructiën de echte menie grootendeels verdrongen 
en ziet men deze slechts zelden bruggen, kappen enz. ver
werken. 

Nu geloof ik wel, dat zoolang als verf een volkomen 
onzijdig steenpoeder, zooals yzeimenie wordt gebezigd 
voorafgaand bestreken met kokende olie nuttig kan zijn. 
Baar olie alleen vermoedelijk beter op ijzer zal hechten 
dan een mengsel van olie met een poeder, dat zich niet met 
de olie verbindt en de onderlaag van enkel gedroogde 
olie dus de aanhechting van bet geheel zal bevorderen. 

Ik ben in deze meening versterkt door een onderhoud 
dat ik kort geleden had met een practicus van veel onder
vinding op het punt van ijzer en yzerconstructiën. Deze, 
ce heer J . C. M A K , Ingenieur voor de keuring van ijzer 
te Duisburg a/Rh., was volkomen tevreden met de aange
haalde bepalingen uit de Rijks A. V. De ervaring had hem 
g'ieerd, dat overeenkomstig die bepalingen behandelde con-
sti uctiedeelen maanden lang geolied in de open lucht knn-
nen liggen, zonder te roesten, terwijl bij onmiddellijk ge-

verfd yzer de verf — wel te verstaan yzermenieverf — 
'osliet. 

In mijne onlangs uitgeven A. V. heb ik de volgende § 
opgenomen, omtrent het verven van ijzer. 

„Al het ijzerwerk zoodra mogelyk na de keuring te 
meniën met lyvige loodmenievert, dat, wat aan de buiten
lucht blootgesteld komt, daarna tweemaal, het in het ge
zicht komend binnenü'zerwerk éénmaal over te ver
ven in kleuren naar verkiezing der directie". 

„Zoo eenigszins mogelyk, moet het meniën van het yzer 
plaats hebben, voordat er zich eenig roest op heeft afge 
zet. In geen geval mag yzer gemenied of geverfd worden, 
dat niet volkomen vry van roest is." 

„Het verwyderen van het roest geschiedt volgens aan-
wyzing der directie door schuren met zandsteen of door 

afbyten met zoutzuur. Het laatste geschiedt door onder
dompeling in een zoutzutirbad van 6° op den vochtmeter 
van BEAU&IÊ, waarin het yzer 6 tot 12 aren blyft rusten. 
Vervolgens wordt het, na met stijve borstels terdege afge
schuierd te zyn, in een kalkwaterbad gedompeld, met kokend 
water afgespoeld, zoo snel mogelyk afgedroogd en dadelijk 
als het droog is gemenied." 

„Het kalkwaterbad moet, telkens als er, door indompeling 
van lakmoespapier, sporen van zuur in te ontdekken zyn, 
ververscht worden." 

Dat ik in deze § de keus omtrent de wyze van roestvrij 
maken aan de directie heb overgelaten, is daarom geschied, 
dat op dit punt de meeningen verdeeld zijn en dat ik zelf 
in sommige gevallen liever de eene, in andere de andere manier 
zou willen toepassen. Een gewalste gladde I ligger b.v. kan 
men met een stuk zandsteen gemakkelijk op alle punten 
raken. Zulk een balk zou ik daarom droog willen afschuren 
en borstelen, ten einde den omslag en de byzondere zorg. 
die de natte methode eischt, te ontgaan. By een uit plaat-
en hoekyzer samengeklonken balk daarentegen is de mecha
nische reiniging bezwaarlyk naai den eisch te volvoeren: 
men kan in het groot met geen schuurmiddel de houtkoppen 
en hunne omgeving voldoende bereiken; daarby zal dunkt 
my afbyten met zuur wel niet te vermijden zyn. 

Het verven van groote yzeren voorwerpen, voordat, er 
roest op verschenen is, dns zoolang het oppervlak nog vol
komen blauw is, zal in de werkelykheid meestal onuitvoer-

0 « ë 
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baar of beter gezegd onnut zijn, met het oog op de bewer
kingen zooals: boren, ponsen, richten, klinken, die de stukken 
te ondergaan hebben. 

Als het afbjjten werkelijk met de noodige zorgvuldigheid 
plaats heeft, is er wezenlijk veel voor te zeggen. Is men er 
eenmaal op iugericht, dan is de bewerking veel minder om
slachtig dan afschuren. Op wat meer of minder roest komt 
het daarbij niet aan; immers de verwijdering van het roest 
berust minder op het oplossen, dan wel op het doen af
springen ervan door ontwikkeling van waterstofgas. De 
hoofdzaak is, dat door het kalkwater al het zuur geraakt 
wordt en dooi- het heete water al de ontstane chloorkalk 
verwijderd wordt; als het water goed heet is, droogt het 
voorwerp, uit het waterbad komende, spoedig van zelf en 
kan dan onmiddellijk geverfd worden; hitte is daarbij verder 
geen vereischte. 

Ik heb my in mijne A. V. bepaald tot het voorschrijven 
van enkel (lood)menie; ik geloof dat het goed is, dat men 
zich, wat de eerste laag betreft, daaraan houde. Doch met 
de proeven van MULDER voor oogen, zon ik er niet het 
minste bezwaar in zien, reeds de verf voor de tweede laag 
met een goed deel yzermenie, hard brikkenmeel enz. aan 
te zetten. 

Loodwit moet voor de eerste twee lagen niet gebruikt 
worden met het oog op de sporen van azijnzuur, die er 
tengevolge van de wjjze van bereiding in achtergebleven 
kunnen zgn. Voor het afverven is er geen het, minste be
zwaar tegen loodwit of daarmede vermengde verf. Men kan 
met het oog op de verlangde kleur uit den aard der zaak 
ook niet altyd menie blyven toevoegen. Evenmin zal men 
voor alle soort van werk en materiaal en onder alle om
standigheden als bindmiddel enkel gekookte lyn-olie kunnen 
verwerken, maar haar naar gelang der behoefte met rauwe 
moeten aanlengen. 

Volgens de Ryks A.V. (§ 393) moet de verf worden 
vermengd met half rauwe en half gekookte lyn-olie. Ik zou 
niet durven beweren dat die verhouding voor alle gevallen 
de juiste is. Het komt my voor, dat de gekookte lyn-olie 
in elk geval de overhand dient te hebben en de verf alleen, 
voor zoover hoog noodig is, om haar beter te kunnen 
uitstrijken of haar by sterke zonnehitte voor al te snel drogen 
te behoeden, met ongekookte verdund moet worden. 

Ten slotte moet ik nog eene wyze van behandeling van 
het te verven yzer vermelden, die in de practyk nog weinig 
bekend, doch reeds by meer dan eene gelegenheid proef
houdend gebleken is. Zy is afkomstig van myn vriend Dr. 
L. C. LKVOIK, oud-leeraar in de scheikundige technologie 
aan onze Polyt. School. 

Het yzer wordt met behulp van een cokesvuur tot op 
ongeveer 40° C. verwarmd (*) en vervolgens ingewreven 
met een lap, gedrenkt met lyn-oliezunr, dat verdund is met 
(methyl-l alcohol, waarin enkele percenten gewone hars zyn 

" opgelost. Deze laag wordt niet volkomen hard; zy' bevordert 
echter zeer de aanhechting tusschen yzer en verf en belet, 

(*) Niet met alcohol- of bcnzine-blaaslampeu, daar bij de Ter-

branding dezer vloeistoffen water wordt afgescheiden en op het 

oppervlak van het metaal neerslaat. 

daar zy' voortdurend zuurstof tot zich blyft trekken, het 
roesten van het ijzer. Zy wordt, telkens met tusschenpoozen 
van een etmaal, tweemaal overgegroud met niet te dikke 
verf, bestaande uit gelyke deelen menie en loodwit, aange
maakt met gekookte lyn-olie, waaraan 7 tot 10 °/„ ly'n-olie-
zuur. is toegevoegd. Het mengsel van loodwit en menie 
hecht volgens Dr. LBVOIR beter aan en geeft eene sterkere 
laag dan menie alleen. Het moet dun uitgestreken worden 
en is reeds in drie uren droog, doch het verdient aanbeve
ling eerst na 24 uren tot het oververven in de verlangde 
kleur over te gaan. 

Aldus behandeld yzer weerstaat volgens Dr. LEVOIB 
niet enkel den invloed van het weder, maar zelfs ook dien 
van spattend en verstuivend zeewater, terwyl menieverf 
door dit laatste zoo zeer wordt aangetast, dat na drie jaren 
tyds geen' spoor vau lood meer in het afschrapsel kan wor
den aangetoond. 

Practische bezwaren zyn, voor zoover ik kan nagaan, 
aan deze methode niet verbonden en eene proef in het groot 
zou gemakkelyk te nemen zyn, als inen er de gelegenheid 
maar voor heeft. 

De bereiding van lyn-olie-zuur in het groot, kan volgens 
Dr. LEVOIK op de volgende wyze geschieden: 

100 KG. oude heldere lynolie worden met 15 KG. ge
bluschte kalk aangeroerd, met ruim water gekookt, ter 
bevordering van spoed liefst onder 2 1 / 2 atm. druk. De 
alsdan verkregen kalkzeep wordt in een met lood bekleeden 
bak inet 130 KG. 30 °/ 0 zwavelzuur-oplossing ontleed onder 
verwarming en roeren. Alsdan verzamelt zich na eenigen 
tyd het lyn-oliezuur aan de oppervlakte en kan worden 
afgetapt, waarna het nog herhaaldelyk met warm water 
wordt uitgewasschen om mogelyk teruggebleven zwavelzuur 
te ver wy deren. 

Dat de roestv. erende uitwerking van lyn-oliezuur ook elders 
reeds langer bekend is, bleek my nit een bericht van den 
scheikundige BUSSK te Linden by Hannover, dat ik in 1885 
in een of ander Duitseh tydschrift aantrof, waarin het tegen 
het roesten van blanke machinedeelen wordt aanbevolen en 
vermeld wordt, dat eene groote machinefabriek, in de nabij
heid eener chemische fabriek gelegen, en veel last hebbende 
van het neerslaan van zwavelig zuur, zoodat by eene be
paalde, windrichting alle pas opgestelde machinedeelen roest
ten en telkens weder opnieuw gepolyst moesten worden, 
geheel van dien last werd ontheven, sedert zy het bedoelde 
middel toepastte. 

Terwyl het my tot nog toe niet mocht gelukken onze 
Nederlandsche ingenieurs tot eene proef met het middel van 
Dr. LEVOIR over te lia'en en evenmin om hen te doen af
zien van de ingewortelde, tegen eene gezonde redeneering 
indruischende gewoonte, om yzermenie als roestwerende verf 
toe te passen, meen ik dat het bekend maken der hier 
vermelde gegevens in het buitenland wellicht van nut kan 
worden. v. D. K-

O F F E N B A C H E R C E M E N T . 

Op verzoek van den heer \ V . P. GROENBVELD te Amsier-
dam (Overtoom 35). vertegenwoordiger vau de Offenbach' r 
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portland-cementfabriek vermeld ik gaarne, dat het cement 
van die fabriek, merk Olifant, onlangs by door my verrichte 
proeven de volgende hooge cijfers voor de trekvastheid voor 
de trekvastheid 1 : 3 na 1 - f 27 dagen heeft bereikt: 

27.22 
26.75 
26.25 
25 50 
25.40 
24.80 
24.30 
24.20 
23.70 
23.70 

De tyd van binding was 9 uren' het restant op de zeef 
van 900 mazen per cM 2 . bedroeg 1.18 °/ 0 . 

Dit cement schynt in den laatsten tyd zeer vooruit te 
zyn gegaan. V . D. K. 

Gem. 

25.98 

KG. p. cM*. 

Gem. 

25.18 

KG. p. cMa 

OPHOOGING BIJ B E S T R A T I N G . 

In de Amsterdammer las ik eenigen tyd geleden het 
volgende bericht: 

„P. H. Kade. 
Voor praeadvies is in handen van B. en W. gesteld 

een adres van H. C. Fey'nt c. s., eigenaars en bewoners 
van perceelen aan de Prins Hendrikkade by de Kalk
markt, waarin zy zich beklagen over eene ophooging van 
den openbaren weg langs hunne perceelen. 

Nadat de gemeente-ingenieur zich van de betrekkelijke 
gegrondheid dier klacht had overtuigd, heeft hy last 
gegeven, de straathoogte voor de perceelen van adres
santen weder te maken, geljjk zy was vóór de nu onder
handen zynde reparatie. 

Zy meenen, dat daarmede aan de klacht van adres
santen reeds was tegemoet gekomen, in zoover dit met 
het algemeen belang is overeen te brengen; een herstel 
van den toestand van voor 20 jaar kon redely'kerwy'ze 
door hen niet worden verlangd." 
Als ik nu in aanmerking neem, dat ik 24 jaren geleden, 

als benoemd stadsbouwmeester te Bolsward, afscheid nemende 
van den toenmaligen directeur der gemeentewerken te 
Amsterdam, den heer J . VERHEIJ , van hem den vaderly'ken 
raad mede kreeg, om toch te waken tegen dat domme, 
nergens toe nuttige ophoogen van de straten by' herstelling 
of vernieuwing der bevloering, iets waartegen hy' zich telkens 
en telkens weder moest verzetten; als ik verneem, hoe 
datzelfde euvel in de hoofdstad blyft voortwoekeren en de 
huizen vochtig en duf maken; als ik onder myne oogen te 
Delft, om zoo te zeggen, dagelyks hetzelfde zie gebeuren, 
dan moet ik wel tot het besluit komen, dat het kwaad te 
zeer ingeworteld is, om er iets tegen te kunnen uitrichten. 

Men leze in de Ambachtsman, Jaargang V No. 6 
.Straatwerk", en van dit Weekblad het No. van 17 Maart j.1. 
«Rationeel bouwen". v D. K. 

C A R B O L I N E U M . 

Onlangs verzocht my een lezer van dit blad hem te willen 
fcededeelen, welke soort carbolineum beter geschikt is om 

net geschaafd timmerwerk te bestrijken; Carbolineum Duresco 
of Carbolineum Avenarius. 

Ik heb hem geantwoord, dat het mjj niet alleen onmo-
gelyk is om van twee soorten carbolineum de beste te kiezen, 
maar dat het, aangezien de bereiding en de samenstelling 
van carbolineum op fabrieksgeheimen berusten, tot dusver 
volstrekt onmogely'k is anders dan door het gebruik zelf te 
weten te komen of eenige soort van dat materiaal deug
delijk is. 

Wellicht hebben andere lezers op dit punt eenige ervaring ? 
In dat geval zou mededeeling daarvan my zeer welkom zyn, 

v. ». K. 

V O O R K O M E N E N G E B R U I K V A N G L I M M E R . 
Zie ook „de Ambachtsman" Jaargang IV No. 32. 

Wit glimmer komt, voor zoover bekend is, in Noorwegen 
slechts op ééne plek, namelyk te Rakkestad aan de Zuid
kust in zoodanige hoeveelheid voor, dat de ontginning de 
moeite waard is. Maar op de diepte van 10 tot 12 M. 
moest ook daar het bedryf gestaakt worden, omdat het 
materiaal te onzuiver en met zanderigheid en roestvlekken 
behept was. In de jaren 1885—'90 werd van hier nit naar 
Amerika, Duitschland en Frankryk uitgevoerd, naar Amerika 
voor eene waarde van 37675 Mark (tegen 13 Mark het 
pond.) Behalve voor kachelruiten verwerkt men het glimmer 
tot kompasplaten, isolators by' motoren voor electrische ver
lichting, als poeder in behangsels, vuurvast papier en toe
slag by machineolie. Maar met betrekking tot de wereld
markt staan Noord-Amerika (Noord-Carolina) en Rusland 
als glimmerproducenten bovenaan. In de laatste jaren moet 
ook Azië aanzienlijke hoeveelheden opgeleverd hebben. Zyn 
de glimmerplaatjes ten minste 5 by 5 cM. groot, dan zyn 
zy verkoopbaar, maar hunne waarde stygt aanmerkely'k met 
de grootte. Terwyl men 5 by 5 cM. plaatjes met 0.4 Mark 
betaalt bereiken die van 8 by 13 reeds eene waarde van 
8 tot 9 Mark. De dikte der platen wisselt af van 1 tot 
0.1 mM., maar het meest gezocht is de dikte van 0.2 mM. 
De platen worden bygeknipt, waarby' het er zeer op aan 
komt dat er met zorg geknipt wordt; slecht afgeknipte 
platen kunnen 50 ° / 0 aan waarde verliezen en die inet 
scheuren en hakkels in de kanten of met roestvlekken zyn 
van weinig of geene waarde. (Dingl. P. Journ.) 

D A K PIK A L S B E S C H E R M M I D D E L VOOR 
Z I N K E N D A K B E D E K K I N G E N . 

In de Deutsche Bauzeitung van 4 Juli j l . , deelt de heer 
M. SEEMANN, Regierungs-Baumeister te Berly'n het volgende 
omtrent dit dakpik mede: 

Ik had in myne betrekking sedert acht jaren eene zeer 
aanzienlijke oppervlakte aan zinken daken van de meest ver
schillende constructie naar den eisch te onderhouden. Tot 
myne spjjt namen de herstellingen aan deze daken jaar op 
jaar in klimmende mate toe en ik kwam tot de overtuiging, 
dat de dakbedekkingen, die rond 22 jaren bestaan, eene 
spoedige algeheele vernieuwing dringend noodig hadden 
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Daar liet hier om eene gezamenlijk oppervlak van rond 
4000 M \ en eene som van rond 25000 Mark {f 15000.—) te 
doen was, en het duidelijk bleek, dat alleen een middel, dat 
het oxy.leeren tegenhoudt, die groote uitgaaf zou kunnen 
voorkomen, wendde ik mij tot verschillende firma's voor 
dakbedekking om eene elastische verf, die de geschiktheid 
bezit om zink te beschermen. 

Alles wat beproefd werd, werd onbruikbaar bevonden, 
't zij omdat het in de hitte afliep, 't zij in de vorst afblad
derde, totdat ik eindelijk eene proef nam met het zooge
naamde dakpik. dat onder No. 64680 geoctrooieerd, toen
maals door de Berljjnsche tinna RÜDKLIUS & Co. werd ver-
vervaardigd en nu door de. tirma KLKEMANN & Co. in den 
handel wordt gebracht. 

Deze stof nu, het dakpik, heeft tot myne groote vreugd 
aan den haar gestelden eisch, de bescherming van het 
zink tegen verdere oxydatie, in alle opzichten voldaan. 

De oppervlakken, die ik ten deele voor twee jaren, ten 
deele ruim een jaar gele 'en met dakpik heb laten bestrijken, 
en die te voren aan heistelling onderhevig waren, hebben 
geheel en al tegen de gewoonte, in dien tyd geenerlei her
stelling noodig gehad. Zoowel de daken van gegolfd zink, 
als de groote beloopen vlakken met glad gesoldeerde naden, 
hebben zich onder het dakpik zoo goed gehouden, dat geene 
nieuwe scheuren in het zink zjjn ontstaan en zich in den gehee
len tyd geene nieuwe lekken hebben voorgedaan. Het dakpik 
is op alle dakvlakken door het weder onaangetast blyven 
hechten; het is niet van de steile Mansardedaken afgevloeid 
en evenmin van de veel beloopen platte daken afgeschilferd. 

Ik kon dus getuigen, dat de vernieling der dakbedekkingen 
door oxydatie geene verdere vorderingen gemaakt heeft en 
dat tot mijne groote verwondering de anders door de tem
peratuursveranderingen ontstane barsten in het zink door 
het bestryken met het dakpik, eene dikvloeibare massa, die 
gezegd wordt uit magnesium-silicaat, tnetaal-oxyden, vette 
oliën en geprepareerd teer te zjjn samengesteld, geheel en 
al weggebleven zyn. 

Het geldelijk voordeel is van dien aard: 
lo. Dat door eene uitgaaf in eens van rond 700 Mark 

(/' 420.—) in de genoemde tijdvakken herstellingen van 
rond 2400 Mark /' 1440.—) zyn bespaard, terwyl te voor
zien is, dat er in de eerstvolgende 1 1/ 2 tot 2 jaren nog 
evenzooveel zal uitgespaard worden. 

2o. Is, naar ik vermeen, in deze verf het middel gevon
den — mits zjj van gelyke qualiteit geleverd worde als 
de door mij verwerkte — om de daken nog eene lange 
reeks van jaren te kunnen onderhouden. 

Ik kan daarom, in weerwil van alle tegenwerpingen, die 
het dakpik, wellicht door de blufferige manier, waarop het 
aangeprezen wordt, heeft moeten verduren, als myne meening 
uitspreken, dat ik het voor een zeer voortreffelijk behoed-
hoedmiddel voor zinken daken houdt. Daar het niet, zooals 
teer, licht vervluchtigt, ben ik overtuigd, dat het ook op 
daken van asphaltpapier zal voldoen. 

P A R K E T V L O E R E N M E T VERGRUISD L E D E R 

BOBHH FRÊRES hebben in Frankrijk octrooi genomen op 
de vervaardiging van parkettegels uit poeder van leder. 
De wijze van werken*is als volgt: 100 deelen tot poeder 
gebrachte lederafval worden met 10 deelen poeder van 
colophonium goed dooreengewerkt. Daaraan voegt men dan 
een oplossing toe van 5 deelen vet in 10 deelen zwavel
koolstof. Het alsdan verkregen, aan de lucht gedroogde 
en vervolgens op 60 tot 8 0 ° verwarmde mengsel wordt 
in gietstalen vormen gedaan en aan den sterken druk eener 
hydraulische pers onderworpen, tot de vormen weder koud 
zyn. Het aldus verkregen materiaal moet een groot weer
standsvermogen tegen temperatuurveranderingen bezitten en 
niet zwellen of krimpen. (Wieck's Qew. Ztg.) 

I N G E Z O N D E N S T U K K E N . 
Amsterdam, 15 Augustus 1894. 

Ven heer J' A. VAN DER KLOES, Delft. 

Mijnheer 1 

Het opnemen in no. 6 van Uw blad van myn aan U 
gericht schrijven d.d. 6 dezer noopt my U voor de laatste 
maal lastig te vallen met het verzoek tot plaatsing van 
het volgende: 

Tot nu toe verkeerde ik steeds in de meening, dat brieven 
en stukken alleen iu de bladen werden opgenomen, wanneer 
de inzender daartoe zyn verlangen te kennen gaf en meende 
ik te mogen aannemen dat dit met Uw blad eveneens 
het geval zou zyn, in welke meening ik versterkt werd, 
doordat myn eersten brief aan U, dd. 20 Februari 11. ook 
niet opgenomen werd. Dat dit schrijven door U niet be-
beantwoordt werd, is m. i. eene onbeleefdheid. Myn vorig 
schrijven d.d. 6 dezer, waarin geen verzoek tot opname 
voorkwam, hetgeen wél het geval was geweest met de 
vorigen, was dan ook te beschouwen als persoonlijk tot U 
gericht, en moest het voorkomen van namen daarin U dit 
toch ook wel doen begrypen. Ik neem dan ook aan, dat 
dit eene opzettelijke vergissing is, doch kan daartegen 
niets anders doen dan nadrukkelijk tegen eene dergelijke 
willekeurige handelwijze te protesteeren. 

Op Uwe vraag „hebben wij hier te doen met een voor
beeld van volslagen gebrek aan bevattingsvermogen, of is 
het opzéVr"', diene tot Uwe geruststelling, dat er volstrekt 
geen reden tot bezorgheid omtrent myn bevattingsvermogen 
bestaat. De onwelwillendheid echter die steeds in Uwe aan
merkingen doorstraalt en die zoo sterk afsteekt bjj de wel
willendheid van andere vaklieden, doet mij besluiten verdere 
correspondentie te staken en te wachten tot zich de gele
genheid a costi voordoet, dat het in Uwe tegenwoordigheid 
kan worden toegepast. 

Inmiddels vei blijf ik, Hoogachtend, 

I). F R E N I . 

Wanneer ik als redacteur in eenig opzicht gefaald heb, 
vraag ik gaarne verschooning daarvoor. Ik herinner mij 
van dien brief van 20 Febr. niets meer. De heer F. heef 

zoovele brieven geschreven! Ik wil hopen, dat spoedig in 
myne tegenwoordigheid practische proeven zullen genomen 
worden en dat deze meer tot overeenstemming over het 
wezen der zaak zullen leiden, dan deze langdradige cor
respondentie. ' v. D. K . 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG 27 AUUUSTUS. 
Hoorn. 8 uur. De beer W. Simons, in de Doele: het afbreken 

van perceel no. 151 aan het Oost en bet ter plaatse bouwen van 
een woon- en winkelhuis met eene bakkerij en wooubuis, op de 
Zon te Hoorn. 

DINSDAG 28 AUUUSTUS. 
Almelo. 8 uur. De architect W. Elzinga, in bet stationskoffiehuis 

van F. Schreuder: bet verbouwen van een woonhuis en het bij
bouwen van een dito, voor rekening der heeren Gebr. Cluck aldaar. 

Bennekom (Geld.) 2.30 uur. De architect S. Bitters, in bet 
koffiehuis van J. van Beek, namens Mevrouw Ketting: het ver
bouwen van de villa Rantej-Müs met de levering van alle materialen. 

Cortgene (Zeel.) 11 uur. Het gemeentebestuur: het uitbreiden 
en verbouwen der openbare gemeenteschool met bijkomende werken 
en schoolmeubelen, in twee perc. 

Üroot-Ammers (Z.H.) 10.30 uur. Het gemeentebestuur: I. bet 
vergrooten der openbare school; 2. het maken en leveren van 
schoolameubleonent. 

Hoofddorp (N.H.) 11 uur. Het gemeentebestuur van Haarlem
mermeer : het aan- en verbouwen vau de school no. 5 te Nieuw-
veunip. 

Waalwijk (N.Br.) 11 uur. Het gemeentebestuur: bet bouwen 
van een directeurswoning met kantoor bij dc gasfabriek aldaar. 

WOENSDAG 2» AUUUSTUS. 
Apeldoorn, l i uur. In het logement bet Wapen van Gelderland: 

het doen van eenig verf-, glas- en behangwerk aan het post- en 
telegraafkantoor aldaar. 

DONDERDAG 3 0 AUGUSTUS. 
's-Uravenhnge. 2 uur. Het gemeentebestuur: bet bouwen van 

een brug over de Al'zanderijvaart in de Obrechtstraat, een brug 
over ds Afzanderijvaart iu de Qroot Hertoginnelaan en kaaimuren 
langs de Afzauderijvaart (bouwplan Duinoord). 

Haarlem. 10 uur. De genie, op bet bareel Kinderhuisvest: het 
wijzigen en maken van aardwerken voor bet fort bij Marken-
Binnen, onder het beheer der genie te Haarlem, begr. f 27.000. 

Mi'lie voet sluis. 10 uur. De genie, op het bureel: het ver vaugen 
van de Waterpoort te Brielle door een open doorgang, ouder het 
beheer der genie aldaar, begr. f 680. 

Oldenzaal (Ov.) 12 uur. Het gemeentebestuur: bet bouwen eener 
kazerne met toebebooren voor de Koninklijke marechaussee op een 
terrein gelegen aan de Molenstraat aldaar. 

VRIJDAG 3 1 AUGUSTUS. 
Kekerdom (Geld.) 2 uur. De heer J . H. Ver-Heijen, bouwkun

dige te Pannerden, namens den beer F. van Haaren, rentmeester 
te Beek, in het koffiehuis van de Wed. R. Cornclissen : het bouwen 
der boerderij de Schouwenburg aldaar. Aanw. 27 Aug., nam. 
3.30 nnr. 

MAANDAG 3 SEPTEMBER. 
Amsterdam. 2 uur. De directie der Holl. ijzeren spoorweg-mij., 

>n bet centraal personenstation, in het lokaal naast de wachtkamer 
3e klasse (ingang vestibule): het maken van eene enkele houten 
woning op steenen voeting bij K. M. 23.866 op het station Hoek 
van Holland—Eindpunt en van een kantoor in de abri aldaar: 
volgens bestek no. 597, begr. f 3100. 

's-Uraveuhage. 11.30 uur. Het prov. bestuur: het afdammen, 
droogmaken en herstellen van de Necksluis te Leiden, niet het 

uitdiepen van den Vliet tusseben die sluis en de Wouterbing en 
verdere bijkomende werken, begr. f 11.000. 

üel leudoom (Ov.) 19 uur. Het gemeentebestuur: het vergroten 
der school te Nijverdal-Noetsele met twee lokalen en het leveren 
en plaatsen van het benoodigde meubilair. 

VRIJDAG 7 SEPTEMBER. 
's-Gravenhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijierheid: het herstellen en verbeteren van rijkstelegraaflijnen 
in de prov. Gelderland, begr. f 590. 

's-Gravenhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid: het herstellen en verbeteren vao rijkstelegraaflijeen 
in de prov. Noordbr., Gelderland en Limburg. Begr. f 595. 

VRIJDAG 14 SEPTEMBER. 

Leen warden. 12 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid, iu het gebouw van het prov. bestuur: bet verbouwen 
en gedeeltelijk tot woning inrichting inrichten van het Rijksmaga
zijn bij de haven te Stavoren. Begr. f 1700. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. 1. Het, uitvoeren van verbeteringen vau onderge

schikt belang aan werken van het zuidel. front der stelling aldaar. 
Laagste G. Verweij te Uithoorn voorf3200;2. het uitvoeren van verbe
teringen van ondergeschikt belang aan werken van het noordelijk front 
der stelling van Amsterdam. Laagste C. Hoen te Nieuwendam voor 
f 2943. 

Amsterdam. Het bouwen van een wacbterswouing en bet maken 
vau afsluitingen nabij het stationssinplacem. te Enschedé, bestek 
no. 600. Laagste H. J. Masselink te Dcutichem voor f 1667. 

Amsterdam. Het bouwen van een postduivenstat. iu de stelling 
aldaar. L.agste L. de Neef Lz. aldaar voor f 1020. 

Apeldoorn. Het verbouwen van een perc. aai den Deventerweg. 
Laagste T. F.ijbers voor f 5215, gegund aan R. Dales voor f 5250. 

Bergambacht. Het amoveeren van liet oude- eu daarna weder op
bouwen van een nieuw raadhuis aldaar enz. Laagste A. van der 
Straaten te Bergambacht voor f 5950, gegund. 

's-Gravenhage. Het rioleren en bestraten van den Wassenaar-
schen weg en aangrenzende straten in het bouwplan Bosch- en 
Veldzicht. Laagste de Waerd en Dierikx aldaar voor f 70840. 

'«•Gravenhage. Het herstellen en verbeteren van rijkstelegraaf, 
lijnen in de prov. Z.-Holland. Laagste H. Romein te Schiedam 
voor f 794. 

Haarlem. Het maken en wijzigen van den linkervleugelwerk 
e. a. te Spaarudam. Laagste A. Visser aldaar voor f 2.J300. 

II ar f sen. Het weder opbouwen van zijn afgebrand woonhuis, met 
bijlevering van eenige materialen wat betreft timmer- eu metselwerk. 
Laagste voor: massa H. Rood te liefde onder Gorssel voor f 1293, 
timmerwerk, G. A. Bokhorst te Zutphen voor f 682, metselwerk, 
H. i. Wentink ta Harfsen onder Gors3el voor f b23, gegund. 

Hoedekeuskerke. Het afbreken der bestaande school eu 2 
woonhuizen met braudspuithuis en het bouwen van eeu nieuwe 
school met ouderwijzerswoning eu bran Ispuithuis eu levering van 
schoolmeubelen. Laagste i. P. Panny te Krabbendijke voor f 16499, 
gegnud. 

Middelburg. Het maken van een steenen ziekenbarak op het 
fort de Ruyter te Vlissiugen. Lungste C. Lodder Rz. te Willem, 
stad voor f 5825. 

Utrecht. Het maken vau een overkapping op station Groningen. 
Laagste Siegener Verzinkerei Actieu Gesellschaft tc Geisweid 
voor f 127.000. 

Utrecht. Uitbreiding aan de koperdraaierij eu wijziging in de 
zagerij en draaijerij, ten behoeve van do centrale werkplaatsen 
op het station Tilburg. Laagste L. Franken te Tilburg voor f 2785. 

Zuldhorn. Het bouwen van een kazerne met stallingen enz. 
voor de koninkl. marechaussee, niet gegund. 
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A D V E R T E N T I E S . 

SMEDERIJ. 
Op een der drukste standen, te 

LEIDEN, wordt door sterfgeval, eene 
g u n s t i g bekende en z e e r d r u k 
b e k l a n t e 

S m i d s z a a k 
ter overneming aangeboden. 
Nadere inlichtingen verstrekt Notaris 

J . A. HAMEL, Steenschuur 3, Leiden. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT& ZOON te Maassluis. 

ONZE BOU W1HATERIALEN, 
beschreven d o o r 

T . A . . v a j l d e r K l o e s , 

Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid f18.—. 
f, gebonden „ 21.30. 

ö r o o t e voorraad 
V A N 

STALEN BALKEN 
in alle courante profielen 
op lengten van 5 tot 
12 Mr. , opklim 
mende met 

Wegens 
t grootere 

draagvermogen 
kunnen lichtere pro

fielen in staal gebezigd 
worden, waardoor stalen 

bulken voordeeliger in bet ge
bruik zijn dan yzeren balken. 

74 
H. E. OVINC Jr., f 
Haringvliet, R O T T E R D A M . 

l l l ( i < M i l i l l . U M . I \ . 

. . . Met groote uitvoerigheid en voorliefde teekent de schrijver het steenbakkersbedrijf 
met al de daartoe noodige werktuigen, blijkbaur niet het oog op aankomende industrieelen, voor 
wien hij zijn boek even goed heeft geschreven a l 8 voor bouwkundigen, iets wat laatstgenoemden 
moeten bedenken, indien hen dat \y a t te uitvoerig voorkomt en zij liever een meer vergelijkende 
beschouwing van bouwmaterialen Ji»dden gewenscht, wat men echter moet erkennen, dat zijn-
igenaardige moeielijkhcden heeft. 

Voor hem die in I n d i ë echter dikwijls z j j n eigen materiaal moet zoeken of vervaardigen, zaj 
daardoor dit boek menige nuttige aaDw'J2ing bevatten. 

. . . Juist de onbevooroordeelde onderzoekingen, die den heer V a n der Kloes gemaakt 
heeft op 1 ct gebied der bouwmaterialen, maken z y n boek belangrijk 

(Bouwkundig Weekblad.) 

Is het voor den jongen ingenicr en opzichter van bijzonder veel waarde op een 
voor hen bijna onbekend veld te w c » r d e n voorgelicht door iemand, die rijpe ervaring aan breed
voerige s tudiën paart, ook hunn e oudere vakgenooten zullen evenzeer als vele aannemers,, 
werkbazen en handelaren, gaarne e e n werk ter hand nemen, dat in zoo aangenamen en bevatte-
lijken vorm een ruim overzicht geeft van wat de praktijk hier en elders tot op heden 
heeft uitgewezen of een theoreti 8 ch onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kan doen 
voorspellen (De Ingenieur.) 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

v o o r het geb ru 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 e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK „ K R A A I J E N B U R G " , 
(70) R i j s w i j k (Z . -H.) 

PORTLAND GEIENT, 
„JOSSOX d > Co." 

HOOF D- V E RTEGENWOO RDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. B R A A T , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 1 1 8 
„ AMSTBBDAM, A. E . B R A A T .Fokkt-

Simomstraat 7 4 . (66) 

. . . . In de 6e afdeeling w o r d t ] l et hout beschreven. Dat over dit belangrijk materiaal 
heel wat te zeggen valt, iB elk bou w k u ndige bekend, en velen onzer kunnen geacht worden met 
de eigenschappen der verschillende boutsoorten en het gebruik ervan volkomen op de hoogto 
te zijn. De heer Van der Kloes <}celt omtrent deze bouwstof zooveel wetenswaardigs mede, dat 
elk vakman er voordeel en leering u j t kan trekken (De Opmerker.) 

. . . . Vormt de werkkring i waarin de schrijver geplaatst is, de geschiktste gelegenheid 
om dergelijken veel omvattenden arb e '^ 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 tijd is gezegd. 

De fabricage wordt zeer uitvoerig besproken en daarbij met talrijke figuren toegelicht, zoodat 
daardoor de uitgave een onmisba r e gids is voor allen, die grondige kennis der materialen weu-
schen te verkrijgen. Het vormt e e I i nuttig boek, dat door allen dient gekend te worden eu 
waarvoor de schrijver waardeering v e r b o t . 

. . . . daarbij in gebruik, prijzen, kortom alles wat met de industrie in verband staat 
en geeft het 't meest volledige tot 0 p beden. . • . . (Vademecum der Bouwvakken.) 

. . . . Wij durven dit werk d»n ook gerust aan allen, die iets met het bouwvak hebbeu 
uit te staan, aanbevelen. Allen zullen er ongetwijfeld nut uit trekken 

(Algemeen NederUmdtch Advertentieblad.) 

. . . . Het met zorg behandelde werk komt niet enkel den eigenlijken bouw-, werktuig
en scheepsbouwkundigen ten goede, maar ook allen, die door bun handel en bedrijf met de?', 
vakken in aanraking komen. 

, . . . Het boek doorbladerende' Wordt uien telkens getroffen door den practischen zin 
van den samensteller en zijn cenvoudig e n . duidelijken schrijftrant . . . (Het Handelsblad.) 

. . . Voor den ingenieur en architect mag bet boek van den heer V a n der Kloes 
ii onschatbare waarde worden g e u ° e I n d . Op alle vragen, welke op het terrein der bouw

materialen kunnen worden gedaan, geef1 bet een uitvoerig antwoord, en kan het dus met vrucht 
worden geraadpleegt. De uitvoering is Waarlijk keurig en doet de firma V a n der Endt & Zoon 
alle eer aan. De prijs is zeker beneden de waarde van het boek 

(Dagblad voor Zuid-Holland en 's-Oravenhage.) 

D E L I N Ï & C I F I O Ï Ï H . 
NIEUWE HAVEN N\ 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en W A N D T E G E L S . 

(59) Vraag dessins enz. 

A R C H I T R A V E N 
e n L I J S T E N , 

volgens b e s t a a n d of op te geven 
p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

11. W. UOGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Prof iel teeken ing en en Prijscourant op 
aanvraag gratis. (12) 

DE GROEVEN 
VAN 

J. M EU RIN 
te Andernach a/d Rijn, 

leveren sedert 1 8 5 1 : (8) 

1a AndernachscheTras 
en Trassteen 

op strengste keur verder: 
DRIJF- of Z W E M S T E E N ; LA-

V AG R O T S T E EN beste en goedkoop
ste SIERSTEEN voor Tuinen,Terrassen, 
Tninsalons, Fonteinen, Graftomben, enz 

M A J> M L E I M E R 

LEONARD SLIGCHER, Bonnickendam. 

V 1 

M V 1 E R I K A A N S C H E H O U T B O O R M A C H I N E S E N B O R E N , 
uitmuntend fabrikaat en billijke prijs. (76) 

Caoutchouc en Guta Percha Fabriek 
„ S I N T J O R I S " 

B A K K E R & Z O O N , - R i d d e r k e r k , 
v e r v a a r d i g t a l l e s o o r t e n V E R P A K K I N G , K L E P P E N en B L A D E N 
voor Stoom-, Water- en andere Machines, Z U I G - , P E R S - en S T O O M P I J P E N , 
V E L O C I P E D E - , R I J T U I G - , B I L J A R T - en L I N T Z A A G B A N D E N , T R A M B U F F E R S , 

I P A A R D E N H O E F - B U F F E R S en R A N D E N , M A T T E N (in verschillende soorten) 
wx | met naam en op maat, H O S P I T A A L D O E K , om kinder- en ziekbedden rein te 

Ri l R n n - l i P f n f i n t - | l finffiKi'houden, T O C H T B A N D voor deuren en ramen. 
Ill J. QUIICM R e p a r e e r t e n f a b r i c e e r t W R I N G R O L L E N , enz. enz. Bekroond 

met Zilver, te Amsterdam 1 8 8 3 , en door de Maatschappij ter bevor
dering van Nijverheid 1 8 8 5 . (38) 

FABRIEK 
IN 

MANNHEIM 
Opgericht 

1861. 

FABRIEK 

WEISENftU 
b/Muinz. 
Opgericht 

1864. 

Dualiteit n t i p ta T É mmi togen kt Bdtoiland. 

Levert haar beproefd en voortreffelijk 
fabrikaat snel, raiddel of langzaam bin
dend, onder garantie van de grootste 
blndkracht, gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijks meer dan 450.000 
vaten. 

HOOFD - VERTEGENWOORDIGERS 
voorde Z u i d e l i j k e Provinciën: 

W e d , A . T e r k u h ï e & van Swijndregl 
Rotterdam. 

Voor de N o o r d b ' i j k e Provinciën 

DE BEER ÓL LEHREN, 
A M S T E R D A M , ( 6 0 ) 

H A N D E L A R E N in 

Marmer en Bouwmaterialen. 

J. van der Endt & Zoon's 
STOOM ROE K DRUKKE RIJ 

te MAASSLUIS is er geheel op ingericht om alle soorten van 

• g | D R U K W E R K E N | = 
met den meesten spoed tot zeer oilllJUe prijzen te leveren. 

Inzonderheid aanbevolen voor het drukken van 

BESTEKKEN met daarbij behoorende Teekeningen. 
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CAKBOLINEVM 
„Van Baerle", 

E E N I G E A G E N T E N voor 
•Nrilril.mil en K o l o n i ë n : 

G M. BOKS fr Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) 43 I I X. 

Alle soorten van 

Z A G E N 
eu 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de Jijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J. D. DOMINICUS & SÖHNE, 
te Bemscheid-Vier inghausen ( R h e i n l . ) 

Gevestigd in 1822. ( 5 5 ) 
• ^ F " Vraag de geïllustreerde Prjjscourant 
welke wy U gratis en franco toezenden. 

O Ö Ü Ü Z Ö Ö N . 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - , 

W I T - , KRISTAL - , BROEI en M E L K -

G L A S . 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 
GEBOOEN G L A S en D A K P A N N E N . 

L e n z e n - )n P a t r i j s p o o r t g l a z e n . 
( 6 7 ) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583 bjj de Utrechtsche straat, 

A M S T E R D A M . 

Amerik. Lucht- en Stofzuigers, 
W L \ « ' s I»atent, 

voor het verwijderen van warme of slechte 
lucht, stof, stoom, gassen enz. (63) 

Voor drogiiiK en n 1 'koe I i na in 
fabrieken van verschillenden aard. 

Iu tal vnn fabrieken en tonr verschil-
eu de doeleinden hier le lande iu vebrnik. 

• 

^ 
> 

y 
h 
f 

m a m a T T T T T T T T 

K O M M G M E N T A I T 

1 

f"mee\)c\yisc\? « n c J j e T D i s c j f 
073öe?noe l^DaTi roettxlev 
b o u ö r o a ^ e r l a L i e i o , i9erf> 
m&cbirieolierj, 

BIB XXXJLT 
(69) 

L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHEKPSBOÜWWERF 
met OWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeêwerken, 
v \ K i : i ; s . 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met certificaat van Lloyd's 

en Bureau Veritas. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E PRIJZEN. ( 7 3 / 

S. B R U I G O M , 
A Mi HEM. 

J . C . K E T E L , 
I N 

BOUWMATERIALEN, 
R O T T E R D A M , 

Nieuwe Hnven ft.Z. No. 53, 
Kalkblusscherij en ligplaats der 

schepen BOEREGAT bjj de Oostpoort. 

Tweede Jaargang No. 35. Zaterdag 1 September 1894. 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A < I v « r i e i n l # i i ia dit blad kosten Tan 1—5 regels 
00 cents, iedere reget meer 10 cent*. Groote letters naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATE1 OUCS. 
Uitgevers i 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

A l l> iKlvt-rt . i i i l i ' - i i in A R C H I T K l T U H A opgenomen 
worden gratia geplaatst in DE A M B A C H T S M A N , Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaar., Machinisten, Smeder., 
Ververs, enz. 

J. A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

P R A A T J E S O V E R O N D E R W I J S E N O P L E I D I N G . 

In het Kieuics van den Dag van 13 Augustus j.1. geeft 
ADELFHOS, onder den titel „ Te veel. — Onaf", eenige bespiege
lingen ten beste met betrekking tot het tegenwoordige on
derwijs, meer byzondcr op de Hoogere Burgerscholen. De 
schrjjver is niet vrolijk gestemd; bjj zit in Gelderlands 
schoone dreven en wordt door regen verhinderd aan andere 
plannen ge\olg te geven; zoo raakt hjj op een, naar het 
mjj toeschjjnt, niet zeer gelukkig gekozen oogenblik aan het 
schrijven. Aan het slot van zjjn opstel stemt schrjjver dan 
ook volmondig toe, dat hjj door vrees voor te veel iets 
onafs heeft geleverd. 

Op gevaar af van in hetzelfde euvel te vervallen — het 
onderwerp leent zich bjjzonder tot voor anderen minder ter 
zake dienende uitweidingen — waag ik het hier eenige 
gedachten weer te geven, die door het lezen van het geschrift 
in mjj werden opgewekt. Het stuk leent zich slecht om, voor 
degenen die het niet gelezen hebben, den inhoud ervan 
beknopt weer te geven, di ch de conclusie komt daarop neer: 

„dat er van de jongens te veel gevergd wordt"; 
„dat het streven naar veelzijdige ontwikkeling, dat bjj 

het middelbaar onderwys op den voorgrond is gesteld, leidt 
„tot oppervlakkigheid"; 

„dat splitsing noodig is''; en 
„dat de wet op liet Middelbaar Onderwys dringend her

ziening behoeft". 
Ik voor my zal de laatste zyn om eene lans te breken 

voor de wet op het middelbaar onderwys. Ik reken het 
haar zelfs als een gebiek toe, dat zy eene wet is, d. w. z. 
dat hare gebreken alleen door eene nieuwe wet kunnen 
veranderd worden. My dacht zulke wetten moesten in zoo 
algemeene teimen opgesteld worden, dat er ruimte bleef om 
binnen hare grenzen naar het volmaakte te blyven streven, 
door veranderlyke hnishoudeiyke reglementen en instruction. 
De makers der wet op het M. O. daarentegen hebben alles 
in byzondeiheden willen reglementeeren en dit zoo goed 
gedaan, dat b.v. onze toekomstige werktuigkundige ingenieurs 
in de beide eerste studiejaren aan de Polytechnische School, 
niets van hun vak behoeven te leeren, omdat men vergeten 
heeft het onder de examenvakken op te nemen. De betrok
ken autoriteiten vonden tot nog toe geene vrjjheid, on. de 
font op eigen hand te verhelpen. 

Eene scherpe tegenstelling daarmede vormt het feit, dat 
de loop van het onderwys op de verschillende Hoogere 
burgerscholen zoo ongelijk is, dat de leerling, die van woon
plaats verandert, niet in dezelfde klasse kan worden opge
nomen zonder een nieuw examen. 

Men zou geneigd zyn daaruit op te maken, dat de di

rectum der Hoogere Burgerscholen met m e e r macht zyn be
kleed, althans meer vrjjheid van handelen hebben, dan die 
der Polytechnische School, welke onmiddellijk onder den 
Minister van Binnenlandsche Zaken staat. Als de directeur 
de rechte man op de rechte plaats is — en ik vermeen, 
dat het tegendeel wel uitzondering zal zijn — schynen my 
de nadeelen van de wet overigens niet zoo onoverkomelijk 
toe. Ik begryp dan ook niet best waar ADBLPHOS „bare 
droeve gevolgen nu reeds in honderdtallen van slachtoffers 
aanschouwd heeft." 

Als er algemeen van de jongens te veel gevergd wordt, 
hoe is het dan mogeljjk, dat de groote meerderheid er komt, 
zonder waarlijk al te hard te werken? Houden zy niet nog 
tyd genoeg over voor lichaamsbeweging in de vrye lucht? 
Is het jonge geslacht daarin niet ver vooruit by voorheen ? 

Myns inziens wordt, er bij bet M. O. zeer terecht gestreefd 
naar veelzydiire ontwikkeling. Ik heb de Hoogere Bnrgera 
dikwyls benyd om de gelegenheid, die hun gegeven is om 
tal van dingen te leeren. waar men in onze jeugd zelfs 
niet aan dacht. Ik geef gaarne toe, dat hunne kennis van 
dat alles ten slotte nog „oppervlakkig'' is. maar ADBLPHOS 
zal toch niet verlangen, dat de jongens als specialiteitjes de 
school verlaten? My dunkt het ligt voor de hand, dat de 
speciale studiën eer.-t daarna moeten aanvangen. 

Van welke gerechten van den „otficieelen maaltjjd dei-
wetenschappen" zou de jongeling vrijgesteld moeten worden ? 
Eene of meer der talen? 11 ij dunkt wy allen hebben onze 
taalkennis zoozeer noodig. dat niemand daar iets op af zal 
willen dingen. En wat is het niet een voorrecht van het 
tegenwoordig taalonderwijs, dat zjj die het geven, de taal 
in haar land zelf hebben moeten bestudeeren! | 

Minder exacte wetenschappen? Waar zou het dan met 
de toekomstige bouwmeesters en verdere technici heen? 

Winder aardrijkskunde en geschiedenis? .Minder staats
wetenschap en boekhouden ? lk geloof niet, dat iemand zich 
aan een dier gerechten „eene indigestie eet, die hein het 
nnt van het genotene bederft." 

Minder teekenen? De jongens leeren daar veel te weinig van. 
Ik vat dus waarlijk niet, waarin ADKLPHOS „den vloek 

van het te veel ziet." 
Het komt. zooals DABNDBLS zei, maar op de mennekes 

aan; en dit wel van beide kanten op te vatten. Ken goed 

(*) Wellicht zou men zijne letterkundige eisclien wei wat lager 
kunnen stellen. Ik voor mij begrijp er bet nut niet van, dat men 
dc jongen, dwingt ren MHIIIHI romans tc verbinden en van het 
gelezene rekensefcap af te leggen. Ti jd vinden zij daar we! voor, 
al is het ook ten koste van atdere s t u d i ë n , want dat werkje is 
zoo onaangenaam niet. Letterkundigen wordeu op dc R. li. S. 
echter toch niet gevormd. Daarom konden zulke s t u d i ë n tot het 
gymnasium beperkt blijven. 

/& 
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leeraar weet wat een jongenshoofd verwerken kan. Een 
pedant heer acht, zich zelt' en zijn eigen leervak zoo hoog, 
dat hij meent, dat te veel ervan voor de jongens nog niet 
genoeg is. Voor zulke lieden is er echter nog een directeur 
en eene commissie van toezicht. Eu wat de jonge msnnekes 
betreft, als deze wat minder tyd noodig hadden om zich te 
vermeien in het waarnemen van de grappige eigenschappen, 
waarvan geen mensch en zeker geen onderwijzend mensch 
geheel is ontbloot, indien zy zich aan konden wennen wat 
geregelder hun werk te verrichten, dan zonden zy tegen liet 
naderen eener repetitie of vau een examen misschien wat 
minder zenuwachtig „vossen". 

Hier zal meu my tegenwerpen dat alle jongens niet 
gelijk zijn, dat, er ook tal van mindere broeders onder door-
loopen, die niet mee kunnen komen, bij wie het „te veel 
leidt tot een gevoel van verslapping, van niet te kunnen, 
van overspanning, van innerlijke verdrietigheid.; eerst tot 
zenuwachtigheid, later tot zenuwzwakte, die gelukroovende 
kwaal van onzen tijd" 

Hiermede komen wij tot liet eigenlijke kritieke punt, 
wan; voor dezulken voornamelijk zou dan splitsing noodig 
zijn. .Min of meer in strijd niet dien wensch merkt AnBLPHOS 
op, dat „als men aan de jongens vraagt: wat wilt gij wor
den V of: in welken tak van wetenschap hebt ii ij werkelyk 
liefhebberij? veler antwoord dan ontwijkend is; pijnlijk en 
zorgwekkend voor de jotrgelieden zelf en niet minder voor 
hunne ouders." 

Mij schijnt het toe, dat een jongmensen, die het diploma 
van de H B. S. heeft verworven, beter in staat is om eeu 
beroep te kiezen, dan een jongen, die pas op die school 
komt. En toch zou door splitsing der leervakken liet oogen
blik om te kezen eenige jaren worden vervroegd. Op de 
gymnasiën zijn de leerlingen werkelyk in twee groepen ge
splitst, en juist met het oog op die splitsing heb ik meer 
dan eens de klacht vernomen, dat de jongens veel te vroeg 
eene keus moeten doen. 

Splitsing in de leervakken op de H. B. S. komt my dan 
ook noch noodzakelijk, noch gewenscht voor, als de jongens 
maar gesplitst worden en daartoe is de gelegenheid ook nu 
voorhanden. Ik denk hier nog niet eens aan de H. B. S. 
met driejarigen cursus; die treft men by'na alleen iu grootere 
steden aan; maar wat men in zoo niet alle, dan toch in 
de meeste steden vindt, dat is goed uitgebreid lager onderwijs. 
Hoeden af voor den onderwy'zer, die zelf jaar in jaar uit 
yverig werkzaam, den yver by' de kinderen zoo weet gaande 
te houden, als elk onzer dat meermalen heeft kunnen waar
nemen ! Welnu van die lagere school neemt menigeen zyne 
kinderen af, zoodra zy oud genoeg zyn voor de H. B. S.; 
of zy er ry'p voor zyn wordt door een examen, zoo noodig 
kort erop gevolgd door een her-examen, uitgemaakt. Zoo
doende betreedt menige tobber de H. B. S., van den aanvang 
af gedoemd om niet mee te kunnen komen. Wat er door 
het klassicaal onderwy's niet in te krijgen is, tracht men er 
door privaatlessen bij te pompen. Premiën worden gesteld op 
goede cyfers, ja zelfs genietingen ontzegd in geval van 
mislukken by het examen. Aldus geestelijk voortgezweept 
brengt menigeen eenige van zyne jonge jaren door, doch 
als het gezond verstand in tijds bij hemzelf of by' zyn vader 
boven komt, dan kiest hy zoodra mogelyk een anderen werk
kring en heeft de kans om een minstens even bruikbaar lid der 
maatschappij te worden als zyn lotgenoot, die tot het einde 
tracht vol te houden en dan nog soms schipbreuk lydt. 

Dat er zoovelen naar de H. B. S. gaan, die daar liever niet 
moesten komen, ligt waarschy'nlyk voor een goed deel daar
aan, dat het diploma dier school een eerste vereischte is 
voor het verkrijgen van sommige vaste betrekkiugen. Men 
wil zyne kinderen liefst voor hun leven geborgen zien! Maar 
ze kunnen toch niet allen ambtenaren worden! 

Kortom ik zou als regel willen doen gelden, dat de 
jongen, die niet met vlag en wimpel het examen voor de 
H. B. S. doet, of beter, van wien men vooruit weten kan, 
dat hij er dat zoo niet zal afbrengen, de lagete school tot 
het einde afloopt. En dan? Op gevaar af van den „fatsoen
lijkeu", sterk aan het begrip van „stand" hechtenden papa's 
eene rilling op het lijf te jagen, moeten de hooge woorden 
eruit: handwerk, beeldende kunst, winkelbedrijf, muziek, tooneel. 
't zij in eigen land of in andere werelddeelen, al naarmate van 
den aanleg van den betrokken persoon; keus nog genoeg! 
Intijds kiezen komt my beter voor dan eerst eenige jaren 
op de H. B. S. om te sukkelen, al zyn zulke jaren voor 
de toekomst ook niet altyd verloren. 

Laten wy by' het handwerk, als meer bepaald in het 
kader van dit blad thuisöehoorend, nog eenige oogenblikken 
stilstaan. Het ziet er met de meeste ambachten tegenwoordig 
niet erg schitterend uit. Hoe een schoenmaker in onzen tyd 
zyn ambacht leert, is mij nog altyd een raadsel, maar het 
resultaat der leerwijze is meest allerbedroevendst. Onder 
de kleermakers zyn er tal, die bijzinder slag hebben van 
het verknippen. Stnids zien er tegen op een kop op een 
bout op te stuiken. Zou er één metselaar te vinden zijn. 
die een goed begrip heeft van mortelbereiding 1 

Ongetwijfeld is het een nadeel voor het ambacht iu het 
algemeen, dat de beoefenaars ervan te vroeg van school af 
gaan om geld te kunnen verdienen. M. i. moet het ambacht 
in aanzien stijgen, naarmate zich er meer ontwikkelde 
jongelieden op gaan toeleggen. Vermeerdering van concurrentie, 
die daaruit voor den jongen uit deu werkmansstand zou 
kunnen voortspruiten, zal dunkt mij ruimschoots worden op
gewogen door het voordeel, dat hem de omgang met zyn 
meer ontwikkelden kameraad kan opleveren. Daartegenover 
wordt immers ook voor menigen met gunstigen aanleg be
deelden werkmanszoon, de weg bereid om zich te ontwik-. 
kelen in andere richting dan zyne voorvaderen. De maatschappij 
in het, algemeen kan niet anders dan er by winnen, als 
zoodoende de standen meer en meer ineensmelten. 

Doch de vraag doet zich aan ons op, of er wel gelegenheid 
genoeg is oin zich practisch naar behooren te ontwikkelen. 
Ik geloof het niet. Wel is er in de latere jaren veel goeds 
gesticht door de ambachtsscholen, inaar vooreerst zyn deze 
nog veel te weinig in getal en ten andere zou ik geneigd 
zyn iets meer te eischen dan zij. zoo als zij tot nog toe 
worden ingericht, kunnen geven. De „ Fachschule" te Rem
scheid, onlangs door mij bezocht, heeft de wensch in mij 
opgewekt om ook by ons scholen te zien verrijzen, waarin 
algemeene practische ontwikkeling het hoofddoel is. 

Wy' hebben voor de vorming van meer ontwikkelde tech-
nikers van staatswege tot nog toe niets anders dau onze 
eenige Polytechnische School, eene inrichting, waar de weten
schap zoo hoog wordt gehouden, dat men te nanwernood tijd 
overhoudt om iets van zyn vak te leeren. Als ik het voor 
het zeggen had, deed er niemand eindexamen, zonder tus
schen zyne studiën in een jaar practisch gewerkt te hebben. 

Maar laat ik mij van „uitweidingen" onthouden; het was 
myn doel niet over de P. S. en hare resultaten te schrijven ; 
ik had het immers over hen, voor wie het betreden der 
P. S. niet is weggelegd! Nu, voor hen, die de school 
voor uitgebreid lager onderwy's geheel hebben afgeloo
pen, die vervolgens wellicht door privaatlessen nog eeu 
of ander leervak verder hebben aangevuld en zich dan tech
nisch eenigszins verder wenschen te ontwikkelen dan tot 
dusver op de ambachtsscholen mogelyk is, mocht van rijks
wege wei iets worden gedaan. Wellicht kan er bij de op
richting van nieuwe ambachtsscholen aan gedacht worden. Er 
is immers reeds lang sprake van regeling van het ambachts-
onderwy's bjj de wet. Hopen wy, dat men in die wet ruimte 
genoeg zal laten tot innerlijke ontwikkeling en verbetering 

van fouten naar eigen opvatting, opdat het er niet mede 
ga als met de wet np het Middelbaar Onderwy's, waarop 
t egenwoordig elkeen afgeeft, zonder er iets aan te kunnen doen. 

v. i>. K. 

G R O N D R E G E L S VOOR D E S A M E N S T E L L I N G 
V A N M O R T E L S . 

(Eene repetitie.) 

lie vereischten, waaraan elke mortel heeft te voldoen, zyn : 
lo. Dat, hij, in bryachtigen toestand op zijne plaats in 

het werk aangebracht, na verloop van tyd vast, steenachtig 
hard worde; en 

2o. Dat hy, in brijachtigen toestand den steenen gelijk
matige dracht verzekerd hebbende, hen bj) het tast worden 
tot één sterk geheel aan elkaar verbinde. 

Vier grondstoffen kunnen, na met de noodigen toeslag 
tot mortel te zijn verwerkt, in meerdere of mindere mate 
aan die vereischten voldoen. Klei, Asphalt, Kalk en Gips. 
Elke daarvan doet dit op hare eigen manier. 

Klei, met water tot deeg gemaakt, verkrijgt door verlies 
van water (veidatuping, opslurping in de steenen), enkel uit
droging dus, een zekeren graad van vastheid en hardheid, 
die echter door toetreding van water weer te loor gaat. 
Eerst onder den invloed van het vuur, branden of bakken, 
gaat de klei in een blyvenden steenachtigen toestand over. 

Asphalt, van nature meer of minder vast en hard, wordt 
onder den invloed van het vuur, smelting, tot deeg en her
neemt door afkoeling, stolling, zjin vroegeren vasten staat. 
Door aanraking met vuur smelt het telkens op nieuw, doch 
voor water is het volstrekt ongevoelig. 

Klei en asphalt-niortels worden alleen in bepaalde ge
vallen verwerkt, die niet tot het kader van dit opstel be
hooren. Ik kom op de beide genoemde grondstoffen alleen 
in zoover terug, als tot vergelijking of tegenstelling met 
de andere nuttig zal blyken. 

Het meest algemeen gebruikelijke bindmiddel is de kalk. 
Het beginsel der verharding is daarby tweeërlei. Naar gelang 
van de geaardheid der kalk en van de samenstelling van 
den mortel versteent deze: 

a. Door opname van koolzuur uit de lucht, waardoor 
koolzure kalk ontstaat; het mortelwater speelt in dit proces 
de rol van bemiddelaar, maar neemt zelf aan de eindver
binding geen deel. 

b. Door scheikundige werking tusschen de bestanddeelen 
van de kalk of den mortel onderling, waarbij water gebonden 
wordt en het eindproduct kiezelzure kalk is. 

• c. Door beide oorzaken tegelyk. 
Wy' onderscheiden dienovereenkomstig luchtkalk en water-

of hydraulische kalk, luchlmortel en water- of hydratdischen 
mortel. 

Luchtmortel kan onder water niet hard worden. Daaren
tegen kan hydraulische mortel, mits van gepaste samenstelling, 
in de lucht uitmuntende diensten bewy'zen. 

Luchtkalk ontstaat door branden van zuivere koolzure 
kalk, wit marnier, schelpen; of van kalksteen, waarvan de 
nevenverbindingen in het vuur van den oven vervluchtigen 
(hardsteen). By het blusschen levert 1 HL. gebrande kluiten 
2 tot 3 en meer H L . droog kalkhydraat. 

Om hydraulische kalk te verkrygen is het een vereischte, 
dat de kalksteen kiezelzure aluinaarde (leem) bevat. Deze 
komt door het branden van den steen in zoodanigen toe-*-
stand, dat zy zich, zoodra water toetreedt, met de kalk 
(calciumoxyde), die uit het branden van den kalksteen ont
staat, tot kiezelzure kalk kan verbinden. 

By de hydraulische kalken hebben wij twee groepen te 

onderscheiden; ten eerste namelijk die, welke zich in ge-
branden toestand, evenals vette of luchtkalk door aanraking 
met water laten blusschen [Doorniksche kalk, kalk van 
Ohaudfontaine, Berzêe e. a.) By deze groep wordt geene 
byzonder groote hydrauliciteit aangetroffen; tot de krachtig
ste Belgische waterkalken van deze groep is de Doorniksche 
3e soort te rekenen ; tusschtn deze en de vette kalken, die 
geene de minste hydrauliciteit bezitten, zyn allerlei over
gangsvormen denkbaar. In het algemeen neemt de uitlevering 
by' het blusschen af, in. a. w. de kalk wordt magerder, 
naarmate de hydrauliciteit grooter wordt. By de 1'oorniksche 
kalk 3e soort is de uitlevering 1.5 tot 1.8. In Zwitserland 
worden deze hydraulische kalken, in tegenstelling met die 
der tweede groep lichte hydraulische kalken (chaux hydrau-
liques lëg'eres, leichte hydraulische Kalke) genoemd. 

De tweede groep der hydraulische kalken laat zich niet 
blusschen, maar levert, na gebrand en tot poeder gemalen 
te zijn, veel krachtiger hydraulische fabrikaten op dau de 
eerste. Producten, tot deze groep behoorende, zyn de zware 
hydraulische kalk uit Zwitserland, de chaux pulverisée, de 
chaux ëminnemment hydraulique cn de petits ciments uit 
België, het Romeinsch cement en het Portland cement. 

Het laatsgenoetnde, verkregen door het tot sintering toe 
branden van een innig mengsel van ongeveer 70° / ( ) kalk 
en 3 0 ° / 0 leem is de hoogste vorm van deze groep van 
materialen. 

Levert de steen na gebrand te zyn een ten deele bltisch-
baar en ten deele onbluschbaar product, dan wordeu de by 
het blusschen overblijvende kluiten met het door het blusschen 
verkregen poeder dooréengeraalen en heet het aldus verkregen 
materiaal chaux hydraulique mixte, gemengde hydraulische 
kalk. 

Sommige producten van de tweede groep zyn weinig of 
niet meer hydraulisch dan de Doorniksche waterkalk 3e 
soort, doch binden in den regel iets sneller dan deze. Tus
schen deze lagere vormen en de hoogste, het Portland 
cement, zyn weder alle overgangen denkbaar. 

Van vette kalk kan hydraulische mortel worden bereid 
door haar met kiezelzure aluinaarde te vermengen in den 
vorm van poeder. Zulke poedervorraige stoffen worden ce
menten of beter hydraulische toeslagen (in Duitschland ook 
Puzzolanen) genoemd. Als zoodanig komen in aanmerking 
tras. slakkenmeel, baksteenpoeder of brikkenmeel, enz. 

Slakkenmecl komt in deu handel met kalkhydraat vermengd 
voor onder den naam van slakkencement. 

Gips, d i. tot poeder gemalen en gebrande gipssteen, 
met water aangeroerd, verbindt, zich daarmede nagenoeg 
onmiddellijk tot eene vaste massa. 

Het versteeningsproces kan worden vertraagd door ver
menging van lijn poedervorinige of wel slijmachtige stoffen 
(lym, plantensljjm), die het voor de versteening gevorderde 
water ty'delyk vasthouden. 

In het algemeen gaat het vast worden van vuurvloeibare, 
zoowel als van nat-deegachtige lichamen gepaard met krimpen. 
Gipsbry maakt daarop eene uitzondering; zij zet uit bij het 
versteenen. Een glazen buisje, met gips volgegoten b.v., 
springt spoedig aan stukken. 

Het verschijnsel van te krimpen komt het sterkst uit by' 
vette potteklei. Vult men daarmede een vormranmpje, dan 
kan men nietterty'd eene krimpmaat in alle richtingen van 
15 w / 0 en meer waarnemen Plakt men niet zulk kleideeg 
twee metselsteen!'n aan elkaar, dan vindt men ze na verloop 
van tyd los op elkaar liggen met talrijke losse bonkjes 
harde klei ertusscheu; het krimpen heeft hier allen samen
hang doen verloren gaan. Kneedt men dezelfde klei met 
eene goede hoeveelheid zand dooreen en bezigt men liet 
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mengsel om twee baksteenen aan elkaar te plakken, dan 
blijft de samenhang tusschen steen en bindmiddel, ook na 
het droog- worden, behouden. 

Het gips uitgezonderd, kan geen der iu het vorig nummer 
genoemde bindmiddelen naar behooren verwerkt worden, 
zonder een zekeren toeslag van zand- of steengruis Vuur-
klei wordt vermengd met ohamotte in den handel gebracht; 
door giet-asphalt wordt, grindzand heengeroerd: in metsel
specie verwerkt men bij voorkeur scherp rivierzand, doch 
by gebreke daarvan kan om zoo te zeggen elk onzijdig 
steenpoeder dienen 

In mortels met kalkachtig bindmiddel voor metselwerk in 
de lucht is zand of steengruis een nooil/akelijk bestanddeel, 
in de eerste plaats, om de nadeelen van het krimpen tegen 
gaan, ten tweede, om den mortel poreus en toegankelijk 
voor de lucht te maken, waaraan het voor de versteeniug 
benoodigde koolzuur meet worden ontleend; eindelijk wordt 
de piijs van den mortel lager naar gelang er meer zand 
door heen wordt gewerkt. 

Voor omgaand metselwerk en voor bepleistering is veel 
zand in den mortel dus in alle opzichten voordeelig. Te 
veel zand kan er niet licht in worden bijgemengd, daar de 
mortel alsdan al spoedig te schraal wordt en de noodige plastici
teit mist. om hem te kunnen verwerken. Metselaars en stuka
doors zjjn dan ook in din regel veel minder geneigd om er te 
veel, dan om er te weinig zand in te doen. Moitels met 
zand erin vereischen veel zorgvuldiger dooreenverking om 
ze voor het gebruik geschikt te maken. Vette mortels 
daarentegen zijn ook onvoldoende en ongelijkmatig dooreen-
gekneed. nog plastisch genoeg. Van daar dat de grootere kos
ten, aan het gebruik van meer kalkachtig bindmiddel ver
bonden, in de werkelijkheid dan ook grootendeels opgewogen 
worden door het gemak in het werk en het dienovereen
komstig geringere arbeidsloon. 

In vette mortels bljjft op den duur veel kalk onversteend; 
in dien toestand houdt de kalk veel water; vandaar 
vochtige en uitslaande muren. In magere poreuze mortels 
heeft de versteeniug meer volkomen plaats; zy geven drogere 
muren eii de zouten, die bjj de verdamping van het water 
worden neergeslagen, blyven grootendeels in de holten van 
den mortel zelf achter. Vandaar dat op in inageren mortel 
gemetselde opgaande muren, zeer weinig uitslag wordt 
waargenomen. (Slot volgt.) 

I J Z E R E N K E R K . 

In de ijzerfabriek van R. P. WAAGNKB te Weenen is 
onlangs eene voor de Bulgaarsche kolonie te Const antinopel 
bestemde ijzeren kerk, een geheel uit ijzer geconstrueerd 
Godshuis, gereed gekomen. Bjj de door het Bulgaarsche 
Ministerie te Sophia uitgeschreven internationale prijsvraag 
voor dezen kerkbouw, was de Armenische architect J . S. 
AZNAPOUB met den eersten pry's bekroond en zyn ontwerp 
werd binnen een jaar in de bovengenoemde Weener ijzer
fabriek uitgevoerd. De eenvoudige, zoowel uit het oogpunt 
van knnst als uit dat van constructie, goed geslaagde kerk, 
heeft een grondvlak van 550 M 2 . ; er zyn 400 tonnen ijzer 
aan verwerkt. De gladde oppervlakken bestaan uit smeed
ijzer, de ornamenten uit gegoten yzer naar geciseleerde 
modellen. Schroef- en klinkbonten werden ten getale van 
ongeveer 4 millioen verbruikt. De in Byzanty'nschen stijl 
uitgevoerde kerk wordt opgesteld tegenover de keizerlijke 
werven van den Gouden Hoorn. De eene hoofdgevel is naar 
deze gekeerd, de andere, die ook den grooten, door zes 
kleine spitzen geflankeerden toren draagt, richt zich naar 
Stamboul. De toestand van den bodem te Constinopel maakte 

het noodig yzer als bouwmateriaal te kiezen ; bovendien wordt 
de kerk nog op een doorgaand paalroosterwerk opgetrokken ; 
aan de stadzjjde zyn de palen 16, aan den waterkant 26 
M. lang. De kerk kan 500 personen bevatten. Zy vertoont 
in hare uiterlijke kleur het karakter der metaai-constructie ; 
uien heeft haar niet het bedriegeljjk aanzien van een steenen 
gebouw willen geven. Het geheel is een meesterwerk; de 
onderdeelen zijn met bewonderenswaardige fijnheid uitge
voerd. Vooral de in elkaar gevlochten gnirlanden in de 
kroonlijst zy'n een waar kunstwerk. Het dak der kerk wordt 
door 64 zuilen gedragen, waarvan de kapiteelen eveneens 
als kunstwerken zyn behandeld. Ook de 30 torens zy'n van 
gegoten yzer. Oorspronkelijk wilde men het inwendige dei-
kerk met kleurige gebakken tegels en marmer bekleeden. 
maar men liet dit voornemen varen en koos daartoe even-
eeus yzer, waarvan de kleur echter met brons is afgezet. 
Tot regeling van de temperatuur erbinnen wordt tusschen 
den buitenwand en de binnenbekleeding eene isoleerlaag 
aangebracht. De gezamenlijke kosten der kerk beloopeu 
250.000 francs. (Dingl. Pul. Joum.) 

RÜVVIJZER-PRODUCTIE. 

Volgens de Oesterr. Xeitschr. zou d^ wereldopbrengst aan 
ruw-jjzer zich tusschen de jaren 1880 en 1893 in dien zin 
verplaatst hebben, dat, terwyl andere staten in dit opzicht 
aanmerkelijk zyn vooruitgegaan. Engeland achteruitgang 
vertoont. De volgende cyfers duiden de opbrengsten in 
tonnen aan : 

Engeland. N.-Amerika. Duitschland. Fiankry'k. 
1880. . . 7.749.000 3.835.000 2.729.000 1.725.000 
1893. . . 6.829.000 7.124.000 4.953.000 2.032.000 

W A T E R D I C H T E W E E F S E L S . 

Volgens eeu Amerikaansch octrooi worden dicht geweven 
stoffen, zooals dril. waterdicht door het bestryken met een 
mengsel van lynzaadbry met Spaansch wit, oker, krjjt, kalk 
of puimsteen. Het ljjnzaad wordt met water gekookt, uit
geperst en met een liter van het daardoor verkregen slijm 
100 gram poedervonnige stof aangemaakt. 

Als het volkomen droog is geworden, wordt het weefsel 
eenige raaien met lynolie bestreken, waaraan 21/i °j0 

byenwas en en weinig siccatief is toegevoegd. 

SLOOPEN V A N E E N S C H O O R S T E E N . 

Eene eigenaardige manier om een schoorsteen te sloopen 
wordt in de Deutsch Techn. Ztg. beschreven. De schoorsteen 
had 30 M. hoogte bjj 3 M. zijde. Aan de Noord- en West
zijden ervan werden steenen uitgebroken en de openingen 
met onderwigde planken ondervangen; deze werden vervol
gens met teer en petroleum terdege ingesmeerd en aange
stoken. Nadat het hout doorgebrand wa*, kwam het boven
stuk van den schoorsteen uit het lood, neigde naar het 
Noorden en stortte ineen. Tot op 20 M. hoogte was bet 
metselwerk in stukken tot 1 M. lengte toe uit elkaar ge
vallen; het bovenste stak lag geheel in puin. 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Janbettedingen worden tlecht» eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAASDAG 3 SEPTEMBER. 
Vclp. 7 uur. De architect VV. Honig, namens den heer A. J . 

Bolderdijlc, iu café Unie: liet bouwen vau vier woonhuizen op een 
terrein, gelegen aau de Hoofdstraat en den Sclininsclien Weg te 
Vclp, in 4 perceelen en iu massa. 

Harlingen. Het gemeentebest..: het vernieuwen cn herstellen 
van walbescboeüngen. 

D1NSUAU 4 SEPTEMBER. 
Enschedé. 12 uur. De heer O. J. vau Heek, ten kantore der 

tinna van Heek eu Co.: het bouwen van een mestliuis op het 
erve de Keizer in Hoekelo. 

Middelburg. 12 uur. De directeur der directe belastingen, 
invoerrechten en accijnzen, ter. zijnen bureele: het onderhouden 
en herstellen van de gebouwen en aanboorigbeden van 's rijks 
belastingen te Hansweert en le Batb, van af den dag der kennis
geving van de goedkeuring der aanbestediug tot en met 31 Maart 
181)7, in 2 perc. begr. Iste perc. f 4960; side perc. f 1425. 

Utrecht. 10 uur. De genie: Het doen van herstelling ea ver-
tcteriugeu aan de kazerue van het korps Genietroepen aldaar. 
Begr. f Si/00; onder beheer der genie aldaar. 

's-Gravenhage. 10 uur. De architect 1. H. Esbuijs, in het 
Z.-H. koffiehuis: het houwen van een becrenbuis op het terrein 
Duinoord aan hel Sweeünckplein aldaar. 

WOENSDAG 5 SEPTEMBER. 
Drachten (Fr.) Het gemeentebest. van Sniallingerland: Het ver

bouwen der school en ond>rwijzerswouing te Opeinde met het 
bouwen eener hulpscliool aldaar; aanw. 3 Sept.'sin. 11 uur, biljetten 
inzenden uiterlijk 5 Sept. 'sro. 11 uur. 

DONDERDAG 6 SEPTEMBER. 
Enschedé. 12 uur. De architect 6. Beltman A.Gz. in het hotel 

de Graaft': het bouwen van een club-gebouw aan den Gronauscben 
weg nabij het Wooldrik ; aanw. 'sm. 9 uur. 

VRIJDAG 7 SEPTEMBER. 
Breda. 11 uur. De genie, ia het koffiehuis de Beurs van Breda: 

het doen van voorzieningen aan militaire gebouwen te Breda, onder 
bcbeer der genie aldaar, begr. f 1000; biljetten inzenden C Sept. 
's nam. 3 uur op het bureel der genie, boven de hoofdwacht; aanw. 
4 Sept. 'sm. 11 uur, in de kazerne op het Nonnen»eld. 

's-Gravenhage. 1 uur. Het ministerie vau waterstaat handel en 
nijverheid aan bet lokaal Binnenhol: het berstelleu en verbeteren 
van rijkstelegraaflijnen in de provinciën Noord-Holland cn Utrecht; 
begrooting f 1190. 

's-Gravenhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat handel 
en nijverheid: het herstellen eu verbeteren van Rijkstelegraaflijoen 
in de provincie Friesland en Overijsel, begr. f 1S45. 

Owingeloo (Dr.) 2 uur Het bestuur der coöperatieve vereeniging, 
ten huize van mej. de wed Greve: het bouweu van eene stoom
zuivelfabriek met daaraau verbonden directeurswoning en afzonder
lijke schuur op een vrij terrein aldaar; aanw. 3 Sept., nam. 2 uur. 

Middelburg. 10 uur. Het ministerie vua binnenlandsche zaken, 
aau bet gebouw van het prov. bestuur: het maken van een steenes 
ziekenbarak op het voormalig fort de Ruyter te Vlissingen, be
grooting f 5550. 

MAANDAG 10 SEPTEMBER. 
Delft. 2.30 uur. De commissie voor de gemeente-duinwater

leiding, ten kantore der gasfabriek: liet bouwen van een ketelhuis 

met rookkanaal op het terrein van het pompstation ouder de 
gemeente Monster. 

Delft. 2 uur. De commissie voor de gemeente-duinwaterleiding, 
aan het kantoor der gasfabriek: het bouwen vau een watertoren 
nabij de stad. 

VRIJDAG 81 SEPTEMBER. 
Groningen. 12 uur. Het ministerie van waterstaat, bundel eu 

nijverheid aan het gebouw van het nrov. best.: het vergrooten der 
sluiswacblerswoning bij de Nieuwe Statenzijl, behoorende tot de 
zeewerken in de prov. Gron , begr. f 1900. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Kokhuizen. Het maken van een brugje, duiker eu schoeiing. 

Laagste C. Liefhebber aldaar voor f 6065, gegund. 
's-Gravenhage. Het bouwen van twte houten bergplaatsen voor 

springmiddelen nabij de Tolkamer in de geuieenle Herwen en Aerdt. 
Laagste G. Muskeus te J.obilli voor f 2671. 

's-Uraveuhage. Het bouwen van eeu woonhuis op het terrein 
Duinoord aau de Groote HertoginneUun. Laagste F. VV. Geurden 
te Apcldooru voor f 13.600, nog niet gegund. 

's-Uravenhiige. Het bouwen vau eene dubbele stokerswoning 
met schuurtje nabij bet Hijksstoomgemaal aan den Arkehchen dam 
eu daarmede in verband staaude werkeu, b-h. tot. dc werken van 
het Merwedekanaal, bez. de Lek, prov. Zuid-Holland. Laagste L . 
J. Schaap te Gorinchem voor f 6S2S. 

's-G ra ie ii ha ge. De uitvoering »an werken BBU post- cn telegraaf
gebouw te Rotterdam. Laagste A. van den Bogert te Botterdam 
voor f C056. 

's-Uraveiihngc. Den bouw van een post. cn telegraafkantoor met 
directeurswoning en bijkomende werken te 's-Hertogeubosch. Laagste 
K. F. Kleyn te Heusden voor f 40.972. 

Groningen. Het bouwen vau een krankzinnigengesticht met 
annexe gebouwen en inrichtingen te Zuidlaren, voor rekening van 
de „Vereeniging lot Chr. verzorging van krankzinnigen eu zenuw
lijders in Nederland". Laagste J. S. Faber tc Liorssens voor f172.149. 

Helder. Het vergrooten van het zoölogisch station aldaar. Laagste 
J. F. Philips aldaar voor f 7800. 

Oldebovc. Het uitbreken en bervloeren van de balsteenbestrnting 
iu het dorp Niehove en het maken van een klinker looppad in 
dezelve. Laagste J. Sipkeus te Niezijl voor f 360. 

Oudshoorii. Het gedeeltelijk bestraten van en het verrichten vaa 
verdere werkzaamheden aan de wegen. Laagste C. Bikhorst te 
Bodegraven voor f 2399; gegund aan E. J. Bruggemau aldaar 
voor f 24S0. 

Reukuui. 1. het venen der buitenverfwerkeu en het verrichten 
van verschillende andere werken aan het gemeentehuis, brandspni-
tenbuiijes te Oosterbeek. Langste C. Jansen te Oosterbeek voor 
f 287, gegund; 2. het verrichten van timmer-, metsel- en verfwerken 
van verschillende gemeentegebouwen enz. te Renkum. Laagste F. 
en J. van Soberrenburg aldaar, voor f l69, gegund; 3. het onderhoud 
vau de schoolgebouwen met de daarbij behoorende meubelen en wonin
gen te Oosterbeek en Renkum toten met 31 December 1895 ; A. ts 
Oosterbeek. Laagste T. Gazenbeek te Oosterbeek voor f215, gegunJ; 
li. te Renkum. Laagste F. eu J. van Scberrenbuig voor f 179. 

Utrecht. Het bouwen van een afdeeling voor onrustige lijders 
der le en 2e klasse. Laagste H. J . Jurgens te Naardeu voor 
f 26.875. 

Wolvegn. 1. bet bouwen eener lagere school tc Oldeholtwolde. 
Laagste H. van der Bosch te Oosterwolde voor f 4050; 2. het 
leveren der meubelen in voornoemde school. Laagste J. Bosnia aldaar 
voor f 638. 

A D V E R T E N T I E S . 

Gedeeltelijke Bereiding, 
<REOSOTEEBING. 

BURNETTEERING. 
KVWISI I K l \ 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL. 

C . G i p s G z o o n , 
D O R D R E C H T . (71) 

W. J. \ \ I I s s i \ o 
Nieuwendijk 111 te AMSTERDAM, 

fabriceert geykte DUIMSTOKKEN, twee 
en vyf M E T E R L A T T E N , Stalen MEET-
K E T T I N G E N , B A K E N S , JALONS, 
koperen en stalen PEILLIJNEN, PEIL-
L O O D E N , P E I L S T O K K E N , PEIL
SCHALEN, enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PA88ER000ZEN, 
TeekeubehoeftencnOptischelustrnmenten, 

EQUERRES, PRISMA'S. ENZ. 

Houtbereiding tegen bederf, 
KY AMISEERIMRICHT IMG. 

II. L E N S I N K , 
A R N H E M , 

levert p a s k l a a r g e k y a n i s e e r d 
(rot- en z w a m v r i j ) (13) 

Rasterwerken, schuttingen. 
BROEIBAKKEN, VLOEREN, 

YLOERRIHREN, ent. eni . 
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F O L K E R S & Co. 
middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwamvormiiig enz. 

Engelsche en Belgische A A R D E B U I Z E N . 
Directe aanvoer (, I | » S | » L . \ \ k l \ 

VAN EN 

PORTLAND CEMENT. 
Merk: Knight Bevan & Stnrge. 

Merk: Djjckerhoff & Söhne. 

MOSSTEEXEN 
voor ligte muren, plafonds, enz. 

DRIJF-, VUUR- EN METSEL-
STEENEN. 

A M S T E R D A M . R A P E IN B U R G 2 9 . 

ENGELSCHE, DUITSCHE, FRANSCHE 
en HOLLANDSCHE 

TROTTOIR-. VLOER
EN WANDTEGELS, 

in v e r s c h i l l e n d e dess ins 

DAKPAPIER, A S P H A L T 
EN VEBDEBE 

B O U W .11 A 'I' li It I A E E M . 

tiroote v o o r r a a d . 
V A N 

STALEN BALKEN 
i n al le courante profielen 

op lengten van 5 tot 

12 M r . , o p k l i m 

mende met 

/i 
Wegens 

grootere 

draagvermogen 

k u n n e n lichtere pro-

en i n staal gebezigd 

worden, waardoor stalen 
bulken voordeeliger i n het ge-

r u i k z i jn dan ijzeren balken. 

H. E. OVING 
74 Haringvliet, ROT 

D E L I N T & C ° , ROTTERDAM. 
NIEUWE HAVEN N°. 39 N.Z, 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
(59) Vraag dessins enz. 

PORTLAND CEMENT. 
„JOSSON Co." 

H O O F D - V E R T E G E N W O O R D I G E R 
voor Nederland en Indien 

LICHTDRUKPAPIER. 
Zwaar, Prima kwaliteit, zeer gevoelig, 
rol 1 X 10 Meter . . f 6 . -

„ 0.75 X 10 Meter . . f 4 . -

H. J. T. MAT V E L D , 
Schrijf- en Teekenbehoeften, (56) 

Wagenstraat 27 , Den Unas. 

! Jr., (741 
11ui» \>i. J 

Stoom Jalousiën Fabriek 
A. E. BRAAT. Huizen en Bloemenkassen. 

Handel in Bouwmaterialen. 
\dres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 118 

AMSTERDAM, A . E . B R A A T .Fokkt-
Simonzstraat 74. (66) 

L A « E PRIJZEN. (73> 

S. B R U I G O M , 
AMDS KM. 

De Portland-Cement-Fabriek 
V A X 

Gouden 
STAATS-

WEDAILLE. 

MEDAILLE 

Brttlau 1169, 

DYCKERHOFF&SOHNE 
te A m ö n e b u r g hij WK It UK II ad Rijn. 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 
voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der Fabriek: 000.000 vaten per jaar. 
MafrazMnhouders in de voornaamste steden. 

GOUDEN 
MEDAILLE 

hoogste 
onderschei

ding in den 
internatio

nalen wed
strijd, te 

Arnhem 1879. 
(32) 

Dflsseldorf. 
mi, 

MEDAILLE 
van 

Verdienste 
Weenenl873 

GOUDEN 
MEDAILLE 
Offenbach 

a/M. 1879. 

DIPLOMA A, 
Eerste pr(js 

voor uitmun

tend 

fabrikaat 
Kassei 187a 

STOOM-BOEKDRUKKERIJ 
TE 

MAASSLUIS, 
is er geheel op ingericht om 
alle soorten van D R U K W E R 
K E N met den m e e s t e n 
s p o e d tot zeer billijke prij
zen te leveren. 

Inzonderheid aanbevolen 
voor het drukken van 

BESTEKKEN 
met daarbij beboorende 

TEEKENINGEN. 

K 
L E I D E IN. 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

S C H B E P 8 B 0 U W W E R F 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooteu-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeewerken, 
A N Iv Tt S, 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met c e r t i f i c a a t vnn I j l o y d ' s 

en B u r e a u V e r i t a s . 

P. DOLK «ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT& ZOON te Maassluis. 

ONZE BOUWMATERIALEN, 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - , 

W I T - , KRISTAL- , BBOEI en M E L K -
ö L A S. 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

RANDEN. 
GEBOGEN G L A S en D A K P A N N E N . 

Lenzen- )n Patrijspoortglazen. 
(67) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is (geheel (gereed 

voor het (gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zjj is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK . ,KRAAI JENBURG 
(70) Hij-wijk (Z.-H.) 

1. C . K E T E L , 
I N 

BOUWMATERIALEN, 
R O T T E R D A M , 

Nieuwe Haven N.Z. No. 53, 
Kalkblusgc herfj en ligplaats der 

'«"hepen BOEREGAT bij de Oostpoort. 

«F. A . 

beschreven door 

• v a n d o x " K L l o e 

Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid flS.—. 
„ „ gebonden „ 21.ï>0. 

B E O O It I) E E E I N E \ . 

. . . . M e t groote u i t v o e r i g h e i d en voorliefde teekent de schr i jver het steenbakkersbedri j f 

met a l de daartoe noodige w e r k t u i g e n , b l i j k b a a r met liet oog op aankomende indufltrieelen, v o o r 

w i e n hi j z i jn hoek even goed heeft geschreven als voor b o u w k u n d i g e n , iets wat laatstgenoemden 

moeten bedenken, i n d i e n hen dat w a t te u i t v o e r i g v o o r k o m t en zij l iever een meer verge l i jkende 

beschouwing v a n bouwmater ia len hadden gewenseht, w a t men- echter moet erkennen, dat z i j n 

eigenaardige moeie l i jkheden heeft. 

V o o r hem die i n Indié' echter d i k w i j l s z i j n eigen m a t e r i a a l moet zoeken of v e r v a a r d i g e n , z a l 

daardoor d i t boek menige nutt ige a a n w i j z i n g bevatten. 

. . . . J u i s t de onbevooroordeelde onderzoekingen, die den heer V a n der K l o e s g e m a a k t 

heeft op 1 •-' gebied der b o u w m a t e r i a l e n , m a k e n z i jn boek b e l a n g r i j k 

(Bouwkundig Weekblad.) 

. . . . Is het voor den j o n g e n ingenier en opzichter v a n bi jzonder veel w a a i d e op een 

voor hen b i j n a onbekend v e l d te w o r d e n voorgel icht door iemand, die ri jpe e r v a r i n g aan breed

voerige studiën paart, ook h u n n e oudere vakgenooten zu l l en evenzeer als vele aannemers, 

werkbazen en handelaren, gaarne een w e r k ter h a n d nemen, dat i n zoo aangenamen en bevatte-

l i j k e n v o r m een r u i m overz icht geeft v a n wat de p r a k t i j k h i e r en elders tot op heden 

heeft uitgewezen of een theoret isch onderzoek v a n de bouwstoffen met j u i s t h e i d k a n doen 

voorspel len Ingenieur.) 

. . . . I n de tie afdeeling w o r d t het h o u t beschreven. Dat over d i t be langr i jk m a t e r i a a l 

heel wat te zeggen val t , is e lk b o u w k u n d i g e bekend, en velen onzer k u n n e n geacht worden met 

de eigenschappen der verschi l lende houtsoorten en het g e b r u i k e r v a n v o l k o m e n o p de hoogte 

te z o n . De heer V a n der K l o e s deelt omtrent deze bouwstof zooveel wetenswaardigs mede, d a t 

elk v a k m a n er voordeel en leer ing u i t k a n t r e k k e n (De Opmerker.) 

. . . . V o r m t de w e r k k r i n g , w a a r i n dc schr i jver geplaatst is, de geschiktste gelegenheid 

om d c r g e l i j k e n veel omvattenden arbe id naar wensch te vol tooien, het reeds verschenen gedeelte 

bevestigt z u l k s en erkennen wi j gaarne, dat d i t het meest vo l ledige is wat over mater ia len-

kennis in den laatsten t i jd is gezegd. 

De fabricage w o r d t zeer u i t v o e r i g besproken en daarbi j met t a l r i j k e figuren toegelicht, zoodat 

daardoor de ui tgave een onmisbare gids is v o o r a l l e n , d ie grondige k e n n i s der mater ia len wen
schen te v e r k r i j g e n . Het vormt een n u t t i g boek, dat door a l l e n d ient gekend te w o r d e n en 
waarvoor de schri jver waar ' leer ing verdient . 

. . . . daarbij i n gebruik , p r i j z e n , k o r t o m al les wat met de industr ie i n v e r b a n d staat 

en geeft het 't meeBt vol ledige tot op heden (Vademecum der Bouwvakken.) 

. . . . Wij durven dit w e r k dan ook gerust aan a l l e n , d ie iets met het b o u w v a k hebben 

uit te staan, aanbevelen. Allen zullen er ongetwij feld nut u i t t r e k k e n 

(Algemeen Nederlandich Advertentieblad.) 

. . . . Het met zorg behandelde w e r k k o m t niet e n k e l den eigenl i jken bouw-, w e r k t u i g 

en scheepsbouwkundigen ten goede, m a a r ook allen, die door h u n h a n d e l en bedri j f met dort 

vakken in aanraking komen. 
. . . . Het boek doorbladerende, w o r d t men telkens getroffen door den pract ischen zin 

van den samensteller en zijn cenvoudigen, duidelijken schri j f trant . . . (Het Handelsblad.) 

. . . . Voor den ingenieur en den architect mag het boek van den heer V a n der K l o e 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 v r u c h t 

worden geraadpleegt. De uitvoering is waarlijk keurig cn doet do firma V a n der Endt & Zoon 
alle eer aan. De prijs is zeker beneden de waarde van het boek 

(Dagblad voor Zuid-Holland en 'i-Oravenhage.) 

file:///dres
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< \ ü n o i I\I u i 
„Van Baerle", 

E E M <» K A <« K N T K N v«or 
!>t dYilaiul en Koloniën: 

G\ M. BOKS ijr Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) <* i i v.. 

Alle soorten van 

ZAGEN 
WERKTUIGEN 

vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de Jijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J. D. DOMINICUS & S ó H N E . 
te Bemsche id -V ier inghausen ( B h e l n l . ) 

Nederlandsche Verzinkfabriek, 
VAN DER LINDEN & Co. - DORDRECHT. 

A L G E M E E N 
BOUWSYSTEEM. 

LEK VRIJE 
Dak- en Zjjbekleeding. 

Houten of IJzeren RAAMWERK, 
I K I - A - I F I P I E I L S r , G E B O T J W B 1 T , 

A F D A K E N , B R U G G E N , S C H U T T I N G E N , B E S C H O E I I N G E N , D R O O G - I N R I C H -
T 1 N G E N voor tropische producten, K O L L E N D E K A P P E N voor S teenoven» 
en Kol'fiev loeren, L O S S E P L A T E N speciaal ter vervanging van riet
matten voor steenovens, enz. in alle afmetingen en voor alle doeleinden, opgesteld 
in NBDKBLAKD of KOLONIËN; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enke le dagen. G E G A L V A N I S E E R D I J Z E R E N , ook gegolfde P L A T E N . 

P L A N N E N en B E G R O O T I N G E N worden opgemaakt voor elk gevraagd 
doel. O P G E S T E L D E C O N S T R U C T I E S ter bezichtiging. 

CATALOGI op aanvraag franco en gratis. ( 58 ) 
A t i E N T E N G E V R A A G D . 

Gevestigd in 18*2. (55) 
' Vraag de geïllustreerde Prijscourant 

welke wy U gratis en franco toezenden 

H O U T H A N D E L 
F. & A. VAM DEK 

Pitch-Pine Parketvloeren 
f 1.15 per M a . 

LINDEN. - Dordrecht. 
Pitch-Pine Heiningen 

geheel gereed afgeleverd ƒ'2.10 per M'. 

sctie en Electrische LIFTEN, 
F R E D . S T I E L T J E S & C o . , 

K e i z e r s g r a c h t 7 4 5 , (78) A m s t e r d a m . 
JAN HAMER & Co,, 

Heerengracht 583 by de Utrechtsche straal, 
A M S T E R D A M . 

LIFTEN. - KRANEN. 

Transporteurs. - Elcvatenrs. 
T A K E L S . (63> 

DOMMEKRACHTEN. - VIJZELS. 

LEONARD SLIGCHER, Honnickendam. 

V 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
uitmuntend fabrikaat en billijke prijs. (76) 

Tweede Jaargang No. 36. Zaterdag 8 September 1894. 

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

Advertent l ë n ia dit blad kotten van 1—6 regels 
00 cents, iedere regel meer 10 cent». Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgevers i 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
MAASSLUIS. 

Alle a d v e r t e n t i e » in ARCHITECTURA opgenomen 
worden gratis geplaatst in DB AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Smedet, 
Ververs, eni. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

G R O N D R E G E L S V O O R D E S A M E N S T E L L I N G 

V A N M O R T E L S . 

(Eene repetitiej 

(Slot.) 

Sterke trasmortel. De ervaring heeft geleerd, dat een 
mengsel van gelijke maatdeelen tras en drooggebluschte kalk 
(overeenkomende met 1 tras op 1j2 kalkdeeg) eene uitmun
tende metselspecie oplevert voor waterdicht werk. Door meer 
kalk wordt deze specie in geen enkel opzicht verbeterd. 

Ten onrechte wordt de sterke trasmortel algemeen ver
werkt in trasramen. Men vergeet daarby, dat het tras er 
in te geringe hoeveelheid in voorhanden en ook te fijn van 
korrel is om het krimpen van den mortel te beletten. Van 
daar dat de voegen losraken en mettertijd uitvallen, een 
verschijnsel, dat bij tal van trasramen waar te nemen valt. 
Evenmin moet deze mortel voor grondkeerende muren boven 
water aangewend worden. (-J-) 

Door bijvoeging van 1 deel zand bij gebruik van schelp
kalk en l * / 2 tot 2 deelen zand bij gebruik van vette 
steenkalk wordt aan de waterdichtheid van den mortel 
geen afbreuk gedaan. 

Sterke basterdtrasmortel van gelijke maatdeelen schelpkalk, 
tras en zand, of van 1 vette steenkalk, 1 tras, l ' / 2 tot 
2 deelen zand, behoort dus tot de volstrekt waterdichte 
mortels gerekend te worden, d. w. z. tot diegene, waarbij 
het bindmiddel — in dit geval de kalk met de fijnste deelen 
uit het tras — de ruimten tusschen de zandkorrels volkomen 
opvult. Dit is de aangewezen specie voor trasramen en 
waterbouwkundige werken. Voor opgaand metselwerk znn 
zulke dichte mortels niet aan te bevelen. Men neme daartoe: 

Slappen basterdtrasmortel. Ten einde veel zand daarin te 
kunnen verwerken dient het kalkgehalte iets vergroot te 
worden. De ervaring heeft — geheel in overeenstemming 
met de theorie— geleerd, dat de verhouding van 2 kalk, 
1 tras, 3 tot 4 deelen zand by schelpkalk en 4 tot 5 
deelen zand by vette steenkalk in alle opzichten goed is, 
spoedig droge muren en weinig of geen uitslag geeft. 

Deze mortel is niet enkel dienstig voor buiten-, maar 
evenzeer voor binnenmuren en beraping. Men neme daarby, 
zooveel zand, als mogelijk is zonder aan de verwerkbaarheid 
van den mortel te kort te doen, d. w. z. voor de metsel
specie de grootste der hiervoren opgegeven hoeveelheden, 
voor raapmortel des noods iets minder. 

(f) Bij provinciale waterstaatswerken in do nabijheid van Delft 
heb ik nog «dór de oplevering werklieden dagen achtereen bezig 
gezien met het uithakken en op nieuw invoegen van het nieuwe 
"•etselwerk. 

Het is een dwaalbegrip, dat trasmortel voor binnenwerk 
nadeelig zou kunnen zyn; wa:.r de inuuruitslag door het 
yzeroxyde van het tras geelachtig bruin gekleurd wordt, 
ligt de oorzaak daarvan in het gebruik van te vetten 
mortel. Muuruitslag behoeft er binnenshuis om zoo te zeggen 
in het geheel niet voor te komen. 

Kalkmortel. Voor mortel uit enkel kalk en zand bezige 
men geene andere dan hydraulische kalk. Kalkmortel van 
vette of Iuchtkalk bereikt slechts zeer geringe vastheid. 
Men kan dit telkens waarnemen, als oude binnenmuren 
worden afgebroken. Dit is doorgaans het gevolg van het 
gebruik van te veel kalk, waardoor de mortel te dicht 
wordt om van binnen lucht (koolzuur) op te nemen. Van 
daar dat men in tien- en honderdtallen van jaren oude 
mortels nog herhaaldeiyk onversteende kalk heeft aange
troffen. 

Doch ook als men de mortel schraal genoeg maakt, wordt 
geene noemenswaardige vastheid bereikt. 

Kalkmortel van hydraulische kalk is ook met voordeel 
voor buitenmuren en beraping te gebruiken. De vastheid 
is iels geringer dan die van trasmortel van geiyken prys, 
maar men krygt er even droge muren mede. Men neme 
niet minder dan 3 zand op 1 kalk. Deze mortel is, mits 
goed dooreengewerkt ook nog juist plastisch en kleverig 
genoeg voor raapwerk. 

Voor fundamentwerk zyn dezelfde mortels voldoende als 
voor opgaand werk. Doch in het algemeen en vooral by 
fundeeringen op staal in niet zeer vaste bodems, verdient 
het aanbeveling minder zand aan te wenden ten einde 
grootere vastheid te bereiken en daardoor van het funda
ment meer één onverbreekbaar geheel te maken, in staat 
om het gewicht van den bovenlast gelijkelijk over den on
dergrond te verdeelen; poreusheid is hier geen voordeel en 
met muuruitslag heeft men geene rekening te houden. 

Al de hiervoren genoemde mortels kunnen door Portland-
cementmortels vervangen worden, doch nooit anders dan 
met vry aanmerkelijke prijsverhooging. Daartegenover staat 
het voordeel, dat Portland-cement-mortel sneller versteent, 
wat met het oog op vorst of hoogwater van belang 
kan zyn. 

Om van Portland-cement een volstrekt waterdichten mor
tel te bereiden, mag men op i deel cement niet meer dan 
2, op zyn allermeest 2 1/, deelen zand by mengen. Zulke 
mortels verkrygen eene overmaat van vastheid, die nergens 
nuttig voor is, daar de aanhechting aan den steen en dus 
ook de vastheid van het uetselwerk als zoodanig er niet 
naar evenredigheid door wordt vergroot. 

Het is daarom rationeeler iets meer zand aau te wenden, 
in het belang van de waterdichtheid eenige vette kalk 
by te mengen en een mortel te verwerken van 1 cement, 
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I kalk, 3 zand. Door vermenging met kalk wordt het 
cement zelf niet verbeterd, maar de hoeveelheid bindmiddel 
en daardoor soms ook de vastheid nog vergroot. 

Voor werk in de lucht zijn vette Portland-cement-mortels 
volstrekt af te raden, met het oog op de kans van terug
gang in vastheid, tengevolge van gebrek aan water. Iu geen 
geval moeren b. v. trasramen minder dan 3 deelen zand op 
1 cement worden verwerkt. Om de smijdigheid en de ver
werkbaarheid te bevorderen, kan men er des verkiezende een 
weinig vette kalk bij voegen, b.v. 1 cement, */, kalk, 
1 zand. Het is geenszins rationeel in dit geval schelpkalk 
of hydraulische kalk te bezigen, daar het eenig en alleen 
om vermeerdering der smijdigheid, vetheid te doen is. Men 
moet echter niet meer kalk toevoegen dan strikt nuttig 
is. anders stuit men weder op het bezwaar vau krimpen. 

Voor opgaand muurwerk geldt voor Portland-cement, 
zoowel als voor trasmortels de regel, dat zij niet dicht, 
maar poreus moeten zijn. Men moet dns ook hier veel zand, 
doch om aan het daardoor veroorzaakte gebrek aan smij
digheid tegemoet te komen, ook iets meer kalk toevoegen. 
De ervaring heeft geleerd dat mengsels van 1 Portland-
cement, 2 vette kalk en 10 tot 12 zand zeer bruikbaar zyn. 

Voegen. Elke der hiervoren genoemde mortels kan zonder 
bezwaar als voegspecie worden gebezigd by het erin uit
gevoerde metselwerk, mits hg met zoo weinig water mogelyk 
dooreengekneed worde tot, de consistentie van versch gegraven 
tuinaarde en de voegen, in plaats van rugsgewys uitspringend, 
een paar mM. binnen den dag van den muur teruggehouden 
worden. 

Plafond- en wandbepleistering. Zooals hiervoren reeds is 
opgemerkt, zgn de magere trasmortels, zoowel als de kalk
mortel van waterkalk by uitstek geschikt tot muurbepleistering. 

Voor bepleistering van rietwanden en plafonds kunnen 
zy, vooral als de oppervlakken groot zgn, bezwaarlyk schraal 
genoeg gehouden worden om het ontstaan van krimpscheuren 
geheel en al te vermyden Daartoe trekke men dan ook by 
voorkeur party van de eigenschap van de gipsspecie van 
bg het verharden in omvang toe te nemen. Plafonds van 
welbereiden gipsmortel kunnen niet scheuren door krimpen; 
die, waarin zich krimpscheuren voordoen, bevatten overmaat 
van kalk. 

Kalk in gipsmortel heeft geen andere bestemming dan 
tydelgk vasthouden van het water, dat het gips noodig 
heeft om te kunnen versteenen; elk ander fijn poeder (klei, 
meel, enz. zou evenzeer dienst kunnen doen. Men neemt 
kalk, omdat deze goedkoop en vooral ook omdat zg zuiver 
wit is; waar grootere hardheid wordt verlangd, bezigt men 
marmerpoeder {stuc lustre). 

Een goede raapgrond, niet enkel op riet, maar ook op 
tengels, wordt verkregen van 1 gips, */ i drooggebluschte 
kalk, 1 zand. Voor afpleistering en trekken van lijsten 3 
gips met 4 stuifkalk. ' v D. K. 

S P I R A A L G E W E L D E PIJPEN. 

In de vergadering van het Verein deutscher Eisenhutten-
leute, den 15 Juli j.1. te Dusseldorp gehouden, hield de 
Geh. Banrath H. EHRHARDT aldaar eene interessante voor
dracht over de fabricatie van spiraalgewelde buizen. Het 
volgende is ontleend aan het verslag dier vergadering in 
Stahl und Eisen van 1 Augustus j.1. 

De spiraalpypenfabricatie is eene van de ondste methoden, 
die voor het maken van pgpen in practijk zgn gebracht. 
Zoo werden damastloopen nit weiijzer en puddelstaaldraad 
gewonden en vervolgens geweld. Spreker heeft zelf bijge
woond, dat in het Thüringer Wond te Suhl en Zella St. 
Blasii voor 40 tot 45 jaren geweerloopen geweld werden, 

door spiraalsgewyze gewonden banden in houtskoolvuur op 
welhitte te brengen en over een doorn met een zeer snel 
bewegenden staarthamer, een zoogenaamde pyphamer, aaneen 
te wellen. Deze en eenige daaraan verwante wyzen van 
werken zgn in Thiiringen en ook te Luik tot in de laatste 
jaren in zwang gebleven. 

Eerst met de opkomst der gietstaalbereiding ging men 
ertoe over pgpen uit volle staven uit te boren. De begin
selen van deze nieuwe methode om loopen te vervaardigen, 
reiken tot iu het jaar 1845 terug. Ten dien tg de begon 
men met het maken van loopen voor jachtgeweren en buksen; 
spreker weet zich uog goed te herinneren, hoe een bloed
verwant van hem, werktuigkundige in Thuringen, later zgn 
leermeester, voor het uitboren van een geweerloop, trouwens 
uit toen zeer hard gietstaal 3 tot 4 Thaler ontving. 

In het jaar 1852 liet een beroemd buksenmaker een 
dubbelen loop uit gietstaal, uit één stuk gesmeed, voor de 
Londensche tentoonstelling uitboren; het was in zyne soort 
een meesterstuk. In het jaar 1856 of 1858 heeft vervol
gens de uitvinder van het zundnaaldgeweer N. vos DRKYSK 
te Sömmerda, het wellen der geweerloopen laten varen en 
in het groot militaire geweerloopen uit gietstaal voor 30 
Pfennige per stuk uitgeboord en bg het legerbestuur inge
voerd. Als jongmensch woonde de heer EMRHAKDT 4 jaren, 
in dienst bg den heer VON DRETSE , de bedoelde proef
nemingen bij, zoodat hg uit eigen aanschouwing spreekt. 

Spreker vertoonde nu eerst monsters van volgens eene 
nieuwe methode vervaardigd damaststaai, alsook van het 
tusschenfabricaat daarvan, welk laatste uit in conische vor
men geperste en geribde ronde stnkken plaat bestaat en ging 
daarna over tot de eigenlijke spiraalpypfabricatie; eene 
groote verzameling van zulke pgpen van 15 tot 60 cM. 
middellgn was in den tuin van het gebouw tentoongesteld : 
daaronder was eene vlaggenstok van ongeveer 20 M. lengte, 
verder een gewelde ~ steun enz. Hg herinnert eraan, dat 
men ook in Amerika door de fabrikatie van geweerloopen, 
zooals deze reeds sedert eeuwen in Duitschland werd uit
geoefend, tot deze nieuwe pgpenfabricatie is gekomen, echter 
zonder dat zy daar recht tot bloei is geraakt. 

De eerste aanleiding tot het vervaardigen van spiraal-
gewelde pgpen van grootere middellijnen gaf, zooals reeds 
vermeld werd, de vroeger gebruikelijke fabricatie van ge
weerloopen. Deze methode noopte in de jaren 1877 en 1878 
een zekeren heer ROOT in die richting pogingen in het werk te 
stellen. Hy bouwde tot dit doel eene machine, die in 188(3 
in werking kwam, echter zonder dat er ook zelfs maar eenigs
zins bevredigende resultaten mede werden bereikt. De 
langste op deze machine vervaardigde pijp was 3 M. bij 
eene middellgn van 20 cM. De gemaakte proefstukken moch
ten echter bgna geen pypen heeten, daar zy op den wei
naad aanmerkelyke ondichtheden vertoonden en zelfs by 
geringen druk onbruikbaar bleken te zyn. In December van 
het jaar 1886 werd te East Orange by New-York eene 
Amerikaan8che maatschappij opgericht, om de nieuwe methode 
in toepassing te brengen en eene grootere fabriek gebouwd. 
De maatschappij liet de proeven voortzetten en eene nieuwe 
pypenmachine bouwen, waarby party zon getrokken worden 
van de ervaring, met de eerste toestellen opgedaan. Het 
resultaat was echter nog geringer, daar het in het geheel 
niet gelakte op de nieuwe machine pypen te wellen. Toen 
alle pogingen om de machine aan den gang te brengen 
nutteloos bleken, besloot men het ook met deze machine op 
te geven en eene derde te boawen. 

Tendezertgd trad een nieuw ingenieur, de heer GBKEK 
bij de Maatschappij op, wien de oplossing van het vraag
stuk na langdurige proeven eindelijk ten deele gelakte. Hij 
bouwde de hiervoren genoemde derde machine, alhoewel 
met hetzelfde negatieve resultaat. In weerwil van dezen 

slechten uitslag werden de proeven niet opgegeven, maar 
het besluit genomen om de pypwelmachine te veranderen. 
Deze vierde en ook nog eeui vyfde machine mislukten even
zeer als' de vorige. Al de gebouwde machines hadden een: 
gebrek gemeen, dat namelyk de onderdeelen, die aan de pgp 
baar vorm moesten geven, haar niet voorwaarts lieteu gaan. 
Bovendien was iu de meeste gevallen de aanvoertoestel voor de 
plaat te zwak. Korte stukkeu pgp kreeg men af en toe klaar; 
zoodra echter de machine warm werd en hare onderdeelen ten 
gevolge der uitzetting ten opzichte van elkander eenigermate 
van plaats veranderden, bleef de plaat steken en verbrandde zg. 

Kerst met de zesde machine gelukte het ten deele werkelyk 
dichte pypen te maken. Deze nieuw geconstrueerde toestel werd 
nog met eenige kleine verbeteringen voorzien en er werden 
twintig van deze machines in de fabriek der spiraalpyp maat
schappij te East-Orange opgesteld en in gang gebracht. 

De machines werkten betrekkelyk goed, zoolang er maar 
plaatdikten tot 3 mM. verwerkt werden. Voor grootere 
zwaarten waren zg echter te zwak eu verschillende onder
deelen eischten dringend versterking. 

Met deze proeven waren vyf jaren verloopen. Daar na 
verloop van tyd ombouw der machines onvermijdelijk bleek 
en tevens onderhandelingen aangeknoopt waren om de me
thode in Europa in te voeren, werd in 1891 de hoofd
ingenieur GBEKN naar Europa afgevaardigd, om op de wer
ken der Eheinische Metallivaren- und Maxchinenfabrik de 
verandering der plannen te leiden. Tezelfdertijd waren 
onderhandelingen met eene firma in Australië hangende, 
die een stel van zulke machines voor de vervaardiging van 
eene groote party pypen in Australië bestelde. 

De nieuwe teekeningen werden tusschen 4 November 1891 
en einde Maart 1892 door den Duitsclien ingenieur LKYBOLD 
onder toezicht van den heer GREEN gereed gemaakt, waarna 
sprekers eigen fabriek (HKIXUICII EHRHARDT te Zella) de 
uitvoering op zich nam, Er werden drie machines voor 
Australië en twee voor proeven in Duitschland gebouwd. 
Met den bouw der proefinachines werd zoodanige spoed ge
maakt, dat zy reeds half April 1892 te Dusseldorf aan
kwamen en in het begin van Mei in de pypenmakerg der 
Rheinische Metallwaren & Maschimenfabrik opgesteld waren. 
Het wellen geschiedde met lichtgas, wat echter tot veel 
moeielykheden aanleiding gaf. Lichtgas is niet gelijkmatig 
genoeg van samenstelling om volstrekt gelijk voortgaand 
wellen, zooals voor spiraalpypuiachines vereischt wordt, 
mogelyk te maken. Ook was de tyd tekort oxi al de be
langt ykste onderdeelen der machine, oven, branders, ovenbe-
metseling enz. naar het lichtgas van pas te inaken. Wer
kelyk deugdelijke resultaten werden eerst verkregen, nadat 
de proefmachines in 1893 in de nieuw gebouwde fabriek 
van firma ERHARD & HEYK te Rath opgesteld waren. Hier 
werden zy met watergas gedreven en alle onderdeelen 
ervan in hunne verhouding tot elkander nauwkeurig bestu
deerd, waardoor men tot de kennis kwam van de meest 
voor het doe) geschikte materialen. 

De fabrikatie der spiraalgewelde pypen gaat nu op de 
volgende wyze in haar werk. Het materiaal ('t zy smelt
ijzer of in lateren tyd bij voorkeur welyzer) wordt aan 
strooken plaat van de bepaalde dikte en ter lengte van 
12 tot 14 M. betrokken. De strooken worden vóór de 
verwerking, aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen 
op het punt van dikte en rechtheid. Vervolgens worden 
zy op eene dwarswelmachine met de einden aan elkander 
geweld en van den aldus verkregen band stukken afgesne
den ter lengte als voor de te maken pgpen noodig zyn. De 
van lengte gemaakte stukken worden opgerold en iu de 
weimachine gebracht. Daar komen zg' in een gestel met 
looprollen en worden door de machine zelfwerkend afgerold 
De weimachine maakt de pgp geheel gereed. Zoodra zg de 

machine verlaat, worden de einden glad afgesneden, de pgp 
op waterdruk beproefd en naar behoefte geteerd en in ma-
gazyn opgestapeld of wel direct met flenzen voorzien en 
dan geteerd. Vertoonen zich ondichtheden op den naad, dan 
worden deze door electrisch wellen verholpen. 

Gaan wij de bijzonderheden der fabrikatie na, dan komen 
wy eerst op de questie van het materiaal. 

Het was een groote fout vau de Amerikaansche fabriek 
materiaal te verwerken van 45 tot 50 KG. vastheid. 
Smeltijzer met zulke eigenschappen ligt na aan den grens 
der weibaarheid en vereischt eeue uiterst zorgvuldige be
handeling bji het wellen. Om dit bezwaar van den aanvang 
ai' uit deu weg te ruimen, werden de eerste proeven in de 
Rather Metaalfabriek met best, gemakkelijk welbaar Siemens-
Martin smeltijzer van omstreeks 30 tot 40 KG vastheid 
genomen De verkregen resultaten waren niet bijzonder 
gunstig, daar iu weerwil vau de zorgvuldigste behandeling 
altyd een groot percentage pypen om ondichtheid uitgescho
ten moest worden. Om deze reden werd van het gebruik 
van smeltijzer afgezien en eene proef met welyzerblik ge
nomen. Deze proef gaf aanmerkelijk betere resultaten, hoe
wel ook daarby altyd nog onganschheden voorkwamen. 

Het zal haast niet mogelyk zyn, zulke onganschheden 
geheel te vermyden, daar zelfs de meest geoefende pypen-
weller zich wel eens in de temperatuur kan vergissen. 
Buitendien moet in aanmerking worden genomen, dat tege
lijkertijd twee verschillende kanten van de plaat op gelyke 
temperatuur gebracht moeten worden. De man, die de machine 
bedient, moet uit het korte stuk plaat, dat hy tusschen 
oven en buiginrichting ziet, de temperatuur in den oven 
kunnen beoordeelen en moet in staat zyn zich uit het aan
zien der plaat eene juiste voorstelling te maken van de 
wyze, waarop de branders werken. De bediening der ma
chine vereischt eene geheel bijzondere oefening, die door 
geen anderen arbeid kan voorbereid worden. Een degelyk 
pgpenweller moet niet enkel een goed vuurwerker, maar 
ook een goed bankwerker zyn, om de werking der afzon
derlijke deelen der machine in alle richtingen te kunnen 
nagaan. Het materiaal voor de spiraalpypenfabrikatie moet 
recht, van gelykmatige geaardheid en vrg van barsten, 
bobbels en schilfers zgn. Het onderzoek daarnaar is het 
eerste werk, als de platen uit den voorraad worden voor 
den dag gehaald. Daarna worden de platen in de dwars
welmachine gebracht. 

Deze dwarswelmachine bevat twee kleine, boven elkander 
liggende watergasovens, alsmede een machinaal gedreven 
hamer. De beide platen worden vast ingespannen en de 
slede, waarop de ovens eu de hamer zgn opgesteld, door 
een drijfriem voortbewogen. Dit wellen gaat volstrekt zeker 
en onganschheden komen zeer zeldzaam voor. 

Zooals hiervoren reeds werd opgemerkt, wordt dit aan
eenwellen van strooken zonder op de pyplengte te letten 
voortgezet en van den verkregen langen band naar be
hoefte lengten afgesneden. Deze stukken worden in rollen van 
1.5 tot 2 M. middellgn opgerold en op een vervoertoestel naar 
de machines gereden. Daar neemt het bedienend personeel 
ze in ontvangst, brengt ze in den voor de machine staanden 
plaatwagen en het eind ervan onder de aanvoerrollen. 

De pypwelmachine bestaat in hoofdzaak uit de volgende 
deelen: eene inrichting vo >r het inbrengen der strooken, 
een bnigtoestel, eene inrichting voor het bewaren van den 
juisten vorm der pgp, uit een aantal rollen bestaande, den 
oven met aanvoer, den hamer, den regnleertoestel voor de 
verhitting der strook, en dien voor gas en lucht. De aan
voertoestel voor de strook bestaat uit vier paar rollen, die 
met sterke veeren aangedrukt worden. Al de rollen zyn 
onderling door tandraderen verbonden, zoodat gigden dei-
rollen over de plaat by geregelden aanvoer niet mogelyk 
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is. Hebben er storingen plaats, dan moeten deze rollen 
glijden om het breken van sommige onderdeelen te ver
hoeden 

Het buigen geschiedt door een dubbelen hefboom, die aan 
het eene eind door eene krak wordt bewogen en aan het 
andere de bovenraatrys draagt. Deze matrijs geeft aan de 
strook de gewenschte gedaante. Eeue aan de kruk aangebrachte 
stelschroef maakt het mogelijk de groote van buiging van 
de strook te regelen; het inspannen moet zoolang worden 
voortgezet, tot in de opgerolde strook geene spanning naar 
buiten of naar binnen bestaat. Als buigende deelen werken 
twee stalen matrijzen, eene boven, de andere onder. De 
onderste zit op een klein aanbeeld, waarop tevens het 
kussen voor de hamer-as is geplaatst. Nadat de strook is 
gebogen, gaat zjj door een aantal geleidingsrollen, die er 
de juiste ronding aan geven en tegeljjk medewerken om de 
pjjp uit de machine te brengen. 

Het belangrijkste deel van de geheele wei-inrichting is 
de oven; van diens juiste werking hangt die van de machine 
at. Als hoofdbeginsel staat op den voorgrond, dat alleen dat 
deel van de strook op welhitte wordt gebracht, wat geweld 
moet worden, d. i. eene breedte van 5 cll. langs eiken 
rand van de strook. De overblijvende middenstreep moet 
zooveel doenlijk koud gehouden worden, daar alleen op deze 
wnze vervorming van de pijp wordt vermeden. Dit koud 
blijvende gedeelte behoudt de verkregen ronding en dwingt 
hoefte lengten afgesneden. Deze stukken worden in rollen van 
1.5 tot 2 M. middellijn opgerold en op een vervoertoestel naar 
ook het gewelde gedeelte deze aan te nemen. Naar dit 
beginsel werd de oven geconstrueerd. Hg is zoo klein mogelyk, 
waardoor verlies van warmte wordt voorkomen, en is zoo 
ingericht, dat de boven en onderrand tegelijk verhit knnnen 
worden, terwijl de warmtebron voor elk der beide deelen 
afzonderlijk wordt geregeld. De oven bevat twee of drie 
branders naar gelang van de dikte van het te wellen ijzer. 
De branders bezitten gescheiden leidingen voor lucht en gas, 
welke eerst in den oven, onmiddellijk voor de plaats der 
verbranding vermengd worden. De oven is met vunrvast 
materiaal bekleed en wordt met water afgekoeld, om het 
doorbranden van de wanden te verhoeden. 

Het wellen vindt onmiddellijk tusschen den oven en den 
buigtoestel met een gepasten ijzeren hamer plaats. De hamer 
wordt van de machine uit in beweging gebracht en is op 
verschillende plaatdikten verstelbaar. Door eene bijzondere 
inrichting van den steel des hamers is een veerkrachtige 
slag verkregen, wat, zooals men weet, voor eiken zwaren 
arbeid zeer van belang is. 

Tot regeling der temperatuur van de te wellen strook 
dient een bijzondere toestel, dien de pjjpweller te bedienen 
heeft. Men zorgt door middel der gas- en windkranen voor 
de juiste verhouding tusschen gas en lucht en regelt wis
selingen in de verhitting door snelleren of minder snellen 
gang van de strook. Tot dit doel is voor aan de machine een 
handwiel aangebracht, waarvan de beweging door een tandrad 
en tandreep op eene soort van schuif wordt overgebracht, 
door de beweging waarvan de omwentelingssnelheid van 
een palrad wordt geregeld, dat door universeel-geledingen met 
de geleidingsrollen in gemeenschap is. 

Het voor het wellen vereischte watergas wordt in de 
fabriek zelf bereid. Met behulp van een perstoestel wordt 
hei uit den gashouder ontleend en in een kleinen druk-
gashouder op den juisten druk geperst. Van hier gaat het 
door bovengrondsche leidingen naar de plaats der verwerking. 
De benoodigde verbrandingslucht wordt door een Maaswerk 
aangevoerd; zjj treedt door afzonderlijke leidingen in den 
oven. Veiligheidstoestellen tegen het terugslaan der vlam 
zjjn in voldoende mate in alle leidingen ingeschakeld. De 
lengte der te maken pjjp is enkel door de afmetingen van 

de machinekamer begrenst, by grootere pypen ook door het 
gewicht. De langste in de Rather Metaalfabriek tot dasver 
gemaakte pijpen hebben 22 M. lengte bjj 20 cM. middel
lyn en 27a H-M-- wanddikte. Zy zjjn aan de Noordzyde van 
de spiraalpijpenfabriek als vlaggestokken opgesteld. 

Voor de bediening eischt eene 30 tot 60 cMs. spiraal-
weimachine 5 man, eene 15 tot 35 cMs. spiraalwelmachine 
3 man en eene dwarswelinachine 5 man. De opbrengst der 
machine is zeer aanzienlijk. Als grootste opbrengst mag 
tot nog toe aangezien worden 110 M., 45 cMs pjjp van 
4 mM. wanddikte in 11 werkuren. Eene lengte pjjp van 11 0 
M. komt bij deze middellijn overeen met 370 M. weinaad. 
dus in de seconde eene snelheid van 9.4 mM. Door de in
richting van den oven te verbeteren kan de opbrengst 
misschien nog iets verhoogd worden. 

By de bespreking, die op de voordracht van den heer 
EHBHABDT volgde, werden o.a. vergelijkingen gemaakt 
met verschillende andere pypenfabrikaten. Naar aanleiding 
daarvan deed de heer EIIIUIAKDT nog uitkomen, dat de 
spiraalgewelde pijpen, bijzondere voordeelen aanbieden boven 
die met rechten weinaad; eerstgenoemde zyn voornamelijk 
bestemd voor lucht- en stoomleidingen en verdienen daartoe 
boven gegoten ijzeren pijpen reeds daarom de voorkeur, 
dat zij aanmerkelijk lichter zy'n dan deze. Spreker zelf 
maakt, naar de Greheirarath WEDDING van Berljjn getuigde, 
voortreffelijke pypen zonder naad door middel van persen; 
hy is daarmede echter nog niet op zulke groote afmetingen 
gekomen. Voor drukkingen van 10 tot 15 atmosfeeren 
zullen de spiraalgewelde pijpen altyd eene rol spelen; zij 
zyn daartoe meer waard dan geklonken pypen. Zij binden 
in de eerste plaats den strijd aan met gegoten ijzeren 
pypen voor stoom- en luchtleidingen en verder met gesol
deerde pypen, doch moeten het verliezen tegen pijpen, die 
voor zeer hoogen druk bestemd zjjn, zooals die van Man-
nesmann en de geperste zonder naad. 

Verder werd er op gewezen, dat zy ook in de plaats van 
groote koperen pypen voor stoomleidingen op schepen enz. 
toe te passen zyn en in dat geval zeer de veiligheid zullen 
bevorderen; immers hebben de koperen pypen reeds meer
malen aanleiding gegeven tot groote onheilen. 

Een uitgebreid verbruiksgebied kunnen de spiraalgewelde 
pypen nog vinden in de stedelijke gas- en waterleidingen, 
op plaatsen, waar de gegoten ijzeren niet te gebruiken zyn, 
zoo b. v. in streken waar mijnbouw wordt gedreven en 
dientengevolge verzakkingen van den bodem te vreezen zyn ; 
in watertorens, waar de gegoten ijzeren pypen door hare 
zwaarte moeielykheden in de opstelling en bovenmatigen 
druk op één punt veroorzaken. 

Ten slotte merkte de waarnemende voorzitter, General-
Director BHAUNS uit Dortmund, op dat er nog niet genoeg 
nadruk was gelegd op de gunstige wyze, waarop by' de 
spiraalgewelde pijpen de druk op het materiaal aankomt; 
het is bekend, dat er een aanmerkelijk verschil in sterkte 
is in de langs- en dwarsrichting; bjj de beschreven 
pypen nu wordt het materiaal in hoofdzaak in en niet dwars 
op de walsrichting aangegrepen wat op het punt van weer
standsvermogen en veiligheid van groot belang is. 

v. i). K. 

MCJURUrTSLAG, INGOLIN. 

In het Bouwk. Weekbl. van 25 Aug. j.1. worden dooi
den heer C. T. J . Locis RIBUKB verschillende proeven 
vermeld, die met ingolin tegen rauuruitslag zijn genomen, 
echter zonder omtrent de omstandigheden, den plaatselyken 
toestand enz., waarin dit geschiedde, in bijzonderheden te 
te treden, iets wat voor de richtige beoordeeling een eerste 
vereischte en voor de vermeerdering onzer kennis op dit 
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pont wellicht van nut zou zijn geweest. In het bericht 
verdient de volgende zinsnede de aandacht, omdat zjj aan
leiding zon kannen geven tot minder juiste gevolgtrek
kingen. 

„Den 3en Januari j.1. werd door de firma W K D . SCHÜ-
MACHBB & ZONEN, te Amsterdam, een proef genomen, die 
nog zichtbaar is: een vochtige plaats op een mnnr werd 
afgebikt, voor de helft met ingolin bestreken, het overige 
gedeelte niet, en daarna de geheele plek weer bepleisterd''. 

„Na een paar weken sloeg het onbeschermde gedeelte 
door de vocht wederom uit, terwyl het met ingolin behan
delde tot op heden volkomen droog is gebleven". 

Dat dit als bijzonderheid ter aanbeveling Wordt mede
gedeeld, is voor my een nieuw bewys, hoe algemeen er 
begripsverwarring op dit punt heerscht, ook by' wetenschap
pelijk ontwikkelde menschen. 

Mij dacht, een kind zon kunnen begrijpen, dat als men 
van eene uitdampende en daarbij met uitslag bedekt wordende 
plek in een muur een deel met eene asphalt- ot harsach
tige, in het algemeen eene voor water volstrekt ondoor
dringbare en ongevoelige stof bekleedt, die plek voortaan 
vry van uitslag zal blyven, en daarnaast de uitslag zal 
vermeerderen. 

Bekleedt de stukadoor het uitslaande deel van den muur 
geheel met die stof, dan zullen de uitslag veroorzakende 
zouten verder optrekken en op eene andere plek verderop 
uitslaan. 

Eerst waar het mogelyk is — maar dit komt in de praetyk, 
zoo ooit, zeker zeer zelden voor — een muur, die water uit den 
bodem opslurpt, aan beide zyden geheel en al aldus te 
bekleeden, zou er gelegenheid ontstaan om het bewys te 
leveren, dat zulke bekleedingsmiddelen het vermogen be
zitten om de zouten in den muur terug te honden. 

Het zou eene veel te omslachtige manier van werken 
zyn, om voor de praetyk aanbevolen te mogen worden, 
doch bjj wyze van proef zou het geval zeker interessant 
zyn. Men denke zich een muur uit poreus, water uit den 
bodem trekkend materiaal, maar met volstrekt dichte ver
ticale vlakken en alleen op het bovenvlak uitdampend! 
Zoo'n munr moet in theoiie inwendig doornat worden en 
blyven, maar volstrekt droog van oppervlak zy'n. 

Mocht er iemand te vinden zijn, die de kosten er voor 
over heeft, dan zal ik hem gaarne in de gelegenheid stellen 
een muur te bonwen van eenige M. lengte, 2 M. hoog 
boven den grond, 1 steen dik, van bleeken ongaren steen 
in vetten kalkmortel en dien muur aan de vier verticale 
zyden te bekleeden met het proefmiddel. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

Er komen op dit punt van muuruitslag in oude huizen 
zonderlinge gevallen voor. Eenige maanden geleden liet ik 
van eene vochtige plek in een binnengangmnnr, ongeveer 
0.80 M. boven den vloer, 35 tot 40 cM. breed en een paar 
M. lang, de dikke pleisterlaag af bikken, berapen met 2 
gips, 1 kalk, 2 zand en afpleisteren met 3 gips. 4 kalk. 
Er was daarna weinig uitslag meer te zien. Dezer dagen 
werd aan den anderen kant van den muur het behang 
weggenomen en kwam dus die kant van den muur bloot. 
Men vond toen over de beschreven afmetingen eene dikke 
korst mnnmitslag, waarvan ik, hoewel geene gelegenheid 
voor scheikundig onderzoek hebbende, wat heb meegenomen. 
De oorsprong van het kwaad licht in het duister, beneden 
noch boven, noch ter zyde van de uitslaande plek is iets 
van uitslag te bemerken. Vermoedelijk ligt zy' in de metsel
en pleisterspecie; het gedeelte van den muur heeft het 
aanzien van vervangen te zyn geweest, doch overigens heb 

er niets van te weten kunnen komen. v. D. K. 

lo. Op ivelke wijze geschiedt het silicateeren van cement— 
werken aan gevels in de kleur van zandsteen? 

2o. Welke materialen zijn hiertoe aanbevelenswaardig en 
hoe is de verhouding bij de menging van het gebruik? 

By silicaatverf wisselt de verhouding tusschen droge 
verfstof en bindmiddel af tusschen 1 : 2 en 3 : 4. Het 
verdient aanbeveling het mengsel liever wat aan den dun
nen kant te nemen en vooral ook het silicaatvocht op 
zich zelf niet te geconcentreerd te maken. Zoodra het werk 
glimt, splintert het later licht af. 

Om zandsteenkleur na te bootsen, zal men een mengsel van 
oker, zinkwit eu misschien een weinig zwartsel moeten hebben. 

Liever dan silicaatverf zou ik eene saus van Doorniksche 
kalk, oker en zwartsel aanwenden. v. o. K. 

A A W B E S T E D I N G E H . 
Aanbestedingen worden tlechts eenmaal in dete rubriek opgenomen. 

MAANDAG 10 SEPTEMBER. 
Amersfoort. De heer Herms. P. van Haselen, in na te melden 

koffiehuis: bet bouwen van een duboel heerenhuis aan den Arn-
hemsehen weg aldaar. 

Mukkinga (Fr.) 6 uur. De kerkvoogden der Ned. berv. gem. 
onder beheer van den arebit. Vrijburg ten huize van W. J . Schuren 
lo. eenige herstellingen aan het kerkgebouw; 2o. bet schoouen, 
witten en verven der kerk. 

DINSDAG 11 SEPTEMBER. 
Abcoude-Proostdij (Utr.) 1* uur. Het bestuur van bet water

schap den Ring dei Waardassacker en Holendrechter waterschappen 
in het gemeentehuis: het ouder profiel brengen vau den weg en de 
waterkering vun Abcoude uaar den Voetangel. 

DONDERDAG 18 SEPTEMBER. 
's-Bosch. 10 uur. Het gemeentebestuur: het uitvoeren van 

veranderingen aan de voormalige rijkskweekschool. 
VRIJDAG 14 SEPTEMBER. 

Dordrecht. 12 uur. Het bestunr van den polder De Oost- en 
West-Zomerlanden van Heinenoord, bij L. van Dongen café Zahn, 
aan het Scheffersplein: de verbetering van den opril tot vereeniging 
van den Blaakschen dijk met deu Boensweg, met het opruimen der 
bestaande en daarstelling eener nieuwe heul, onder Heinenoord. 

Haarlem. 3 uur. De commissarissen der maatschappij tot exploit, 
van Staalwateibronnen „Wilhelminabron", in het café Neuf vau 
den heer Montagne; het maken van een biongebouw in het Frede-
rikspark aldaar. 

Leeuwarden. 12 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, in bet gebouw van bet prov. bestuur: het verbouwen 
en gedeeltelijk tot woning inrichten van het Rijksmagazijn bij de 
haven te Stavoren, begr. f 1700. 

ZATERDAG 15 SEPTEMBER. 
Sexbiernm (Fr.) 12 uur. Het gemeentebestuur vau Barradeel: 

1. bet maken van eene ophaalbrug te Minnertsga; 2. het slatten 
van de vaart in de Buurt en het maken van eene walbescboeiiug 
aldaar, aanw. 12 Sept. nam. 12 uur. 

DINSDAG 18 SEPTEMBER. 
Itussum. 11 uur. In het hotel de Rooseboom: het maken en 

stellen van gesmeed ijzeren hekken ter lengte van 120 M. 
VRIJDAG «1 SEPTEMBER. 

Steenbergen (N.Br.) 10 uur. Het gemeentebestuur: bet bouweu 
van een post- en telegraafgebouw met directeurswoning aldaar. 

WOENSDAG 86 SEPTEMBER. 
•s-Gravenhage. 1 our. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid: het maken van kunstwerken en grondwerken op de 
beide oevers van de rivier de Maas, onder de gemeenten Poederoijen 
en Brakel, provincie Gelderland, en de gemeenten Andel en Giessen 
prov. Noordbrabant, behoorende tot de werken voor het verleggen 
van de uitmonding der rivier de Maas, begr. f 501.800. 

's-Gravcnliiige, 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid: het voortzetten der verdediging van waterkeeringen 
iu het riviervak Heusden—Haagoort, tusscheu de kilometerraaien 
XXXVI en XXXIX, gemeente Heesbeen en Drongelen, provincie 
Noordbrabant, behoorende tot de werken voor het verleggen van 
de uitmonding der rivier de Maas, begr. I 9930. 
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AFLOOP YAH AANBESTEDINGEN. 
A m s t e r d a m Ret makeu van een eckeie kouten woning op steeneu 

voet, aan den Hoek van Holland eu van e e n kantoor in de abri 
aldaar. Laagste 6. ü . van Doorn, aldaar voor f 2700. 

U o r s e l e . Het vergrooien der directiekeet aldaar. Laagste A . J. 
de Muijock te Borsele voor I' 1552.50, gegund. 

De l f t . Het iiiak'-n vau stucadoorwerken aau bet krankzinnigen
gesticht liet St Jerisgasthois aldaar. Laagste J. P. Carpentier te 
Rotterdam voor f 1990. 

's -blraveuhage. Het afdammen, droogmaken eu herstellen van 
de Nccksluis te Leiden, met bet uitdiepen van de Vliet tusschen 
die sluis eu de Wouterbrug. Laagste C . de Ruijter te Zoeterwoude 
voor f 10995. 

' s - t i ruvenbage . Het leveren en aanbrengen van bliksemafleiders 
op het gebouw van de arrondissenients-reuhtbank aldaar. Laagste 
B . L . Vogels Dolbaio aldaar voor f 925. 

' s - t i ravenbage . Het bouwen van eene brug over de Afzanderijvaart 
in de Obrecbtslraat, een brug over de afzanderijvaart in de Groot 
Ucrtoginuelaau eu kaaimuren langs de Afzanderijvaart. Laagste 
G . Keij te Rotterdam voor f 29.IH0. 

G r o o t - A i i i u i c r s . i . Het vergrooten der openbare lagere school. 
Laagste .1. vau der Wal te Streefkerk voor f3127, gegund; 2. het 
makeu en leveren van scliool-ameublemeut. Laagste T . M a c J a n i ë l 
aldaar voor f 311, gegund. 

H a a r l e m , Het wijzigen en maken van aardwerken voor bet Fort bij 
Marken-Minne i. Laagste IV. H . Swets te Hardinxveld voor f 24.175. 

He l luvoe t s lu l s . Het verrichten van werkzaamheden aan het 
torpedo-atelier op 's rijks werl (onderhands). Laagste W . v. Leeuwen 
aldaar voor f 1375. 

H o o f d d o r p » Eene aanbouw aan school i o. 5 te. Nieuwvennep. 
Laagste J. J. Hofland en A . J. Boon voor f 2594. 

H o o r n , Het afbreken van perc. no. 151 aau het Groote Oost 
en het ter plaatse bouwen van een woon- en winkelhuis met bakkerij 
benevens een woonhuis aau de 'Aon te Hoorn. Laagste C . Woes-
tenburg aldaar voor f 4-C25. 

H e c l s u u i . Het bouweu van eene stoompnpierfabriek. Laagste 11. 
Boezewinkel te Brommen voor f 14.763 gegund. 

M a a s t r i c h t . Het bouwen vaa eeu klooster met kapel, op het 
terrein De Baijecs, gelegen aan de Brusselscbest raat tldaar. Laagste 
J. Liinpeus te Maastricht voor f 239.600. 

U l d e n z a a l . Het bouwen eeuer kazerne met toebeliooreu voor 
de koninklijke marechaussee op een terrein gelegen aan de Molen
straat. Laagste G . J. Velthuis te Oldenzaal voor f 12.993. 

T w e l l o . Het bouwen van een woonhuis c. a. nabij Duivenvoorde 
te Twello. Laagste W . Denekamp te Wilp voor f 6519, gegund. 

U t r e c h t . Het verven van gebouwen, kunstwerken, enz., behooren ie 
tot de werken van het Merwedekauaal in de prov. Utrecht. Laagste 
J. Estie le Qenemuideu voor f 1039 

W u u l w l j k . Het bouwen van eene wouing voor den directeur 
der gasfabriek. Laagste voor : metselwerk, G . G . van Hullen voor 
f 941; timmerwerk, II. v. d. Meijs te Besoijen voor f 3249; massa , 
G . ü . v. Hullen voor f 4544. 

Z w o l l e . Het voortzetten der verbetering van de traversen en 
liet vernieuwen van verschillende vakken klinkerbestratiug van de 
rijkswegen in de prov. Overijssel. Laagste G . Peteri Cz. te Deventer 
voor f 14224. 
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V E R B E T E R I N G . 
Op bladzijde 284 van dit nummer behooren te vervallen de 

en 28ste regel van boven, welke daar abusief zijn geplaatst. 
/ste 

A D V E R T E N T I E S . 

PORTLAND CEMENT, 
„JOSSÜN C o r 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT, 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuicehaven No. 118 
„ AMSTERDAM, A . E. B R A A T Fokkt 

Simonzstraat 74. ( 6 6 ) 

TTTTTYTY TTTYTTYfYtl 

K 0 N I N G : B I E - N F A I T . 

AliClllTI. AVEN 
e n L I J S T E N , 

volgens b e s t a a n d of op t e g e v e n 
p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout 
zagerij en Schaverij van 

K. W. KOGGENKAMP & Co. 
t e itelfz.fi (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courantop 
aanvraag gratis. (12) 

J . VAN DER ENDU ZOONS 
STOOMBOEKDRUKKERIJ, 

T E M A A S S L U I S , 
is er geheel op ingericht om alle soorten 
van D R U K W E R K E N met den meesten 
spoed tot zeer billijke pijzen te leveren. 

'TDec\)c\VUSC\? enCJpeTÜLSCb'' 
OTCderaoek^aTi roe lexiew 
bouu)7Da.l:er Idler), oerf* 
-fmclpiraeqLieï), 

Cjrr o o t e v o o r r a a d 
VAN 

STALEN BALKEN 
in alle courante profielen 
op lengten van 5 tot 

Mr., opkl 
mende 

V . Wegens 
het grootere 

draagvermogen 
nnen lichtere pro

fielen in staal gebezigd 
worden, waardoor Stalen 

voordeeliger in het ge-
zijn dan Useren balken. 

74 
H. E. OVINC Jr., ( 7 4 i 
Haringvliet, ROTTERDAM. 

Z A G E N 
en 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 
Specialiteit 

slechts in de fijnste qualiteiten tot billijks 
prijzen de Fabriek van 

J.D. DOMINICUS &SÓHNE, 
ie Remscheid-Vier inghausen (Rtieinl . ) 

Gevest igd i n 1822. (55) 
\t*W Vraag de geïllustreerde Prijscourant 

welke wjj U gratis en franco toezenden. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

O M E B 0 1 WH ATERIALEN, 
beschreven door 

v e t xx d e r K l o c 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid flS.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

i i i . o i u i I I I . I : I . I M . I : \ . 

. . . . Met groote uitvoerigheid en voorliefde teekent dc schrijver het steenbakkersbedrijf 
met al de daartoe noodige werktuigen, blijkbaar 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 Ind ië echter dikwijls zijn eigen materiaal moet zoeken of vervaardigen, zal 
daardoor dit boek menige nuttige aanwijzing bevatten. 

. . . . Juist de onbevooroordeelde onderzoekingen, die den heer Van der Kloes gemaakt 
heeft op 1 c' gebied der bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk 

(Bouwkundig Weekblad.) 

. . . . Ia het voor den jongen ingenier en opzichter van bijzonder veel waarde op een 
voor hen bijna onbekend veld te worden voorgelicht door iemand, die rijpe ervaring aan breed
voerige s tudiën 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-
lijken vorm een ruim overzicht geeft van wat de praktijk hier en elders tot op heden 
heeft uitgewezen of een theoretisch onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kan doen 
voorspellen. . . . . (De Ingenieur) 

. . . . In de Be afdeeling wordt het bout beschreven. Dat 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 ziin. De heer Van der Kloes deelt omtrent deze bouwstof zooveel wetenswaardigs mede, dat 
elk vakman er voordeel en leering uit kan trekken. . . . . (De Opmerker) 

. . . . Vormt de werkkring, waarin de Bchrijver 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 tijd is gezegd. 

De fabricage wordt zeer uitvoerig besproken en daarbij met talrijke figuren toegelicht, zoodat 
daardoor de uitgave een onmisbare gids is voor allen, die grondige kennis der materialen wen
schen te verkrijgen. Het vormt een nuttig boek, dat door allen dient gekend te worden en 
waarvoor de schrijver waardeering verdient. 

. . . . daarbij in gebruik, prijzen, kortom alles wat met de industrie in verband staat 
en geeft het 't meest volledige tot op heden (Vademecum der Bouwvalken) 

. . . . Wij 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 Nederlandsch Advertentieblad) 

. . . . Het met zorg behandelde werk komt niet enkel den eigenlijken bouw-, werktuig
en scheepsbouwkundigen ten goede, maar ook allen, die door hun handel en bedrijf met dert 
vakken in aanraking komen. 

. . . . Het boek doorbladerende, wordt men telkens getroffen door den practischen zin 
van den samensteller en zijn eenvoudigen, duidelijken schrijftrant . . . (Het Hmndehblad.) 

. . . . Voor den ingenieur en den architect mag het boek van den heer Van der Kloes 
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 geraadpleegt. De uitvoering is waarlijk keurig en doet de firma V a n der Endt A Zoon 
alle eer aan. De prijs is zeker beneden de waarde van het boek 

(Dagblad voor Zuid-Holland en 't-Oravenhage) 

L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

S C H E E P 8 B O U W W E R F 
met 0WARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeewerken, 
A N K E R S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met certificaat van Lloyd's 

en Bureau Veritas. 

J . C . K E T E L , 
IN 

BOUWMATERIALEN, 
B O T T E R D A M , 

Nieuwe Haven N.Z. No. 53, 
Kalkblusseherij en ligplaats der 

schepen BOEREOAT bjj de Oostpoort. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E PRIJZEN. (73) 

S. B R U I G O M , 
A RH HEM. 

P. DOLK & ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTIERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd*, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW SPIEGEL-, 

W I T - , KRISTAL-, BBOEI en M E L K -

G L A S . 

DEURPLATEN. 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 

GKBOOEN G L A S en DAKPANNEN. 

L e n z e n - )n P at rij • po or tg lazen. 
(67 ) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

http://itelfz.fi
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( A IS HOI I M I H 
„Van Baerle", 

E E N I G E A G E N T E N voor 
Nederland en K o l o n i ë n : 

G. M. BOKS fr Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N 
( 5 . < - 11 X. 

D E L I N T & G ° , ROTTERDAM. 
NIEUWE HAVEN N°. 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
(59) Vraag dessins enz. 

MAN NHEIMER 

Portland-Cement-Fabriek 
FABHIEK 

MANNHEIM. 
Opgericht 

1801. 

! 
FABRIEK 

WEISEN AU 
t) >l n in/ . 

Opgericlit 
1804. 

Levert haar beproefd en voortreffelijk 
fabrikaat snel, middel óf langzaam bin
dend, onder garantie van de grootste 
bindkracht, gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijks meer dan 450.000 
vaten. 

HOOFD - VERTEGENWOORDIGERS 
voor de Z u i d e l i j k e Provinciën: 

W e d . A . T e r k u h l e & van S w i j n d r e g t 
Rotterdam. 

Voor de N o o r d e l i j k e Provinciën: 

DE BEER <&. LEHREN, 
A M S T E R D A M , (60) 

H A N D E L A R E N in 

Marmer en Bouwmaterialen. 
JAN HAMER «ft. Co,, 

Heerengracht 583 bjj de Utrechtschestraat, 
A M S T E R D A M . 

VEILIGHEIDSLIFTEM. 
voor 

Personen, Goederen, Spijzen, enz. 
Meer dan 226 L I F T E N alleen Iu Neder

land geplaatst. 

J. JU. «C Co. hebben steeds ervaren 
monteurs, uitsluitend voor LIFTEN, ter 
beschikking, waardoor de montage en 
eventueel onderhoud, in den kortst moge
lijken tijd en tegen billijken prijs kan 
verricht worden. (63) 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zjj is gemakkelijk in liet gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBURG", 
(70) Rijswijk 

DE GROEVEN 
VAN 

J MEURIN 
te Aiidemach a/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (8) 

la Andernachsche Tras 
en Trassteen 

op strengste keur verder: 
DRIJF- of Z W E M S T E E N ; I. \ 

V A G R O T S T E E N beste en goedkoop
ste SIERSTEEN voor Tuinen,Terrassen, 
Tninsalons, Fonteinen. Graftomben, enz 

UTBECHTSCHE LOOD WITFA BR1EK, 

E ' S 

F i r m a O . G R E V E , U t r e c h t -
is beter dekkend, fijner, witter en beter 

kleurhoudend dan eenig ander; 
is bekroond door den Nederl. Schildersbond, 

Tentoonstelling van Decoratieve 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 Ingenieurs, Gemeente-
Architecten en andere Autoriteiteu in hnnne 
bestékken voorgeschreven; 

wordt, tot waarborg van echtheid, zuiverheid 
en goedgewicht, 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 o ' i sprong. 

Men leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in i.et „N. v. d. Dag" 
dd. 31 Jan. 1887; in de „Huis- en Decoratieschilder" dd. 1 Mei 1887; in de 

Ingenieur'' dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de. Schilder" dd. 1 Mei 1889; in de 
Opmerker" dd. 15 Juli 1889 en 12 Juli 1890; in de „Ambachtsman" dd. 8 

Febr. 1890, en in het „Houwkundig Weekblad dd. 5 Dec. 1891. (27V 

Verkrijgbaar bij alle soliede Verfhandelaren en Drogisten. 

T 

LEONARD SLIGCBER, Monnickendam. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
uil m II II tend fabrikaat en bill ijke prijs. (76) 

A R C H I T E C T U R A 
«Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A . i i . r i i i i i i i n ia dit blad kotten vin 1—6 regeli 
00 cent», iedere regel meer 10 cent*. Groote letten nur 
plaatsruimte. Driemui plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATE*DAGS. 
Uitgevers l 

J. VAN DER ENDT A ZOON, 
MAASSLUIS. 

A l l o • w l v e r t r n t i y n in ARCHITECTURA opgenomen 
worden gratia geplaatst in DE AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaar», Machinisten, Smeden, 
Ververs, enz. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

O N G E W E L D E K E T T I N G E N . 

In Slahl und Eisen van 1 Augustus jl. komt nog een 
met figuren toegelicht verslag voor van eene belangrijke 
rede van den heer O. KLATTK van Neuwied over eene nieuwe 
manier om zonder welwerk kettingen te vervaardigen, waarop 
door spreker octrooi is genomen. Voor meer bijzonderheden 
naar het origineel verwijzende, laat ik daarvan hier den 
korten inhoud volgen. 

Sedert jaren reeds bestaat in de techniek het streven om 
kettingen te maken, die bjj grootere sterkte geringer ge
wicht, of, door het doen vervallen van het steeds onzekere 
wellen, bjj gelyke sterkte meer waarborg voor de duurzaam
heid aanbieden. 

De roem daartoe den eersten stap in de practyk gedaan 
te hebben, komt toe aan den opperwerkmeester ODHY van 
van het arsenaal te Cherbourg, wiens eerste Duitsche octrooi 
van 29 Juni 1881 dagteekent. De manier door OUBY ver
zonnen, bestond in den beginne daarin, dat uit eene kruisstaaf 
door boren, stampen, smeden en zadelslaan in heeten en in 
kouden toestand uit één stuk, zonder wellen een ketting 
werd verkregen. Het materiaal, waarvan OUKY zich bediende, 
was staal. Later werd het stampen meer door persen eu 
smeden vervangen. Op de Paryscbe tentoonstelling van 1889 
waren producten van deze soort te zien uit de fabriek „La 
Massardière", departement Loire, die de fabrikatie echter 
schijnt gestaakt te hebben. 

Den 10 Augustus 1889 kreeg HIPPOLYTE RONGIKK te 
Birmingham op eene dergelijke methode octrooi, dat echter 
alleen het maken van damkettingen veroorlooft. ODKY had 
vezuimd deze soort van kettingen in zijn octrooi te doen 
opnemen. Het octrooi van RONOIKR wordt te Birmingham 
door „The Patent Weldless Chain & Cable Co. Ld." in toe
passing gebracht en een dergelijk door eene compagnie 
te Chicago. 

Volgens de nieuwere methode OUKY-RONOIER wordt de 
kruisstaaf op eene machine door een stamp- of valwerk, of 
wel door een hamerwerk in heeten toestand in zooveel mo
gelijk gelijke deelen verdeeld. Na bet koud worden doorboort 
men de toekomstige raakpunten overkruis. Opnieuw verhit 
zijnde gaat de kettingkruisstaaf onder eene reeks van met 
zadels voorziene valhamers door; de gedaante van den ketting 
komt aldus meer en meer te voorschijn en het materiaal wordt 
zoo verdreven of verdrongen, dat in de gaten der schalmen 
enkel een dunne wand in het midden of een baard om de 
schalm heen overblijft, die door koud stampen wordt verwij
derd. Nu zjjn de schalmen alleen nog nabij de doorboorde 
punten met elkaar vereenigd en worden — heet of koud 

is spreker niet bekend — onder een hamer vaneen ge
scheiden. Na nogmaals verhit te zijn, gaat de ketting nog 
eens onder eene reeks van zadelhamei s door, die hem eerst 
rond en vervolgens geheel gereed afwerken. Naar sprekers 
oordeel leidt deze overigens origineele en geniale manier 
aan te veel bewerkingen en te veelvuldig verhitten, wat 
noch voor de deugdelijkheid der kettingen, noch voor de 
kosten der fabrikatie dienstig kan zjjn. 

Spreker heelt reeds sedert jaren met het denkbeeld om
gegaan om uit smeltijzer kettingen te walsen. Ook zyn grond
vorm was van den aanvang af kruisjjxer. Hoe langs dien 
weg de scheiding der schalmen mogelyk zou zyn, moet door 
proeven worden uitgemaakt. Van den aanvang af scheen 
het duidelyk, dat de openingen door een tandwals werden 
uitgediept en de achterbly'fsels door stampen verwijderd zou
den moeten worden. Voor het walswerk stond het vier-rollen-
stelsel op den voorgrond. 

In plaats van op A'iierikaansche manier onmiddellijk op 
het beoogde doel af te gaan, heeft de uitvinder zich 
laten terughouden d«or allerlei overwegingen betreffende de 
sterkte der walstanden en de verwisseling daarvan ingeval 
van begeven. Dit gaf aanleiding om de walsen samen te 
stellen uit op elkaar geschroefde getande plaatijzeren schij
ven, welke constructie tot allerlei moeiely'kheden in het 
bedryf aanleiding gaf. Zy bewees echter in zoover uitmun
tende diensten, dat men er de noodige ervaring mede op
deed om tot eene andere, in alle opzichten bruikbare te 
geraken. In hoever het mogelyk is hiervan een denkbeeld 
te verkrygen, zonder behulp vau afbeeldingen, moge uit 
onderstaande beschrijving blyken. 

Elke der vier walsschjjven bestaat uit twee conische ra
deren, waarvan het eene één geheel met de as uitmaakt en 
het andere met bouten aan het eerste is vastgeschroefd. 
Tusschen de beide kamraderen in zit, met dezelfde bouten 
op hare plaats gehouden, du kaliberschijf opgesloten; in 
den omtrek van deze schijf is eene gleuf uitgedraaid, waarin 
de kalibertanden ingeschoven en vastgewigd worden. Het 
voornemen bestaat om deze constructie nog te vereenvoudigen 
en goedkooper te maken, door meer tanden tot grootere 
sectorstiikketi samen te vatten. De verwisseling der tanden 
ingeval van beschadiging of slyting is dus zoo gemakkelijk 
mogelyk gemaakt. Alvorens de bouten vast aan te zetten, 
worden de kaliberschyven ten opzichte van elkander met. 
behulp van eene aan elke der vier schijven aangebrachte 
exentriekbeweging zuiver gesteld. 

Twee der walsschyveu zyn aan horizontale assen gekop
peld, waarvan de bovenste hare beweging van den motor 
ontvangt en de/.e door een stel tandraderen aan de onderste 
mededeelt. De twee andere walsschyveu zyn met hare assen 
in één verticaal vlak met die der beide vorige te lood opgesteld, 



290 A R C H I T E C T Ü R A . 15 September 1894. 

zoodanig: dat de acht kamraderen twee aan twee in elkaar grijpen. 
Het materiaal der wal standen is staal van 50 tot 60 

KG. trekvastheid per mU 9 . Door den grooten druk wordt 
het, ook als er zonder water gewalst wordt, zooals meest 
het geval was, op den duur van zelf zeer hard. 
De slijting is uiterst gering, daar de schijven 1 tot l ' / t M . 
middellijn hebben en elke kalibertand dienovereenkomstig 
eerst na 3*/4 tot 5 M. staaflengte opnieuw dienst doet. 
Door de groote snelheid, waarmede gewalst wordt, wordt de 
omtrek ook slechts weinig warm Telkens nadat er eene 
staaf doorheen is gegaan, worden de walsoppervlakken met 
water bespoeld om ze van de slakken te ontdoen. Is opfree-
zen noodig, dan worden de walsschijven op gestellen gezet, 
en de buitenkanten onder draaiende beweging tot roodliitte 
uitgegloeid; kromtrekken is daarbij nog niet voorgekomen. 
Door liet uitgloeien wordt het materiaal weer zacht genoeg 
om koud opgewerkt te kunnen worden. Eene andere manier 
om gebrekkige plaatsen in de werkvlakken der walsen te 
herstellen, bestaat in het inzetten van zwaluwstaartvorinige 
stukken, wat ook geene moeielijkheden oplevert. Beschadi
gingen van grooteren omvang aan de werkranden kunnen 
alleen ontstaan door zijdelings stoeten bij het in elkaar 
zetten van het walswerktnig en dit kan men voorkomen 
door ze tijdelijk te bekleeden. 

Is het constrneeren van walskalibers altjj.1 een werk van 
veel overleg en nauwkeurigheid, vooral is dit bij ketting-
walsen het geval. Men heeft daarbij op tal van punten te 
letten ; vooreerst op de gedaante der tanden, zwaarte, hoogte 
en breedte, niet enkel omdat de tand op zich zélf groote 
sterkte dient te bezitten, maar vooral ook omdat de mate 
riaal-verdringing by deze methode eene groote rol speelt; 
verder hangt de vorm der tanden ook van de omstandigheid 
af of er kort- of langschalinige kettingen te maken zjn. 
Telkens als er zich twee schalmen op elkander sluiten, 
wordt het walsproces onderbroken en alleen door het feit 
dat de walsschijven naar vier richtingen gelijkmatig uitwyken 
komt er opluchting. Door vorm en zwaarte van de ingevoerde 
staaf wordt het werk verlicht en de juiste vulling mogelyk 
gemaakt. De randen der schal mschelpen worden verder tands-
gewyze uitgeschnlpt om het overtollige materiaal op te 
nemen, dat anders tot een groot stuk plaat weggeperst zou 
moeten worden. Door aan die uitschulpiugen bepaalde vormen 
te geven, kan men zelfs verschillende nevenproducten ver 
krijgen, zooals b.v. kogels, onderdeelen van naaimachines of 
sloten enz. en zelfs hoefijzers. 

Men kan de schelpen ook zoo constrneeren, dat de schal
men aan de dragende einden eene verdikking bekomen, 
waardoor hun omtrek dan ovaal wordt. Aldus verkrygen zy 
als het ware reservemateriaal tegen verslijting, een groot 
voordeel tegenover alle andere kettingstelsels. 

Door de kolosse kracht, die er uitgeoefend wordt, bedraagt 
de plaatselijke verlenging der staaf 20 tot 42 ° / 0 , de ver
breeding tot 10 °/„ toe, al naar gelang de voorvorm is 
Het spreekt van zelf, dat nauwkeurig invoeren der staaf 
een eerste vereischte is De walsschijven worden tot op 1ji 

mM. bij elkaar geplaatst en, naargelang van de hitte en de 
zwaarte der staaf en de sterkte van het gestel, ontstaat 
er onder het werk eene verwijding tot 1 en 2 mM. Als 
men door de raakvlakken der in gang zjjnde walsen heen 
ziet, neemt men alleen de lyuen van een kruis waar. By 
gebrek aan een grooteren oven konden de zware staven 
niet langer dan 5 M. genomen worden. Zy werden met 
eene snelheid van 4 M. per seconde gewalst; door den 
grooten diameter der walsen kan men groote snelheden 
geven, zonder de walsmachines veel omwentelingen te laten 
maken. Door de volmaakte gelijkheid van grootte der walsen 
blijft de staaf volkomen recht en zyn geene de minste voor
zorgen noodig by het uittreden uit de wals. 

De bedoeling is nu voor het vervolg het ruwe of voor-
gewalste blok op een triowals zoover voir te walsen, tot 
de doorsnede bereikt is, die voor de omvorming tot kruis -
ijzer noodig is; dan de b.v. 15 M. lange staaf in een gas-
oven opnieuw te verhitten en haar zelfwerkend door eene reeks 
achter elkander staande vier-walsen-stelsels heen te sturen, 
die naar den eisch opvolgend gekalibreerd zyn. De vermin
dering in doorsnede in elk der vier walsstelsels moet aan 
bepaalde grenzen gebondeu zyn, b.v. 20 "/„, en de snelheid 
wordt door raderwerken zoodanig geregeld, dat elk stel 
walsen de door het vorige geleverde hoeveelheid materiaal 
opneemt. Door eeue opvolgende geringe vergrooting der 
middellijnen wordt tegemoet gekomen aan eene zekere ver
snelling of opzuiging van de staaf in de walsen. De snel
heid kan naar verkiezing genomen worden; bij eene wals-
middellijn van 1 '/., M. kan zij 10 M. per seconde bedragen. 
Nadat de staaf de walsen doorgesneld is, is hare hitte niet 
afgenomen, maar heeft er wel eene uitwisseling vau hitte 
plaats gehad en is de staaf van walssinters bevrjjd. Achter 
de wals wordt een remtoestel aangebracht, om de staaf, als 
zy de walsen verlaat en dan naar gelang van de oorspron
kelijke lengte wel 35 tot 45 M. lengte heeft bereikt, tegen 
te houden: tegelijkertijd wordt zy door eene reeks van rollen 
opgenomen, die haar naar de kettingwalsen voeren, die on
geveer 50 M. van de walsrollen verwyderd zyn. Het ketting-
wals werk wordt door eene bijzondere machine gedreven. 
Daardoor is men in staat de snelheden te regelen om naar 
behoefte eene grootere of geringere verbreeding of wel uit
strekking te geven. Het is gebleken, dat by langzamer gang 
de vormgeving in de schelpen schooner wordt, terwijl bij 
grooter snelheid meer uitstrekking plaats heeft. 

De lengte der gewalste ketttingen is om zoo te zeggen 
onbeperkt, bij de boven aangegeven verhoudingen bedraagt 
zij 50 tot 60 M. Zulke lengten worden anders dan voor 
stroomkettingen voor kettingsleepbooten weinig gevraagd. 
Om grootere lengten te verkrygen worden verbindingsschal-
men aangewend, waarvan verschillende construction bestaan. 

Fijue kettingen laten zich met behulp der beschreven 
toestellen, buitengewoon snel en goedkoop evenals walsdraad 
vervaardigen. 

Het beschreven vierwalsen-systeem is niet enkel op ket
tingen van toepassing, maar kan ook in tal van andere 
gevallen voor staaf- en profielyzer, alsook draad, van groot 
nut worden; het laatste kan men er b.v. tot op 3 mM. mede 
uitwalsen. 

Na het uitwalsen der kettingstaaf gaat zij naar het 
stempelwerk om de baarden ervan te verwijderen; dit ge
schiedt in matige hitte. Vervolgens wordt zij in een oven 
opnieuw op roodgloeihitte gebracht en gaat zy door een stel 
rekwalsen, die er de tusschen de schalmen staande gebleven 
verbindingsdammen uit weg nemen en aan de schalmen 
hun definitieven vorm geven. 

Proeven op de sterkte der nieuwe kettingen in het Rijks-
proefstation te Berlijn gedaan, hebben allezins gunstige uit 
komsten gegeven. De t.rekvastheid bedroeg 38 tot 45 K<;. 
per mM. schalmdoorsnede tegen 22 tot 27.5 KG. by ge
welde kettingen. 

(Slot volgt.) 

D R . E U G E N S C H A A L ' S A N T I O X Y D E N E N 
E S T E R V E R N I S S E N . 

In de Duitsche vakbladen wordt met lof melding gemaakt 
van de antioxyden van Dr. EOGBN SCHAAL te Feuerbaeli 
by Stuttgart, preparaten die niet enkel de gevoeligste me
talen, zooals b.v. gepolijst staalblik, zelfs in de zure lacht 
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van laboratories, maar ook hout, touw en andere vezelstoffen 
duurzaam beschermen. 

Zij worden in drie verschillende soorten geleverd; hard, 
week en vloeibaar. Het vloeibare antioxyde dient voor het 
bestrijken van machinedeelen, transmissiën, assen, enz., in 
het algemeen van alle voorwerpen, die onder eene vaste 
deklaag op den duur blank gehouden moeten worden; het 
wordt met den kwast op de vooraf goed droog gemaakte 
blanke oppervlakken uitgestreken, droogt lakachtig en vormt 
dan eene veerkrachtige doch harde, bij uitstek duurzame, 
byna kleurlooze deklaag. Niet enkel tot bescherming van in 
bedrijf verkeerende machines, maar vooral ook in magazijn 
opgestelde is het vloeibare antioxyde proefhoudend bevonden; 
overal waar men den grooten last en het verlies aan arbeid, 
die het blank houden vau in voorraad gereed gemaakte 
werktuigen en gereedschappen veroorzaken, bij ondervinding 
heeft leeren kennen, zal het preparaat ingang vinden en onont 
beerlyk worden, te meer daar het door zyne heldere doorschijnend
heid de ermede bestreken voorwerpen geheel en al blank houdt. 

Het harde antioxyde is een bescherramiddel tegen roesten, 
dat in consistentie met harde talk overeenkomt en voorna
melijk van toepassing is op fijnere machinedeelen, zooals 
yzer- en staalwaren van byzonder fijne kwaliteit, als wa
penen, geweerloopen, messen, huishoudelijke voorwerpen ; het 
is volkomen vry van vergift, en beschermt niet enkel tegen 
vochtigheid, maar ook tegen zure dampen. Het opbrengen 
geschiedt door inwry ven met een drogen lap, of na smelting 
door verwarmen, door opstrijken met het penseel of den 
borstel. Touw en andere vezelstoffen kannen door drenken 
met vloeibaar gemaakt antioxyde jarenlang ongevoelig voor 
loogen en zuren gemaakt worden. 

Ook het weeke anti-oxyde, van de consistentie van weeke 
talk is zeer bestand gebleken tegen alkaliën en zuren en 
kan daarom in het algemeen gelyke toepassing vinden als 
het harde In het byzonder is het echte*' besterad voor 
pakkingbussen en dergelijke verpakkingen, die als er zure 
of alkalische dampen voorhanden zyn, met antioxyde behan
deld, veel langer duren dan met talk. Als smeermiddel 
overtreft het verreweg het Tofotevet. 

De antioxyden van Dr SCHAAL zijn volkomen vry van 
zuren, zeepen en bijmengsels en daarom in het gebruik 
voor de aangegeven doeleinden even onschadelijk als doel
treffend. Kleine proefmonsters worden door Dr. SOHAAL kos
teloos ter beschikking gesteld. 

Dezelfde scheikundige heeft de estervernissen in den han
del gebracht, zynde harszuur-preparaten, bestemd om de 
plaats der kopal- en barnsteenvernissen in te nemen; zy 
munten, naar gezegd wordt, uit door helderheid, eenvoudige 
en zuinige verwerking, billy ken prys en groote duurzaam
heid, tengevolge van hun volkomen neutraal karakter. Zy 
moeten in 1889 op den Eiffeltoren te Pary's zyn aangewend 
en op de tentoonstelling te Chicago van 1893 bekroond 
zyn. Wie ooit achter de schermen heeft gekeken by het 
toekennen van bekroningen voor tentoonstellingen, zal zeker 
evenals ik daar zeer geringe waarde aan hechten. Van 
meer belang zyn wellicht de vergelijkende onderzoekingen 
die de Painter Association te New-York in 1892 in het 
werk heeft gesteld. Daarby moet uitgemaakt zyn, dat Dr. 
SCHAAL'S esterrytuigvernis duurzamer was dan 24 concur-
reerende vernissen van de eerste Engelsche en Amerikaan-
sche fabrieken; gelyke resultaten moeten ook bij Duitsche 
en Fransche spoorwegen zyn bereikt en zelfs moeten deze 
vernissen ook hun weg naar Engeland gevonden hebben. 

Daar de estervernissen volkomen neutraal zyn, kunnen 
:tlle soorten van verfstoffen er mede aangemaakt worden, 
waardoor dan zoogenaamde emailverven worden verkregen. 

G E W I C H T E N U I T G E E L M E T A A L . 

U z ren gewichten hebben het groote gebrek dat zij zeer 
aan verandering onderhevig zijn. Vooral als zy telkens in 
aanraking komen met zout of zouthoudende voorwerpen, 
zullen zulke gewichten, ïeeds na kort in gebruik geweest 
te zyn, onzuiver worden, zoodat voor dezen handel ijzeren 
gewichten volkomen onbruikbaar te achten zyn. Men is er 
daarom reeds lang op uit geweest om ze meer weerstand 
te geven tegen invloeden van buiten of wel ze door ge
wichten uit ander, minder aan verandering onderhevig mate
riaal te vervangen, dat in pry) niet al te veel van het 
ijzer verschilt. Uit met verschillende metalen genomen proeven 
is nu gebleken, dat de in den handel onder den naam van 
geel metaal yellow metal) bekende legeering uit ongeveer 
60°/, , koper en 40 u / 0 zink meer voor gewichten geschikt 
is dan yzer. Een stel gewichten, uit deze legeering ver
vaardigd, is een jaar lang door eene mynadministratie in 
een zoutmagazyn voor het wegen van zont gebruikt ge
worden. Hoewel al de voorwerpen door het druk gebruik 
met krassen en deuken overdekt terug kwamen, bleken deze 
beschadigingen niet gepaard gegaan te zyn met materiaal-
verlies, daar de stooten over het algemeen weinig diep 
ingedrongen waren. De taaiheid van het materiaal, die 
daaruit blijkt en eene scherpe tegenstelling vormt met de 
groote broosheid van gegoten yzer, vooral als het verroest 
is, moet als een groot voordeel beschouwd worden. Ook was 
de kleur en het uiterlyk aanzien van het materiaal, afge
zien van den grootendeels afgesleten of afgesprongen lak-
overtrek bijna niet veranderd, zoodat ook chemisch slechts 
eene zeer geringe uitwerking op de gewichten kan plaats 
gehad hebben. Het lak was vooral van den onderkant afge
schuurd en vermoedelijk is daarmede ook een klein materiaal-
verlies gepaard gegaan. Daaruit zyn in de eerste plaats te 
verklaren de uitkomsten der naweging, waarbij doorgaande 
geringe verliezen aan gewicht werden aangetoond. Deze 
verliezen waren echter by alle gewichten na verloop van 
ruim een jaar beneden de geoorloofde gebruiksverschillen 
gebleven; en bij de beide grootste, van 10 en 20 KG. 
bleven zy zelfs binnen de grens der ykfouten. De gewichts
verliezen waren de volgende: 

Zwaarte der 
gewichten. 

Gewichtsverlies. Geoorloofde ver-
bruiksverschillen. 

20 KG. 1.80 G. 8 G. 
10 „ 1.87 „ 5 . 
5 , 1.36 „ 2.5 „ 
2 . 1.00 n 1.2 , 
2 . 1.02 „ 1.2 „ 
1 „ 0.59 „ 0.8 „ 

De afslijting is percentsgewijze gerekend natuurlijk by 
de kleinste stukken het grootst, evenals de oppervlakte met 
betrekking tot den inhoud grooter is Zy is echter in het 
geheel zoo gering, dat de bewering geoorloofd is, dat de 
messingen gewichten zich onder de ongunstigste omstandig
heden beter hebben gehouden als ijzeren onder de gunstigste 

doen. Immers om de geel metalen gewichten in het verkeer 
met zont en zouthoudende waren op den duur binnen de 
gebruiksgrens zuiver te houden, is het voor de kleinere 
genoeg, dat zy om het jaar. en behoeven de grootere eerst 
oin de twee jaren aan den herijk onderworpen te worden 
vooral als zy by de vervaardiging binnen de geoorloofde 
ijkfontgrens iets zwaarder worden gehouden, terwijl voor 
ijzeren gewichten deze tijdperken ook zelfs voor bet ge
wone gebruik haast te lang zyn. 

Volstrekt onpractisch is het bestryken inet lak gebleken ; 
deze hecht niet sterk genoeg aan het gladde metaal m is 
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bovendien volkomen overtollig; zonder het lakken zouden 
de geel metalen gewichten zich waarschijnlijk nog beter 
gehouden hebben. Voor gegoten Ijzeren gewichten daaren
tegen kan het lakken zijn nut hebben. 

Vau de geel metalen gewichten kan men zeggen, dat zjj 
iu het verkeer met zout, mits op hun tijd geherjjkt, volkomen 
juiste wegingen en eene nagenoeg onbegrensde duurzaamheid 
waarborgen, terwjjl Ijzeren reeds na eenige weken te on
zuiver worden om er ook maar eenigszins zuiver mede te 
kunnen wegen. (Üingl. Pol. Journ.) 

INDISCHE M E T A A L T E C H N I E K . 

Als voorbeeld van hetgeen Indische handwerkslieden 
vermogen op het gebied der metaaltechuiek, had de bekende 
reiziger en ethnograaf Dr. F. JAOOB kort geleden in het 
Kunstgewerbemuseum te Herlijn eene reeks van schoon 
gevormde schotels en vaatwerk tentoongesteld, uit koper 
vervaardigd, gegraveerd, vertind en van een zwarten grond 
voorzien. Men heeft hier te doen met eene techniek, die in 
Kascbmir met voorliefde wordt beoefend. Kenmerkend voor 
de plaats zijn dan ook de patronen der versiering van dit 
vaatwerk; zij komen overeen met, de eigenaardige palm-
patronen der Kaschmir shawls, die, zooals bekend is, op 
het punt der kleuren naar het beginsel der poïkilochromie 
(bontkleurigheid) z|jn behandeld. De bewerking der koperen 
schalen uit Kaschmir geschiedt op de volgende wyze: Eirst 
wordt het voorwerp met puntstaal en hamer zoo geciseleerd, 
dat de grond ongeveer 1 mM. verdiept komt te liggen, 
terwyl het patroon plat verheven blyft staan; om het nog 
scherpkantiger en vlakker te maken, wordt het met een 
grooten hamer op een aambeeld plat geslagen. Na matig 
verwatmd te zyn, wordt de schaal met stoklak ingewreven, 
zoodat van onder deze kleverige stof het patroon nog te nau-
wernood te voorschijn komt. Door hernieuwde verwarming wordt 
het stoklak vloeibaarder gemaakt en met hotitskoolpoeder 
ingewreven. Men veegt nu het oppervlak voorzichtig met 
eeu lap af, zoodat het poeder in de indiepingen blyft zitten 
en daartusschen het patroon in blank koper afsteekt. Na 
opwerking met graveernaald en vy'1 wordt onder gepaste 
verwarming van het voorwerp de vertinning aangebracht, 
waardoor het patroon een zachten, zilverachtigen glans 
aanneemt. Verwant met deze techniek is die van het zoo
genaamde messsing-niello, die in Muradabad wordt uitgeoefend. 
In eene vertinde messingen vaas wordt het patroon meer of 
minder diep ingegraveerd om het messin» bloot te maken. 
De indiepingen worden met zwart lak ingewreven. Heide 
wyzen van werken worden door het publiek dikwyls ver
ward met eeue derde, de zoogenaamde Hidri-kunst naar Hidar 
in zuidelyk Indië. Deze laatste verschilt van de beide vorige 
ten eenentnale. Zy bestaat in hoofdzaak daarin, dat de me
talen vaas afgedraaid, met koperzouten zwart gebjjtseld en 
vervolgens met zilverdraad en bladzilver ingelegd wordt. 
De teekening wordt ingegraveerd en daarna met hamer en 
puntjjzer zoodanig bewerkt, dat langs de omtrekken der 
teekening, kleine, ruw uitgetande schubben ontstaan. Dan 
wordt er gegloeid bladzilver opgelegd, met het borstel-
gewijze uitgekauwde achtereinde van den hamersteel vast 
opgedrukt en met spitse stiften in de getande omtrekken 
der teekening ingehamerd, waarby tegelyk het overtollige 
zilver wegvalt. Het zilver hecht aan het gladde oppervlak 
alleen met zyn afgehamerden rand. Dan volgt afschuren 
met amaril en polysten met houtskoolpoeder. Zacht glanzend 
verheft zich nu het zilveren patroon boven den zwarten grond. 

Reeds lang hebben deze Bidrivaatwerken, evenals die van 
Kaschmir, hun weg naar Europa gevonden; in de magazyuen 

van artikelen van weelde onzer groote steden zy'n zy vrij 
talryk vertegenwoordigd en trekken de aandacht door hunne 
sierlyke indeeling van patroon en grondvlak. Jammer ge
noeg komen ook namaaksels vooi, die in schoonheid ver 
bij het oorspronkelyke werk achterstaan. 

G R O O T E B O O M E N . 

De oudste en grootste linde in Duitschland is die te 
Neustadt a. d. Kocher in Wurttemberg; zy werd reeds in 
het jaar 1408 als „de groote linde aan de heerbaan" aan
geduid; hare kroon heeft een omvang van ca. 400 voet en 
reeds in het jaar 1831 moest zy door 106 sty'len gestut 
worden. 

De zoogenaamde duizendjarige rozenstok aan de krypt 
van den dom te Hildesheim werd volgens de sage door 
Lodewjjk den Vrome geplant. 

Dr. M. F Ü N C S T O C K heeft in zyne Natuurgeschiedenis van 
het plantenryk de beroemde kastanjeboom van den Etna 
afgebeeld, een van de grootste plantaardige gedenkteekenen 
van Europa. 

Niet minder verbazingwekkende vormen vertoonen vele 
vertegenwoordigers van de vygenfamilie dooi het vormen 
van luchtwortels, die het aanzien hebben van stammen, die 
van de kroon uit bodemwaarts groeien en van een enkelen 
stam als het ware een bosch in het bosch makeu. Het 
meest beroemde voorbeeld hiervan is de banaanvygenboom 
aau den Nerbuddah iu Indië, welks kroon door meer dan 
3000 groote en kleinere luchtwortels wordt ondersteund; 
hij moet reeds aan Alexander den Groote bekend zijn 
geweest. 

Volgens LIVINGSTONE noemen de inboorlingen zulke vygen-
boomen „boomen met beenen". 

De bekende drakenbloedboom op het eiland Teueriffe had 
ter hoogte van 1 M. een omtrek van 15 M. terwyl hy' in 
het geheel 21 M. hoog was; zyn leeftyd is op 4000 tot 
6000 jaren geschat. De grootste boomreuzen zyn tot dasver 
echter in Kalifornië aangetroffen. Het zyn de zoogenaamde 
Mammoetbooraen, • Wellingtonia gi/antea, waarvan het grootste 
exemplaat boven de wortels een omtrek van 35 M. en eene 
hoogte van 150 M. gehad moet hebben. 

(Wieck's Gew. Ztg.) 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

E. D. ie M a a s t r i c h t . Zo uit U \ni niet de oorzaik 
kunnen opnoemen van het geelachtig bruinworden der blauwe 
siersteenen, afkomstig van de firma V A N UK Loo te Dieren. 
De steenen zijn gemetseld in basterdtras, bestaande uit 2 kalk, 
2 zand, 1 tra*. Aan den rooden steen is geene kleurveranderinj 
merkbaar. 

Ik zou het geval moeten zien, om met eenige zekerheid 
naar de oorzaak ervan te kunnen gissen. Het eenige che
mische verschil tusschen rooden en blauwen baksteen bestaat, 
voor zoover my bekend is, daarin, dat de eerste door kie-
zelzuur yzeroxyde, de tweede door kiezelzuur yzeioxydule 
gekleurd is. Dit doet mjj vermoeden, dat de oorzaak van 
de verkleuring niet van binnen maar van buiten afkomstig 
en van plantaardigen aard is. Is dit zoo, dan zal het opper
vlak door bestrijken met ammoniak onmiddellijk zyne vroe
gere kleur hernemen. Doch het middel is niet vry van be
denking, daar het de vorming van nieuwen groei in de 
toekomst in de hand werkt. Uw mortel van 2 kalk, 1 tras, 
2 zand is te vet, daar behoorde ten minste 1 deel zand 

tneer in. Dit zal op zich zelf niet de oorzaak zyn van 
plantengroei op het oppervlak, maar kan daaraan bevorderlijk 
zy'n geweest. Te veel kalk is volstrekt nergens goed voor. 
Wilde men dat algemeen gaan inzien, menig bouwmeester 
zon meer genoegen van zyn werk beleven dan na. 

Deze l fde . Ik heb laatst toegepast voor een lek in een 
kelder, eene vermenging van cement met waterglas, hetgeen 
een goed resultaat opleverde. Zoudt U me niet iets naders 
omtrent de verbinding der 2 stoffen kunnen mededeelen? Cement, 
zand en waterglas leverde geene goede resultaten. 

Het is bekend dat mortels en ook steenen door bijmen
ging van- of drenking met waterglas in hardheid en dicht
heid toenemen. Op dit feit bernsten zelfs verschillende oc
trooien voor de fabricatie van kunststeenen. De werking 
van het waterglas komt neer op het afzetten van kiezel-
zuur in de poriën. Resultaten van proeven met mengsels in 
bepaalde verhoudingen zy'n my' niet bekend en ik voor my 
ben eenigszins wantrouwig tegenover het gebruik ervan, 
te meer omdat ik het eigealyke nut er niet van inzie, daar 
ook zonder waterglas, voor elk byzonder geval, uit de ge
wone mortelmaterialen mortels samen te stellen zy'n, die 
volkomen aan het doel beantwoorden. Er wordt namely k 
beweerd, (*) dat het waterglas naast kiezelzunr ook kool
zure alkaliën afzet, die aantastend werken. v. D. K. 

(*) Zie „De fluaten van Kesslcr" in de Ambachtsman vau 1 Oc
tober 1892. 

O. & Z. te A. Kunt U o»s ook inlichting geven of één
maal verwerkt gips ten dienste van vormen, modellen enz. 
na fipimaling nog voor een of ander doel dienstig of nuttig 
kan zijn? 

Door versteend gips fijn te malen en in een ijzeren pot 
«p bet vuur onder gestadig omroeren te verhitten, krijgt 
men bruikbaar gips voor gietwerk terug. De verhitting 
voort te zetten, totdat er geen waterdamp meer ontwykt. 

v. D. K. 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

M A A N D A G 17 S E P T E M B E R , 
Leasden. II uur. Het gemeentebestuur: het amoveereu van bet 

oude schoollokaal, net maken eener bergplaats en het doen van 
eenige werken aan de onderwijzerswoning te Hamersveld. 

Roermond. 7 uur. De beer J. Houben in het hotel Union: het 
bouweu van een woon- en winkelhuis aan den Zwartbroeksingel en 
Veeladingsstraat aldaar, voor rekening vau den heer Truyen, aanw. 
'smorg. 11 uur. 

Woensel (N.Br.) 6 uur. De heer P. van de Moesdijk: het bouwen 
van een woonhuis, geschikt voor bierhuis, aanw. nam. 4 ure. 

DINSDAG 18 S E P T E M B E R . 
Kroningen. 12 uur. De hoofdingenieur van den prov. waterstaat: 

bet maken van een riool met zinkputteu iu den oosteulijken berm, 
niet trottoir op dien berm, tusschen de loopdraaibrug over het 
verbindingskanaal Winschoter-Hoornsche diep en de gemeentekeistraat 
naar de Bontebrug bij de nieuwe veemarkt aldaar. 

Slceuwyk (N.Br.) 12 uur. De rentmeester van het Kroon-Domeiu : 
het afbreken van een bestaand en het bouwen vau een nieuwe 
arbeiderswoninkje op deu polder Klein Zalmpje ouder Werkendam. 

DONDERDAG 20 S E P T E M B E R . 
Alkmaar. 8 uur. De arehitect K. Bakker Dz. namens den heer 

J. P. Backx in het oafé Bellevue: het bouweu van twee beerenhuizen 
aan de Willielmiualain. 

Schelllugwonde (N.H.) De aannemer A. Blocks, aan het stoom
gemaal Schellingwoude: de levering van 1. het glas- en verfwerk; 

de ziokbedekking. 
Sloten (Fr.) Kerkv. dar Ned. Hcrv. Gem.: den verbouw der 

pastorie aldaar, aanw. door den architect E. P. Dijkstra 17 Sept. 
'amors. 10 uur. 

Willemstad (N.Br.) 11 uur. De genie in bet koffiehuis het 
Schippershuis: het uitdiepen van de gracht van het verdedigingswerk 
te Numausdorp, begr. f 3500. 

V R I J D A G 81 S E P T E M B E R . 
li rollingen. 13 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid aan bet gebouw van het pro-', bestuur: het vergrooten 
der sluiswachterswoning bij de Nieuwe Statenzijl, behoorende lot 
de zeewerken in de prov. Groningen, begr. f 1900. 

K A T E R D A G 23 S E P T E M B E R . 
Rnnrlo (Geld.) 11 uur. In het Wapen van Ruurlo: het bouwen 

van eeie heerenbebuiziug met een tuinmuur in het dorp Ruurlo, 
aanw. 17 Sept. 'smorg 11 uur. 

MAANDAG 24 S E P T E M B E R . 
's-Uertogeubosch. 10 uur. Het gemeentebestuur: het uitvoeren 

van voorzieoingswerken en de sluis aan den Vucbteruitgang. 
WOENSDAG 26 S E P T E M B E R . 

's-Gravenhage. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid: het leveren en stellen vau steenbouwwerk in het 
gebouw HUI de Tweede Kamer der Staten-üeueraai aldaar, begr. 
f 1600. 

MAANDAG 1 O C T O B E R . 
Goidschalxoord (Z.H.) 3 uur. Het bestuur vau den polder het 

Westmaas Nieowland ten huize van P. v. d. Woel: het doen van 
gedeeltelijke vernieuwing en herstelling van den westelijken havendam 
te Goidschalxoord, met leverantie van l eiken dukdalf met 2 dito 
schoren, eenig vuren paal- en gordiughout, masthout en ijzerwerk, 

DINSDAG 2 O C T O B E R . 
Rotterdam. 1 uur. Het gemeentebestuur: bel maken van ma-

chinegehouwen met daarbij behoorende aan- eu afvoerkanalen, ten 
behoeve van de uitbreiding der gemeente-Jriukwaterleiding achter 
de Oude Plantage. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Breda. Het doej van voorzieningen aan militaire gebouwen 

aldaar. Laagste A. Dieleu voor f 784. 
Drachten. Het verbouwen der school en onderwijzerswoning te 

Opeinde, met eeu bulpsohool. Laagste J. Duursma te Opeinde 
voor f 7867. . 

Enschede. Het bouwen van een mesthuis op het erve de Keizer 
in Boekeloo. Laagste H. Teuteiink te Usseluo voor f 199.50, gegund. 

's-Gravenhage. Het bouwen van een hecrenhuis op het terrein 
Duinoord aan het Sweelinckpleiu. Laagste A. de Wijs e n J . B. 
Dekkers voor f 13360, gegund aan Gebr. M. en J. A. Houtman 
aldaar voor f 15157. 

's-Gravenhage. 1. Het herstellen en verbeteren van rykstele-
graaflijnen in de prov. Gelderland. Laagste G. J. Huurman te 
Deventer voor f 379; 2. het herstellen en verbetereu van rijks, 
telegraaflijnen iu de prov. Noordbr., Geld. en Limb. Laagsle L. 
Troost voor f 466; 3. het herstellen cn verbeteren van rijkstele-
graafiijnen in de prov. Friesl. en Overijsel. Laagste J. J. Suwy'o 
üz. te Leeuwaiden voor f 1584; 4. het herstellen eu verbeteren 
van rijkstelegraaflijnen in de prov. Noordb. en Utrecht. Laagste 
D. Brugman Dz. te Winkel voor f 818. 

Helloudooru. 1. De bijbouw met 2 lokalen aan de school te 
Nijverdal-Noetsele. Laagste J. A. Miskotto en v. d. Berg aldaar 
voor f 4619; 2. de levering der schooluieubeleu. Laagste dezeltde 
voor f 627, gegund. 

Kekerdom. Het bouwen der boerderij de ïcuovereuberg te 
Kekerdom. Laagste G. Publiekhnizeu aldaar voor f 10.839. 

Middelburg. Het maken van eeu steenen ziekenbarak op het 
voormalig fort de Ruyler te Vlissingen. Laagste P. Hasselbach le 
Leiden voor f 5490. 

Middelburg. Het ondei houder, eu herstellen van de gebouwen 
van 's rijks belastiugeu te Hansweert en le Bath tot 31 Maart 
1897, in twee perceelen. Laagste voor: perc. 1, J. M. Lammeree 
te Hausweert voor f 4900; perc. 2, J. B. Koch tc Hansweert voor 
f 1321. , . 

St. Krats. De bestrating van een g°deelte van den Roesselaere 
weg. Laagste P. Omon te Aardenburg voor I' 9120. 

Utrecht. Het doen van herstellingen en verbeteringen aan de 
kazerne van het korps genietroepen le Utrecht, (herbesteiing). 
Laagste E. Scheepbouwer aldaar voor f 8575. 

Velp, Uet bouwen van 4 woonhuizen voor rekening van den 
heer A. J. Bolderdijk aldaar. Laagste E. J. N. Steentjes alduar 
voor f 20500, gegund. 
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A D V E R T E N T I E IV. 
B\j eene gemeente wordt gevraagd 

voor vast werk, na proeftjjd, en tegen 
goed loon, een in alle opzichten bekwaam 
R.-Katholiek 

L'l I l i l ' 

zoowel voor Kei- als voor Klinken* eik. 
Franco b r i e v e n met nauwkeurige 

opgaaf van wijze van opleiding en vroe-
geren werkkring, leeftijd enz., onder 
letter K, aan het Bureau van dit Blad. 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze OLIEVERF 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 e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK .,KRAAIJENBURG", 
(70) Rijswijk (Z.-K. 

PULFORD s VERF tegen vochtige 
muren is het eenig afdoende middeL 

De sterkste proef die denkbaar is., geslaagd niet PULFORD'S 
V E R F . Eene oppervlakte in de kazematten onder den Zeedijk te Flissingen 
blijft tegen alle verwachting na gebruik van PULFORD'S VERF 
droog en kan beschilderd of gewit worden. 

lied nucleii van muren voor het behangen vervalt bjj gebruik van 
deze VERF. Is beter dan menie voor het verven van Balken, Kozijnen, enz. 

PROEFBLISSEN a ƒ 1.50. ƒ 3.— en ƒ 6.—. (79) 
Generaal Agent voor Nederland: Agent voor Amsterdam en Omstreken; 

J . P. LAERNOES Pzn., 
te Vli8singen. 

. D E K A M Jzn., 
KuiJHchstraat 20. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

ONZE BOUWMATERIALEN, 

•T. 

PORTLANDCEMENT, 
„JOSSON Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. B R A A T , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 118 
„ AMSTERDAM, A . E. B R A A T .Fokkf 

Simonzstraat 74. (66) 

L E I D E IN. 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

80 H E E P 8 B O U W W E R F 
met OWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger- en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. ( 7) 

Zware en lichte Smeêwerken, 
A N K E R S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met c e r t i f i c a a t van L l o y d ' s 

en B u r e a u V e r i t a s . 

beschreven door 

A . , v e t x a . d e r K . l o e 

Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PU IJS: Compleet ingenaaid f 18.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

II I II O l< II I I I. I \ I . I, \ 

. . . . M e t groote u i tvoer ighe id en voorliefde teekent de schri jver het steenbakkersbedrijf 

met a l de daartoe noodige w e r k t u i g e n , b l i j k b a u r met het oog op aankomende industrieelen, voor 
w i e n hi j z i jn boek even goed heeft geschreven als voor b o u w k u n d i g e n , iets wat laatstgenoemden 

moeten bedenken, i n d i e n hen dat wat te u i t v o e r i g v o o r k o m t en zij l iever een meer vergelijkende 

beschouwing v a n bouwmater ia len hadden gewenscht, w a t men echter moet erkennen, dat zijn 

eigenaardige moeiel i jkheden heeft. 

V o o r hem die i n Indië echter d i k w i j l s z i j n eigen mater iaa l moet zoeken of vervaardigen, zal 

daardoor d i t bock menige nutt ige a a n w i j z i n g bevatten. 

. . . . J u i s t de onbevooroordeelde onderzoekingen, die den heer V a n der K l o e s gemaakt 

heeft op l ct gebied der bouwmater ia len, m a k e n z i jn boek be langr i jk 

(Bouwkundig Weekblad.) 

. . . Is het voor den jongen ingenier en opzichter v a n bijzonder veel waarde op een 
voor hen b i j n a onbekend v e l d te worden voorgel icht door iemand, die ri jpe e r v a r i n g aan breed
voerige studiën paart, ook hunne oudere vakgenooten z u l l e n evenzeer als vele aannemers, 
w e r k b a z e n en handelaren, gaarne eon w e r k ter h a n d nomen, dat i n zoo aangenamen c n bevatte-
l i j k e n v o r m een r u i m overz icht geeft v a n wat de p r a k t i j k h ier en elders tot op heden 
heeft uitgewezen of een theoretisch onderzoek v a n de bouwstoffen met j u i s t h e i d k a n doen 
voorspel len (De Ingenieur.) 

. . . W i j d u r v e n d i t w e r k dan ook gerust aan a l l e n , die iets met het b o u w v a k hebben 
uit te staan, aanbevelen. A l l e n zul len er ongetwijfeld n u t u i t t r e k k e n 

(Algemeen Nederlandsch Advertentieblad.) 

Stoom Jalousiën Fabriek 
V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
l.XUK PRIJZEN. (73; 

S. B R U I G O M , 
A.HMIKM. 

A• VAN DER ENDU Zoors 
STOOMBOEKDRUKKERIJ, 

T E M A A S S L U I S , 
is er geheel op ingericht om alle soorten 
van D R U K W E R K E N met den meest.* 
spoed tot zeer billijke pijzen te leven-n. 

15 September 1894. A R C H I T E C T U R A . 295 

F O L K E R S & Co. 

Directe aanvoer (, 11> S P L A \ K l \ 
VAN 

flN* middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwainvoriiiing enz. 

E n g e l s c h e en B e l g i s c h e A A R D E B U I Z E N . 
ENOELSCHE, DUITSCHE, FKANSCHK 

en HOLLANDSCHE 

TROTTOIR-, VLOER
EN WAKDTEGELS, 

i n v e r s c h i l l e n d e d e s s i n s 

DAKPAPIER, ASPHALT 

E N 

MOSSTEEMErX 
voor ligte muren, plafonds, enz. PORTLAND CEMENT. 

Merk: Knight Be vau & Sturge. 
Merk: Djjckerhoff & Söhne. 

DRIJF-, VUUR EN METSEL-
STEENEN. 

,31, A M S T E R D A M R A P E N B U R G 

EN VERDERE 
B O U W M A T E R I A L E N . 

2 9. 

De Portland-Cement-Fabriek 
TAS 

STAATS-
IEDAILLE. 

•EDAILLE 

Inilao 1869. 

SOUDEN 
MEDAILLE 

hoogste 
onderschei

ding in den 
toternatio-
Uien wed
strijd, te 

bnhem 1879. 
(32) 

DYCKERHOFF & S0IINE 
te A m ö n e b u r g ; bij BIERRICII m i R i j " • 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 
voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der Fabriekt 600.000 vaten per jaar. 
Najrazijnhoutlers in de voornaamste steden. 

D üsseldorf, 

1861, 
MEDAILLE 

van 
Verdienste 
Weenenl878 

GOLDEN 
MEDAILLE 

Offenbach 
a/M. 1879. 

DIPLOMA 4, 
Eerste j.rijs 

voor .titmun
tend 

fabrikaat 
Kassei 1870. 

P. DOLK & ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

V l O U S S E L I NE-, G E K L E U R D - , 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - , 

W I T - , KRISTAL- , BROEI en M E L K -

& T î A S . 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 
GEBOGEN G L A S en D A K P A N N E N . 

Lenzen- in Patrijspoortglazen. 
(67) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF,DAGLICHT-REFLECTORS. 

Alle soorten van 

Z A K E N 
^WERKTUIGEN 

vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in Ae jijnste qualiteiten tot b'\\\\)ke 

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 ( M i e i n L ) 

Gevest igd in 1822. (55) 
NïNP* Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
* elke wjj U gratis en franco toezenden 

tiroote v o o r r a a d 
V A N 

STALEN BALKEN 

w a a r d o o r stalen 
oordeel 

H. E. OVING Jr., <™ 
74 Haringvliet, R O T T E R D A M . 

Gedeeltelijke Bereiding, 
CREOSOTEERING. 

BURNETTEERING. 
K Y A N I S E E R E N 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL. 

O . G i p s C . z o o n , 
D O R D R E C H T . (71) 

Houtbereiding tegen bederf, 
KY ANISEERIMRICHl IMG. 

II. L E N S I N K , 
A R N H E M , 

levert p a s k l a a r g e k y a n i s e e r d 
(r o t- e n z w a in v r ij) (13) 

Rasterwerken, Hehiit t ingen. 
BROEIBAKKEN, VLOEREN, 

Y L O E R R I B B E N , enz. eni . 
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W. J . W E I S S E N O . 
Nieuwendijk 111 te AMSTERDAM, 

fabriceert geijkte DUIMSTOKKEN, twee 
en vüf METERLATTEN, Stalen MEET-
K E T T I N G E N , IIA K E N S , JALONS, 
koperen en stalen P E I L U J N E N , PEIL-
LOODEN, P E I L S T O K K E N , PEIL
SCHALEN, enz. ( 6 5 ) 

MAGAZIJN VAN PASSERDOOZEN, 
Teekei ibehoeftenenüptischelustrnmenten, 

EQUERRES, PRISMA'S, ENZ. 

( \ H i t ( H . i \ i : m 
„Van Baerle", 

E E N I G E A G E N T E N voor 
Nederland en Kolon iën: 

G. M. BOKS fr Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(62) 43 I I Z . 

LEONARD SLIGCHER. lonnickendam. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
uitmuntend fabrikaat en billijke prijs. (76) 

D E L I N T & C 1 , ROTTERDAM. 
NIEUWE HAVEN N". 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
(59) Vraag dessins enz. 

e e n E l e c t r i s e k L I F T E N , 
FRED. STIELTJES & Go., 

K e i z e r s g r a c h t 7 4 B , w A m s t e r d a m . 
Nederlandsche Verzinkfabriek, 

VAN 1>ER LINDEN & Co. - DORDRECHT. 
A L G E M E E N 

BOUWSYSTEEM. 
L E K VRIJE 

Dak- en Zijbekleeding. 
Houten of IJzeren RAAMWERK, 

i E Z - A - I P I J P I E I I S r , G E B O U W E 1 T , 
A F D A K E N , B R U G G E N , S C H U T T I N G E N , B E S C H O E I I N G E N , D R O O G - I N R I C H -
T I N G E N voor tropische producten, R O L L E N D E K A P P E N voor Steenovens 
en Koflievloeren, L O S S E P L A T E N speciaal ter vervanging van riet
matten voor steenovens, enz. in alle afmetingen en voor alle doeleinden, opgesteld 
in NKDKBLAKD of KOLONIËN; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enke le dagen. G E G A L V A N I S E E R D I J Z E R E N , ook gegolfde P L A T E N , 
^^p" P L A N N E N en B E G R O O T I N G E N worden opgemaakt voor elk gevraagd 

doel. O P G E S T E L D E C O N S T R U C T I E S ter bezichtiging. 
CATALOGI op aanvraag franco en gratis. ( 58 ) 

W*W A C ^ K I N T E I V G E V R A A G D . " * f f 

HOUTHANDEL 
F. & A. VAN DEK LINDEN. - Dordrecht. 
Pitch-Pine Parketvloeren i Pitch-Pine Heiningen 

f 1.75 per ÜI-. 'geheel gereed algeleverd ƒ 2.70 per M '. 

LICHTDRUKPAPIER. 
Zwaar, Prima kwaliteit, zeer gevoelig, 
rol 1 X 1 0 Meter . . f 6 . -

„ 0 . 7 5 X 1 0 Meter . . f 4 . -

H, J. T. MAT VELD, 
Schrijf- en Teekenbehoeften, ( 5 6 ) 

Wagenstraat 27, Den Haag. 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583 bij de Utrechtsche straat, 

A M S T E R D A M . 

Verstrekken plannen en belasten zich 
met de uitvoering van C O M P L E T E 
„INSTALLATIE" voor 

ZUIVELBEDRIJVEN 
en andere 

F a b r i e l i s - l n r i c l i t i n g r e n . 
REFERENTIES van reeds uitgevoerde 

INS TALL A T IE'S van verschillenden aard 
worden op aanvrage verstrekt. (63) 

Tweede Jaargang No. 38. Zaterdag 22 September 1894. 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van net Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A d v e r t e n t l ë n in dit blad kosten Tan 1—6 regela 
00 cents, iedere regel meer 10 cent*. Groote letters naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgevers, 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

All> M.lvcrl.nli . ii in A RCH ITK( TL' I! A opgenomen 
worden gratia geplaatst in DE AMBACHTSMAN, Vak 
blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Smeden, 
Ververs, en*. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

O N G E W E L D E K E T T I N G E N . 

(Slot.) 
Er is nog eene geheel andere soort van ongeweide ket

tingen dan de in het vorig No. beschrevene, namelijk die, 
waarvan de schalmen uit draad zijn geknoopt. Deze zjjn 
hoofdzakelijk bestemd, om de bij landbouwers en voerlieden 
gebruikelijke trek- en veekettingen te verdringen, die goed
koopheidshal ve in den regel met zeer weinig zorg zjjn 
bewerkt. 

Het smeden van kettingen uit de hand wordt sedert het 
begin dezer eeuw in Westfalen, vooral in de districten 
Iserlohn en Altona, als huisindustrie gedreven. In de eerste 
50 jaren werd daarmede een redelijk daggeld verdiend. 
Langzamerhand echter werd dit minder, doordien er telkens 
nieuwe kettingfabrieken ontstonden en telkens meer ketting
smidsen ophielden te bestaan. Tegenwoordig zullen er in 
Westfalen wellicht 1000 tot 1200 kettingsmeden aan het 
werk zjjn. De concurrentie drukte van zelf de verkoopprijzen 
en tegenwoordig is er van winst als fabrikant geen sprake 
meer. De arbeidsloouen hebben natuurlijk eveneens onder den 
druk geleden; een werkman, die van 's morgens vroeg 
tot 's avonds laat voor het vuur staat en de hulpwerkzaam
heden, die daarbij noodig zjjn, door vrouw en kinderen laat 
verrichten, kan tegenwoordig op zjjn best 2.20 tot 2.50 Mark 
(/' 1.30 tot /' 1.48 per dag) verdienen; daarvan moet hjj 
dan nog zijne werkplaats onderhouden, de kolen betalen, om 
de twee of drie weken voor kosten van levering opkomen 
en een geheelen dag verliezen. De handwerkslieden wonen 
nameljjk uren en mjjlen ver van de woonplaats van hun 
fabrikant. Zjj halen bjj hem het draad per wagen af, komen 
na twee of drie weken terug om de kettingen af te leveren 
en nieuw materiaal op te doen. Kortom liet is een honger
loon, wat de menschen verdienen. Van het genoemde district 
nit is deze industrie verder verspreid geworden naar Rus
land, Zweden, Zwitserland, Italië enz. Nu is de treurige 
toestand er door de algemeene slapte niet beter op gewor
den. De uitvoer staat stil en de Westfaalsche ketting-
industrie beleeft een treurigen tjjd. De maat is echter eerst 
volgetneten door de nieuwe Amerikaansche uitvinding van 
de knoopkettingen. 

De heer H. SCHMEPEK te Griine bij Iserlohn, lid van de 
tinna SCHLIEPEK & NOLLK te Weissenfels a. d. S., van wie 
bovenstaande mededeelingen afkomstig zjjn, heeft dan ook 
reeds sedert vier jaren de arbeiders zijner tinna, die in het 
gebergte verstrooid wonen, opmerkzaam gemaakt op het feit, 
dat de fabrikatie der gewone kettingen voor den landbouw 
°P den duur sterk achteruit gaat en dat men hier niet te 
doen heeft met eene voorbijgaande krisis. Tevens heeft hjj 

bjj zjjne lieden aangedrongen, dat zjj naar ander werk om 
zouden zien en hunne kinderen tot een ander ambacht op 
zouden leiden. Dit werd hem hier en daar zeer kwaljjk ge
nomen, ten onrechte, want het geldt het bestaan van het 
geheele personeel der kettingsmeden. 

De eischen, die men aau een ketting moet stellen, zjjn 
sterkte, bewegelijkheid en zoo gering mogelijk eigen gewicht; 
aan deze eischen beantwoordt de nieuwe ketting in alle 
opzichten, terwijl alle overige kettingen niet sterk genoeg 
waren of in bewegelijkheid te kort schoten, omdat hun ge
wicht te groot was. De Amerikaan BROWN heeft op ver
nuftige wjjze de bewegelijkheid van den nieuwen ketting 
vergroot, door den knoop niet aan liet eind maar in het 

Pig. 1. 

midden van den schalm aan te brengen (tig. 1). Daardoor 
is deze ketting bewegeljjker dan ieder ander van het oude 
maaksel. 

De beer SCHLIBPBB heeft de in zjjne fabriek naar dat 
systeem vervaardigde kettingen in het rjjksproefstation te 
Berljjn tegenover gesmede kettingen van uitgezocht goed 
fabrikaat laten beproeven. De uitkomst van dit onderzoek 
was uitermate gunstig voor het nieuwe fabrikaat. De ket
tingen breken niet andera dan in het volle materiaal, d. W. z. 
eerst als de trekvastheid van het materiaal wordt over
schreden. De knoop kan breken, maar niet open getrokken 
worden. De proeven toonden 70 tot 80 KG. per mil", trek
vastheid aan. Men had veel hoogere cjjfers kunnen verkrij-
gen door extra sterk draad te verwerken, doch de lieer 
SCHLIEPKR vermeed dit met opzet, daar lijj met de proeven 
geene reclame op het oog had, maar alleen eigen voor
lichting. Uil het in „Stahl und Eisen" afgedrukte getuig
schrift blijkt, dat van de 27 gewelde kettingen slechts 5 
op de weinaad en al de overige daarnaast zijn gebroken; 
de lasschen waren dus goed. 

Om het verschil in sterkte duidelijk te maken, ontleen ik 
aan het bedoelde getuigschrift de volgende cijfers: drie 
knoopkettingen van 4.6 mM. draaddikte braken bjj 1220 
tot 1300 K G ; drie gewelde kettingen van 4.it tot 5.1 mM. 
ijzerdikte brachten het slechts tot tusschen 400 en 650 KG.; bjj 
3.i) mM. ijzeldikte braken de gesmede kettingen bg 330 
tot 480 K G , de knoopkettingen bereikten 760 tot 800 KG. 

De knoopkettingen worden geheel machinaal vervaardigd. 
Door een aanvoertoestel wordt het draad in de machine 
gebracht en het haspelwerk begint. De machine maakt 4 5 
omwentelingen in de minuut, iedere omwenteling maakt een 
schalm, en de ketting verlaat kant en klaar de machine. i 
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De fabriek van SCHLIEPER & NOLLE maakt dagelijks 2500 
tot 3000 voet per machine, terwijl een arbeider slechts 
ongeveer 100 voet ketting kan smeden. De kosten van het 
arbeidsloon zijn op zijn hoogst ' / , 0 van die van het hand
werk; bovendien is het materiaal goedkoopei en komen nog 
alle kosten voor het wellen te vervallen. 

Het grondbeginsel der knoopkettingen kan nit den aard 
der zaak op verschillende wijzen tot uitvoering worden ge
bracht. Zoo moet de heer FRITZ BÖHNERT te Griine bij 
l8erlolm. in Haart j.1. ook een Duitsch octrooi op eene 
eigen manier verkregen hebben. 

Verder verdient hier nog vermelding de triumj'ketting (tig. 2). 
2 die ook van Amerikaan-

schen oorsprong is. Ook 
van dezen worden de schal
men op eene zeer vernnftig 
geconstrueerde machine 

koud om- en in elkaar gebogen. Volgens eene voordracht 
van den Engelschen Prof. HELE-SHAW , moet eene triumf-
ketting van 5.6 mM. draaddikte eene belasting van 1711 KG. 
of van 69.7 p. mM". gedragen hebben, terwijl een gewone 
gewelde ketting van Kugelsch maaksel bij 903 KG. of 
35.9 KG. p. mM5. brak. De Prof. maakt daaruit de ge
volgtrekking, dat de trekvastheid van een triuinfketting 
ongeveer het l !1/4-vond bedraagt van die van het draad 
waaruit hjj is gemaakt. Ook geeft hij nog aan, dat de 
elasticiteitsgrens van den ketting oogenschijnlijk met de 
breekgrens samenvalt. Men heeft zich in den aanvang tot 
dunnere kettingen beperkt, maar er zijn er ook reeds ge
maakt van dikte, waarvan het draagvermogen tot 35 
ton klimt. 

De „triuinfketting" moet ouder zijn dan de bovenbeschre
vene van SCHLIEPER. Diens machine is in Duitschland nog 
niet geoctrooieerd. Wel is octrooi aangevraagd. In Amerika 
is de machine van SCHLIEPER dadelijk door den man van 
de triuinfketting (wiens naam mij tot nog toe onbekend 
bleef) aangekocht. De kettingen van SCHLIEPER worden tot 
nog toe niet zwaarder dan van 6l/t mMs. draad in den 
handel gebracht. Wel zy'n er bjj wyze van proef ook van 
10 mM. gemaakt, maar voor het doel, waartoe deze ket
tingen bestemd zy'n, is dit overbodig. v. D. K. 

M I D D E L T E G E N H E T R O E S T E N V A N IJZER. 

Volgens de 1'ad. Baugew. Ztg. vermengt men waterglas 
met een weinig geslibd bruinsteeiipoeder en bestrpt 
daarmede de voorwerpen. Het middel moet byzonder ge
schikt zyu voor voorwerpen, die aan groote hitte bloot 
staan, zooals kachels en pypen. Met de verf overtrokken 
en uitgegloeid verkrijgen zy een schoon aanzien. 

A A N H E C H T I N G V A N M O R T E L S . 

(Vervolg, zie de Nos. van 9 Juni en 7 Juli j.1.) 
BASTERDTRASMORTKL. 

1 Luiksche kalk, 1 tras, 1 rivierzand. 
A. Na 28 dagen in B . Na 2 dagen in de lncht 

de lucht. en 26 onder water, 
a . Aan Waalklinkers. 

2.57 
Gem. 2.47 

1.81 
1.81 

KG. p. cM 2 . 1.40 
1.35 

2.54 
2.52 
2.23 
2.01 
1.93 
1.44 

2.11 

2.46 
2.37 
2.16 
1.80 
1.80 
1.27 

Gem. 

1.98 

K G . p. cM 2 . 

Gem. 

1.71 

KG. p. cM 2 . 

Gem. 

1.6» 

. p. cM 2 . KG 

Aan Waalhardgrautv. 
2.47 
1.97 
1.57 
1.53 
1.51 
1.21 

c. Aan Waalrood. 
— 1.99 

1.92 
— 1.72 
— 1.50 
— 1.49 
— 1.35 ' 

STERKE TRASMORTELS. 

1 Luiksche kalk, 1 tra*. 
A. Na 28 dagen in B. Na 2 dagen in de lucht 

de lucht. en 26 onder water, 
a. Aan Waalklinkers. 

3.36 \ 
Gem. 2.49 

2.18 
1.93 

\. p. cM 2 . 1.64 
1.59 

b. Aan Waalhardgrautv. 
2.66 

3.16 
2.71 
2.57 
2.46 
2.26 
1.70 

2.48 

Gem. 

2.20 

KG. p. cM 2 . 

2.77 
2.38 
2.04 
2.00 
1.97 
1.67 

3 Doorniksche kalk 3e soort, 
2.51 » 
2.48 
2.34 
2.30 
2.09 
1.77 

2 Doorniksche kalk 3e soort, 
2.21 

Gem. 

Gem. 

2.14 

KG. p. cM". 

Gem. 

2.25 

KG. p. cM 2 . 

2.13 
2.12 
2.05 
2.05 
1.32 

1.98 

KG. p. cM 2 . 

2.65 
2.61 
2.28 
2.18 
1.27 
tras aan 
2.73 
2.35 
2.34 
2.01 
1.95 
1.59 
tras aan 
2.18 
1.84 
1.70 
1.45 
1.44 
1.42 

Gem. 

2.28 

KG. p. cM 2 . 

Waalklinkers. 

Gem. 

2.16 

KG. p. cM 2 . 

Waalklinkers. 

Gem. 

1.67 

KG. p. cM 2 . 

De temperatuur wisselde by deze proeven af, tusschen 
ruim 13° en byna 15° C. Het verwerkte tras was afkomstig 
nit de groeven van de firma GERHARD HBRPELDT te Plaidt. 

De vorenstaande uitkomsten van aanhechtingsproeven 
geven my aanleiding tot de volgende opmerkingen en 
gevolgtrekkingen: 

Aan al de proefsteenen was na het vaneentrekken duidely'k 
te zien, dat de trekvastheid van den mortel aanmerkelijk 
grooter was dan de aanhechting aan den steen; in wer
kelijkheid bedraagt de eerste dan ook het acht- tot tien
voud van de l a a t s t e . 

De aanhechting neemt bij waalsteen toe met de hard
heid van den steen. Dit ligt voor een goed deel daaraan, 
dat naarmate de steen meer hitte heeft gehad, het vorm-
zand er meer tot één geheel mede samen gebakken is; 
ten deele ook aan de grootere vastheid van den steen 
zelf. By rood neemt de specie by het vaneentrekken heele 
stukken uit het oppervlak mede, by' hardgranw alleen rood 
poeder en zand, bij klinkers nagenoeg niets. 

Op eene enkele uitzondering na, is de aanhechting na 28 
dagen in de lncht geregeld grooter dan na 2 in de lncht 
en 26 onder water. Er is dus by waterwerk voordeel 
gelegen in het een ty'dlang boven water honden van het 
metselwerk. 

By sterke specie van 1 kalk, 1 tras is de aanhechting 
grooter dan by basterdtrasmortel van 1 kalk, 1 tras, 1 zand. 
Dienovereenkomstig zal ook de kans op ondichtheden by 
eerstgenoemde kleiner zy'n, dan by de laatste, 't Is daarom 
rationeel bij regenbakken en waterdichte kelders het zand 
uit de specie weg te laten. 

Het is niet rationeel in sterke trasmortel meer kalk te 
verwerken, dan 1 kalk op 1 tras. De aanhechting neemt 
af met de vermeerdering van het kalkgehalte. Mengels als 
van 3 kalk, 2 tras (Bestek vaartverbetering Rjjn-Schie) en 
2 kalk, 1 tras (Bestek draaipyler Velzen) hebben dus geen 
redely'ken zin. 

Deze feiten hebben op zich zelf niets nieuws en kunnen 
in de praetyk van ouds bekend geacht worden; zy' worden 
door myne proeven alleen gestaafd en in cyfers uit
gedrukt. 

Mettertijd hoop ik nog de verhouding aan te tooneu 
tusschen aanhechting aan sterk en minder sterk bezande, 
onbezande afgesneden, geribde en doorboorde baksteenopper
vlakken, v. D. K. 

M U U R U I T S L A G . 

D. v. C. deelt in het Album der Natuur (1894, blz. 223) 
het volgende mede: 

„F. C. PARMENTIER (Ann. Chim. Phys. 6, XXIX, 227) 
werd eens bij een bezoek aan het bad-etablissement te Rogat, 
in de nabijheid van Clermont-Ferrand gelegen, getroffen door 
een witten aanslag tegen de muren van byna alle vertrekken. 
Uit de verte geleek hy' op spinrag of op het witte mycelium, 
dat sommige paddestoelen op hout kunnen te weeg brengen; 
van dichtbij beschouwd bleek de aanslag uit zeer lange, 
zeer fijne, zeer lichte en zeer buigzame draden van kristallyn 
natriumsulphaat te bestaan; wanneer het zonlicht erop viel, 
schitterden zjj sterk." 

„Het was in het voorjaar, voordat men begonnen had de 
gebouwen schoon te maken met het oog op den nieuwen 
zomer. Op poreuse muren of steenen waren de kristallen het 
fraaist, vooral op muren van stukadoorwerk. De kristallen, 
waarvan de samenstelling met die van glauberzout overeen
kwam, bevatten zoo geringe sporen salpeterzuur, dat het 
onmogelyk was de hoeveelheid hiervan te bepalen. Van 
muursalpeter mocht dus hier geen sprake zyn, al heet ook 
deze aanslag hier weder zoo." 

„Eenmaal op de vorming van deze kristallen opmerkzaam 
geworden, gebruikt PARMENTIER alle mogelyke gelegenheden 
om zyne waarnemingen in deze voort te zetten Telkens 
tegen het eind van den winter of tegen het voorjaar ziet 
hij hetzelfde verschijnsel op de muren van byna alle huizen 
van Clermont en omstreken. Verleden jaar vond hy het na-
triumsulphaat in alle zalen van de bad-inrichting bij den 
llont Dore en by' la Bourbon; de groote schoonmaak was 
nog niet begonnen. In de eerste dagen van Mei is hy te 
Vichy, waar hy byna te laat komt; toch is de arbeid nog 
niet in alle zalen begonnen en, waar dit het geval is, ont
breken de fraaie kristallaties niet.' 

„Wanneer men ze met de schoonmaak niet opruimt, komt 
liet warmere jaargetijde ze verdryven; de warmere lucht 
doet ze ineenvallen en laat ze verstuiven in den vorm van 
licht poeder, waarvan dan tegen de muren weinig meer 
'e zien is." 

„PARMENTIER ziet de oorzaak van het ontstaan van deze 

kristallen voor een belangrijk gedeelte in de aanwezigheid 
van natrinmsulphaat in het water in deu grond in die streken. 
Het water van de verschillenne bronnen aldaar is er rijke
lijk van voorzien en het zou, volgens hem, waarscliynlyk 
moeielyk vallen in de omstreken van Clermont een put te 
boren, die zoet water oplevert. De grond is er dus met eene 
oplossing van natrinmsulphaat doortrokken en deze wordt 
door de fondamenten en de muren der gebouwen opgezogen, 
om later aan de oppervlakte der laatste de kristallen te 
doen ontstaan." 

„ Aan de gestukadoorde muren, die de fraaiste kristallen 
vertoonen, zou het natriumsulphaat bovendien ontstaan dooi
de inwerking van de dubbelkoolzure soda, die ook in groote 
hoeveelheid in de minerale wateren van die streek is op
gelost, op het gips of de zwavelzure kalk, waarvan de stu
kadoor zich by' zy'n arbeid bediende. In streken van ons 
land, waar natriumsulphaat ook wel als muursalpeter wordt 
aangetroffen, zou het zyn ontstaan te danken kunnen hebben 
aan de werking van keukenzout uit brak water, gips en 
misschien het koolzuur uit de lucht." 

„Eene belangrijke bizonderheid van de mededeeling van 
PARMENTIER heeft betrekking op den verweerenden invloed 
van het natriumsulphaat op poreuse oppervlakten, waarop 
de kristallen zich afzetten. Er werd over geklaagd, dat de 
muren, waai op dat geschiedde, zoo dikwyls belangrijke her
stellingen behoefden. Naar aanleiding daarvan werden borden 
van onverglaasd aardewerk in eene oplossing van natrium
sulphaat gebracht; wanneer zy er geheel mede doortrokken 
waren, liet men ze in droge lucht staan, zoodat zy' weldra 
met eene laag van gekristalliseerd natriumsulpliaat waren 
bedekt. Hetzelfde bord kau slechts enkele malen voor de 
proef worden gebruikt; de samenhang van het aardewerk 
leed er zeer onder en het bord viel spoedig in stukken. 
Zoo zou het kunnen zyn, dat ook aan de oppervlakte van 
de bergen het natriumsulphaat behoort tot die stoffen, waar
door de steen langzamerhand verbrokkelt en verstuift." 

Ik neem deze mededeelingen hier over, omdat ik vermoed 
dat hier op een verschijnsel wordt gewezen, dat in Duitsch
land onder den naam van Mauerfrass bekend is. Ik her
inner my niet het persoonlijk ooit waargenomen te hebben, 
doch, zooals ik in het No. van 5 Aug. 1893 mededeelde, 
er zy'n my twee gevallen, beide betrekking hebbende op 
rykswerken, ter oore gekomen van afschilfering van baksteen 
door de werking van muurnitslag. Het' zou toch zoo nuttig 
zyn, indien de bouwkundige in zulke gevallen mocht rekenen 
op de hulp van den beoefenaar der scheikunde. Zoolang 
eene dergelijke samenwerking niet te vinden is, zullen wy' 
op het punt van rauuruitslag en alles wat daaraan vast is 
wel in het duister bljfvcn rondtasten. Niet ieder, die hier 
of daar muuruitslag aantreft, heeft de gelden beschikbaar 
voor eeu wetenschappelijk onderzoek en men zal er te minder 
toe overgaan daarvoor kosteu te maken, omdat de resul
taten van zulke onderzoekingen wel aan anderen ten goede 
komen, maar het bedorven werk zelf er niet door gebaat 
wordt, aangezien de kwaal daaraan in den regel niet te 
verhelpen is. v. D. K. 

A A N E E N W E L L E N V A N S C H I L D P A D 

E N H O O R N . 

Tengevolge der geringe afmetingen der plaatjes schildpad 
moeten zy' tot grootere stukken vereeuigd worden. 
Nn heeft het schildpad — het hoorn minder — de 
goede eigenschap, van zich by' hooge temperatuur aan elkaar 
te lateu smelten, ZOOzelfs dat, als men er handig mede om
gaat, de welnaden moeielyk te onderscheiden zyn. Eenige 
meerdere voorzichtigheid eischt het hoorn, aangezien dit 
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meer vet bevat, dat daardoor onschadelijk wordt gemaakt, 
dat men het hoorn op de aaneen te wellen plaatsen met 
benzine bestrijkt, zonder dat men er met de vingers aankomt; 
in plaats van benzine kan men ook alcohol aanwenden om 
het hoorn te ontvetten. 

Om eene goede verbinding te krijgen, moet men de kanten 
der stukken naar behooren afschuinen, opdat er eene zoo 
breed mogelijke strook voor de aanhechting wordt verkregen. 
De schuine kanten moeten zuiver geschaafd en met schuur-
biezen geschuurd worden: hoe gladder, hoe inniger de ver
binding wordt. Men omwikkelt de te wellen stukken, na ze 
passend op elkaar gelegd te hebben, met linnen of ook wel 
met vloeipapier en windt er voorzichtigheidshalve nog een 
draad omheen, opdat by het aaneenpersen met de weitang 
de stukken goed op elkaar komen. Zoo brengt men ze tus
schen de voorat verwarmde tang en welt ze aaneen door 
deze eenvoudig toe te knypen. Daarna koelt men de tang 
met water af. Als de stukken ineens niet voor goed aan 
elkaar zitten, dan herhaalt men de bewerking nog eens. 

Eene doelmatige weitang is in 
nevenstaande figuur afgebeeld. 

De lengte der armen wordt 
geregeld naar de langste voegen, 
die men heeft te behandelen. Het 
bovenvlak van den onderarm bg 
is altyd vlak en met de stang hac 
uit é é n stuk vervaardigd; aan het 
eind is een oog aangebracht. De 
tweede hefboom bestaat uit twee 
stukken. Het blok d is in een 
vork om den bout f beweegbaar, 
zoodat, als men vier vingers in 

1 het oog i steekt en den duim in 
het oog /(, het ondervlak van den 

klos zuiver sluitend op het vlak gh komt te liggen. Op deze 
wyze wordt de naad altyd vlak aangedrukt. 

Over het materiaal, waaruit de weitang behoort te wor
den vervaardigd, zyn de mannen van het vak het niet eens. 
De een houdt meer van koper, de ander van yzer. 

Kleine voorwerpen laten zich by gebreke van een tang 
ook wel met behulp van een gewoon heet strijkijzer wellen, 
maar het is beter dat de hitte van twee kanten aankomt. 

V I J L E N UIT A L U M I N I U M S T A A L . 

Een kleine toeslag van aluminium maakt het staal bij 
uitstek geschikt voor vylen: in den aanvang wordt het er 
zachter door, wat het bekappen aanmerkelijk verlicht; door 
harding verkrijgt het eene buitengewone hardheid. Vylen 
eruit vervaardigd, moeten in hooge mate solied en duur
zaam zyn. (Wieck's Gew. Ztg.) 

O P H E F F I N G V A N E E N E STANDPIJP DOOR 
E I G E N W A R M T E - U I T Z E T T I N G . 

Eene hoogst practische en leerzame toepassing van de 
wet der uitzetting door warmte, heeft onlangs de ingenieur 
HOWK van de Clay Cross-kolenmyn iu Engeland gemaakt. 
Eene der ondergrondsche schachtpompen, die met stoom 
wordt gedreven, heeft eene 128 M. hoog opstijgende pers
buis van 165 mM. diamet r en ongeveer 30 ton gewicht, 
die enkel onder in de schacht draagt en overigens alleen 
overdwars gesteund is. In Januari j.1. brak de pyp dicht 
bij de verbinding met de pomp. Om het bedryf te kunnen 
voortzetten, werd het gebrek ty'dely'k opgelapt en onder-
tusschen een nieuw stuk aangeschaft. Om er dit in te kun

nen brengen, moest de standpijp gelicht worden. Tot dit 
doel werden, nadat men de pyp leeg had laten loopen, op 
25 M. boven den bodera der schacht, twee sterke balken 
dicht tegen den pyp in het muurwerk ingelaten, waaraan 
zy voorloopig met aanzetbare klauwen loos werd opgehan
gen, zonder haar op te heffen. Dit laatste werd nu daar
door bereikt, dat men onder in de pyp door van een dun 
takbuisje, waarin eene regelingskraan, stoom inliet. Na een 
uur lang verwarmd te zyn geweest, had de pyp naar be
hooren uitgezet en hadden de klauwen bij de balken 22 
mM. aangezet kunnen worden. Nu liet men de pyp afkoe
len, waardoor zy in werkelijkheid aan de balken en onder 
65 mM. vry kwam te hangen, en het gebarsten stuk pyp 
gemakkelijk vervangen kon worden. Nadat het nieuwe stuk 
op zyne plaats was bevestigd, schroefde men de hangijzers 
geleidelijk los en kwam de standpijp weer op hare plaats 
te staan. Het geheele werk was in 4 uren atgeloopen. 

(Bull. d. I. Soc. d. Ing. Civ.) 

K O S T E N E E N E R W E R K S T A K I N G . 

In Wieck's Gew. Ztg. wordt een terugblik geworpen op 
de reusachtige werkstaking der mijnwerkers in Noord Amerika. 
Zy' begon 23 April van dit jaar en duurde onafgebroken 
tot in Juli. Het aantal der werkstakers werd op 200.000 
geschat, die gemiddeld ƒ 3.50 per dag verdienen. Het ver
lies der stakers aan werkloon beloopt dus eenige millioenen. 
Nu is het buiten twijfel, dat ook de eigenaars der mijnen 
er zware verliezen door hebben geleden, maar die der ar
beiders zyn voorzeker grooter. Hooger dan de verliezen der 
mijneigenaars zyn die van de eigenaars der verschillende 
fabrieken en verdere inrichtingen, die door gebrek aan kolen 
het bedryf moesten staken en der spoorwegen, die zoowel 
door de staking van het kolen vervoer als door het gedwon
gen gebruik van dure steenkolen in plaats van bruinkolen 
zware schade hebben geleden. Dan moet niet vergeten wor
den, dat van de 200.000 arbeiders tal van neringdoenden 
leven, wier inkomsten aanmerkelijk verminderden doordat 
hunne klanten geen geld verdienden. Zoodoende bereikt de 
gezamenlijke schade eene aanzienlijke hoogte en wordt zjj 
over de twee maanden, die met de werkstaking heengingen, 
op 51 millioen gulden geschat. Laat dit cijfer eenigszins 
overdreven zyn, dit staat vast, dat er bij deze werkstaking 
geen sprake kan zyn overwinnaars, maar alleen van over
wonnenen. 

V E R T I N N E N V A N K L E I N E V O O R W E R P E N . 

Spykers, stiften, gespen enz. kan men op de volgende 
manier goed dekkend met tin overtrekken. Men doet de 
voorwerpen in een ijzeren of vuurvasten aarden pot, met 
eene gepaste hoeveelheid tin erby, strooit er salmiakpoeder 
op en zet den pot op het vuur, totdat het tin begint te 
smelten en er zich salmiakdamp ontwikkelt. Dan schudt 
men de voorwerpen goed door elkander, zoolang tot zy me' 
tin bedekt zyn, stort ze dan in het water en droogt ze 
iu verwarmd zaagsel. 

De moeielykheid bestaat by deze manier vau werken ia 
het juist afpassen van het tin, daar met te weinig tin eene 
slechte niet volkomen dekkende bekleeding wordt verkregen, 
terwyl door te ve l tin de voorwerpen aan elkaar smelten, 
waardoor veel tin verspild wordt, wat men juist wenscht 
te vermyden. 

Eene andere manier om een groot getal voorwerpen te 
vertinnen bestaat daarin, dat men ze in eene zeef van steen
goed doet, die vooraf door eene oplossing van chloor-anv 
monium of chloorzink is gehaald en ze met de zeef dompelt 

ju een peren pot gesmolten en met salmiak, colophoninm 
of talk overdekt tin. Nadat de voorwerpen den gepasten 
graad van hitte hebben aangenomen, wordt de zeef uitge
licht, haar inhoud terdege door elkander geschud en inliet 
water of op eene ijzeren plaat uitgestort. Deze wyze van 
vertinnen is gepast voor voorwerpen, die door hun vorm en 
grootte gemakkelijk in eene zeef met groote gaten te houden 
zyn, waardoor het overtollige tin spoedig weg kan loopen. 
De' zeef moet v66r het indompelen in het tin verwarmd 
worden om stukspringen te voorkomen. Men kan ook met 
voordeel eene zeef uit gevlochten sterk ijzerdraad bezigen, 
die men voor het gebruik in een of ander zuur dompelt en 
in de lucht droogt, om het aanhechten van het tin te be
letten. (lJin9L P o L Journ) 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Ijskelders. 
Weert, 13 Sept. '94. 

Ben heer J . A. VAN DER KI.OES, Leeraar Poly
technische school Delft. 

Als abonné" en bestendig lezer van de Ambachtsman 
zou het my aangenaam zyn van U te vernemen hoe 
en op welke goedkoopste manier een ijskelder bestemd 
voor eene stoomboterfabriek moet geconstrueerd worden. 
Uw antwoord tegemoet ziende verblyf ik intusschen 

Hoogachtend, Uw Dw. Dienaar, 
H. WEEIJELS. 

De constructie van een ijskelder dient, wat de bijzon
derheden betreft, geregeld te worden naar den plaatselijken 
toestand, de terreinsomstaiidigheden enz. Ge kunt een vry 
volledig antwoord op uwe vraag vinden in de Nos. van 
dit blad van 9 Sept. en 15 Oct. 1893. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

G. te L e i d e n . Zooals ik in „Onze Bouwmaterialen" 
las en ook zelf wel eens gezien heb, wordt drijf steen wel 
gebruikt voor buitenmetsélwerk. 

Wat dunkt U, zou een haljsteensmuur van drijf steen vol
doende zijn en niet doorslaan van vocht? 

Goede, zoogenaamd „ry'pe", d. w. z. behoorly'k verharde 
drijfsteen, is niet alleen goed bestand tegen de buitenlucht, 
maar neemt ook weinig vocht op. Halfsteensmuren kunnen 
in sommige gevallen voor buitenwerk alleszins voldoende 
zijn. Vakwerk van drytsteen tusschen hout is nooit meer 
dan steen dik. Uitgebouwde keukens, bergplaatsen enz. 
van ééne verdieping kunnen ook gerust van halfsteenswerk 
gemaakt worden. 

Men wachte zich echter ten allen tijde voor overmaat 
van kalk in den mortel, anders maken de. voegen den 
muur nog vochtig. 

Het spreekt van zelf, dat men van zulke halfsteensmuren 
ook weer niet al te veel moet vergen. Zoo zou ik het 
b.v. wel wat gewaagd vinden, om er behangselpapier op 
te gaan plakken. v. D. K. 

L . te Ryswi jk . Voor leiendaken worden de planken 
altijd in horizontale ligging onder de leien aangebracht. Is 
het dak niet duurzamer als men ze verticaal plaatst of 
heeft dat uit eenig ander oogpunt eene of meer schaduw
zijden ? 

Het horizontaal leggen van de planken heeft ten doel te 
voorkomen, dat eene lei op twee planken wordt vast ge-

spykerd, waardoor zy' gevaar zou loopen stuk te gaan door 
het werken van het hout. 

Voor staande beschieting zou iets gezegd kunnen worden 
in het belang der afwatering. Doch ook daarin is by liggende 
beschieting naar behooren te voorzien. Men vergelijke de 
Nos. van 21 April en 2 Juni van dit jaar. v. D. K. 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen worden slechte eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG 24 S E P T E M B E R . 
Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen van 

eene openbare lagere sciiool der le klasse op eeu terrein nan de 
van Hogeudorpslraat. 

WO EN SI) AU 20 S E P T E M B E R . 
Leeuwarden. 3 uur. Het gemeentebestuur: het doen van eenige 

verfwerken aan diverse gemeente-gebouwen en woningen. 

DONDERDAG 27 S E P T E M B E R . 
Cnfjk (N.Br.) 4 uur. Het gemeentebestuur, ten herberge van 

Corn. Derks: het bouweu van eeu nieuw brandspuithuisje, op het 
perceel gemeentegrond iu Viaueu te Cuijk B 876, aanw. 24 Sept. 
van 2—& ure aan de oude school te Vianen. 

VRIJDAG 28 S E P T E M B E R . 
Delft. 2 uur. De aannemers J . M . vau Ditmars en Zoon : het 

verfwerk vun het in aanbouw zijnde nieuwe en het bestaande 
gedeelte van het St. Joris Gasthuis te Delft. 

De l f t . 6 uur. De architect G . v. d. Kaaden Gz. in bet stati-
ouskotiicliuis van K . Krui f : ü e t bouwen van eeu winkelhuis aan 
deu Oude Lau^endijk no. 5 aldaar. 

WOENSDAG ••: O C T O B E R . 
Onde Pekela (Gron.) De architect N . Molenaar te 's Gravenhage, 

namens het K . K . Parochiaal Kerkbestuur van den H . Willebrordus 
in het Uotel Borgman: het Louwen van eene kerk met toren, 
sacristie en catecbismuskamer. 

D O N B E R D A U 4 O C T O B E R . 
Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel ea 

nijverheid, aan het gebouw vau het prov. bestuur: het vernieuwen 
vau een gedeelte van bet remmingwerk vau de draaibrug in den 
rijksweg over het Noordzeekanaal te V e l z » n , behoorende tot de 
werken van het Noordzeekanaal, begr. f 13.120. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Arnhem. Het verven eo decoreeren van de vestibules, de zalen 

enz. van Musis Kierum. Laagste G . H . Heineu te Amsterdam 
voor f 8089. 

Abcoude Proostdij. H i t onder profiel brengen van den weg 
en de waterkeering van Abcoude naar den Voetangel. Laagste 
W . van der To l te Wilois voor f 993 50, gegund. 

Amersfoort. Het bouwen van een dubbel heereuhuis aan den 
Arnheinscbeu straatweg aldsai. Laagste C . de Froe aldaar voor 
t 8880. 

Delft. Het bouwen van een ketel buis met rookkanaal op het 
terrein vau het pompstation onder de gemeente Monster. Laagste 
H . Hartman te Lnosduinen voor f 2750. 

Dordrecht. De verbetering van den oprit tot vereeniging vau 
de Ulaakschendijk met den Boeusweg met het opruimen der be
staande en daarstelling eener nieuwe üeul ouder tieiuenoord. 
Laagste J . in 't Veld aldaar voor f 1792, gegund. 

Delft. Het bouwen van een Watertoren aldaar. Laagste G. B . 
Luken aldaar voor f 25.913. 

Haarlem. Hot. bouwen van een brongebouw in bet Frederikspark. 
Laagste M . van Ommeren aldaar voor f 102692. 

's-llertogenboseh. Het uitvoeren van veranderingen aan den 
noordwestelij ken bouw van de voormalige rijkskweekschool. Laagste 
E. v. Hout aldaar voor f 9356. 

Leeuwarden. Het verbouwen en gedeeltelijk tot woning inrich
ten van het rijksmagazijn bij de haven te Stavoren. Laagste J . A . 
Schrale te Warns voar f 1527. 

Makklnga. I. Het doen van e » n i g e herstellingen aan bet kerk
gebouw. Laagste K. van Es te Oosterwolde voor f 560, gegund ; 
2. bst scboooen, witten en verven der kerk. Laagste F . O. Geert-
sema te Oosterwolde voor f 209.99, gegund aan S. G. Feenstra 
te Donkerbroek voor f 229. 
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A D V E R T E N T I E N. 
Bij eene gemeente wordt gevraagd 

voor vast werk, na proeftp, en tegen 
goed loon, een in alle opzichten bekwaam 
R.-Katholiek 

LEONARD SLIGCBER, ffionnickendam. 

Ij IV I VIIU KI I [111 J Hij 
zoowel voor Kei-als voor Klinkerwerk. 

Franco b r i e v e n met nauwkeurige 
opgaaf van wjjze van opleiding en vroe-
geren werkkring, leeftijd enz., onder 
letter K, aan het Bureau van dit Blad. 

P . D O L K & ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE^ GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - , 

WIT- , KRISTAL- , BROEI en M K L K -

C * H i A M . 

D E U R PTA T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 
GEBOUEK G L A S en D A K P A N N E N . 

Lenzen- )n Patrijspoortglazen. 
(67) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF,DAGLICHT-REFLECTORS 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
nitmnntend fabrikaat en billijke prijs. (76) 

MAJiSHEIMER 

Portland-Cement-Fabriek 
FABKIEK 

Opgericht 

1861. 

! 
FABRIEK 

IN 

WEISEIMI 
b Jtuinz. 

Opgericht 
1864. 

Levert haar beproefd en voortreffelijk 
fabrikant snel, middel of lang/aam bin
dend, onder garantie van de grootste 
bindkracht, gelijkmatigheid en absolute 
.deugdelijkheid. 

Productie jaarlijks meer dan 450.000 
vaten. 

HOOFD - VERTEGENWOORDIGERS 
voor de Z u i d e 1 jj k e Provinciën: 

W e d , A. T e r k u h l e & van S w i j n d r e g t 
Rotterdam. 

Voor de N o o r d e ' i j k e Provinciën: 

DE BEER & LEHREN, 
A i i s T i; n it A .11. (oo) 

H A N D E L A R E N in 

Marmer en Bouwmaterialen. 

DE GROEVEN 
VAN 

J. MEU RIN 
te Andernach a/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (8) 

l a A n d e r n a c h s c h e T r a s 

en Trassteen 
op atrengHte keur verder: 

IHtl.ll'- of Z W E M S T E E N ; L A -

V A G R O T S T E EN beste en goedkoop

ste SIERSTEEN voor Tuinen,Terrassen, 

Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

Alle soorten van 

Z A G E N 
en 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in ie fijnste qualiteit en tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D. DOMINICUS & SÖHNE, 
te Bemscheid-Vler inghausen ( M i e i n l . ) 

Gevestigd in 1822. (55) 
B V * Vraag de geïllustreerde Prijscourant 

welke wij U gratis en franco toezenden. 

J. van der Endt & Zoon's 
STOOM ROEK DRUKKE RIJ 

te MAASSLUIS is er gelieel op ingericht om alle soorten van 

——I D R U K W E R K E N | 
met den mee sten spoed tot zeer billijke prijzen te leveren. 

Inzonderheid aanbevolen voor het drukken van 

BESTEKKEN met daarbij behoorende Teekeningen. 
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Gevraagd, aan de AVONDTEEKENSCHOOL VOOR HANDWERKSLIEDEN 
te Amsterdam, W e t e r i n g s c h a n s 1 6 5 : 

T W E E L E E R A A R S VOOR W E R K T U I G » . T E E K E N E N 
en E E N voor 

ORNAMENT- en HANDTEEKENEN. 
Het onderwijs moet worden gegeven van 1 Oct. a.s. tot medio Maart d. a. v., 

v\jf avonden per week, van 7—9l/t uur. 
Salaris minstens f 350.— per cursus. Een der werktuigk., die in enkele 

deelen moet uitmunten, tegen hooger salaris. 
Aanmelding ia persoon, tot eu met 24 Sept. a.s., bjj den Directeur der 

Ambachtsschool, op de Weteringschans, dagelijks van 8—12 en 2—C uur. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

ONZE B O U W M A T E R I A L E N , 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zjj is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBÜRG", 
(70) Rijswijk (Z.-H.) 

«T. 
beschreven door 

A . , v a n c l e x * K l o e 

Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid f18.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

CJJ-roote voorraad 
V A N 

STALEN BALKEN 
in a l le courante profie 

op lengten v a n 5 

12 M r . , o p k l i m 

mende me 

M 

zal 

R E O O R U E E L 1 N G E N . 

. . . . Met groote uitvoerigheid cu voorliefde teekent do schrijver het steenbakkersbedrijf, 
met al de daartoe noodige werktuigen, blijkbaar met het oog op aankomende industrieelen, voort 
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 Indië echter dikwijls zijn eigen materiaal moet zoeken of vervaardigen 
daardoor dit boek menige nuttige aanwijzing bevatten. 

. . . . Juist de onbevooroordeelde onderzoekingen, die den heer Van der Kloes gemaakt 

heeft op l e t (gebied der bouwmaterialen, maken ziju boek belangrijk 

(Bouwkundig Weekblad.) 

. . . . Is het voor den jongen ingenier en opzichter van bijzonder veel waarde op een 
voor hen bijna onbekend veld te worden voorgelicht door iemand, die rijpe ervaring aan breed
voerige s tudiën paart, ook hunne oudere vakgenooten zullen evenzeer als vele aannemers, 
werkbazen en handelaren, gaarne een werk ter hand nemen, dat iu zoo aangenamen en bevatte-
lijken vorm een ruim overzicht geeft van wat de praktijk hier en elders tot op heden 
heeft uitgewezen of een theoretisch onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kan doen 
voorspellen (De Ingenieur.) 

. . . . Wij 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 Nederlandtch Advertentieblad.) 

. . . . In de 6e afdeeling wordt het hout beschreven. Dat 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 do hoogte 
te iijn. De heer V a n der Kloes deelt omtrent deze bouwstof zooveel wetenswaardigs mede, dat 
elk vakman er voordeel en leering uit kan trekken (Dc Opmerker.) 

. . . . Vormt 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 tijd is gezegd. 

De fabricage wordt zeer uitvoerig besproken en daarbij met talrijke figuren toegelicht, zoodal 
daardoor de uitgave een onmisbare gids is voor allen, die grondige kennis der materialen wen
schen te verkrijgen. Het vormt een nuttig boek, dat door allen dient gekend te worden en 
waarvoor de schrijver waardeering verdient. 

. . . . daarbij in gebruik, prijzen, kortom alles wat met de industrie in verband staat 
cn geeft het 't meest volledige tot op heden (Vademecum der Bouwvakken.) 

74 

' W e g e n s 

: grootere 

draagvermogen 

unnen lichtere pro

fielen i n Staal gebezigd 

den, waardoor stalen 
bulken voordeel iger i n h e t g e -

bruik z i jn d a n ijzeren balken. 

H. E. OVING Jr., m 
Haringvliet, R O T T E R D A M . 

EO. 
L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

S 0 H K K P S BOUW W E R F 
met OWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. ( 7) 

Zware en lichte Smeêwerken, 
A > u i : u s . 

IJZEREN FIN STALEN KETTINGEN, 
met certificaat van Lloyd's 

en Bnrean Veritas. 

D E L I N T & C". ROTTERDAM. 
NIEUWE HAVEN N\ 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANOTEGELS. 
(59) Vraag dessins enz. 
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I \ISilOI l \ l I ï i 
„Van Baerle", 

E E N 1 4. E A G E N T E N voor 
Nederland en K o l o n i ë n : 

G. M. BOKS fr Co., 
A M S T E R D A M. 

V E R F W A R E N , 
(62) e II z . 

A i u : i 8 i T i i i v i : \ 
en L I J S T E N , 

volgens b e s t a a n d of op t e g e v e n 
p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

R. W. RGGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courantop 
aanvraag gratis. ( 12 ) 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E PRIJZEN. (73) 

S. B R U I G O M , 
A.BHHEM. 

PORTLANDCEMENT, 
„JOSSON fr Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 118 
„ AMSTKHHAM , A. E . B R A A T Fokkt-

Simonzstraat 74. (66) 

JAN HAMER & Co , 
Heerengracht 583 bjj de Utrechtsche straal, 

A M S T E R D A M . 

BOYLE's P A T E N T 

Luchtpompventilators 
en Schoorsteenkappen 

Duizenden 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) 

K 0 N I N © B I F : N B t f n 
0T5Ö e i n o e Dau roe t e l l e r ) 
bou iDroa . f re r la . lGTo, mrf> 
ro&cptraeoUeü, e 5 3 . 

£(69) 

D E NEDERLANDSCHE 

Caoutchouc en Guta Percha Fabriek 
„ S I l t f T J O R I S " 

B A K K E R & Z O O N , - R i d d e r k e r k , 
v e r v a a r d i g t a l l e s o o r t e n VERPAKKING, K L E P P E N en BLADEN 
voor Stoom-, Water- en andere Machines, ZUIG-, PERS- en STOOMPIJPEN, 
VELOCIPEDE-, RIJTUIG-, BILJART- en LINTZAAGBANDEN, TRAMBUFFEKS 
PAARDENHOEF-BUFFERS en RANDEN, M A T T E N (in verschillende soorten) 
met naam en op maat, HOSPITAALDOEK, om kinder- en ziekbedden rein te 
houden, TOCHTBAND voor deuren en ramen. 

R e p a r e e r t en f a b r i c e e r t WRINtïROLLEN, enz. enz. B e k r o o n d 
m e t Z i l v c s i - , te Amsterdam 1883, en door de Maatschappij ter bevor
dering van Nijverheid 1885. (33) 

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

Advertenties» ia dit blad kosten ran 1—6 regels 
00 cents, iedere regel meer 10 cent*. Groote letten near 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
larekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgevers i 

J. VAN DER ENOT A ZOON, 
MAASSLUIS. 

A l l * m l verten» IPn ia ARCHITECTURA opgenomen 
worden g-rntia geplaatst in DE AMBACHTSMAN, Vak
blad voor .Timmerlieden, Metselaar», Machinisten, Smeden, 
Ververs, eis, 

* — - — 
J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

D E W E R K Z A A M H E D E N D E R C O M M I S S I E 

T O T V E R E D E L I N G V A N H E T A M B A C H T . 

In 1888 werdt door de vereeniging „Arti et Industriae", 
naar aanleiding van eene lezing, door haren toenmaligen 
voorzitter in verschillende plaatsen van ons land gehouden, 
het denkbeeld geopperd om de verbetering der ambachten 
ter hand te nemen, door de gelegenheid te scheppen tot 
het doen atleggen van proeven van bekwaamheid door 
ambachtslieden, die door hunne kennis van het vak aan
spraak maken op den titel van meester en gezel. 

Om zich te vergewissen van het gevoelen der werklieden, 
zoowel als van de patroons, werden in 1888 uitnoodigin
gen verzonden naar vele vakvereenigingen in Nederland 
met verzoek om door afgevaardigden haar gevoelen te 
doen uitspreken over het middel door „Arti et Industriae" 
aangegeven. Een gevolg dier uitnoodiging was, dat vele 
dier vereenigingen, met terzijdestelling van haar gevoelen 
over het vooraf doen gaan van onderwqs of omgekeerd 
de wenschelijkheid uitspraken van het bedoelde middel. 

A. & I. stelde zich toen in verbinding met de Neder
landsche Maatschappij tot bevordering van Nijverheid en 
als eerste gevolg van gemeen overleg werd door beide 
vereenigingen eene (Hoofd)commissie benoemd tot uitvoering 
van het gemaakte plan en voorloopig crediet verleend tot 
bestrijding der eerste onkosten. 

De commissie ving hare werkzaamheden aan door zooveel 
mogelijk openbaarheid aan de zaak te geven. Als ambachten, 
waarmede het eerst de proef genomen zou worden, koos 
zij: timmeren, meubelmaken, smeden, koperwerken en huis-
schilderen. 

Ontwerp-programma's van de vereischten werden opge
steld en bekwame vakmannen uitgenoodigd commissiën van 
deskundigen of vakcommissiën voor het onderzoek en de 
vaststelling daarvan te vormen. 

Den 29 December 1891, kwam de hoofdcommissie het 
eerst met de deskundigen bijeen om het programma te 
hespreken; op eene algemeene vergadering den 23 Maart 
1892 gehouden was men het in zoover eens geworden, dat 
dit kon worden vastgesteld. De eerste proefaflegging, die 
tegen December 1892 waa uitgeschreven, moest echter door 
gebrek aan geld een jaar worden uitgesteld. Ook traden 
op den duur andere moeielijkheden op den voorgrond, te 
voren wel overwogen, doch niet te ontgaan. Zij betroffen 
namelijk den langen duur, die voor het maken der practische 
werkstukken geëischt werd. 

Vele candidaten deelden mede hun dagelijkschen ar
beid onmogelijk zoo lang te kunnen laten rusten, omdat 
hunne verdiensten dan geheel ophielden. Andere candidaten, 

reeds aan 't hoofd van eene zaak geplaatst, konden haar 
niet zoo lang onbeheerd laten, uit vrees voor het verloop 
dier zaak. Ook kwamen de corporatien, die in 't belang 
der proefaflegging in andere plaatsen werkzaam gebleven 
waren, met zóó overwegende bezwaren voor den dag, dat 
de Hoofdcommissie besloot alsnog eene ingrijpende verandering 
in het plan te brengen. 

Het eenige afdoende middel, om aan deze bezwaren te 
gemoet te komen, achtte men het vormen van sub-commissiën 
in andere plaatsen, die bereid zouden zijn de leiding op 
zich te nemen by het maken der werkstukken en vol
doende toezicht daarop uit te oefenen. 

Mocht het gelukken die sub-commissiën te vormen, dan 
zouden de candidaten de werkstukken kunnen vervaardigen 
ter plaatse hunnner inwoning of in eene nabijgelegen stad. 
Bij mogelyk onvoldoende bewerking van het werkstuk, ter 
beoordeeling van de sub-commissiën, mits gemotiveerd tegen
over de Hoofdcommissie, zouden de candidaten voor het 
onderzoek in theoretische vakkennis en teekenen niet naar 
den Haag worden opgeroepen. 

Door schriftelijk overleg die sub-commissiën samen te 
stellen, bleek alras onmogelijk, omdat men le onvoldoende 
met personen in verschillende plaatsen bekend was én 2e 
zeer vele toelichtingen zouden moeten gegeven worden aan 
de personen, die zich bereid mochten verklaren die sub-
commissiën te vormen. 

Na langdurig overleg verklaarde de Onder-Voorzitter der 
Hoofdcommissie, de heer BOERSMA, zich bereid om gedurende 
den tyd, dat zone werkzaamheden het zouden toelaten, eene 
rondreis door ons land te doen om in verschillende voor
name plaatsen, te trachten sub-commissiën in het leven te 
roepen, die zich met de controle op het maken der prac
tische werkstukken zouden willen belasten. Die reis werd 
bepaald op einde Juli of begin Augustus 1893. 

Den 25 Nov. 1892 werd weder eene vergadering met 
de commissiën van deskundigen belegd om hen met dit 
besluit in kennis te stellen en hnnne medewerking in te 
roepen tot de uitvoering ervan. Op deze vergadering en 
eeue volgende, 14 April 1893 gehouden, werd verder tot 
het maken van instruction voor de sub-commissiën besproken 
en werden de programma's voor het te houden examen 
verder uitgewerkt. 

De reis van den heer BOERSMA (24 Juli —13 Aug. 
1893) bad tengevolge, dat iu zes plaatsen vakmannen zich 
bereid verklaarden tot vormen van sub-commissiën en in 
25 andere zich onderscheiden personen aanmeldden, 't zg 
om zich als candidaat op te geven, 't zg om nader op de 
hoogte van de zaak te worden gebracht 

De sub-commissiën ontvingen spoedig na hare samen
stelling de algemeene instruction. Midden December 1893 
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bleek echter, dat er onder waren, die door gebrek aan 
fondsen nog niet met werken waren aangevangen. Haar 
werd door de hoofdcommissie een crediet verleend. 

In de regeling der sub-commissiën wordt, wanneer deze 
proefnemingen door meerdere zal gevolgd worden, wijziging 
noodig geacht; men wil namelijk trachten de Hoofcommissie 
in staat te stellen alle onkosten voor hare rekening te nemen 
en niet, zooals nu de sub-commissiën, behalve met een be
trekkelijk nioeielijken arbeid, nog te bezwaren met zorgen 
van flnanciëelen aard. 

Al deze moeielijkheden waren oorzaak, dat het practisch 
onderzoek niet overal gelyktydig aanving, wat echter 
van geen invloed geweest is op den aard van dit on
derzoek. 

De candidaten, die zicli op den bestemden tijd voor het 
afleggen der proef hadden opgegeven waren 42 in getal, 
waarvan 32 werkelijk aan het examen deelnamen. Daarvan 
slaagden er 18, namelyk: 

V o o r t immeren , voor meester H. Ossewaarde, Goes; 
A. Page, Middelburg; U . de Vries, 's-Gravenhage; voor 
gezel P. Baljet, Utrecht; A. A. 'HHlebrand, Kralingen; J . 
W. F. Heerkens. Den Bosch; Th. Jansen Jr., Maastricht; 
P. Korff Az., den Helder; G. Roelfzema, Groningen; H. J . 
Bos, 's-Gravenhage. 

V o o r meubelmaken, voor meester L . Gerritsen, 
Zwolle; voor gezel B. van EIburg, Zwolle. 

V o o r huissmeden, voor meester M. M. Breugelmans, 
Delfshaven. 

V o o r h u i s s c h i l d e r e n , voor meester W. C. van As, 
Sommelsdijk; J . E. van Leeuwen, 's-Gravenhage; voor ge
zel H. Korff Az.. den Helder; P. S. G. Nooteboom, Kralin
gen en Th. Rovers, Schiedam. 

Den 15 dezer werden de bewezen plechtig uitgereikt in 
een vereenigde vergadering in den Haag van Arti et 
Industriae en het Haagsche Departement van Nijverheid. 
De meesten der geslaagden waren aanwezig in de zaal 
Diligentia. waar tevens vele patroons, ook uit andere plaatsen, 
benevens eenige belangstellenden, tegenwoordig waren. 

Het bovenstaande is in het kort de geschiedenis van de 
veredelingscom-missie en hare werken van 1888 tot op heden. 
Haar onlangs bij MOUTON & C IE te 's-Gravenhage uitge
komen, zeer uitvoerig verslag bevat eene reeks van bijzonder
heden omtrent de voorbereiding en den loop van het examen, 
die niet goed in een uittreksel zijn weer te geven. 

De algemeene indruk, die het verslag mij gaf, is die van 
een zeer samengesteld mechanisme, dat ondanks den ijver 
en de zorgen, door den uitvinder eraan besteed, nog niet 
goed loopen wil, en, wat bedenkelijker schijnt, van een 
mechanisme, dat door hen, in wier belang het ontworpen is, 
gewantrouwd en niet verlangd wordt. Dat er in de richting 
der commissie iets gedaan wordt tot veredeling van het 
ambacht, wie zon dit niet toejuichen; doch ik voor mij zou 
liever zien, dat de pogingen daartoe uitgingen van de am
bachtslieden zelf. De schildersbond, in 1892 eerst zelf op 
weg om eene proefaflegging voor meester en gezel in het 
leven te roepen, weigerde zijne medewerking; zelfs werd in 
den boezem van dat lichaam de vrees uitgesproken, dat 
gevestigde patioons minder werk zouden verkrijgen indien 
meesters in het huisschilderen, als zoodanig gediplomeerd, 
optraden. 

Ook hier komt weer aan het licht, wat elk, die in de 
kringen der ambachtslieden verkeert, gelegenheid zal hebben 
optemerken, dat de ware geest van samenwerking in het 
onderling belang daar nog niet vaardig is geworden. Daarom 
te meer verdienen pogingen als door de commissie werden 
in het werk gesteld de waardeering van elkeen, die het 
goed met het ambacht en den ambachtsman meent. 

Aan het slot van het verslag ontveinst de hoofdcommissie 

zich ook niet, dat de moeielijkheden aan de zaak verbonden 
veel grooter blijken dan z(j ooit had kunnen vermoeden. 

Zeer terecht komt zy tot de slotsom, dat in het vervolg 
de vakmannen zelf (die een diploma verworven hebben, voegt 
zy er bij) de zaak moeten regelen, liefst met een jaarlyksch 
subsidie van de regeering. 

Zy, die bij deze eerste gelegenheid het diploma verworven 
hebben, schynen er over het algemeen wel degelyk nu reeds 
voordeel van gehad te hebben: op grond van het slagen 
voor deze proefaflegging is aan één candidaat een werk 
opgedragen; een tweede kwam voor werkzaamheden, die 
geregeld aan een ander werden opgedragen, nu by voorkeur 
in aanmerking; een derde werd dadelyk als onderbaas in 
dienst genomen; een vierde kreeg meer loon; twee candidaten 
werden als opzichter aangesteld enz. Verder schryft een 
candidaat-meester, dat de gunstige gevolgen, die hij had 
voorzien, inderdaad werden verwezenlijkt en dat het slagen 
hem niet alleen ten goede komt in zyne werkzaamheden, 
maar ook in zyn handelsondernemingen en vau groote waarde 
blijkt bij verschillende aangelegenheden. 

Een candidaat-meester, die geen dadelijk voordeel verkreeg 
van zyn slagen, werd aangezocht een cursus in de vakop
leiding te openen. 

Voor de gezellen bleek het succes tot heden het minste 
te zyn, ofschoon geen van allen werkeloos is geweest en 
enkelen op hun diploma in dienst werden genomen. 

Één maakte er misbruik van zyn diploma van gezel door 
zich voor meester uittegeven. Hy liet namelijk als hoofd op 
zyn brieven drukken: „diploma tot veredeling van het 
ambacht door proeven van bekwaamheid", eene handigheid 
die zeker ten sterkste af te keuren is, doch wel nooit te 
beletten zal zyn en in anderen vorm ook in de boogere 
rangen der technici voorkomt. v. D. K. 

N A D E E L I G SPINT. 

In zyne recensie van myne A. V. in het Bouwk. Weekbl. 
van 15 dezer, komt de heer R. T. N. op tegen het weg
laten van alle bepalingen omtrent het spint in de § over 
keuring van hout. Hy voor zich zegt niet te weten, hoe 
hij, met mijne A. V. in de hand, hout met nadeelig spint 
zou kunnen afkeuren. 

Over deze opmerking nadenkende kwamen mij eenige 
gevallen voor den geest, die op dit onderwerp betrekking 
hebben. Ik geef ze hier weer, om nader aan te toonen, dat 
in het algemeen geene grenzen aan te geven zyn, waar 
spint nadeelig wordt en dat de woorden zonder nadeelig 
spint in § 332 der Ryks A. V. door hunne algemeenheid 
zich zelf te niet doen. 

Spint kan als zoodanig reeds nadeelig zyn, b.v. bij blank 
timmerwerk, by ryvoeringen op bruggen enz. In zulke 
gevallen bepaalt men in het bestek uitdrukkelyk, dat het 
hout spintvrij moet zyn. Men maakt het daardoor 
misschien meer dan 1 0 0 ° / 0 duurder, maar dit behoeft in 
sommige bijzondere gevallen geen bezwaar te zyn. (*) In 
de A. V. kan echter spint als zoodanig niet als schadelyk 
gebrandmerkt worden. 

Te veel spint kan nadeelig zyn. Spint is spoediger aan 
bederf onderhevig dan kernhout. Wanneer een meerpaal of 
een zeeweeringpaal voor een zeer groot deel uit spint bestaat, 
dan is hy, nadat dit een begin van bederf heeft ondergaan, 
minder sterk dan een, die meer kernhout bevat; ronde per
koeupalen bestaan dikwyls byna geheel uit spint, schoeiing-
planken, die voor twee derden en meer nit spint bestaan, 
zullen eerder ophouden grond te keeren dan met weinig 
spint behepte. Doch waar is hier in het algemeen de ge-
oorloofde grens? Ik geloof niet, dat het mogelyk is eene 

algemeene geldige bepaling daarvoor te maken. In § 278 
van de A. V. der Genie van 1879 komt wel znlk eene 
bepaling voor, maar deze is zoo kras, dat men evengoed 
alle spint had knnnen verbieden; my dunkt het is beter, dat 
wie meent zulke bepalingen noodig te hebben, ze voor elk 
byzonder geval in zyn bestek opneme. (*) 

Grenen spint kan blauw zyn. Eene dengd is dat zeker 
niet, maar ik zon het niet als een bepaald gebrek durven 
brandmerken, dat tot afkeuring van het hout zou moeten 
leiden. (8) 

Als het spint met ziekteverschynselen is behept, zooals 
vorige strepen, beginselen van bederf, zwamvorming, worm 
enz., is het hout evenmin gaaf als wanneer het kernhout 
ziek is en wordt dus afgekeurd. 

Ik ben daarom zoo vry myne § 3 in hare tegenwoordige 
redactie te blyven handhaven. (4) Wie op die § geen spintig 
hout durft af te keuren, heeft des noods nog een achter
deurtje in § 2: „Alle bouwstoffen moeten voldoen aan de 
keuring van den ingenieur, architect of opzichter". Niet dat 
ik het misbruik zon willen in de hand werken, waartoe 
zulk eene algemeene bepaling aanleiding kan geven, maar 
ik zou er geen bezwaar zien om ervan gebruik te maken om 
van een verdacht stuk hout af te komen. In den regel is 
men waarlyk zoo schroomvallig niet! v. D. K. 

(') Hoe noodzakelijk bet is bij voorkomende gelegenheden de 
aandacht der belangbebbmden in het bijzonder op zulke besleks 
bepalingen te vestigen, moge uit het volgende blijken. 

In een provinciaal waterstaatsbestek was enkele jaren geleden voor
geschreven voor rijvoeringen op bruggen, inlandscb grenenhout zonder 
spint. Of grenenhout voor rijvoeringen bet verkieslijkste hout is, is de 
vraag hier niet en evenmin waarom dit juist inlandsch moest zijn, 
maar het is een feit, dat de inlandscbe pijoboomen meestal niet 
zeer zwaar van afmetingen en daarbij zeer spintrijk zijn, zoodat 
aan de vermelde besteksbepaling hoogst moeielijk te voldoen was. 
De aannemer, iemand van bet platte land, sloot eene overeenkomst 
met een aanzienlijk boutkooper, ronder hem te vertellen, dat het 
hout spintvrij moest zijn; vermoedelijk had hij daar zelf ook niet 
bijzonder op gelet. Het gevolg was natuurlijk afkeuring van het 
aangeboden hout. De houtkooper, die er zyn elieat niet in wilde 
laten loopen, zocht naar ander, maar zag ten slotte geene kans 
om inlandsch grenenhout spintvrij te leveren en deed de leverantie 
met eenige honderden guldens schade over aan een collega, die 
door de toevallige omstandigheid, dat bij groote leverantiën aan 
lucifersfabrikanten had, in staat was uit de daartoe bestemde pijo
boomen genoeg spintvrij hout te zagen voor de verlangde rijvoeringen, 

(9) Voor grenen dijkpalen heb ik omtrent het spint in § 7 
mijner A. V. eene maat opgegeven. 

(») De oorzaak van het blauw worden is, geloof ik, nog altijd 
niet bekend. Een ervaren houthandelaar deelde mij mede, dat 
grenenhout niet in de maanden Augustus tot November moet 
gezaagd worden, daar het spint dan blauw wordt. Ik kan dit echter 
niet aannemen, want het verschijnsel doet zich ook meermalen bij 
rond, nog niet gezaagd bout voor. 

Men weet dat hét gebrek erger wordt, als planken zonder latten 
er tusschen opgestapeld worden, dan vormt zich ook al spoedig 
schimmelgroei op het blauw. 

(*) Dit heb ik bij het opstellen mijner A. V. doorgaans gedaan, 
wanneer mijne raadslieden met elkaar in strijd waren of er niet 
in slaagden mij te overtuigen. Daardoor heeft het boekje, zooals 
ik het in mijn voorbericht uitdrukte een zeker individueel karakter 
behouden, 't Spreekt wel van zelf, dat men met een werkje als dit 
met kan voor den dag komen zonder een schijntje van pedanterie 
op zich te nemen. Dit heb ik er gaarne voor over gehad. Als het 
waar is, dat alle onderwijzers pedant zijn, zou het wel wonder 
zijn als ik daar na zoovele jaren onderwijzens vrij van had kunnen 
blijven. 

Wijzende op de individualiteit had ik in het algemeen het oog 
op de geschriften, die na maanden ec jaren drukkens uit veler 
handen tegelijk voortkomen en in het bijzonder o. a. op het Port
land.cementboek van het Verein Deutscber P. C Fabrikanten, dat 
ondanks al het belangrijke wat erin staat, toch een waar „soepboek" 
is. Daarin heeft men alles willen zeggen en niets vergeten: Le 
seoret d'étie enouyeux, o'est de tout dire. Van alle kanten is men 
afbeeldingen komen aandragen van belangrijke werken in cement-
beton, zoodat er, naar ik uit goede bron vernam, ten slotte onder 
voorkomen die in tratieton zijn uitgevoerd. 

KENNIS K E U R I N G V A N N A T U U R S T E E N . 

Om een materiaal te knnnen kenren — d. w. z. om er 
naar recht en billijkheid over te knnnen oordeelen — dient 
men er kennis van te hebben Dit zal elkeen wel 
met my eens zyn. Die kennis is echter niet altyd even 
gemakkelijk te verkrygen. Wie onzer is wel niet eens met 
zich zelf verlegen geweest, wanneer hy, als verantwoorde-
lyk keurmeester op moetende treden, gelegenheid zocht om 
op een of ander punt naar waarheid ingelicht te worden? 
Wie heeft wel niet eens als tusschen twee vuren gestaan, 
aan den eenen kant een superieur of lastgever (dikwyls een 
leek in het vak), die op U vertrouwt; aan den andere een 
aannemer of leverancier wien gy niet vertrouwt; voor geen 
van beiden wilt ge ü bloot geven. Dat worden lastige toe
standen. Afkeuren is geene kunst en er zyn er, die dit 
met een stalen v ooi hoofd doen, niet vragende, wie er door 
benadeeld wordt en hoe groot dit nadeel is. My zyn ver
scheiden gevallen van dien aard bekend geworden, waarin 
de schade bonderden guldens beliep. 

Er is een Fransch spreekwoord, dat zegt „Om iets te 
kennen, dient men het geleerd te hebben". Dit is goed en 
wel, maar de gelegenheid om te leeren ligt niet altyd voor 
de hand. Een van de neteligste dingen voor den bouw
meester is de kennis der natuursteenen. De hier te lande 
heerschende gewoonten en toestanden werken in geenen deele 
mede; men stuit hier altyd op de tusschenhand Slechts 
weinigen is het gegeven tot de bron zelf op te klimmen, 
d. w. z. den steen onmiddellyk van de groef te betrekken. 
Byna zonder uitzondering wordt het werk in zyn geheel 
aanbesteed; de aannemer besteedt de leverantie van den 
steen opnieuw aan en gunt haar aan den minsten iuschryver 
— dikwyls weer een tusschenpersoon — die daarmede de 
geheele verantwoordelykheid op zich neemt. Den eigenlyken 
prodneent, den eigenaar der groef, krygt men meestal in 
't geheel niet te zien. 

Er bestaat vooralsnog niet de minste kans, dat hierin 
verandering zal worden gebracht. Doch het zou reeds eene 
groote schrede op den goeden weg zyn, als men van hooger 
hand den keurmeester in de gelegenheid stelde, het materiaal, 
dat hy te beoordeelen zal krygen, aan en in den omtrek 
der groeven te bestudeeren. Het reizen is tegenwoordig zoo 
goedkoop, dat de kosten daarvan in het niet wegzinken 
tegenover het nut en de voordeelen, die voor den aanbesteder 
gelegen zyn in de zekerheid, dat er met kennis van zaken 
gekeurd zal worden. 

Doch — de uitzonderingen niet te na gesproken - - men 
schynt van dat nut niet overtuigd te zyn en de administra-
tiën bemoeielyken het reizen. Rijksambtenaren behoeven tegen
woordig zelfs de vergunning van het Hoofd van den Staat 
om een dienstreisje van een paar dagen naar Duitschland 
of België te doen. Men schrikt alleen reeds terug voor den 
administratieven omslag, die daaraan vast is. 

Zoodoende zit er voor onzen keurmeester niet anders op 
dan laboratoriumproeven te doen of door anderen te laten 
doen, die zich daarop hebben ingericht. Nu zal ik de laatste 
zyn om zulke proeven geheel en al te verwerpen, maar ik 
heb er in elk geval dit groote bezwaar tegen, dat men 
daarby nit verschynselen, die zich by kleine bonkjes steen 
voordoen, gevolgtrekkingen maakt omtrent de geaardheid 
in het algemeen van het materiaal in de groef. Heeft de 
proefnemer zich niet vooraf op de plaats zelf grondig daar
van op de hoogte gesteld, dan kan ook hy, volkomen in 
stryd met de werkelykheid, tot de zotste conclusion geraken. 
In het laatste geval is het m. i. verstandiger — althans 
ik heb er ray nooit voor geschaamd — zich zelf onbe
voegd te verklaren. 
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Er wordt ten onzent reeds sedert jaren op groote schaal 
basalt verwerkt in den vorm van zuilen, zetsteen, ziuksteen 
en steenslag; slechts zeer weinigen onder onze waterbouw
kundigen echter blijken in de groeven van dit gesteente 
bekend te zyu. Het kan daarom zijn nut hebben hier eerst 
nog het een en ander in herinnering te brengen omtrent 
de eigenaardigheden van dit materiaal. 

Basalt is een vulkanisch glasgesteente, hoofdzakelijk be
staande uit drie mineralen: magneefyzererts, olivien en au-
giet, waarnaast een aantal andere, vooral het veldspaat in 
zyne talryke variëteiten, kunnen worden aangetroffen. In 
zyn voorkomen in den bodera vertoont het eene eigenaar
digheid, die men by geen ander gesteente — althansniet in 
die mate — aantreft; de krimpscheuren, die als gevolg van 
de vermindering in volumen tydens den overgang van den 
vuurvloeibaren in den vasten toestand ontstonden, verdeelen 
de steenmassa in meer of minder regelmatige vijf of zes
hoekige zuilen; van daar de benaming zuilenbasalt. Deze 
zuilen kunnen zeer verschillende dikte hebben; men treft 
er aan die 40 en 50 cM. en andere die slechts enkele cM. 
overkruis meten. De handelsmaat voor metselbasalt en 
kopzuilen wisselt gewoonlijk af tusschen 15 en 35 cM. over
kruis. (Vergeljjk myne A. V. blz. 17.) 

Het basalt is over het algemeen een zeer hard en 
weervast gesteente, dat met weinig gebreken behept is. In 
sommige groeven doet zich echter een hoogst bedenkelijk 
verschijnsel voor, dat deu steen ten eeuemale zyne weer-
vastheid ontneemt, de zoogenaamde zonnebrand. Vermoedelijk 
is dit niets anders dan de uiterste voortzetting van de 
neiging tot krimpen by het vastworden, waardoor voor het 
oog meer of minder waarneembare haarscheurtjes ontstaan, 
die de steenen met de lucht in aanraking op den duur tot 
gruis doen uiteen vallen. Soms uit zich het gebrek voor het 
oog alleen in lichte stippen of sterretjes op het oppervlak 
of de breuk der zuilen. Zulke steenen heeten in Duitschland 
„auyehende Sonnebreunner." Zy moeten onverbiddelijk wor
den afgekeurd. 

Alleen by regelmatige en geleidelijke afkoeling der vuurvloei-
bare massa hebben zich zuivere zuilen kunnen vormen; de 
richting der splytvlakken is normaal op het vlak, van 
waar de afkoeling uitgaat. By zeer uitgestrekte basalt
massa's nadert zy de loodlijn; in de basaltkoppen, meer of 
minder regelmatige kegelvormige bergen, staan de znilen 
naar den top van den kegel gericht; in dieper gelegen uit-
stroomingskokers liggen zy soms horizontaal. Dikwyls treedt 
de eigenlyke zuilvorm eerst veel dieper in den bodem op 
en vindt men in de bovengedeelten eene hoogst onregelma
tige splyting in grootere en kleinere stukken van de grilligste 
gedaanten, met enkele dikke zuilen en ook platte stukken 
(tafelbasalt) ertusschen. 

By het uiteensplyten der basaltmassa ontstaan uit den 
aard der zaak spleten daartusschen, soms van om zoo te 
zeggen oneindig kleine, soms ook van grootere wjjdte; daar 
dringt het regenwater in en sleept fy'ne klei- en aarddeel-
tjes uit de deklaag met zich mede. Deze zetten zich tegen 
de wanden der zuilen vast, bakken door de op den duur 
intredende oppervlakkige verweering als het ware daaraan 
vast en maken het oppervlak aardachtig en stroef. Men 
heeft van dit deklaagje willen party trekken om stroeve 
keien te verkrijgen, zoogenaamde Naturköpfe; doch het 
gebrek van te groote gladheid wordt daardoor slechts 
korten tyd voorkomen; het stroeve laagje slyt er spoedig 
af eu de gladde zwart-blauwe steenkorst komt bloot. 

De mineralen, waaruit het gesteente is samengesteld, kan
nen daarin zeer gelijkmatig verdeeld zy'n; in dit geval 
vertoont de steen op de breuk eene nagenoeg volkomen 
dichte structuur en eene zwartachtig blauwe tot zwarte 
kleur. Dikwyls echter ziet men afzonderlijke kristallen van 

zeer verschillende grootte door de massa verspreid liggen -
dan is de break portierachtig en treden vooral groene 
olivienkristallen daideljjk op den zwarten grond te voor
schijn. 

Basalt, dat veel zwart olivien bevat, welk mineraal ge
makkelyk verweert en dan veel ijzerroest, levert, neemt 
plaatselijk de kleur van dit laatste aan, zonder echter merk
baar in vastheid achteruit te gaan. Zoo vindt men by dichte 
basalten, b.v. in dat van den Minderberg bij Linz, rond den 
kop der zuit een roestkleurigen rand van een paar cM. breedte. 
Op portierachtig basalt vormt het zwarte olivien soms eene aaneen
schakeling van roestpokjes, die te samen eveneens d»n kop 
der zuil met een rand omgeven. 

In de meeste groeven vindt men langs de uiterste grenzen 
der steenmassa, ter plaatse waar het vunrvloeibare materiaal 
by zyne uitbarsting in onmiddellijke aanraking was met de 
kleilaag, die er door omhoog getild werd, meer of minder 
losse bonken leemachtig conglomeraat, zoogenaamd Puckelmey, 
eea materiaal, dat, hoewel weinig of niet aan verweering 
onderhevig, door zyne geringere hardheid voor steenslag 
minder geschikt is en daarom dan ook in den regel alleen 
als zinksteen wordt afgeleverd. {Slot volgt.) 

HUISZWAM IN R T E T P L A N K E N . 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Bleeken van beenderen. 
Waddingsveen, 14 Sept. 1894. 

De Redactie van „de Ambachtsman". 
Geachte Redactie. 

Daar wy iu onzen Leeskring alhier op uw blad zyn ge
abonneerd, wenschte ik U beleefd te vragen of U my ook 
zou kunnen inlichten, op welke wyze men het spoedigst 
been kan wit maken. 

Zooals U bekend zal zyn, heeft been, voornamelijk als 
het versche beenderen zyn, eene gele, vetachtige kleur, terwyl 
men onder de onde beenderen hagelwitte aantreft. 

De conclusie zou derhalve zyn, koopt uitsluitend oude 
beenderen, of, zoo men versche koopt, laat ze liggen tot ze 
geheel wit zyn geworden. 

Maar als men aan de eerste niet meer weet te komen 
en voor het laatste geene voldoende tijdruimte heeft, welk 
middel zon er dan kannen zyn ? 

Er zyu door my proeven genomen met ongeblaschte kalk, 
die zelfs 3 tl 4 uren achtereen op het kookpunt werd gehoudeu, 
met chloor, met terpentijn, daarna aan de nacht- eu daglucht 
blootgesteld drie & vier dagen achtereen, ook wel op de 
stoomketel gedroogd, alles ingewonnen adviezen, die echter 
niets baten. Hoogachtend, Uw dw. dr., 

D . BREMMER Jz. 

Antwoord van Dr. L . C. LKVOIB te Ry'swyk: 

Afgekookte, dat zyn soepbeenderen, zyn voor draai- en 
inlegwerk altyd ongeschikt, want in de poriën komt vet 
voor en dat geeft later een geel oxydatieproduct aan de 
lacht, dat nooit meer te bleeken is. 

Het beste komt my voor om ontvette beenderen nit de 
Ned. Ljjm- en Gelatinefabriek by Delft te ontbieden; die 
zyn byna volkomen van vet bevrjjd, maar worden na bewerkt eu 
afgedraaid te zy'n^n diepere lagen toch weer geel. Dat kan dau 
door lauwwarm weeken en wry ven iu pis met vliegende 
geest (ammoniak,) verminderd worden. By bleeken voortdurend 
vochtig houden met water en azjjn. 

Daaropvolgende met eene oplossing van groene zeep iu 
voorloop (alcohol̂  ingewreven en telkens in zonlicht of iu 
een stroom veel ozon bevattende lucht, kannen ze volko
men blank verkregen worden. 

In eene luchtige loods, waarvan de bodem echter niet 
voldoende tegen het optrekken van vocht uit den bodem 
beschermd was, lag ongeveer anderhalf jaar lang eene groote 
party' gipsplanken opgeslagen. Toen deze vervoerd zouden 
worden,, bleken de onderste lagen geheel vernield te zyn 
door huiszwam, die in ruime mate oVer het oppervlak ver
spreid lag. Het riet in de delen was tot stof uiteengevallen 
en het gips zoo bros geworden, dat een geringe druk met 
de hand toereikend was, om een deel van 7 cM. dikte te 
verbrokkelen. Het houtwerk der loods was tot dusver vry 
van zwamvorming, zoodat het vermoeden voor de hand lag, 
dat in dit geval het riet der delen van den aanvang zwara-
sporen bevatte. Te meer zou daarom het gebruik van dit 
materiaal in vochtige ruimten af te raden zyn, omdat de aard 
ervan medebrengt dat het byna onmogelyk is, de aantasting 
door zwam intyds te bemerken. (Centralbl. der Bauverw.) 

BOOMSC H A R E N . 

De boomscharen van GEBBS. IWERSEN te Kiel zyn ge
makkelyk van onder op te hanteeren, in dien zin, dat de 
eigenlyke schaar met haar scharnierbout aan het eind van 
eene stang is bevestigd, terwyl de einden der grepen draai
baar verbonden zyn aan een samenstel van staafjes in den 
trant van de bekende „soldatensckaren", waarmede de kin
deren spelen. De ondereinden daarvan loopen in een paar 
oogen uit, zooals er aan onze gewone scharen zitten. Met 
zulk eene schaar kan men dus op een afstand knippen. 

(Patentbureau R . LÜDERS, Görlitz.) 

R A D E E R P O E D E R . 

Men neme 1 deel aluin, 1 deel barnsteen. 1 deel zwavel 
en 1 deel salpeter, mengt alles goed door elkander en be
waart het poeder in eene stopflesch. Als men van dit poeder 
een weinig op een inktvlek ot op versch schrift doet en er 
met eene witte linnen lap overheen wrijft, verdwjjnt de inkt 
onmiddellijk. 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG 1 O C T O B E R . 
Amsterdam. 13 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen van een 

houten walbeschoeiing langs de oostzijde van de Singelgracht bij 
den westelijken verkeersweg io het verlengde van de Rozengracht. 

Amsterdam. 13 uur. Het gemeentebestuur: het uitdiepen van 
een gedeelte van het Oosterkanaal, wederzijds van de keersluis aan 
de monding bij de Nieuwe Vaart. 

Goidschatxoord (Z.H.) 3 uur. Het bestuur van den polder het 
Westmaas Nieuwland ten buize van P. v. d. Woel: het doen van 
gedeeltelijke vernieuwing eu herstelling van den westelijken bavendam 
te Goidscbalxoord, met leverantie van 1 eiken dukdalf met 3 dito 
schoren, eenig vuren paal- en gordinghout, masthout en ijzerwerk. 

Rotterdam. De arebitect B. Hooijkaas Jr., namens zijne princi
palen: het bouwen van een winkelhuis met woningen op een terrein 
aan de Kipstraat, boek Lange Baanstraat alhier. 

Schoonoord (Dr.) 3 uur. Kerkvoogden der herv. gem. bij P. 
Feijeu: bet bouwen van eeu catecbiesatielokaal, met bijleveriug der 
daartoe benoodigde matetialen, aanw. één uur voor de aanbesteding. 

DINSDAG S O C T O B E R . 

Rotterdam. 1 uur. Het gemeentebestuur: bet maken van machi
negebouwen met daarbij behooreade aan- en afvoerkanalen, ten 
behoeve van de uitbreiding der gem.drinkwaterleiding achter de 
Oude Plantage. 

WOENSDAG 8 O C T O B E R . 
Amsterdam. 3 uur. De Buffetmaatschappij E. Pluribus Unum, 

in bet café Continental: de uitbreiding van het hotel d'Orange te 
Zand voort. 

Molenaarsgraaf (Z.H.) 4 uur. In het gemeentehuis bij de Wed. 
Brandwijk: bet bouwen van een woonhui» te Molenaarsgraaf, «oor 
den WelEd. heer G. B. Stehouwer, notaris aldaar. 

Stavenlsse (Zeel.) 3 uur.' Het gemeentebestuur: het verrichten 
van verschillende werkzaamheden aau het perceel gelegen in de 
Dorpstraat no. 31, bestemd tot docterswoning aldaar. 

DONDERDAG 4 O C T O B E R . 
's-Gravenhage. 2 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen vaa 

een bewaarschool met woning nabij den Z.-Buitcnsingel, aanw. 1 
Oct. 's morg. 11 ure. 

V R I J D A G 5 OCTOBER. 
Zeist (Utr.) 13 uur. Het gemeentebestuur: het leveren en leggen 

vau riolen, he'- maken van vervalputten met spruiten, het leveren 
plaatsen en opmetselen van verbindingskolken, aanw. op het terrein 
38 September 'smorg, 10.30 ure. 

'ZATERDAG 6 OCTOBER. 
Arnhem. 11.30 uur, Het gemeentebestuur: bestek no. 35: het 

vemchten van eenige verbouwingen en vernieuwingen aan- en bet 
maken vau gas- en waterleidingen in het buis aan de Koningstraat 
no. 38, begr. f 11.000. 

DONDERDAG 11 O C T O B E R . 
Tie l . 3 uur. Gecommitteerden over den gecombiueerden grindweg 

van Tiel door Buren naar Culenborg, op het stadhuis: het onderhoud 
van dien weg over. 1895—1897 met bijleverii g der benoodigde 
materialen. 

DONDERDAG 18 O C T O B E R . 
Haarlem. 11 uur. Hel ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan bet gebouw van het prov. bestuur: het maken van 
een ijzeren liehtopstand op den kop van den dam te Schellingwoude 
en vau twee steenen aanlegdammetjes, behoorende tot de werken 
van het Noordzeekanaal, begr. f 4050. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het bouwen van eene openbare school aan de 

Hogendorpstraat. Laagste L. L. O. Zuiderhoek aldaar voor f 33449. 
Alkmaar. Het bouwen van twee woonhuizen aan de Wilbelmi-

nalaan, voor rekening vau den welEd. heer J. P. Backx, notaris. 
Laagste J. Schermer te Oudorp voor f 8190, gegund. 

Uussum. Het maken en stellen vaa pl.m. 120 M. ijzeren bekken. 
Laagste J. S. Smits te Amsterdam voor f 329, gegund. 

's-Gravenhage. Het voortzetten van de verdediging van water-
keeringen in het rieviervak Heusden—Haagoort, gemeenten Hees
been en Drougelen. Laagste A. Prins Tb.z. te Sliedreoht, voor 
f 9880. 

's-Gravenhage. Het maken van kunstwerken en grondwerken 
op de beide oevers van de Maas onder Pouderoyen en B rakel. 
Laagste P. Vlasman te Utrecht en G. A. van Spanje te Haarlem 
voor f 488700. 

's-Gravenhage. Het leveren en stellen van Steenhouwwerk in 
het gebouw van de tweede kamer. Laagste J. Rinse Jr. te Am
sterdam voor f 1575. 

Groningen. Het vergrooten der sluiswachterswoning bij de 
Nieuwe Statenzijl, behoorende tot de zeewerken in de prov. Groningen. 
Laagste H. Veninga te Cbarlottenpolder voor f 1664. 

Groningen. Het maken van een riool met zinkputten en met 
trottoir, bij de nieuwe veemarkt te Groningen. Laagste S. Bos 
aldaar voor f 1178. 

Lensden. Het amoveeren van het oude schoollokaal, het maken 
eener bergplaats en bet doen van eenig werk aan de onderwijzers
woning te Hamersfeld. Laagste W. van Acbterbergh te Amersfoort 
voor f 384. 

Roermond. Het bouwen van een woon- en winkelhuis aan den 
Zwartbroeksingel. Laagste A. Nijskens voor f 4375. 

Sexblerum. De amotie van eene ophaalbrug en het maken van 
eene nieuwe te Minnertsga, het slatten van de vaart in de Buurt 
en hel maken van eene walbeschoeiing aldaar. Laagste G. Knoll 
te Minnertsga voor f 3733, gegund. 

Sleenwijk. Het bouwen van een arbeiderswoninkje op den polder 
Klein Zalinpje onder Werkendam. Laagste P. II. den Dunnen te 
Drimmelen voor f 564, gegund. 

Steenbergen. Het bouwen van een post- en telegraafkantoor 
met directeurswoning aldaar. Laagste A. C. Buijzen te Rosendaal 
voor f 19598. 

Sloten (Fr.) Het verbouwen der pastorie voor de Ned. Herv. 
Gem. Laagste S. J. de Jong te Koudum voor f 3063, gegund. 

Willemstad. Het uitdiepen van de gracht van het Verdedigings
werk te Numansdorp. Laagste J. in 't Veld te Dordrecht voor f3625. 
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A D V E R T E N T I E N. 

W. J . W E I S S E N O . 
Nieuwendijk H l te AMSTERDAM, 

fabriceert geijkte DUIMSTOKKEN, twee 
en vüf M E T E R L A T T E N , Stalen MEET-
K E T T I N G E N , B A K E N S , JALONS, 
koperen en stalen PEILLIJNEN, PEIL-
L O O D E N , P E I L S T O K K E N , PEIL
SCHALEN, enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASS E RQ DOZEN, 
TeekenbehoeftenenOptigcbelnsii i i i i ic i i ien , 

EQUERRES, PRISMA'S. ENZ. 

P. DOLK A ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

BOTTERDAM. 

M O U S S E L I N E - , G E K L E U R D - , 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carri; 
R U W S P I E G E L - , 

WIT- , KRISTAL- , BROEI en M E L K -

G r L , A S . 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

RANDEN. 
GEBOGEN G L A S en D A K P A N N E N . 

Lenzen- :n Patrijspoortglazen. 
(67) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

PORTLANDCEMENT, 
„JOSSON Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. B R A A T , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 118 
„ AMSTERDAM, A . E . B R A A T .Fokkt-

Simonzstraat 74. (66) 

LICHTDRUKPAPIER. 
Zwaar, Prima kwaliteit, zeer gevoelig, 
rol 1 X 10 Meter . . 1 6 . -

, 0.75 X 10 Meter . . f 4 . -

H , J . T . M A T V E L D , 
Schrijf-en Teekenbehoeften, (56) 

Wagenstraat 27, Den Haag. 

D E U N T & G ° , ROTTERDAM. 
NIEUWE HAVEN N " . 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
'59) Vraag dessins ens. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

ONZE BOUWMATERIALEN, 

J " . 

beschreven door 

" V £ t n C l O r K l O C 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PM IJS: Compleet ingenaaid /IS.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

B E O O R D E E L I N G E N . 

. . . . Met groote uitvoerigheid en voorliefde teekent de schrijver het steenbakkersbedrijf 
met al de daartoe noodige werktuigen, blijkbaar 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 gewenseht, wat men echter moet erkennen, dat zijn 
eigenaardige moeielijkheden heeft. 

Voor hem die in Indië echter dikwijls zijn eigen materiaal moet zoeken of vervaardigen, zal 
daardoor dit boek menige nuttige aanwijzing bevatten. 

. . . . Juist de onbevooroordeelde onderzoekingen, die den heer Van der Kloes gemaakt 
heeft op 1 ct gebied der bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk 

(Bouwkundig Weekblad.) 

. . . . Is het voor den jongen ingenier en opzichter van bijzonder veel waarde op een 
voor hen bijna onbekend veld te worden voorgelicht door iemand, die rijpe 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-
lijken vorm een ruim overzicht geeft van wat de praktijk hier en elders tot op heden 
heeft uitgewezen of een theoretisch onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kan doen 
voorspellen (De Ingenieur.) 

. . . . Wij durven dit werk dan ook gerust aan allen, die iets met het bouwvak hebben 
nit te staan, aanbevelen. Allen zullen er ongetwijfeld nut uit trekken 

(Algemeen Nederlandsch Advertentieblad.) 

. . . . In de 6e afdeeling wordt het hout beschreven. Dat 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 zim. De heer Van der KloeB deelt omtrent deze bouwstof zooveel wetenswaardigs mede, dat 
elk vakman er voordeel en leering uit kan trekken (De Opmerker) 

. . . . Vormt 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 tijd is gezegd. 

De fabricage wordt zeer uitvoerig besproken en daarbij met talrijke figuren toegelicht, zoodat 
daardoor de uitgave een onmisbare gids is voor allen, die grondige kennis der materialen wen
schen te verkrijgen. Het vormt een nuttig boek, dat door allen dient gekend te worden en 
waarvoor de schrijver waardeering verdient. 

. . . . daarbij in gebruik, prijzen, kortom alles wat met de industrie in verband staat 
en geeft het 't meest volledige tot op heden (Vademecum der Bouwvakken. 

. . . . Het met zorg behandelde werk komt niet enkel den eigenlijken bouw-, werktuig
en scheepsbouwkundigen ten goede, maar ook allen, die door hun handel en bedrijf met deft 
vakken in aanraking komen. 

. . . . Het boek doorbladerende, wordt men telkens getroffen door den practischen zin 
van den samensteller en zijn cenvoudigen, duidelijken schrijftrant . . . (Het Handelsblad.) 

. . . . Voor den ingenieur en den architect mag het boek van den heer Van der Kloes 
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 geraadpleegt. De uitvoering is waarlijk keurig en doet de firma Van der Endt & Zoo» 
alle eer aan. De prijs is zeker beneden de waarde van bet boek 

(Dagblad voor Zuid-Holland en 's-Oravenhage.) 

LEONARD SLIGCHER, fflonnickendam. 

A M E R I K A A N S C H E H O U T B O O R M A C H I N E S E N B O R E N , 
nitmnntend fabrikaat en b i l l i j k e Dr i i s . (76) 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R 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 e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK ..KRAAIJENBURG", 
(70) Rijswijk ( Z . - l ï . ) 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E P R I J Z E N . (73) 

S. B R U I G O M , 
AIBJSH JSM. 

De Portland-Cement-Fabriek 
TAS I 

D Ï C K E R H O F Ï & S Ö ™ 
te A m ö n e b n r g bij BIEBRICII ad Rijn. 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 

01 AAI O" T 0 0 r de grootste vastheid en deugdelpheid. 

MEDAILLE. p r o d„ 0 t ie-vermogen der Fabriek-. 000.000 vaten per jaar. 

DQsseldorfe 

IEDAILLE 

Inslat] 1869, 

GOUDEN 

M E D A I L L E 
hoogste 

onderschei
en! in den 
internatio-
Ulen wed

strijd, te 
*rnhem 1879. 

(32) 

Magazijnhouders in de voornaamste steden. 

MEDAILLE 
van 

Verdienste 

Weenen 1873 
GOUDEN 

MEDAILLE 

Offenbach 
a/M. 1879. 

DIPLOMA A. 
Eerste prijs 

voor uitmun
tend 

fabrikaat 
Kassei 1870. 

G r o o t e v o o r r a a d 
V A N 

STALEN BALKEN 
in alle courante profiel 
op lengten van 5 
12Mr.,opkl 
mende met 
7. M Wegens 

grootere 
draagvermogen 

unnen lichtere pro
fielen in staal gebezigd 

en, waardoor Stalen 
voordeeliger in het ge

bruik zijn dan ijzeren balkon. 

H- E. OVING Jr., (") 
74 Haringvliet, R O T T E R D A M . 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYAMISEERINRICHTIMG. 

H. L E N S I N K , 
A K M M . M . 

levert p a s k l a a r gekyan i seerd 
(rot- en z w a m v r i j ) (13) 

Rasterwerken, schuttingen. 
BROEIBAKKEN, YLOEREK, 

V L O E R R I R B E N , enz. enz. 

J . VAN DER ENDT & ZOONS 
STOOMBOEKDRUKKERIJ, 

T E M A A S S L U I S , 
is er geheel op ingericht om alle soorten 

van DRUKWERKEN met den meesten 

spoed tot zeer billijke pijzen te leveren. 

KONNED G R O F S M E D E R I J , 
L , E I X > E I V . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

S C H E E P S BOU W W E R F 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger- en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7> 

Zware en lichte Smeewerken, 
A N K E R S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met c e r t i f i c a a t van T ^ l o y c l ' s 

en B n r e a n V e r i t a s . 
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< A H I . O U M 111 
„Van Baerle", 

i: 1 \ I i . i: A G E N T E N voor 
Nederland en K o l o n i ë n : 

G M. BOKS Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(62) c I I X. 

Alle soorten van 

Z A G E N 
eu 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de Jijnslc qualiteiten tot billijke 

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) 
Wf*W Vraagde geïllustreerde Prijscourant 
welke wjj U gratis en franco toezenden. 

Nederlandsche Verziokfabriek, 
VAN l>ER LINDEN & Co. - DORDRECHT. 

A L G E M E E N 
BOUWSYSTEEM. 

L E K VRIJE 
Dak- en Zijbekleedinq. 

Houten of IJzeren RAAMWERK, 
K ^ I P ^ E H S T , Q E B O T J W E H , 

A F D A K E N , B R U G G E N , S C H U T T I N G E N , B E S C H O E I I N G E N , D R O O G - I N R I C H -
T I N G E N voor tropische producten, R O L L E N D E K A P P E N voor Steenovens 
en Kofllevloeren, L O S S E P L A T E N speciaal ter vervanging van riet
matten voor steenovens, enz. in alle afmetingen en voor alle doeleinden, opgesteld 
in NEDERLAND of KOLONIËN ; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enkele dagen. G E G A L V A N I S E E R D I J Z E R E N , ook gegolfde P L A T E N . 

P L A N N E N en B E G R O O T I N G E N worden opgemaakt voor elk gevraagd 
doel. O P G E S T E L D E C O N S T R U C T I E S ter bezichtiging. 

CATALOGI op aanvraag franco en gratis. (58) 
PNP~ AGEISTEN G E V R A A G D . "W< 

H O I i l l V M M L 
F. & A. VAN DEK LINDEN. - Dordrecht 
Pitch-Pine Parketvloeren I Pitch-Pine Heiningen 

/• 1.7» per M 2 . I geheel gereed afgeleverd ƒ' 2.70^ per M\ 

F O L K E R S & Co. 
middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwainvoriningenz 

Engelsche en Belgische A A R D E B U I Z E N . 
Directe aanvoer G Ï P S P L A N K E N 

VAN E N 

PORTLAND CEMENT. 
Merk: Knight Bevan & Stnrge. 

Merk: Dijckerhoff & Söhne. 

M OSSTEENEN 
voor ligte muren, plafonds, enz. 

DRIJF-, VUUR- EN I E T S E L -
STEENEN. 

(au A M S T E R D A M . R A P E N B U R G 2 9 . 

ENGELSCHE, DUITSCHE, FRANSCHE 

en HOLLANDSCHE 

TROTTOIR-. VLOER
EN W ANDTEGELS. 

in v e r s c h i l l e n d e dessins 

DAKPAPIER, ASPHALT 
EN VERDERE 

H O U W M A T E R I A L E UI-

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583 bjj de Utrechtsche straat, 

A M S T E R D A M . 

Amerik. Lucht-en Stofzuigers, 
WirVCjr's Patent, 

voor het verwijderen van warme of slechte 
lucht, stof, stoom, gassen enz. (63) 

Voor droging en afkoeling in 
fabrieken van verschillenden aard. 

In tal van fabrieken en voor verschil, 
lende doeleinden hier te lande Is rebrnik. 

Bjj eene gemeente wordt gevraagd 
voor vast werk, na proeftijd, en tegen 
goed loon, een in alle opzichten bekwaam 
R.-Katholiek 

METSELAAR, tevens STRATFR, 
zoowel voor Kei- als voor Klinkerwerk. 

Franco t r i even met nauwkeurige 
opgaaf van wjjze van opleiding en vroe-
geren werkkring, leeftjjd enz., onder 
letter K. aan het Bnrean van dit Blad. 

Gedeeltelijke Bereiding, 
CREOSOTEERING. 

BURNETTEERING. 
RYANISEEREN 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL 

O . G i p s C z o o n , 
DORDRECHT. (7l> 
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A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

Aflvertentiën in dit blad kosten vnn 1—6 regelt 
80 cents, iedere regel meer 10 cent*. Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgevers | 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

A l l e i i . iv<-rt ,- i i«l i=i i in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden g r a t i a geplaatst in D E A M B A C H T S M A N , Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Smeden, 
Ververs, cnx. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

K E N N I S E N K E U R I N G V A N N A T U U R S T E E N . 

VERBETERING. 
In het eerste gedeelte van dit opstel in het vorig No., 

blz. 100: 

regel 33 v. o. staat Sonnebreunner, lees Sonnenbrenner. 
„ 6 „ „ „ steenkorst, „ steen. 

(Slot.) 
Met de beschreven eigenaardigheden van het basaltge

steente dient bjj de keuring wel degeljjk rekening gehouden 
te worden. Wie daarmede niet bekend is kan tot zeer 
verkeerde gevolgtrekkingen komen en vooral in dit geval 
is het zeer bedenkelijk op laboratoriumproeven af te gaan. 
Als voorbeeld daarvan laat ik hier een met aanteekeningen 
van mijne hand voorzien uittreksel volgen van een verslag 
omtrent de keuring van basalt uit een berg in het YVes-
terwald bjj Walliuerod in Nassau, ongeveer drie uren gaans
van Limburg a. d. Lahn gelegen. 

„ Van de ons gezonden zuil werden eenigen stukken afge
slagen". 

„De breukvlakten waren niet homogeen ('), doch 
bevatten zeer veel geel gekleurde kristallen, die in het 
meer inwendig gelegen deel helder waren, terwjjl als het 
ware een rand van verweerde, tot jjzeroxyde overgegane 
kristallen daaromheen zich bevindt." 

„Dit is onzes inziens ook de oorzaak van de geel ge
kleurde zeer zachte laag, die zich aan de oppervlakte heeft 
afgezet". C2) 

„De stukken basalt werden onderworpen aau de volgende 
proeven." 

„a. gekookt in water en meermalen plotseling afgekoeld, 
waarbjj het water troebel geworden was en schilfers afge
brokkeld waren" (•) 

„b. gekookt in een zoutoplossing van 15" en meermalen 
plotseling afgekoeld. Ook hierbjj schilferden eenige stuk
jes (4) af." 

„c. gekookt in een 5"/0 natronloog-oplossing, terwjjl er 
Vervolgens 1 % zwavelammonium aan toegevoegd werd; de 
vloeistof scheidde daarbjj jjzersulhet (zwaveljjzer) af, een 
teeken, dat jjzer nit den steen in de oplossing was overgegaan". 

»d. gekookt in eene oplossing van 2 ° / 0 ijzersulfaat, 2°/„ 
kopersulfaat en 1 0 ° / t keukenzout; het stuk is daardoor ge

heel overtrokken met een laagje jjzeroxyde en is de buiten
kant (van het oorspronkelijke stuk) geheel met putjes 
geworden." (5) 

„e. Een stuk werd 24 uur in 3 0 ° / 0 zoutzuur gelegd en 
bleek daarbjj veel jjzer te zijn opgelost.'' (°) 

„f. Een stuk werd 4 uur gekookt met 4 ° / 0 zoutzuur en 
bleek daarbjj het stuk sterk aangetast te zjjn. De oplossing 
bevatte veel kiezelzuur, jjzeroxyde, eu sporen zwavelzure 
zouten." 

„g. Een stuk werd 5 maal bevroren tot —V- 15" C. en 
telkens ontdooid bjj 2 0 ° C , waarbjj vooral de eerste malen 
eenige schilfers afsprongen". (7) 

„Onze .conclusie is dus, dat de/.e basalt aan deze proeven 
geen weerstand heeft kunnen bieden en dat het dus waar-
schjjnljjk is, ze aan verweering onderhevig is". (s) 

(*) Porfierachtig. 
(*) N.B. De biervoren bedoelde, door water aangevoerde en 

vastgehechte aard- en kleideell jes, die 
(3) bij koken iu water afschilferen en het water troebel maken 

De steen self kan uiet schilleren. 
Wanneer men een stuk glas, ua het in kokend water door en 

door verhit te hebben, plotseling in koud water werpt, kan het 
voorkomen, dat het stuk springt. Ik zou op deze proef geen ove
rigens gaaf basalt durven afkeuren. Toch kan zij haar nut. hebben 
om beginselen van zonnebrand aan te toonen; basalt dat daarmede 
ia behept, zal iu door koken verbitten toestand plotseling ufjjekoeld 
allicht tot gruis uit elkaar vallen. 

(•') Vau de hiervoren beschreven deklaag vau klei en aarde. 
(s) Kene zuil uil denzelfden basaltberg is in miju bezit. Zij 

bevat tallouze oiivienkristallen ter grootte vau boekweitkorrels; 
de breuk heeft daardoor eeu grofkorrelig aanzien en ook het 
oppervlak is, zelfs zoolang de kleilaag er nug op zit, uiet glad 
maar „mottig". 

(") De zoutzuurproeC komt mij als keurmiddcl vun natuursteen 
op wcervastbeid in het algemeeu bedenkelijk voor, omdat geen 
eukele kalksteen daartepcu bestand is. Toch komen onder dc 
kalksteenen zeer duurzame bouwstcenen «oor, getuige de hier 
algemeen gebruikelijke Belgische hardsteen. 

(') Vnn ai de laboratoriumproeven is de bcvriesproel voorzeker 
de beste, omdat zij het meest overeenkomt met de werkelijkheid. 
Doch ook aan deze proef blijft ni. i. het bezwaar verbonnen, dat meu 
uit de houding vau enkele kleine, wellicht uitgezochte proefsteeuen 
gevolgtrekkingen afleidt omtrent den aard van de geheele groef. 

(") Ik heb iu mijne afdeeling der Polytechnische school monsters 
olivienrijk basalt, dat veertig jaren in de glooiingen van Ameland 
beeft geseten en nog volkomen gaaf is. 
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Steenslag van basalt begint tegenwoordig voor weg
werk in ons land meer en meer in gebruik te komen. Als 
de stukken op de breuk gaaf en sclierpkantig zyn, kan 
men dit gerust aanvaarden. Mocht de party, daarentegen 
brokkelige, slakachtige of poreuze steenen bevatten, dan 
keure men haar af. Iets anders is het uit een monster 
steenslag gevolgtrekkingen te maken, omtrent den aard dei-
groef in haar geheel. Toen eenigen tyd geleden mjjn oor
deel werd gevraagd, omtrent twee monsters basaltsteen-
slag, heb ik daarop geantwoord, dat beide soorten gerust 
konden worden verwerkt, zoo zij aan deze monsters geljjk 
bleven, aangezien onder de beide monsters steenslag geen 
enkel stuk voorkwam v a n geringere qualiteit of ook zelfs 
maar eenigszins verdacht. Toen my daarop echter door een 
der inzenders om eene verklaring werd gevraagd betreffende 
het door hem te leveren materiaal, heb ik deze geweigerd. 

Eerst nadat ik zelf in de basaltgroef geweest was en 
men mij in de gelegenheid had gesteld een aantal bonken ter 
mijner keus te doen doorkloven, teneinde de versche breuk 
te bezichtigen, kon ik de bepaalde verklaring afleggen, 
dat het materiaal, dat zy bevat, in alle gerustheid voor 
steenslag en ziukstecn is te benuttigen. (*) 

Wat ik in den aanvang van dit opstel omtrent de keu
ring v a n natuursteen zeide, geldt voor alle soorten van 
bouwsteen. Mocht ik ooit weer bouwwerken van eenig be
lang nit te voeren hebben, ik zou geen gehouwen steen in 
ontvangst willen nemen uit my onbekende groeven, (f). 

Ik ontveins geenzins, dat daartegen bezwaren ingebracht 
kunnen worden; niet alleen dat van het Rjjk, de Provincie, 
de Gemeente, den Bouwheer, niet altyd de reiskosten los te 
kry'gen zyn, grooter is het reeds genoemde bezwaar, dat 
men zelden o n m i d d e l l i j k met den carièremeester, meestal met 

(*) De bedoelde groef is gelegeu in bet Zuidelijk gedeelte van 
den Domkopf bij Remagen, en behoort toe aan de firma Nic> 
ETZWEILER & Co. te Keulen. 

De groef bevat, voor zoover zij op dit oogenblik is ontbloot, 
het basalt iu dicht aaneengesloten, doch grootendeels ouregelmatige 
bonken. 

Nergens beb ik er, ook met de meeste aandacht zoekende, een 
spoor van zonnebrand in kunnen ontdekken; wel vindt men er als 
gewoonlijk bet hiervoren genoemde Puckelmey. 

Naarmate men dieper in den bodem doordringt, treft men meer 
en meer den regelmatigen zuilvorm aan. Tot nog toe is echter 
slechts op eene enkele plek een begin van een lager terras in de 
gedaante van eene nauwe loopgraaf aangebroken. Daar komen dan 
ook werkelijk reeds meer regelmatige zuilen bloot. 

Opmerking verdient nog, dat in de Noordzijde vau denzelfden 
berg eene tweede groef in ontginning is en wel bij de Basalt-
Maatschappij Rotterdam (Basalt-Actién-Gesellscbaft Köln), die, met 
hare werkeu tot grootere diepte gevorderd zijnde, eeu schoon zuilen
basalt in den handel brengt. 

Dit zal Jus naar alle waarschijnlijkheid binnen enkele jaren ook 
met de groef der firma ETZWEILER & Co. bet geval zijn. 

(f) Tot hiertoe bad ik geschreven, toen ik bet weekblad De 
Ingenieur van SS Sept. j.1. ontving, waarin de heer D. E . C. 
KNUTTEL mijne A. V. recenseert. Hij zou daarin „de in de prac
tijk moeielijk te handhaven bepaling omtrent „„erkend deugdelijke 
groeven"" gaarne verruilen voor eenige bepalingen omtrent 
draagvermogen, opslorping, weerbestendigbeid enz". De lesing van 
hetgeen hier verder volgt zij hem aanbevolen. 

den aannemer te doen heeft, die den steen heeft besteld, 
waar hij hem het goedkoopst kon kry'gen; nog een bezwaar 
is, dat als men als bouwmeester bepaalde groeven aanwyst, 
men allicht den schijn op zich laadt van daar geldelijk belang 
by te hebben. Maar deze bezwaren liggen, hoezeer ik het 
bestaan ervan erken toch buiten de eigenlyke qnestie. 

Vastheids- en andere laboratoriumproeven mogen haar 
nut hebben om een begrip te geven van den algcmeenen 
aard van het gesteente, voor het keuren van partyen steen 
blyven zy' gebrekkig en van weinig waarde. Dit wordt te 
duidelijker, als men tracht voorschriften op te stellen voor 
de keuring van natuursteen. 

Hardsteen b.v. toonde by door my gedane proeven drukvast-
heden van 744 tot 1343 KG. per cM 2 . Gesteld nu dat 
men, daarop afgaande, eene minste vastheid eischte van 700 
en de proeven niet meer dan 600 aantoonden, terwyl de steen 
overigens gaaf was, zou men dan op eene vastheid van 600 
die op zich zelf zoo hoog is, dat er geen sprake kan zyn 
van nuttig gebruik daarvan in het werk, den steen mogen 
afkeuren? Zoo wisselt roode Weserzandsteen af van 670 tot 
959, Gildehauser van 320 tot 550. bouwtufsteen van 
170 tot. 200. Het is nuttig die cyfers te kennen, te meer 
omdat, de vastheidscyfers in den regel beantwoorden aan 
zekere graden van hardheid. Die cyfers leeren ons, als wjj 
het buitendien niet wisten, dat men laag by den grond 
geen Gildehauser zandsteen moet aanwenden, omdat daar 
spoedig hoeken afgestooten zullen worden; dat tufsteen een 
aangenaam materiaal is voor den beeldhouwer enz. Dat 
vastheid niets met bestand zijn tegen het weder te maken 
heeft blijkt het best uit het teit, dat laatstgenoemde steen 
de eeuwen heeft getrotseerd. (Men zie de abdykerk te 
Laach e a.) 

Steen uit ééne en dezelfde groef kan zeer aanzienlijke 
verschillen in vastheid aantoonen. By poreuzen kalksteen, 
die in den prospectus op 400 KG. per cM 2 . drukvastheid 
genoteerd stond, vond ik by' op den bouw gehouwen cubussen te 
nanwernood 100, een cyfer, dat overeenkomt met de vastheid 
van best rooden Waalsteen, die echter door belasting in den 
bouw zeker nog nooit vergruisd is. Doch al had de poreuze 
kalksteen 500 KG. en meer vastheid, dan zou ik hem in 
ons klimaat toch niet vertrouwen. 

Op poreusheid, wateropslurpend vermogen, kan men evenmin 
afgaan; b.v. een geperste vuurvaste baksteen zal 8 ° / 0 water 
opnemen, hardgrauw van de Waal 18"/0, toch is de laatste 
weervast, de eerste niet. Basaltlava, onvergankelijk, is veel 
poreuzer dan grofkalksteen, onbetrouwbaar. 

Bevriesproeven, met het oog op de weervastheid, hebben 
voorzeker meer waarde dan de vorige, doch ook hierbij kan 
de grilligheid der natuur ons leelyke parten spelen. In tal 
van zandsteengroeven is het deugdelelyke materiaal alleen 
door de bergwerkers van het waardelooze te herkennen, 
't zy dat deze het op de break zien, 't zy' dat zy door on
dervinding geleerd hebben, dat de laag niet deugt. Zoo beb 
ik monsters zandsteen van Bom (Udolfanger), waarbij i k 

alleen door het erop aangebrachte merk goed van slecht 
kan onderscheiden. Beide vertoonen op de brenk de zwarte 
spikkeltjes, waaraan velen te onrechte meenen den deugd?* 

ly'ken steen te kunnen herkennen; beide zyn volkomen gelijk 
van kleur en structuur. Laboratoriumproeven van welken 
aard ook op voorwerpen uit de onderste laag zullen goed 
uitvallen; waar zal men echter de zekerheid van daan 
halen, dat de geleverde party geen steen uit de bovenste 
zal bevatten? Ik weet niet of laatstgenoem te by'de proeven 
zou falen, maar gesteld, dat eene herhaalde proef op stukken 
van den bouw eens feilen deed vermoeden, zou men daarop 
alles kunnen afkeuren? 

Overigens is het bekend, dat sommige zandsteensoorten' 
(de Udolfanger b.v.), zoolaug zjj groefwater bevatten, aan 
stukvriezen onderhevig, doch later volkomen tegeu de vorst 
bestand zy'n. 

Met de beschreven moeielykheden hebben de bouw
meesters van alle eeuwen te doen gehad. Aan tal 
van gebouwen van vroegeren en lateren tyd vindt men 
tusschen volkomen gave houwsteenen hier en daar andere 
van gelyke soort, die verweerd en afgeschilferd zijn. 

Ik zie dan ook met den besten wil der wereld geene kans 
om etne andere bepaling voor gehouwen steen op te stellen 
dan ik in § 34 rajjner A. V. gegeven heb: „De gehouwen 
steen moet zyn gaaf zonder schilfers, scheuren, losse groef-
lagen, kwade aderen en steeën, gelykmatig van kleur en 
zuiver volgens de teekeningen eu mallen afgewerkt". 

Wanneer wy ons de bouwsteensoorten, die voor het 
gebruik hier te lande in aanmerking komen, voor den geest 
roepen, dan zien wy' dat die bepaling op elke daarvan toe
passelijk is: Hardsteen, Doorniksche en Namensche kalksteen; 
Bentheiiner, Obernkirchener, Beforter, Larochette, Udelfanger, 
Wezer- en Trierer zandsteen; basaltlava en tufsteen uit de 
Eifel. Elk dezer steensoorten moge, wat den aard der 
plaatselijke, zichtbare gebreken betreft, van de andere ver
schillen, de aangehaalde algemeene bepaling kan er zonder 
bezwaar op van toepassing gemaakt worden. 

Wie kans mochten zien andere, meer uitvoerige bepalingen 
voor het keuren van bouwsteen te formuleeren zal my zeer 
verplichten door ze my' mede te deelen. Het zal my aange
naam zyn ze aan het oordeel der lezers van dit blad te 
mogen onderwerpen. v. D. K. 

B E R E I D E N E N G E B R U I K V A N E N G E L S C H 
P O L I T O E R 

Voor politoer op donker hout, lost men in 280 gram 
alcohol, 70 gram fyne schellak, 17.5 gram kopal en 17.5 
gram drakenbloed op; voor politoer op wit hout laat men 
het drakenbloed weg. Als de stoffen fy'n gewreven zy'n, mo
gen ze niet dadelyk met den wijngeest vermengd en ver
warmd worden, zooals velen gewoon zyn te doen, omdat zoo
doende alleen het schellak en het drakenbloed oplossen, de kopal 
daarentegen onopgelost op den bodem blyft liggen; deze 
eischt namelyk, wegens hare weinige oplosbaarheid, de vol
gende behandeling: men neemt bjj 17.5 gram tot fy'n poe
der gewreven copal, 52.5 gram eveneens fy'n gewreven en 
gedroogd kryt, mengt beide dooreen en schudt ze in een 
dun glazen medicy'nfleschje door elkaar. Daarna voegt men 

er de helft van den voor het politoer voorgeschreven wijn
geest by', schudt alles opnieuw goed door elkaar, bindt het 
fleschje met een stuk blaas dicht, prikt daar een aantal 
gaatjes in om het springen te voorkomen, en zet het lieschje 
eenige dagen 3 cM diep in heet zand of ascli, 't zy' in 
den kachelbak of in een anderen metalen bak op kolen. 

Het ter oplossing bestemde mengsel wordt, eer men het 
op nieuw verwal int, eiken morgen losgemaakt en, nadat men 
de blaas in water uitgeweekt, het bezinksel losgeschud 
heeft en de blaas weer opgebonden heeft, zoolang verwarmd, 
totdat de wyngeest een donkere wyngele kleur heeft aan
genomen, en eenige druppels hiervan, met water in een 
bierglas vermengd, een melkachtig mengsel vormen. Is op 
deze manier de wyngeest met kopal verzadigd, dan giet 
men hem van het bezinksel af en de andere helft van de 
wyngeest erby en gaat als te voren te werk. 

De tweede oplossing is slap en heeft een helder gele 
kleur. De beide helder afgegoten oplossingen worden nu by' 
elkaar gedaau en dan opnieuw met het schellak, met of 
zonder drakenbloed er in, tot verdere oplossing verwarmd, 
waarby dan slechts zelden bezinksel ontstaat, als men ten 
minste zuivere grondstoffen en voldoend sterken alcohol 
(90—95 graden) gebezigd heeft. Een op deze manier toebe
reid politoer kan een hoogen graad van warmte verdragen, 
zonder den glans te verliezen en slyt niet af. 

De ervaring heeft geleerd, dat zacht hout een politoer 
eischt van sterker gehalte, d. i. meer dik vloeibare consis
tentie en hard hout daarentegen dun politoer vordert. 

De gepaste consistentie is gemakkelyk te verkrijgen door 
bymenging van een weinig in wyngeest opgelost schellak 
en te dik politoer kan verdund worden met alcohol. Als 
nu het werk met het schraapstaal en schuurbiezen glad 
afgewerkt is, wordt het geslepen met een stuk zuchten, in 
lynolie gedoopten puimsteen, vervolgens met fijn baksteen
poeder afgewreven, om er de hoogste gladheid aan te geven 
en de overtollige olie weg te nemen. Aldus toebereid is het 
werk gereed om het politoer te ontvangen. 

Dit wordt er op de volgende manier op aangebracht: 
Men bindt een met politoer doortrokken dot watten in 

een wollen lap, zoodat er als het ware een kussen gevormd 
wordt en bevochtigt den lap met een weinig lynolie. Hier
mede wryft men nu afwisselend in de rondte en rechtuit 
over het te politoeren oppervlak eu gaat hier zoolaug mee 
door, tot het overal met lak bedekt is. Zoodra de prop 
begint te kleven en aan te hechten, moet men er op nieuw 
olie op doen Nieuw politoer doet men er eerst dan op, 
als het eerste geheel opgebruikt is. Zoodra de lap geen 
politoer meer doorlaat, moet hy' natuurlyk door een nieuwe 
vervangen worden. 

Heeft men door deze behandeling een glanzend oppervlak 
verkregen, dan wryft men in eene rechte richting, totdat 
het spiegelt. 

Men wryft dan nog eens zacht op met een fijnen ka
toenen doek, om de olie er af te nemen en het oppervlak 
volkomen droog te maken. Daar de olie alleen maar wordt 
gebruikt om het vastkleven van den lap te voorkomen, en 
licht afbreuk kan doen aan den glans, moet men oppassen 
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om niet te veel ervan op den lap te doen. Hoe eenvoudig 
deze behandeling ook schijnen mag, eischt zy' toch vry wat 
oefening en, ondanks alle inspanning, gelukt het politoeren 
weleens niet, vooral op zacht hout. Men is gewoon dit eerst 
te laten doortrekken inet lijmwater om de te groote poreus
heid weg te nemen, of men smeert het politoer tamelijk 
dik op het geoliede en met baksteenpoeder afgewreven hont 
zonder zich te bekommeren om den glans, laat het behoor
lijk drogen, slijpt het glad, eerst met een stuk witte puim
steen en water en dan met geslibd puimsteenpoeder en olie. 

Om nu dit vlak een behoorlijken glans te geven, behoeft 
men het nog maar eens luchtig met politoer over te wrij
ven op de hierboven beschreven wijze. 

(Wieek's Gew. Ztg.) 

P L A K K E N V A N P E R K A M E N T . 

Het is bekend, dat perkamentpapier niet makkelijk op te 
plakken is, daar het na het droogworden, altijd weer los
springt. In de Papierzcitung wordt nu als proefhoudend 
aanbevolen: een mengsel van stijfsel en gomdragant; verder 
zoogenaamde vischlijm, alsmede brillaiitstijfsel, ook zoogen. 
tragantine. Ook is voor dit doei geschikt eene sterke azijn
zure lij moplossing, als de zuren althans niet in den eenen 
of anderen zin hinderlijk /.nu. 

O P L I J M E N V A N M A R M E R E N D E K B L A D E N . 

Tot dit doel is de volgende manier van werken de 
besté; vlugheid is echter een eerste vereischte. Als bind
middel wordt een mengsel van lijm en gips gebezigd; inen 
maakt daar niet meer van gereed dan men dadelijk verwerkt, 
want, hoewel het eerst na anderhalveii dag zyne volle 
hardheid bereikt, is het volkomen waardeloos, zoodra een 
begin van verharding intreedt. Men kookt goede, sterk 
hechtende lyin en verwarmt de marmeren plaat door en 
door, liefst door haar in de zon te zetten. Zoodra lijm en 
plaat de voor ieder vereischte hitte bereikt hebben, roert 
men best modelgips met lauw water aau en giet de brij 
onder stevig roeren snel in de heete lijm. Dan strijkt men 
het mengsel met een spatel vlug over den steen, drukt het 
verwarmde tafelblad daarop en bezwaart dit behoorlijk met 
gewichten, zoodat de overtollige brei naar den rand heen 
wordt uitgeperst. Aldus gelijmde tafels houden zich beter 
dan die, waarvan het marmeren dekblad met enkel lijm is 
bevestigd, want het gips verbindt zich innig met het marmer. 

(Mig. Tischl. Ztg.) 

P A A R D E K R A C H T . 

Het feit dat de uitdrukking „paardekracht" ter aanduiding 
van eene bepaalde hoeveelheid arbeid op zich zelf niets be-
teekent, en alleen maar algemeen aangenomen is als eene 
uitdrukking voor een zeker begrip, is of moest althans aan 
de machinisten bekend zijn, zegt het Engineering Magazin. 
Volgens de overlevering zag JAMES W A T T bij het proeven 

nemen met een goed trekpaard van Clydesdaler ras, dat 
zulk een dier, dag iu dag nit, een arbeid kan volvoeren, 
die gelijk staat met het oplichten van 22000 pond een 
voet hoog in een minuut. Later wantrouwde hy zjjne proef 
en verhoogde willekeurig de waarde van zijne paardekrachts-
eenheid tot 33000 voetponden. In den laatsten tijd wordt 
de kracht verdeeling meest naar electriciteit berekend, en 
daardoor wordt het meer en meer gewoonte by de kracht
berekening van electrische eenheden te spreken die, zooals 
bekend is, berusten op het tiendeelig of metersysteem. Van 
de electrische eenheden van WATT gaan er 74(5 in een 
paardekracht, maar iedere aanzienlijke kracht is veel beter nit 
te drukken in kilowatts d. i . : duizend Watts, gewoonlijk aan
geduid met „KW". Waarom zouden nu de werktuigkundigen 
zoowel als de electrotechnikers niet eens en vooral de onzinnige 
uitdrukking paardekracht laten vervallen als een overblijfsel 
nit den ouden tijd en voortaan de veel betere en ook veel 
wetenschappelijker eenheid, het kilowatt, gebruiken? tteluk-
kig staat de oude eenheid tot de nieuwe toevallig in zoo
danige verhouding, dat zij voor de meeste doeleinden 
gemakkelyk en tamelijk nauwkeurig in elkaar kunnen worden 
omgerekend. Eén paardekracht is drie kwart of nauwkeuriger 
74.9 ° / n van een kilowatt. Men voorspelt een tyd, waarin 
het paard alleen nog maar als een zoölogische bijzonderheid 
in museums te zien zal zyn, maar de paardekracht is reeds 
ten minste onder de electrotechnikers eene tegenstrijdigheid 
geworden. 

K U N S T M A T I G E B E R E I D I N G V A N 
P E T R O L E U M . 

De vraag op welke wijze de petroleum ontstaan is, is 
reeds dikwijls opgeworpen, doch geene der talrijke opgestelde 
theoriën heeft er nog een bevredigend antwoord op gegeven. 
De meeste aanhangers vindt de meening, dat de steenolie 
van dierlijken oorsprong is; de ook veel voorkomende be
wering, dat zy een distillatieproduct uit steenkolenbeddingen 
zou zyn, wordt daardoor te niet gedaan, dat er in de petro-
leumdistricten gewoonlijk in het geheel geene steenkolen 
worden aangetroffen en dat, zoo dit waar was, dan toch' 
zeker cokesachtige overblijfselen van de bedoelde omzetting 
moesten voorhanden zyn. De opinie omtrent het ontstaan 
uit dierlyke overblijfselen wordt zeer versterkt door de in 
petroleumstreken steeds voorkomende fossiele overblijfsels 
van voorwereldlijke dieren, vooral visschen, waarvan dikwyls 
getrouwe afdrukken in de bitumineuze, d. i. koolwaterstoffen 
bevattende leigesteenten, aangetroffen worden. 

Dit feit heeft nu de Amerikaansche scheikundige Dr. 
ENGLKK benuttigd om een werkelyk proefondervindelijk be-
wijs te leveren voor het ontstaan der petroleum uit over
blijfsels van dieren. Vooreerst liet hij tot dit doel lichamen 
van traani'ijke visschen in gesloten potten onder druk en 
verwarming tot ontbinding overgaan, dos onder toepassing 
van beide in het inwendige der aarde bepaald voorhanden 
invloeden. Het resultaat daarvan was echter geen petroleum; 
steeds werden andere stikstofhoudende vloeistoffen verkregen. 
ENGLKR liet zich door dit mislukken niet afschrikken en 

by kwam door voortgezette studie der verhoudingen in de 
natuur der petroleumstreken spoedig tot een beter resultaat. 
Hy bevond, dat er in de fossiele beenderen van den mam
moet en andere dieren nog vetdeelen voorhanden zijn, die 
enkel uit koolwaterstoffen bestaan en door hun om zoo te 
zeggen anorganisch karakter volstrekt niet kunnen vergaan. 
Dit is dezelfde zelfstandigheid, die ook by het vergaan van 
menschenlijken naast de beenderen alleen overblijft en op 
kleine, druk gebruikte begraafplaatsen den bodem dikwyls 
zoo verzadigt, dat later begraven lyken niet meer kunnen 
vergaan en daardoor gevaarlijke haarden voor ziekten wor
den. Deze stof DU bezigde ENGLKK tot directe bereiding van 
knnstpetroleum, door de stof in het eene been van een onder 
een hoek gebogen en vervolgens aan beide einden dicht-
gesmolten glazen buis aan eene temperatuur van 300 tot 
400 graden bloot te stellen. Hy distilleerde zoodoende in 
het andere, koud gehouden been der buis eene vloeistof over, 
die in geen enkel opzicht van petroleum verschilde, zich in 
verschillende producten, zooals benzine, paraffine enz. liet 
scheiden, kortom geheel met natuurlijke petroleum overeen
kwam. Ook alle andere dierlyke vetten, zooals zwynenvet, 
schapentalk e. a., welke ENGLER op de beschreven manier 
behandelde, gaven hetzelfde product, namelijk petroleum en 
wel tot 90 "/„ toe, zoodat eene zeer geringe hoeveelheid 
afval overbleef. 

Deze zeer interessante en gewichtige ontdekking is, zoo
wel van het natuur-historisch standpunt nit, als van dat van 
techniek, van belang; of er ooit eene kunstmatige bereiding 
van petroleum in het groot uit voort zal spruiten, zal men 
moeten afwachten. (Ung. Montan-Fnd. Ztg.) 

Z U U R V A S T E V E R G A A R B A K K E N UIT C E M E N T 
OF B E T O N . 

Zicrikzce. 12.30 uur. Het gemeentebestuur: het afbreken en op
nieuw weder opbouwen tan den bovenbouw der ophaalbrug over de 
Oude Haven aldaar. 

Dl NS kt A t« 9 OCTOBER. 
Enschede. 12 uur. De architect O. Baltman A.Q*. in hethote 

dc Klomp: het verbouwen van een woonhuis aan de Oldenzaalsche 
straat, aanw. voorin. 9 uur. 

VRIJDAG. 12 OCTOBER. 
Delft 12 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen vau twee open

bare lagere scholen aau de Zuiderstraat (zuidzijde) aldaar. 
's Gravenhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid: het herstellen ea verbetereu van Rijkstelegraaflijnen 
tusschen Utrecht eu Ede: begr. f 1840. 

's Gravenhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, bandel en 
nijverheid: bet herstellen en verbeteren van Rijkstelegraaflijnen 
tussclien Utrecht en Zwolle, begr. f 1557. 

Vlissingen, 2 uur. Het gemeentebestuur: het maken en leggen 
vao 194 M. Cement riool, groo' in den dag Ü.O'J bij 0.90 M. 
met deszelfs ruinigatcc en vertakkingen. 

ZAT Kit DAU 13 OCTOBER. 
Rotterdam. 2 uur. De architect J. C. Meijers, in het café 

Americain hoek Kruiskade en Diergaardesinjiet: het bouwen van 
een dubbel eu een enkel pand aau de Mauritsstraat nabij de 
Kruiskade te Rotterdam. 

DONDERDAG 18 OCTOBER. 
Amsterdam. 10 uur. De genie, op het bureel Plantage Lijn-

baausgracht no. I : het wijzigen eu maken van aardwerken voor 
het fort bij Edam, begr. 1 25.600, bilj. inzenden 17 Oct., nam. 
3 uur. 

Haarlem, tl uur. Het ministerie van wateistaat, bandel en 
nijverheid, aan het jjeöouw van het prov. bestuur: het maken »an 
eeu ijzeren lichtopstaud op den kop van den dam te Schellingwoude 
en van twee steenen tanlegdammetjes, beboorende tot de werken 
van het Noordzcekaoa.il, begr. f 4050. 

Naar de Rhein. Baufach.-Ztg. vermeldt, maakt men in 
Frankrijk cementen vergaarbakken tegen zuren bestand dooi
de wanden te bestrijken met een mengsel van asbestpoeder 
en oplossing van natronwaterglas. Het asbest wordt tot 
ondeelbaar fyn poeder gemalen en met het waterglas tot 
eene stijve brij dooreengekneed, die men in gesloten bussen 
onveranderlijk in voorraad kan houden en voor het gebruik 
door toevoegen en aanwrijven met meer waterglasoplos-
sing wordt toebereid; ook levert, naar men zegt, het 
mengsel een voortreffelyken mortel op voor metselwerk in 
vuurvasten steen voor vuurhaarden, znurtorens enz. 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen worden slecht» eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG 8 OCTOBER. 
Amsterdam, reap. 10 uur, 10.30 uur. De Tweede N. Holland

sche tramweg-maatschappij ten kantore overzijde Tolhuis: lo. het 
maken van 14 bruggen voor tramverkeer; 2o. het maken van de 
stations te de Rijp en Scbermerhorn, alles ten behoeve van den 
tramweg Purinerend-ilkmaar. 

Steenbergen. 10 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen van 
«en post- en telegraafgehouw met directeurswoning aldaar. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Delft. Met schilderwerk aan het Sint-Joris-Gasthuis binnen-

gesticht aldaar. Laagste L. »an Alteua te Hooge Zwaluwe voor 
f 3240. 

•s-Hertogenbogch. Het uitvoeren vaa voorzieningswerken aan 
de sluis aan den Vuchteruitgang. Laagste IJ. de Groot te Heukelom 
met de levering van stemipuiü door de gemeente voor f 15400. 
Dezelfde zonder die leveling voor f 15800. 

Leeuwarden. Het doen van eenige verfwerken aan diverse 
gemeente-gebouwen en woningen in IS perceelen. Laagste voor 
perc.: 1. Gemeente-buis en hoofdwacht, H. J. Oltinans aldaar voor 
f 158; 2. Armhuis, W. J . de Jong en K. Kuipers aldaar voor 
f 118; 3. Veemarkt, H. J. Oltmans voor f 70; 4. Beurs, L . J . 
Rooswinkel aldaar voor f 30.50; 5. Woning Oldegalileën, W. 
Westerhof aldaar voor f 17; 6. Woniug Groote Hoogstraat, dezelfde 
voor f 21; 7. Woning Achter de Hoven, H. Biesma aldaar voor 
f 23; 8. Voormalig Waaggebouw, W. Westerhoff voor f 22 ; 9. 
Huis Doelestraat, H. J . Oltmans voor f 19; 10. Lokaal St. Jobsleen, 
dezelfde voor f 15; 11. Brugwacht, woning Potinarge, H. Jager 
aldaar voor f 17; 12. Woning Prins Hendrikstraat, dezelfde voor 
f 55; 13. De oeweegbare bruggen, W. J. de Jong en K. Kuipers 
voor f 308-, 14. De vaste bruggen, O. G. Tijsma aldaar voor 
f 158; 15. De steeneu bogen of pijpen, £ . Doreubos aldaar voor 
f 59; 16. Waterplaatsen, A- van Schagen aldaar voor f 67; 17. 
Pompen, H. J . Oltmans voor f 62 ; 18. Leuningeu, palen enz, S. 
ter Veer voor f 50, gunning 3 dagen in beraad. 

Rotterdam. Het maken van machinegehouwen met daarbij 
beboorende aan- en afvoerkanalen voor de gemeente-drinkwater
leiding achter de Oude Plantage. Laaggte A. de Neef aldaar 
voor f 181.439. 

http://Noordzcekaoa.il
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A D V E R T E N T I E IV. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis., Chemisch bereide 

V E R F . 
•T. A . 

ONZE BOUWMATERIALEN, 
beschreven door 

v a n d o i * K l o e 

Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid flS.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

B E O O R D E E E I N €• E N. 

. . . . M e t groote u i tvoer ighe id en voorliefde teekent de schri jver het steenbakkersbedrijf 

met a l de daartoe noodige w e r k t u i g e n , b l i j k b a a r met het oog op aankomende industrieelen, voor 

w i e n hij z i jn boek even goed heeft geschreven als voor b o u w k u n d i g e n , iets wat laatstgenoemden 

moeten bedenken, i n d i e n hen dat wat te u i t v o e r i g v o o r k o m t cn zij l iever een meer vergel i jkende 

beschouwing v a n bouwmater ia len hadden gewenscht, w a t men echter moet erkennen, dat zijn 

eigenaardige inoeiclijkhc-den heeft. 

V o o r hem die i n Indië echter d i k w i j l s z i jn eigen m a t e r i a a l moet zoeken of vervaardigen, za l 

daardoor d i t boek menige nutt ige a a n w i j z i n g bevatten. 

. . . . J u i s t de onbevooroordeelde onderzoekingen, die den heer V a n der K l o e s gemaakt 

heeft op l et gebied der bouwmater ia len, m a k e n zi jn boek belangr i jk 

(Bouwkundig Weekblad.) 

. . . Is het voor den jongen ingenier en opzichter v a n bijzonder veel waarde op een 

voor hen bi jna onbekend v e l d te worden voorgel icht door iemand, die ri jpe e r v a r i n g aan breed

voerige studiën paart, ook hunne oudere vakgenooten zu l len evenzeer als vele aannemers, 

werkbazen en handelaren, gaarne een w e r k ter h a n d nemen, dat i n zoo aangenamen en bevatte-

l i j k e n v o r m een r u i m overz icht geeft v a n wat de p r a k t i j k h ier en elders tot op heden 

heeft uitgewezen of een theoretisch onderzoek v a n de bouwstoffen met j u i s t h e i d k a n doen 

voorspel len (Be Ingenieur) 

. . . . W i j d u r v e n d i t w e r k dan ook gerust aan a l l e n , die iets met het b o u w v a k hebben 

uit te staan, aanbevelen. A l l e n zu l len er ongetwijfeld n u t u i t t r e k k e n 

(Algemeen Nederlandsch Advertentieblad) 

. . . . I n de 6e a fdeel ing w o r d t het h o u t beschreven. Dat over d i t belangri jk mater iaal 

heel wat te zeggen val t , is e l k b o u w k u n d i g e bekend, en velen onzer k u n n e n geacht worden met 

de eigenschappen der verschi l lende houtsoorten en het g e b r u i k e r v a n v o l k o m e n op de hoogte 

te z i m . D e heer V a n der K l o e s deelt omtrent deze bouwstof zooveel wetenswaardigs mede, dat 

e l k v a k m a n er voordeel en leer ing u i t k a n t r e k k e n (De Opmerker) 

. . . . V o r m t de w e r k k r i n g , w a a r i n do schri jver geplaatst is, de geschiktste gelegenheid 

om dergel i jken veel omvattenden arbeid naar wensch te voltooien, het reeds verschenen gedeelte 

bevestigt z u l k s en erkennen wi j gaarne, dat d i t het meest vol ledige is wat over mater ia len-

kennis i n den laatsten t i jd is gezegd. 

D e fabricage w o r d t zeer u i t v o e r i g besproken en daarbij met t a l r i j k e figuren toegelicht, zoodat 

daardoor de uitgave een onmisbare gids is voor a l len, die grondige kennis der materia len wen

schen te v e r k r i j g e n . H e t v o r m t een n u t t i g boek, dat door a l len d ient gekend te worden en 

waarvoor de schri jver wnardeer ing verdient . 

. . . . daarbij i n gebruik , pr i j zen, k o r t o m alles wat met de industr ie i n verband staat 

en geeft het 't meest vo l led ige tot op heden (Vademecum der Bouwvakken. 

. . . . H e t met zorg behandelde w e r k k o m t niet enke l den e igenl i jken bouw-, w e r k t u i g 

en scheepsbouwkundigen ten goede, m a a r ook al len, d ie door h u n h a n d e l en bedrijf met derc 

v a k k e n i n a a n r a k i n g k o m e n . 

. . . . H e t boek doorbladerende, w o r d t m e n telkens getroffen door den pract ischen zin 
v a n den samensteller en zi jn eenvoudigen, d u i d e l i j k e n schri j f trant . . . (Het Handelsblad) 

. . . . V o o r den ingenieur en den architect m a g het boek v a n den heer V a n der K l o e s 

v a n onschatbare waarde worden genoemd. O p al le vragen, welke op het terrein der bouw

materialen k u n n e n worden gedaan, geeft het een u i t v o e r i g a n t w o o r d , en k a n het dus met v r u c h t 

worden geraadpleegt. De u i t v o e r i n g is w a a r l i j k k e u r i g en doet de firma V a n der E n d t A Zoon 
al le eer aan. De prijs is zeker beneden de waarde v a n het boek 

(Dagblad voor Zuid-Holland en 's-Oravenhage.) 

Deze OLIEVERF is geheel Kereed 
voor het gebru ik en bezinkt of verhard 
nooit. Zjj is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrjjgbaar. 

FABRIEK . .KRAAIJENBURG", 
(70) Rijswijk (Z.-H.) 

Alle soorten van 

ZAGEN 
6B 

W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 

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 l n l . ) 

_ Gevestigd in 1822. (55) 
BP^^ Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wjj U gratis en franco toezenden. 

ABCHITRAVEN 
en LIJSTEN, 

volgens b e s t a a n d of op te geven 
p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

R. W. ROGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profiel feeken in gen en Pr ijs-courant op 
aanvraag gratis. (80) 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E P R I J Z E N . (73) 

S. R R U I G OII, 
A.RHHBM. 

D E L I N T & C ° , ROTTERDAM. 
NIEUWE HAVEN N". 39 N.Z.. 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS 
'59) Vraag dessins em. 

ö r o o t e v o o r r a a d 
V A N 

STALEN BALKEN 
in a l le courante profieler 

op lengten v a n 6 tot^ 

12 M r . , o p k l i m 

mende met 

Wegens 
: grootere 

draagvermogen 
nnnen lichtere pro

fielen in staal gebezigd 
worden, waardoor stalen 

bulken voordeeliger in het ge
lik zijn dan yzeren balken. 

H- E. OVINC Jr., 
74 Haringvliet, R O T T E R D A M . 

PULFORPs MA GNEETVERF 
wordt vervaardigd in alle kleuren en is de beste verf voor jjzer, hout en steen. 

Voor ijzerwerk is het bewjjs geleverd dat geene betere verven bestaan. 
Na velerlei proefnemingen en het meest scherpe onderzoek, gedurende 5 jaren 

1863—1868) werd deze verf definitief door het Eiigelsehe Gouvernement 
aangenomen en is sedert in alle Engelsche depóts onafgebroken in gebruik. 

De Groote Westersche Spoorweg-Maatschappij gebruikt deze Verf sedert 25 jaar 
en de Groote Noorder Spoorweg sedert 20 jaar voor al hare bruggen, wagens enz. 

De Groote Blacklriarsbrug te Londen is met PULFORD's V E R F beschilderd. 
Het was de eenige verf, van de 48 soorten die werden beproefd, 
welke door de Ingenieurs van dit meesterwerk werd goedgekeurd. (79) 

PROEFBUSSEN a /' 1.50, /' 3.— en f 6.— franco station Vlissingen. 

Oeneraal Agent voor Nederland: 
\J. P. LA ER NO ES Pzn., 

te Vlissingen. 

Agent voor Amsterdam en Omstreken: 
B. D E K A M Jzn., 

20 Ruijschstraat. 

DE GROEVEN 
VAN 

J. MEUR/N 
te Aiidernach a/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (8) 

1a AndernachscheTras 
en Trassteen 

op strengste keur verder: 
DRIJF- of Z W E M S T E E N ; LA

VA <; R O T S T E E N beste en goedkoop
ste SIERSTEEN voor Tninen, Terrassen, 
Tiiinsiilons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

M A JMS HEIMER 

Portland-Cement-Fabriek, 
FABRIEK 

IN 

k WE I SE N AU 

FABRIEK 
IN 

U MANNHEIMER S I) Millll/. 
Opgericht ^ranJi^DCliï'IWI^ Opgericht 

1861. 1864. 

Levert haar beproefd en voortreffelijk 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin
dend, onder garantie van de grootste 
bindkracht, gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijks meer dan 450.000 
vaten. 

HOOFD - VERTEGENWOORDIGERS 
voor de Z u i d e l i j k e Provinciën: 

W e d . A . T e r k u h l e & van S w i j n d r e g t 
R o t t e r d a m . 

Voor de N o o r d b l j j k e Provinciën: 

DE BEER ÓL LEHREN, 
A M S T E R D A M , (60) 

H A N D E L A R E N in 

Marmer en Bouwmaterialen. 

i K 0 N I N & B I E M M T . | 
*'mec\)d.yisc\/ « n C ^ e T D i s c i ; 

orx) evxoe k^»<m roe t&lev 
b o u i D f D ö i t e r iaulet) , ü e r p f f 

(69) 

J . 
ST00M-B0EKDRDKKES1J 

T E 

MAASSLUIS, 
is er geheel op ingericht om 
alle soorten van D R U K W E R 
K E N met den mee s t e n 
s p o e d tot zeer billijke prij
zen te leveren. 

Inzonderheid aanbevolen 
voor het drukken van 

BESTEKKEN 
met daarbij behoorende 

TEEKENINGEN. 

KOH.NED G R O F S M E D E R I J , 
L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

S C H E K P S B O U W W K R F 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7> 

Zware en lichte Smeêwerken, 
A. IV K E R. S, 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met c e r t i f i c a a t van L l o y d ' s 

en B u r e a u V e r i t a s . 
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„Van Baerle", 
E E M ii I A U E N T I: N voor 

N c d c i l n ml t'll k o h m i i n : 

G. M. BOKS Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) e l i z . 

PORTLAND CEMENT, 
„JOSSON d> Co." 

H O O F D - V E R T E G E N W O O R D I G E R 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTEKDAM, Nieuwehaven No. l i b 
„ AMSTERDAM, A . E . B R A A T Fokki-

Simomstraat 7 4 . (66) 

GHEVE ' S 

UTRECHTSCHE LOOD WITFA BRIEK, 
F i r m a O . G R E V K , U t r e c h t , 

is beter «lekken(I. fijner, witter en beter 
klcurhoudeiid dan eenig ander; 

is bekroond door den Xcdcrl. Schildershond, 
Tentoonstelling van Decoratieve Schilderkunst, 
Arnhem 1 8 8 1 ; attesten van ervaren schilders 
uit alle oorden van ons land en daarbuiten, wor
den op aanvraag franco toegezonden; 

wordt door tal van Ingenieurs. Gemeente 
Architecten en andere Autoriteiten in hunne 
bestekken voorgeschreven; 

wordt, tot waarborg van echtheid, zuiverheid 
en goedgewicht, nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van Zegel, Etiket en Fa
brieksmerk, welke allen wettigz\jn gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur gel-verd, des 
veria"gd met certificaat van oosprong. 

Men leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in i.et „N. v. d. Dag' 
dd. 3 1 Jan. 1 8 8 7 ; in de „Huis- en Decoratieschilder"dd. 1 Mei 1 8 8 7 ; in de 
„Ingenieur dd. 11 en 2 5 Juni 1 8 8 7 ; in de„ Schilder" dd. 1 Mei 1 8 8 9 ; in de 
„Opmerker" dd. 15 Juli 1 8 8 9 en 12 Juli 1 8 9 0 ; in de „Ambachtsman" dd. 8 
Febr. 1 8 9 0 , en in het „ B o u w k u n d i g Weekblad" dd. 5 Dec. 1 8 9 1 . ( 27 ) 

Verkru'gbaar bij alle soliede Verfhandelaren en Drogisten. 

LEONARD SLIGCHER, Monnickendam. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
uitmuntend fabrikaat en b i l l i j k t pr i js . (76) 

VOCHTIGE M U R E N . 
De sterkste proef die denkbaar is, 

geslaagd met I»l 'I.FOKD S V E R F . 
Eene oppervlakte in de KAZEMAT

TEN onder den Z e e d i j k te llissingen, 
blijft tegen alle verwachting na gebruik 
van P L L F O K D ' S V E R F droog en 
kan beschilderd of gewit worden. 

In gebruik bij het Engelsche Gou
vernement. 

Beteugelen van muren voor het be
hangen, vervalt bij gebruik dezer VERF. 

Is beter dan menie voor het 
verven van Balken, Ijzerwerk, enz. 

Generaal Agent voor Nederland: 

J. P. ZAERNOES Pzn, 
V l i s s i n g e n . 

Agent voor Amsterdam en Omstreken: 

B. DE KAM Jzn, 
20 Kuijschstraat. 

P . U O L k f t Z O O N . 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINEN GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - , 

W n - , KUISTAL-, BROEI en M K L K -

G r T„ A S . 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere ROZETTEN en 

RANDEN. 
GEBOGEN G L A S en D A K P A N N E N . 

L e n z e n - ;n P a t r i j s p o o r t g l a z e n . 
( 6 7 ) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF,DAGLICHT-REFLECTORS. 

JAN HAMER & Co , 
Heerengracht 583 bij de Utrechtschestraat, 

AMSTERDAM. 

ZIFTEN. - KRANEN. 

Transporteurs. Elevateurs. 
E L S . ( 6 3 ) 

DOMMEKRACHTEN. VIJZELS. 

Tweede Jaargang No. 41. Zaterdag 13 October 1894. 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A<lv«-rleulien in dit blad kosten van 1—6 regelt 
60 cents, iedere regel meer 10 cents. Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATEaDAGS. 
Uitgevers i 

J . VAN DER ENDT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

All> iifHerti'iiili'ii in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden g r a t i a geplaatst in D E A M B A C H T S M A M , Vak 
blad voor Timmerlieden, Metselaar», Machinisten, Smeden, 
Ververs, em. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

H A R D S O L D E E R S E L S VOOR MESSING. 

(Naar het Duitsch van R. SCHWIKKUS te Charlottenburg.) 

Aanleiding tot de hier te beschrijven onderzoekingen 
gaf het teit, dat de in den handel voorkomende hardsol-
deersels voor messing over het algemeen een te hoog 
smeltpunt hebben, terwijl de lichter smeltbare in den re
gel broos en weinig of in het geheel niet hamerbaar blijken 
te zijn. De zeer enkele messing-soldeersels, die aan alle 
vereischten voldoen en daardoor alleen werkelijk bruikbaar 
genoemd mogen worden, zijn bijna geheel onbekend. 

Het moeieljjk smeltbaar zjjn der hardsoldeersels heeft 
tengevolge gehad, dat er aan vele ervan tin werd toegevoegd. 
Daardoor maakte men weliswaar het smeltpunt lager, 
maar bedierf tegelijkertijd het soldeer, daar de tintoeslag 
al naar gelang zijner grootte steeds eene grootere of ge
ringere broosheid te voorschijn riep. 

De hall-fabrikaten, die door de verschillende messing-
fabrieken worden voortgebracht, hebben eigenlijk alleen de 
gele kleur met elkaar gemeen; de samenstelling der le gee
fingen en dienovereenkomstig hare smeltpunten wijken zoo 
zeer van elkander af, dat het niet mogelijk is met een en 
hetzelfde, thans in den handel zijnde, hamerbare hardsol-
deer alle soorten van messing (het gegotene meegere
kend) met gelijke zekerheid te soldeeren. Op deze omstandig
heid is tot dusver weinig of in het geheel geen acht geslagen, 
hoewel zich juist daaruit de heerschende en hoe langer 
hoe erger wordende onzekerheid bij het hardsoldeeren van 
messing laat verklaren. 

De tegenwoordige metaal-industrie brengt weliswaar vele 
onberispelijk hard gesoldeerde messingen voorwerpen aan de 
markt, maar de manier van werken, die daarby wordt ge
volgd, is alleen geschikt voor fabrikatie in het groot en 
is in de werkplaats van den koperslager niet toe te passen. 
Daartegenover heeft de tegenwoordige metaaltechniek een 
zoo hoogen graad van volmaaktheid bereikt, dat vele voor
werpen, die vroeger hard-gesoldeerd moesten worden, nu 
uit één stuk door trekken, persen, drukken enz. vervaar
digd worden. 

A l moest ook natuurlijkerwijze door het komen te vervallen 
van vele hardsoldeeringen de graad van geoefendheid en 
ervaring bij den werkman verminderen, toch is dit nog 

geene afdoende reden, om de zoo talrijke mislukkingen bjj 
het hardsoldeeren van messing enkel en alleen op rekening 
der onhandigheid te schrijven. De proefwerk-plaats der 
„Physikalisch-technischen Reichsanstalt'' te Charlottenburg 
bij Berlijn heeft zich daarom ten taak gesteld deze onze
kerheden na te sporen, en zoo mogelijk uit den weg te ruimen. 

Om een grondslag voor de onderzoekingen te verkrijgen, 
werden alle recepten voor hardsoldeei, die in de literatuur 
opgespoord konden worden en voor messing bruikbaar bleken, 
in aanmerking genomen. Dit waren ei 5 5 ; daarvan bleken 
bjj het percentsgewijs omrekenen 14 in dubbel voorhanden 
te zyu, terwgl 5 v i n den aanvang af om hun te hoog 
tingehalte als te broos buiten verdere beschouwing konden 
blijven. By de overblijvende 3ti hardsoldeersels kwamen er 
nog 3 van de Uliner messingwerken met onbekende samen
stelling, 2 volgens analyse en 14 proefiuengsels, zoodat. het 
onderzoek zich in het geheel over 5 3 hardsoldeersels uitstrekte. 

De onderzoekingen omvatten de volgende punten: 
1. Den invloed van de wyze van bereiding op de deug

delijkheid der hardsoldeersels. 
2. De smeltbaarheid, iu verband met de vloeibaarheid 

der hardsoldeersels in het vuur. 
3. Bepaling der hamerbaarheid, in verband met de breek-

vastheid. 
4. De bruikbaarheid der hardsoldeersels op verschillende 

soorten van messing. 
5. Verlaging van het smeltpunt met behoud of verhoog ing 

van de hamerbaarheid. 
6. De invloed van den tintoeslag op de hamerbaarheid 

der hardsoldeersels. 

1. De invloed der ivijze van bereiding ojt de deugde
lijkheid der hardsoldeersels. 

De hardsoldeersels voor messing bestaan iu hoofdzaak 
uit koper en zink. Soms wordt de legeering van beide 
metalen alleen als soldeer gebezigd, soms ook komen er 
nog toeslagen van andere metalen bij, 't zij om de taaiheid 
te vermeerderen, 't zij om het smeltpunt te verlagen. Voor 
de bereiding der hardsoldeersels smelt men volgens de van 
oudsher en ook nu nog gebruikelijke manier eerst het 
moeieljjkst smeltbare metaal, het koper, waaraan dan de 
lichter smeltbare worden toegevoegd. By deze wyze van 
soldeer bereiden ontstaat echter altyd een grooter of klei-
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ner zinkverlies, daar zink de eigenschap bezit van reeds 
by eene temperatuur van ongeveer 900 °C. te verdampen 
en in aanraking met de lucht te verbranden. Daardoor 
wordt het smeltpunt van het soldeer al naar gelang van 
de grootte van het materiaalverlies meer of minder hooger. 
By het gieten van messing iu vormen hindert dit minder, 
maat by hardsoldeer komt het er juist byzonder op aan 
het eenmaal als het beste bekende smeltpunt in latere ge
vallen weer met gelijke zekerheid te verkrygen. 

In de praetyk onttrekt zich het verlies aan zink aan 
elke waarnemening. zoodat de soldeersels, die volgens ana
lysen of andere aanwijzingen worden bereid, in hunne 
samenstelling niet met de werkelyke opgaven overeenkomen. 
De vermindering van het zink is voornamelijk bij kleinere 
hoeveelheden smeltgoed met hoog kopergehalte zeer groot; 
het kan daarby ' / 4 van de geheele hoeveelheid zink be
dragen. Het dikwyls aanbevolen benuttigen van messing 
voor het bereiden van soldeer, in plaats van het moeielyk 
smeltbare koper, vermindert het verlies aan zink geenszins, 
daar hierbij al naar den aard van bet te smelten materiaal 
in grootere of geringere mate oxydatie plaats heeft; tevens 
verbrandt ook het in messing voorhanden zink zeer licht 
door de hooge verwarming zelf. Ten slotte komt nog de 
reeds vermelde ongelijkheid iu de samenstelling van het 
messing erbjj, zoodat deze wyze van werken altyd ongelijk 
hardsoldeer zal opleveren. 

Het komt meermalen voor, dat aan een en hetzelfde stuk werk 
op verschillende jydstippen verscheiden hardsoldeeriugen uitge
voerd moeten worden. Om nu de voorafgegane soldeeringen 
niet gevaar te doen loopen, bezigt men opvolgend telkens 
lichter smeltbare soldeersels. Het verschil in zinkgehalte 
tusschen elke twee factoren van zulk eene reeks bedraagt 
niet meer dan ongeveer 5 °/ 0, zoodat men gemakkelyk kan 
nagaan, dat het zinkverlies tjjdens de bereiding van sol
deersels, die meer bepaald voor messing moeten dienen, 
van groote beteekenis is. 

De bedoelde eigenschap van het zink leverde ook voor 
de proeven groote moeielykheden op, daar by elk der te 
onderzoeken hardsoldeersels de hoeveelheid smeltgoed slechts 
400 gram bedroeg. Het gelukte echter spoedig eene manier 
te vinden om het zinkverlies zoo gering mogelyk te maken 
en by handige uitvoering zelfs geheel te vermyden. Zy 
bestaat daarin, dat het zink het eerst en by zoo laag 
mogelyke temperatuur wordt gesmolten, om er vervolgens 
de moeielyker smeltbare metalen aan toe te voegen. Om 
zoodoeude eene legeering te verkrijgen, moeten laatstge
noemde vooraf eene bijzondere behandeling ondergaan. 

Het koper wordt op zich zelf in zuivere, tinvrye snip
pers gesmolten en vervolgens gegranuleerd door het van 
eene hoogte van ongeveer 2 M. af door een bezem te 
gieten, die dicht boven water heen en weer wordt bewo
gen. Nadat de korrels gedroogd zyn, zift men ze door eene 
zeef van ongeveer 11/2 mM. mazen wydte; wat daarop 
blyft liggen wordt met een weinig borax op nieuw ge
smolten. 

De ter soldeerbereiding afgewogen hoeveelheid gegranu
leerd koper wordt met ongeveer het derde van zijn inhoud 

fy'n gestooten salmiak vermengd. Dit mengsel wordt aan 
het gesmolten zuivere zink in kleine portiën onder gestadig 
omroeren toegevoegd, telkens wachtende tot de bygevoegde 
hoeveelheid volkomen door het zink is opgelost. De grootte 
der portiën wordt naar de hoeveelheid smeltgoed geregeld. 
Geleidelijk moet daarby de temperatuur verhoogd worden, 
verbranden van het zink heeft alleen dan plaats, als de 
hitte meer dan noodig is wordt opgevoerd. Nadat de laatste 
portie koper is opgelost, wordt er nog een weinig salmiak 
toegevoegd, ten einde zooveel als mogelyk is van het zich 
vormende zinkoxyde te reduceeren, goed omgeroerd en op 
de beschreven wyze uitgegoten, gedroogd en gezift. 

Lichtsmeltbare metalen, die het soldeer soms moet be
vatten, voegt men dadelyk in het begin aan het gesmolten 
zink toe, terwyl zilver dun uitgehamerd en in kleine stuk
ken gesneden by het koper wordt gevoegd. De bovenver
melde verschillen in de samenstelling van het messing uit 
den handel maken, dat dit niet voor de bereiding van 
hardsoldeer mag aanbevolen worden, althans niet als er 
messing mede gesoldeerd moet worden. Wil men niettemin 
in plaats van koper messing gebruiken, dan wordt het op gelyke 
wyze behandeld als voor het laatst genoemde is omschreven. 

Moet het hardsoldeer vry van yzer zyn, wat voor ver
schillende instrumenten volstrekt noodzakely'k is, dan moeten 
de grondstoffen, alvorens tot het smelten over te gaan, op 
yzer onderzocht worden, of wel men verwerkt, om zeker te 
gaan, enkel electrolytisch bereide metalen. De smeltkroezen 
verkrijgen eene binnenhuis van porcelein of worden met 
yzervrye leem gevoerd. Het vloeibare soldeer wordt met 
staafjes droog hard hout of, als de hoeveelheden klein zyn. 
met pypestelen omgeroerd en in geene andere dan porcelei-
nen of vuurvaste leemen potten uitgegoten. De zeven voor 
het sorteeren der korrels zy'n van messing. Elke aanraking 
met ijzer is by' de bereiding volstrekt te vermyden. 

Het samensmelten van zink en koper moet in goed trek
kende zuurkasten plaats hebben, daar anders de salmiak-
dampen zeer lastig worden. Het beste materiaal voor de 
smeltkroezen is graphietleem (verkrijgbaar by LTJDWIG 
R A U M te Neurenberg.) 

2. De smeltbaarheid der hardsoldeersels in het vuur. 

In het algemeen wordt de smeltbaarheid der hardsol
deersels enkel naar het uiterlyk aanzien, m. a. w. naar de 
klenr beoordeeld; de heldergele gelden voor moeielyk smelt
baar, de donkere voor lichter smeltbaar en de grauwe voor 
snel smeltbaar. Deze manier van beoordeel ing leidt echter 
tot verkeerde gevolgtrekkingen, daar de soldeersels bij te 
sterke verhitting tydens het stollen aanloopen en donkerder 
van kleur worden. Wordt aan de uitwendige kleur waarde 
gehecht als kenmerk, dan moet het stollen by lagere tem
peratuur plaats hebben. 

De juiste kennis van het smeltpunt van een hardsoldeer 
heeft voor de praetyk alleen dan waarde, wanneer tegelij
kertijd de smelt-temperatuur van het te soldeeren materiaal 
bekend is. Het laatste is echter nooit het geval. Buitendien 
komt nog de omstandigheid in aanmerking, dat bij het 
soldeeren steeds borax als smeltmiddel moet aangewend 

13 October 1894. A R C H I T E C T U R A . 323 

worden en dat de hardsoldeersels zich om en by het smeltpunt 
zeer verschillend gedragen. Vele ervan vloeien traag, an
dere oxydeeren sterk en vertragen daardoor het vloeien. 
Voor de practijk is alleen het tydstip van belang, waarop 
het soldeer uit elkaar vloeit. 

Daarom bleek het doeltreffender den tijd te bepalen, die 
er onder overigens gelyke omstandigheden verloopt tusschen 
het begin der verwarming tot het volkomen dunvloeibaar 
worden der reeds met borax vermengde hardsordeei seis. Uit 
het verschil tusschen de aldus gevonden tydperken volgt 
dan by het vergelijken van zelf de gemakkelyker of moeie
lyker smeltbaarheid. Deze manier van doen is ook daarom 
te verkiezen, dat zy overeenstemt met de wyze van ver
werken der hardsoldeersels in de praetyk. 

Voor deze onderzoekingen werd als warmtebron eene 
gasblaasvlam gebezigd, waarvan de temperatuur door het 
aanwenden van gevoelige drukregulatoren voldoende stand
vastig kon gehouden worden. De hardsoldeersels werden in 
hoeveelheden van Va gram tegelyk afgewogen en met 8 / 1 0 

gram fyngestooten borax en twee druppels water vermengd. 
Voor het smelten worden kleine, met een steel voorziene 
platte kroesjes van 12 mM. middellyn gebezigd, die alle op 
gelyke groote, met behulp van een byzonder daartoe ver
vaardigd gereedschap, uit een en hetzelfde blad plaatkoper 
vervaardigd waren. Vyf van zulke kroesjes te gelyk namen 
in gelyke deelen het gereedgemaakte mengsel van een sol
deer op. 

Vóór het eigenlyke neersmelten moest het toebereide 
soldeer eerst, in overeenstemming met hetgeen in de praetyk 
plaats heeft, zoover verhit worden, dat tot het laatste spoor 
der dofwitte kleur van het borax op het punt was van te 
verdwijnen. Daarby' werd opgemerkt, dat by verder voort
gezette verhitting, het eindresultaat onbruikbaar uitviel, om
dat alsdan moeielyk smeltbare soldeersels in de vlam in 
het geheel niet en lichter smeltbare veel later vheibaar 
werden. Deze omstandigheid is aan sterkere oxydatie bij 
de nieuwe verhitting toe te schryven. Was het kroesje 
niet tot aan het aangegeven punt verhit geworden, dan 
ontstonden later daardoor fouten, dat het nog noodige vóór 
smelten van het borax telkens een tamelyk groot tijdverlies 
veroorzaakte. 

Eerst na volkomen koud geworden te zijn werden de 
kroesjes op de ry af alle op gelyke vooraf vastgestelde 
hoogte iu de vlam gebracht. De laatste omsloot de kroesjes 
door hunne kleinheid geheel en al, zoodat in het vlak van 
den kroes de temperatuur der vlam op alle punten dezelfde 
bleef. 

De van het oogenblik van het inbrengen lot aan het 
eerste begin van smelting verloopen tyd kon met behulp 
van een metronoom tot in halve seconden tamelyk nauw
keurig bepaald worden. Zoodra zich in eene reeks spelingen 
van 1 l / , seconde voordeden, werden alle proeven als nietig 
beschouwd en op nieuw verricht. Afwijkingen van die grootte 
kwamen trouwens alleen bij de moeielykst smeltbare hard
soldeersels voor; bij de lichtst smeltbare daarentegen waren 
zy geringer en bleven menigmaal geheel achterwege. De 
in de later mede te deelen tabellen onder „tyd van smel

ting" opgegeven getallen zyn zoodoende altyd het gemid
delde nit een getal van 5 tot 15, in enkele gevallen zelfs 
30 op verschillende tyden verrichte afzonderlyke proeven. 

De hiervoren vermelde, door te hoog verhitten van het 
borax vóór het smelten van het hardsoldeer veroorzaakte 
vertraging van het vloeibaar worden treedt in de praetyk 
zeer dikwyls op en zulks niet alleen by de moeielyk smelt
bare, maar ook meermalen by de lichtsmeltbare hardsol
deersels. Als men namelyk een ter soldeering voortbereid 
stuk messing langen tyd in niet toereikende temperatuur 
roodgloeiend houdt, zooals ongeoefende werklieden dit dik
wyls doen, uit vrees voor verbranden van het messing, dan 
vloeit het torax, zoodra zyn smeltpunt is bereikt en men 
het den tyd daartoe laat, van de korreltjes soldeer af. de 
hoeken en kanten van laatstgenoemde worden van de be
schermende deklaag ontbloot en beginnen opnieuw sterk 
te oxydeeren. Door het nieuw gevormde oxydhuidje wordt 
dan het ineenvloeien van het soldeer verhinderd en by ue 
pogingen om het laatstgenoemde toch nog tot smelting te 
brengen verbrandt het stuk dikwyls eerst recht. De tem
peratuur moet veeleer van het oogenblik af, dat het borax 
smelt, flink opgevoerd worden, opdat het soldeer tot aan 
het begin van smelten door het smeltmiddel omhuld blyve. 

Groote voorwerpen van messing staan uit hoofde der aan 
hunne massa verbonden warmtegeleidiug eerder aan ver
branden door de aangegeven oorzaak bloot, dan kleinere, 
die geheel door het vuur omringd kunnen worden Daarom 
moet juist voor stukken van grooteren omvang het soldeer 
lichter smeltbaar zyu. 

(Wordt vervolgd.) 

MACHINAAL OPKNAPPEN VAN OUDE 
RIEMEN. 

Naar vermeld wordt, is er eene machine uitgevonden, om 
oude drijfriemen weder bruikbaar te maken. Zij moet bestaan 
uit twee groote koperen cylinders, die inwendig door stoom 
verhit worden. In een vergaarbak bevindt zich eene vloei
bare oplossing van byenwas, borax, lym, styfsel en melasse 
in gelyke deelen. De riem gaat door geleidingsrollen, wordt 
met de oplossing gedrenkt, die door drukrollen wordt in
geperst, waarna de hitte der cylinders, waarover de riem 
heengetrokken wordt, het drogen bewerkt. De vezels van 
het leder moeten door het inwerken en dadelyk drogen 
van het mengsel zeer versterkt worden. 

IJZERntODUCTlE IN DUITSCHLAND. 

In de laatste vyf maanden hebben de Duitsche hoogovens, 
te /.amen met die in Luxemburg 2.177.000 ton ruw ijzer 
geblazen, tegen slechts 1.992.500 ton in dezelfde maanden 
van het vorige jaar. Wieck's Gew. Ztg. ziet daarin een nieuw 
teeken van betere tyden, want de „Hüttenherrn" zonden niet 
zooveel meer yzer produceeren, als zy niet wisten dat zy 
er aftrek voor zouden vinden. 
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Maaiidelijksche prijsopgaaf, zonder verbinding van eenige M E T A L E N enz. (Volgens de prijscourant van J . BIEOH & c7 L 
Ingenieurs en Exporteurs van Machineries te Londen en Liverpool, Oct. 1894.) Levering franco aan boord Liverpool of LoiidesJ 

v a n af 

W E L I J Z E H p e r 10OO K t t . 

Plaatijzer voorscheeps- en brug
genbouw . . • 

ia. voor masten, enz. „Best" . 
Ketelplaicn „Best" . • • 

id. „Best best" . 
id. „Best best best" . 
id. „Kxtra triple best 

voor zeer moeielijk flenswerk 
Geribde vloerplaten . 
Yorkshire ketelplaten (Low-

moor) van af 
id. id. (Andere merken) 

Hoek- en kraalijzer voor schccps-
en bruggenbouw . 

„Best" hoekijzer 
„Best best*' id. • • 
T ijzer 
Kraal T ijzer . 
id. tot knieën en spanten ge

bogen meer: 
Klinknagelijzcr, gewoon . 

ld. „beBt" 
id. „besi best" voor ketelw 

Staafijzer, Welsh 
id. Schotseh f. a. b. Glasgow 
id. Gewoon North Staffordshire 
id. Best id. . 
id. Superieur id. 

i d. South Staffordshire. Marked 
bars. List brands . 

ld. „Lowuioor' 
id. Yorkshire, andere merken 
Sptjkerstaven . 
Zweedseh staafijzer, gewalst 

id. id. gehamerd. 
Belg. id. No. 1 f. a. b. Antwerpen 

„ Spijkerstaven id. id. 
„ liuotijzer id. id. 
„ I Ü z o r » van af. 
„ Draadnagels No.5 — 7 

(per 100 KG.) . 
Bandijzer, gewoon . 

„ superieur 
Baaiband N '20, breed 22.2 mM. 
Export blik . . . . 
Bl ik „Working up" kwaliteit . 
Gegalvan. gegolfd blik N o . ï 4 B G 

i d . i d . i d . No. 26 id . 
i d . plat id. No. 20 i d . 
in . id. „ b e s t best", koud ge
walst en uitgegloeid No.24 l iG 

Gehamerde staven . 
Hielstukken, ruw besmeed 
Steven i d . id . id . vanaf 
Krukassen, afgewerkt 
Seheepsschroefassen,ruw afgedr. 
Getrokken ijzeren stoompijpen. 
Hulpstukken daarvoor 
Getrokken ijzeren gaspijpen . 
Hulpstukken daarvoor 
Gegalvaniseerde gaspijpen 

„ hulpstukken . 
IJzeren ketelpijpen (lapwelded). 
Ledikant pijpen 
Gegoten ijzeren sokbuizen 

id. id. sokken en spie
einden uitgeboord en afgedr. 

Id. id . bestreken met Dr. Angus 
Smiths oplossing, meer: 

Gesmeed roosterijzer . 

R U W - of G I E T I J Z E R 
per 1000 K G . 

Schotseh O. M. B . N o . 1 
Garlsherrie N o . I 

id. No . 3 . . 
Cleveland No. 3, voor 

gietwerk . 
id. N o . 4, voor | 

smeedijzer-bereiding . 
Cumberl. hematiet No 1 

i d . id . No 8 
Koude lacht-houtskool 

N o . 1 voor gietwerk. 
Koude lucht-houtskool 

N o . 6 voor smeedijzer-
bereiding 

Puddelitaven en blokken 
Ferro mangaan 80 pCt . 

G u l d e n . 

88,31 
64,14 
69,98 
87,47 
99.13 

116,63 
64.14 

209,93 
198,28 — 233,26 

56,8 5 
62,68 
74,35 
59,77 
65.60 

29 16 
64.14 
69,98 
81,64 
58,31 
58,31 
64.14 
69,98 
81,64 

93,30 
215,76 
«04,09 
69,98 
96 21 

102.05 
51,81 
55,40 
55,40 
80.15 

7,87 
68,51 
74,35 
78,73 
78,73 
90,39 

115,17 
132.06 
111,97 

131,11 
186,60 
198,27 
419,86 

606,47 — 991,34 
883,16—279,91 

65 
67i 
80 
82± 
67* 
70 
78«/ 4 

• • o 
p -° : 

104,97 
48,86 

45,19 

M » 
61,23 

86,15 
Niet ver
krijgbaar. 

81,28 

80,41 
38,25 
85,66 

99,13 

93.30 
68.31 

145,78 

S M E L T I J Z E R en 
S T A A L p e r 1000 K G . 

Scheeps- en brogplaten . 
Ketelplatin 

id. vuurkast kwaliteit • 
Staafslaal . . . • 
Baalbaml • 
Blik . 
Zacht id. om op te werken 
Hoek- en kraalijzer. 
Kraal T ijzer 
I ijzer . 
Spoorstaven, zware (i. d. naas-

id. middelsoort ] te haven 
idf lichte ( b. d. fabr. 

Tramrails . . . . 
Gercedschap8taal, gewoon 

id . speciaal 
Veerenstaal van af . . . 
Gietwerk in staal, speciaal id . 

D R A A D p e r 1000 K t t . 

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 id . 
Getrokken staaldraad voor omhei

ning, oitgegl.engeol. Nos. 0 8 
l d . uitgegloeid en gegalvanis. 
Prikkel heiningdraad 2 draads. 

Id. i d . 4 draads. 
Id . thickset 8 „ 
Id. id . 4 „ 

Telegraafdraad Nos. 0—8 

R O O D K O P E R . 
Chi l i staven per 1000 K G . 
Gietelingen B . S . id . 

id . taai (Toughcake) id 
Staven, platen en dubbeling id 
Bodems id . . 
Draad per K G . 
Gesoldeerde pijpen id . 
Pijpen zonder naad id . . 
tt EEL M E T A A L p e r K t t 

Staven . . . . 
Dubbeling 
Soldeerwerk 

M E S S I N t t p e r K t t . 
Gewalst messing 
Bladmessing . . 
Bodems . . . . 
Gesoldeerde gaspijpen . 
Getrokken ketelpijpen 

id . c o n d e n s o r p ü p e n 
Draad . . . . 

T I N p e r 1000 K t t . 
Engelsen in naven (in kisten 

van 108,21 KW., . 
id. id. best gezuiverd. 
i d . gietelingen . 

Straits tin f pakhuis Londen) 

A N T I M O N I U M p . 1000 K G . 

ttnlden. 

61,23 
67,06 
72,90 
69,98 
80,18 
84,56 
92,82 
58,31 
67,06 
64,14 
42.28 
46,65 
52,48 

87,47—104,97 
109,93—386,59 

588,14 
116,63 
303,88 

Z I N K p e r 1000 K t t . 
Zuiver baitenlandseh 
Hard 
Bladzink No. 8 en daarboven 

L O O D p e r 1000 K t t . 
Engelsch pig . 
Spaansch id 
Bladen en staven 
Waterpijpen . . . . 
Gaspijpen. , 

S T E E N K O L E N p . 1000 K t t . 
South Wales stoomkolen le kw 

l d . id . 2e 
Lancashire id. le 

l d . id . 2e 
Newcastle id. le 

l d . id. l e 

78,73 
104,97 

81,64 
104,97 

87,47 
118,78 

87,47 
113,71 

134,11 

161,62 

139,95 

488,91 
536,49 
514.83 
689,79 
664,78 

0,73 
0,79 
0,81 

0,50 
0,50 
0,5n 

0,65 
0,66 
0,70 
0,73 
0,65 
0,81 
0,68 

886,37 
898,04 
874,71 
845,86 

448,17 

Dubbel gezift meer: 

C E M E N T p . r a t v. 181.44 K t t . 
Portland 
Romeinsch . 
Vulcaan- of voegcement. 

V U U R V A S T E S T E E N p e r 
1000 s t u k s . 

Schotsche . . . 
South Wales . 
K i e i e l 

V E R F S T O F F E N p . 100 K t t . 
Loodwit g e m a l e n . . . 

Id. aan stukken 
Menie zuiver . . . 
Oranje menie . 
Loodglit . . . . . 
Zuiver zinkwit . . 
Kahtjen's scheepscompo.itie 
Sims' i d . 

O L I Ë N p e r l i t e r . 
Ongekookte lijnolie 
Gekookte id . . . 
Terpentijn . 
Raapolie . . . . . 
Colza . . . , 
Katoenzaadolie . . 
Reuzel „ . . . 
Olijf . . . 
Ossenpoot „ . . . 
Spermaceti „ No. 1 
Palmolie per 100 K G . . 

T E E R en P E K . 
Stockholmer teer per vat 
Archangel „ „ 
Kootteer „ . 
Pek, Zweedsche per 100 K G . 

„ Was „ „ „ 
„ Engelsche „ „ „ 

Hars, zwarte „ „ „ 
„ amber „ „ „ 
» 8 ° e ' « n r . 

M A C H I N E P A K K I N G p . K t t . 
Pakking met elastiek hart 
Tuck 's pakking 

Id. genuine . . 
Id . triple . . . . 
Id. metallieke . 

Asbest pakking (beet) . 
Beldam's pakking . 
Asbe9t millbovrl per 10} K l . 

Gulden . 
188,05 
138,66 
118,76 

182.16 
115.17 
128,29 
137,04 
184,12 

7,00 

5 | 6.70 
g 3 6,41 

£ • * 6.1J 
5 5,54 

0,29 

3,40 
8,04 
9,48 

83,70 
82,59 
47,40 

20,99 
16,91 
88,00 
19,83 
28,00 
69,98 
88,00 

0,23 
0,25 
0,24 
0,26 
0,24 
0,24 
0,55 
0,43 
0,39 
0,58 

29,65 

10,37 
8,31) 
5,33 
7,58 

1 « , -
6,12 
3.86 
3.26 
4,45 

1,63 
1,51 
1,93 
5.87 
3.27 
4,57 
5,21 

66.32 

SCHROEFBOUTEN en MOEREN per 100 K G . 

Booten met vierkanten kop en moer, diam. ] ' n 5 

lang beneden 50.8 m M . . . . ƒ 
„ 60.8 tot 76.8 „ . . . . 
„ 76.8 „ 114.3 „ 
„ 114.8 „ 158.4 „ 
„ 151.4 m M . en daarboven . . . . 

Met zeskanten kop ƒ 1.17 per 100 K G . meer. 
Vierkante moeren, getapt . . . . 
Zeikante id . id . . . . . 
Gegalvaniseerde dekbonten 

V, •/• 7 i 7 . i iV. 
11.7 15.88 I» 88.8 85.4 88.6 3175 
18.85 15.74 14.00 14.00 14.00 14.00 U.OO 
17.49 15.16 18.41 18.41 13.41 18.41 13.41 
16,03 14.19 11.83 18.83 11.83 13.83 12.83 
15.16 13.70 18,34 1384 18.34 18.34 12*' 
14.00 13.88 11.95 11.95 11.85 11.95 1 !•»* 

Met zeikante moer f 1.75 per 100 K . G . mee'-
16.77 14.87 14.89 14.39 14.89 14.89 M J * 
31.86 18.36 17.80 17.80 17.30 17.30 1'.** 
80.99 19.34 

KLINKNAGELS per 100 K G . 
Gewone brug- of schoepskwaliteit . . . 13.41 13.53 11.95 
„ B e s t " 13.70 13.83 13.34 
„ 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 11.95 
13.34 13.34 
13.41 13.41 
14.00 14.00 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

R. v. S. te H. I)e vloer van een accumulatorenhuisje, 
dragende op gemetselde gewelven tusschen ijzeren balken, be
staat uit een platte laag van klinkers, waarover hard gebak
ken trottoir tegel* (zoogenaamde ruittegels) 

Bij het vullen der accumulatoren, door morsen, overstor-
ten, enz., zijn de tegels niet alleen aangetast, doch heeft zelfs 
het gewelf reeds door het zuur geleden, zoodat herstelling 
dringend noodig is. 

Welke materialen zoudt U aanraden te bezigen voor de 
bevloering, asphalt, portland, zeer dik lood ? 

In deze lokalen is zonder eenigen twjjfel een asphalten 

vloer het eenige afdoende middel. Het gietasphalt kan over 

elke bestaande steenen of cementen bevloering heen worden 

aangebracht. Eene laag van een paar cM. dikte is voldoende 

en komt op f 2.50 tot 3.— per cM 2 . te staan, naar gelang 

van de uitgebreidheid van het werk en de plaats waar het 

moet worden uitgevoerd. Het asphaltmastiek moet van na-

tuurljik asphalt bereid zjjn, geen zoogenaamd kunstasphalt 

van teer, pek, enz. Er zjjn mjj twee adressen bekend, na-

meljjk OTTO HORN, Ferdinand Bolstraat 45 en de Nencha-

tel Asphalte Company, passage VVjjnand Fockink, kamer 

9 en 10, beiden te Amsterdam. 

Het asphalt moet langs de randen van het lokaal een 

weinig schuin tegen de muren opgewerkt worden, teneinde 

het zure vocht bjj het schrobben van den vloer van de 

muren af te houden; voor de ricktige afwatering dient bjj 

het leggen van den ondervloer reeds gezorgd te worden. 

Het asphalt is van nature stroef, ribben of ruiten tegen 

het nitgljjden zjjn dan ook geheel onnoodig, en overigens 

ook niet goed uitvoerbaar. 

Als ik een nieuw lokaal van den door U bedoelden aard 

moest bouwen, dan zou ik de muren buiten en binnen 

schoon laten werken en verdiept laten invoegen volgens 

bldz. 119, § 83 van mjjne A . V.: en mocht later bljjken, 

wat ik niet verwacht, dat zulke voegen nog van de zure 

dampen te lijden hebben, ze laten uitkrabben en met heet 

asphalt invoegen. Andere voorzorgen geloof ik niet dat 

noodig zjjn. v. D. K. 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanhrstrdingen worden tlecht» eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

M A A N D A G 15 OCTOBER. 

Amsterdam. IS aar. Het gemeentebestuur: het verbouwen van 

het belastingkantoor asn de Swelinckstraat en Albert Cuypstraat, 

het verplaatsen van de overdekte speelplaats en bijkomende werken. 

Amsterdam. 19 nur. Het gemeentebestuur: het maken van houten 

walbesohoeiing en steenbekleeding langs hel terrein van het Wil-

helmina-Gastbuis, san het Jacob van Lennepkanaal. 

Amsterdam. IS nur. Het gemeentebestuur: bet vernieuwen van 

een bestaande houten walbesohoeiing langi de noord-oostzijde van 

het Damrak, het bouwen van een nieuwe booten walbeschoeiing 

aan de Kattenburgerkade voor de «obool no. 79 en het herstellen 

van den steenen walmnur langs de westzijde van de Geldersche kade. 

Amsterdam. 1.30 nur. (Greenwichtijd). De directie der Holl. 

IJc. Spoorweg-maatschappij, in het centraal personenstation, in het 

lokaal naast de wachtkamer 3e klasse (ingang vestibule): betover 

50 M . verlengen van deu loswal eu het uitvoeren van grondwerken 

en klinkerbestratingen op bet s'.ationsemplacement Bovenkarspel— 

Grootebroek, begr. f 3800. 

D I N S D A G 16 O C T O B E R . 

A m s t e r d a m . 13 uur. De directie der Hol l . U z . Spoorweg

maatschappij : het bouwen van twee bouten beambtenwoningen met 

beraetseling, ten oosten van de bestaande woningen op bet stati

onsemplacement te Hoek van Holland. 

Maass lu i s . De beer T b . van Dolderen: het bouwen v i n een 

woon- en winkelhuis aan de Noordvliet Nz. aldaar, aanw. 15 Oct . 

'smorg. 11 uur, alleen voor ingezetenen v in Maassluis. 

V l i s s i n g e u . 2 uur. De genie te Bergen op Zoom, in het koffie, 

huis de Oude Vriendschap op de Korenmarkt: bet herstellen van 

het dak van de voormalige kazerne Westdijk, begr. f 3500, bilj . 

inzenden uiterlijk 15 Oct. v ó ó r nam. 3 uur, op liet bureel van 

den opzichter van fort i f icat iën aan de Dokkade. 

W O E N S D A G 17 O C T O B E R . 

Z u t p h c n . De architect H . A . Ezerman, namens de heeren G . 

ten Cate en Zn . iu het c a f é de Oude Klok: het bouwen van een 

schilderswerkplaats op een terrein gelegen achter het perceel wijk 

D no. 198 in de Laarstraat, aanw. 15 October nam. i uur. 

D I N S D A G 21 O C T O B E R . 

Nijmegen. 2 uur. Het gemeentebestuur: het aanleggen van wegen 

op en nabij het terrein van de voormalige Wielerbaan aldaar. 

R o t t e r d a m . 1 uur. Het gemeentebestuur: bet bouwen van eene 

school aan de Gaffcldw&rsstraat. 

V R I J D A G 26 O C T O B E R . 

L e e u w a r d e n . 12 uur. Het ministerie vau waterstaat, handel en 

nijverheid, aan het gebouw van bet prov. bestuur: het driijarig 

onderhond van de havenwerken te Stavoren en te Hindeloopen in 

Friesland, begr. f 6375 per jaar, aanw. 20 October. 

V R I J D A G 9 N O V E M B E R . 

's H e r t o g e n b o s c h . 10.30 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid, aan het gebonw van het prov. bestuur: het twee

jarige onderhoud der brug voor gewoon verkeer over de rivier de 

Donge, bij Geertruidenberg, met bijbehoorende werken, behoorende 

tot de rijkswegen iu Noordbrabant, begr. f 1050 per jaar, aanw. 

3 November. 

's H e r t o g e n b o s c h . 10.30 uur. Het ministerie van waterstaat, 

handel en nijverheid, aan het gebonw van het prov. bestuur: de 

uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de werken van 

den Baardwijkschen overlaat, met het onderhoud van die werken 

van 1 Jan. tot en met 31 Dec. 1895, benevens voor het zoo 

noodig leggen in 1895 der zomersluiting in genoemden overlaat, 

begr. f S550, aanw. 8 November. 

AFLOOP TAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. De werken der uitbreiding van bet hotel d'Orange 

te Zandvoort. Laagste J . de Jong en H . van Keeren aldaar voor 

f 03.914. 

Amsterdam. Het bouwen van een houten walbesohoeiing langs 

de oostzijde van de Singelgracht bij den westelijken verkeerweg 

in het verlengde van de Rozengracht. Laagste W . Meijer voor 

f S748. 

Amsterdam. Het uitdiepen van een gedeelte van het Ooster

kanaal. Laagste A . Visser te Haarlem voor f SI00. 

D e l f t . Het bouwen van een winkelhnis, Oude Langendijk no. S. 

Laagste voor: metsel-, stukadoor-en sleenhouwwerken, D . Huurman 

aldaar voor f 7147; timmer-, ijzer-, verf-, glas- en behangers werken, 

A . Schalier aldaar voor f 8300; de genoemde vakken in massa, 

J . Kranenbnrg en P . Bosch voor f 15319, de overige vakken waren 

buiten deze aanbesteding, niet gegund, maar zal onderbands worden 

herbesteed. 

•s-öravenhnge. Het bouwen van een bewaarschool met woning 
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nabij den Z.-B.singel. Laagste A. B. Zuure te Amsterdam toor f45759. 
Haarlem. Het vernieuwen Tan een gedeelte van bet remming-

werk van de draaibrug over het Noordzeekacr-.al te Velsen, dienst 
1894—95. Laapste 6. O. Tan Doorn te Amsterdam Toor f 10.44ft. 

Molenaarsgraaf. Het bouwen Tan een woonhuis aldaar. Laagste 
K. Visse' te Katendrècbt voor f 6998. 

Oude Pekel A. Het bouwen eener kerk met toren op de reeds 
gemaakte fondamenten. Laagste H. R. Hendriks te Nieuwer Amstel 
Toor f 4348!. 

Rotterdam. Het bouwen Tan een winkelhuis met bovenwoningen a.i'. 
Kipstraal. Laagste W. Tan Leeuwen te Hellevoetsluis voor I 11.590. 

Schoonoord. Het boawen Tan een catechiesatielokaal. Laagste 
O. P. OfTringa te Donkerbroek voor f 980, pegund. 

Zeist. Het leveren en leggen van riolen, bet maken Tan ven 
putten met spruiten, bet leveren, plaatsen en opmetselen Tan 
Terhindingskolken ene. Laagste Meerdink ea ran Rie aldaar roor 
f 5883, gegund. 

A D V E R T E N T I E N. 

en Electrtsche LIFTEN, 
F R E D . S T I E L T J E S & C o . , 

Keizersgracht 748, w Amsterdam. 
P. DOLK & ZOON. 

Spiegel- en Vensterglas, 
ROTTERDAM. 

MOUSSELINE^ GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - , 

W I T - , KRISTAL- , BBOKI en M K I . K -

Ci T„ A S . 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere ROZETTEN en 

RANDEN. 
GEBOGEN G L A S en D A K P A N N E N . 

L e n z e n - )n P a t r i j s p o o r t g l a z e n . 
(67 ) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

S T O O M F A B R I E K E N v a n 

Dakpannen, Vorsten, Baantegels, Hakken, Cement- en Kunst- c 

zandsteen, llyilro-zandsteen. Cement en Uzer (syst. MONIEH), 
o Mozaïek- en effen t'cmenttegels, Rietvlnnkeii enz. enz. 

Z Handel in M E T S E L S T E E N en andere B O U W M A T E R I A L E N . 

| A. OOSTHOEK & ZOON, Alphen ad. Rijn. 
Sterk coiiciirreerenile prijzen, direct op aaiivruag;. 

co 

x 

3D 

O 
O 

HH. BOUWKUNDIGEN. 
Een JONGMENSCH van b u r g e r 

i a i n . , met uitgebreide vakkennis, 
wenscht als 

deelgenoot 
in een goed bekend s t a a n d e 
'l nnil . l t / . v \ K of aanverwanten 
te worden opgenomen. Hy voorkeur in 
zoodanige waar gelegenheid bestaat de 
zaak later geheel overteneiiieii. 

Franco brieven letter II, aan het 
Bureau van dit blad. 

Aan de A M B A C H T S S C H O O L te 
's-Gravenhage, wordt gevraagd, een 

ONDERWIJZER 
in M a c h i n e - h a n k w e r k en M a c h i n e - d r i j v e n . 
tevens in staat om te adsisteeren bij 
het i i ; i ; k i ; v o \ i > i ; m v i . i s . Jaari. 
salaris ƒ 800.—. Aangifte en nadere 
inlichtingen vóór 21 October a.s., bjj den 
Directeur aan de school Z . O. Bin
nensingel 32. 

J e VAK DER ENDT & Zoon 
STOOMBOEKDRUKKERIJ, 

T E M A A S S L U I S , 
is er geheel op ingericht om alle soorten 
van D R U K W E R K E N met den meesten 
spoed tot zeer billijke pijzen te leveren. 

PORTLAND GEHINT, 
„JOSS01\~ Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 1 1 8 
„ AMSTERDAM, A. E. B R A A T Fokke-

Simomstraat 7 4 . ' 6 6 ) 

AMBACHTSSCHOOL 
te Leeuwarden, 

Aan bovengenoemde Instelling wordt 
tegen 1- APRIL 1895 gevraagd een 

derde onderwijzer 
in het SMEDEN, op eene jaarwedde 
van f 700.-. 

Bjj gebleken geschiktheid om met het 
aanvangs-onderwijs in het teekellen te 
worden belast bestaat uitzicht, dat, na 
een betrekkelijk kort tijdsverloop deze 
jaarwedde met /' 100.— wordt verhoogd. 

Inzending der sollicitatie-stukken bjj 
den Directeur der school, den Heer S. 
BARON, vóór 25 October a.s 

Het Bestuur: 
Mr. A. BLOEMBERGEN Ez., 

Voorzitter. 
Mr. J . WOLFF, Secretaris. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

ONZE BOUWMATERIALEN, 
beschreven door 

« X . A.m v a n d e r K l o e s » 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid f18.—. 
„ „ gebonden „ 2130. 

F O L K E R S & Co. 
middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwam vorming enz 

Engelsche en Belgische A A R D E B U I Z E N 
Directe aanvoer (ilPSPLAN'KEN 

ENOKLSCHK, DUITSCHK, FRANSCHE 

en HOLLANDSCHE 

EN 

PORTLAND CEMENT. 
Merk: Knight Bevan & Stnrge. 

Merk: Dijckerhoff & Söhne. 

M OSST EENEN 
voor ligte muren, plafonds, enz. 

TROTTOIR-, VLOER
EN WANDTEGELS, 

i n v e r s c h i l l e n d e de s s in s 

DAKPAPIER, ASPHALT 
DRIJF-, VUUR- ER METSEL-

STEENEN. 
A M S T K I t D A M . — R A P E N H U H G ' 2 9 . 

EN VKRDKRE 

B O U W M A T K R I A L E N . 

Groote voorraad 
V A N 

STALEN BALKEN 
in alle courante profielen 
op lengten van I 
12 Mr. , opkl 
mende 

M 

t grootere 
raagvermogen 

unnen lichtere pro
fielen in staal gebezigd 

orden, waardoor stalen 
bulken voordeeliger in bet ge

bruik sijn dan ijzeren balken. 

H. E. OVING Jr., m 
74 Haringvliet, R O T T E R D A M . 

Alle soorten van 

Z K E I 
AD 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D. DOMINICUS & SóHNE, 
te P -emsche id -V ier inghausen ( R h e i n l . ) 

Gevestigd i n 1822. (35) 
HP" Vraag de geïllustreerde Prijscourant 

welke wij U gratis en franco toezenden 

D e P o r t l a n d - C e m e n t - F a b r i e k 
TAS 

DYCKERHOFF&SÖHNE j 
te A m ö n e i n i i - s ï bij B i E B K i c i i « 4 RUn , Dflsseldorfi 

- levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 1880* 
alAAIo" T 0 0 r (|e grootste vastheid en deugdelijkheid. 

IEDAILLE. 

NïIUILLE Magazijuhouders in de voornaamste steden. 

htlu 1169, 

Productie-vermogen der Fabriek: 600.000 vaten per jaar. 
Verdienste 
Weenenl873 

GOUDEN 
MEDAILLE 

hoogste 
onderschei

ding in den 
internatio-
Wen wed

strijd, te 
•finem 1879. 

(32) 

ED. 
L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

8 C H K K P 8 B 0 U W W E R F 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeêwerken, 
A. I V K E R. S , 

IJZEREN KN STALEN KETTINGEN, 
met certificaat van Lloyd's 

en Bureau Veritas. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E PRIJZEN. ( 7 3 ) 

S. B R U I G O M , 
ARS H KM. 

GOUDEN 
MEDAILLE 

Offenbach 
a/M. 1879. 

DIPLOMA A, 
Eerste prijs 

voor uitman-
tend 

fabrikaat 
Kassei 1870. 

Gedeeltelijke Bereiding, 
CBEOSOTEERING. 

BURNETTEERING. 
KYANISEEREN 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL 

O . G i p s C z o o n , 
D O R D R E C H T . (71) 

http://nnil.lt/
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CA lUtO LIN EDM 
„Van Baerle", 

E E N I ii E A G E \ T E \ voor 
Nederland en Koloniën: 

G. M. BOKS fr Co., 

V E R F W A R E N , 
(5) 11 SB. 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor het gebruik cn bezinkt of verhard 
nooit. Zjj is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam eu goedkoop. 

S t a a l k a a r t e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK ,. KRAAI JENBURG", 
(70) Rijswijk (Z.-IC. 

Houtbereiding tegen bederf. 
KYANISEERIMRICHl ING. 

II. L E N S I N K , 
A R N H E M , 

levert p a s k l a a r gekyan i seerd 
(rot- en z w a m vrij) (81) 

Rasterwerken, schuttingen. 
BROEIBAKKEN, YLOEREN, 

\ l .oi. ltltl l l lti:V ent. enz. 

Nederlandsche Verzickfabriek, 
VAN DER LINDEN & Co. - DORDRECHT. 

A L G E M E E N 
BOUWSYSTEEM 

L E K VRIJE 
Dak- en Zijbekleeding 

Houten of IJzeren RAAMWERK, 
AFDAKEN, BRUGGEN, SCHUTTINGEN, BESCHOEIINGEN, DROOG-INRICH 
TINGEN voor tropische producten, ROLLENDE K A P P E N voor Steenovens 
en Koflicvloeren, LOSSE P L A T E N speciaal ter vervanging van riet
matten voor steenovens, enz. in alle afmetingen en voor alle doeleinden, opgesteld 
in N E D K K L A N D of K O L O N I Ë N ; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
jn enkele dagen. GEGALVANISEERD IJZEREN, ouk gegolfde P L A T E N 

" PLANNEN en BEGROOTINGEN worden opgemaakt voor elk gevi-aard 
doel. OPGESTELDE CONSTRUCTIES ter bezichtiging. 

CATALOGI op aanvraag franco en gratis. /rjgx 
A G E x N T É . X G E V K A A ( ; p . 

Pitch-Pine Parketvloeren 
f 1.75 per M s 

H O U T H A N D E L 
F. & A. VAN DEK LINDEN. - Dordrecht 

Pitch-Pine Heiningen 
geheel gereed afgeleverd ƒ 2.70 per M'. 

D E L I N T & C ° , RoTTEROjtM. 
NIEUWE HAVEN N°. 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
'59) Vraag dessins enz. 

LICHTDRUKPAPIER! 
Zwaar, Prima kwaliteit, zeer gevoelig, 
rol 1 X 10 Meter . . f « . -
„ 0.75 X 10 Meter . . f 4.-

H , J . T . M A T V E L D . 
SchrijJ- en Teekenbehoeften, (56) 

Wagenstraat 27, Den Haag. 

LEONARD SLIGGHER, lonnickendam. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
nitmanteod fabrikaat en )>illijkt> prijs. (76) 

W. J . W E I S S E N O . 
Nieuwendijk 111 te AMSTERDAM, 

fabriceert geijkte DUIMSTOKKEN, twee 
en vijf M E T E R L A T T E N , Stalen MEET-
K E T T I N G E N , B A K E N S , JALONS, 
koperen en stalen PEILLIJNEN, PEIL-
L O O D E N , P E I L S T O K K E N , PEIL
SCHALEN, enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASSERDOOZEN. 
TeekeubehoefteuenUptischelnstrumenten, 

EQUERRES, PRISMA'S. ENZ. 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583 by de Utrechtsche straal. 

A M S T E R D A M . 

VEILIGHEIDSLIFTEM. 
v o o r 

Personen, («ocdereii, Spijzen, enz. 
Meer dan 22ö LIFTEN alleen iu Neder

land gt-pluulst. 
J. H. & Co. hebben steeds ervaren 

monteurs, uitsluitend voor LIFTEN, ter 
beschikking, waardoor de montage en 
eventueel onderhoud, iu den kortst moge-
l\jken tijd en tegen billijken prijs kan 
verricht worden. (63) 

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan van bet Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A<lverteiitiëii ia dit blad kosten ran 1—6 regels 
00 ceals, iedere regel meer 10 cents. Groote lettere naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgeven I 

J. VAN DER ENOT A ZOON, 
MAASSLUIS. 

A l l e a d v e r t e n t l ë n in ARCHITECTURA opgenomen 
worden u r n t i s geplaatst in D B AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Smeden, 
Ververs, enz. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

D E W E R K Z A A M H E D E N D E R I N S P E C T E U R S 

V A N D E N A R B E I D . 

Door bevriende hand ontvingen wij eeu exemplaar van 
het jaarverslag over 1893 - - het vierde van dien aard — 
van de Inspecteurs van den Arbeid. 

Voor sommige onzer lezers zal het misschien niet over
bodig zijn in herinnering te brengen, dat den 5en Mei 1889 
is in werking getreden eene „ Wet, houdende bepalingen tot het 
tegengaan van overmatigen eu gevaarlijken arbeid van 

jeugdige personen en van vrouwen". Zij wordt in de wan
deling de arbeidswet genoemd. (*) 

Deze wet heeft ons land verdeeld in drie inspecten: 
I. Het zuidelijk deel tot aan den Rijn, Lek, de Nieuwe 

Maas, het Scheur en den Nieuwen Waterweg. (Inspecteur 
H. F . KUII-KB , Breda.) 

II. Gelderland ten Noorden dier watergrens, Overijsel, 
Drenthe, Groningen en Friesland. (Inspecteur A. D. P. VAN 
L O B E N SKLS , Zwolle.) 

III. Zuid-Holland ten Noorden derzelfde watergrens, 
Utrecht, Noord-Holland, en het Rijks watergebied. (Inspec
teur H. W. E. STBUVE , Haarlem.) 

Het verslag is een lijvig boekdeel van 451 bladzijden; 
van hetgeen er aan de betrekking van Inspecteur van den 
Arbeid verbonden is, krijgt men reeds eenig denkbeeld door 
het enkele feit, dat er door de ambtenaren in 1893 in de 
drie inspectiën, behalve de buiten rekening gelaten kleine 
bedrijven, achtereenvolgens 503, 490 en 510 fabrieken en 
groote werkplaatsen bezocht zijn. Van een werk van deze 
uitgebreidheid laat zich de inbond bezwaarlijk in een kort 
overzicht samenvatten. Ik zal mü er daarom in hoofdzaak 
toe bepalen den algemeenen indruk weer te geven, die ik bij 
het doorbladeren ervan van de werking der Arbeidswet en 
den invloed der Inspecteurs op den toestand der Arbeiders 
in de fabrieken ontving en, voor zoover de onderdeelen be
treft, alleen enkele pnnten aanroeren, die bijzonder mijne 
aandacht trokken. Vooraf zij er nog eens nadrukkelijk op 
gewezen, dat de wet zich niet bemoeit met volwassen ar-

(*) Wie in dese wet op gemakkelijke manier thuis wil reken, 
schafte zich aan de uitmuntende „Populaire bewerking der arbeids
wet ea der besluiten tot uitvoering der wet", door Mr. Z. VAK 
DEN BEBOH, van Markens drukkerij Delft 1804, prijs f 0.S0. 

beiders, maar alleen met vrouwen en jeugdige personen d. z. 
jongens en meisjes beneden 16 jaren; dit ziju de „beschermde 
personen", waarop telkens in de verslagen gewezen wordt. 
Dit neemt echter niet weg, dat verschillende door de Inspecteurs 
voorgeschreven of aanbevolen maatregelen ook den niet 
beschermden ten goede komen, althans in de fabrieken waar 
deze met de anderen bijeen zijn. Immers, wanneer de Inspec
teur met goed gevolg waarschuwt tegen onvoldoende be
schutte drijfriemen, tandraderen van boor- en andere machines, 
spieën en stelschroeven, krukken enz, dan vinden daarbij 
ook anderen baat dan de door de wet beschermde personen. 

In het algemeen mag gezegd worden, dat de Inspecteurs 
tamelijk veel medewerking ondervinden, niet enkel van de 
hoofden en bestuurders der bedrijven en ondernemingen, 
maar ook van de verschillende antoriteiten. Waar hun b. v. 
mededeelingen van ongevallen werden ontbonden, was veelal 
onbekendheid met de wet de eenige oorzaak daarvan. Toch 
moesten nu en dan overtredingen geconstateerd worden. En 
terwijl in sommige gemeenten de Burgemeesters de goede 
naleving der wettelijke bepalingen persoonlek nagaan, laat 
in tal van kleine gemeente het toezicht nog veel te wen
schen over. Ook vindt men nog altijd hier en daar fabri
kanten, die met znlke „nieuwerwetschigheden", als de door 
den inspecteur aanbevolen beveiligingen, liever niets te maken 
hebben en beweren, dat de lui maar voorzichtiger moeten 
ziju. Zelfs is het voorgekomen, dat fabrikanten de beschermde 
personen ontsloegen, om van den last der inspectie hunner 
fabrieken af te komen. 

Gaat men de oorzaken der voorgevallen ongelukken na, 
dan komt men tot het besluit, dat het toezicht van patroon 
of meesterknecht in de fabrieken er. werkplaatsen nog al
tyd veel te wenschen overlaat; daardoor gaan dikwyls 
jeugdige personen buiten hun eigeu weinig gevaarlyk werk 
en komen soms in de buurt van gevaarlijke machines. Ook 
voor volwassenen is het menigmaal ongeraden eigen werk te 
verlaten en zonder de noodige voorbereiding ander onder 
handen te nemen, waarvoor zy de noodige handigheid missen. 

Onder de instellingen in het belang van de veiligheid 
van den werkman wordt de bijzondere aandacht der werk
gevers gevestigd op het zoogenaamde „Veiligheids museum", 
Groenburgwal No. 44 te Amsterdam. Dit museum, geheel 
op practischen grondslag ingericht, zoekt inzonderheid het 
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zwaartepunt in het tentoonstellen van voorwerpen, die den 
toets der praetyk hebben doorstaan. Aangezien de werk
tuigen aldaar voor een goed deel op natuurlijke grootte en 
in werking te zien zijn, zoodat de deskundige onmiddellijk 
in de gelegenheid is het voor en tegen na te gaan, en 
een ieder, hetzij werkgever of werkman, hier op onzijdig 
terrein kan nagaan wat voor zyne behoefte het brnikbaarst 
is, voorziet deze instelling in eene leemte en zal zy' zeker 
goede vrachten kunnen dragen. 

Bij het inzien der staten, waarin de ongevallen naar de 
oorzaken gerangschikt zy'n, valt het oog onmiddellijk op 
het groote aantal ongelukken op bouwwerken en scheeps
timmerwerven, zoo door het vallen van zolders, loopplanken, 
ladders, trappen door uitglijden en misstappen als 
door vallende voorwerpen. En terwyl, voor zoover de 
ongelnkken in de fabrieken betreft, geconstateerd kon wor
den, dat de maandag op dat punt in geene der drie inspec
tiën byzonder slecht staat aangeschreven, bedraagt in de 
derde inspectie het aantal ongelukken op bouwwerken, op 
maandagen voorgekomen, het dobbel van het gemiddelde 
op de andere dagen der week. Hier schijnt dus naast on
voorzichtigheid en onachtzaamheid, de dronkenschap wel 
degely'k eene rol te spelen. Doch ook alleen in deze inspectie 
schijnt deze elders even dikwyls tegjfĉ  als uitgesproken 
bewering bevestigd te worden. 

Met genoegen merkt men op, dat het in de meeste ge
vallen hun, die door eenig ongeval waren getroffen, niet 
ontbrak aan hulp en ondersteuning van den kant der 
werkgevers. Daartegenover staan echter enkele niet 
gerechtvaardigde gevallen van onthouding van hulp. Van 
verzekering tegen ongelukken wordt vooral in de kleinere 
bouwbedrijven nog veel te weinig gebruik gemaakt; in de 
grootere schynen de verzekering echter wel degely'k toe te 
nemen. Meer en meer, hoewel nog lang niet algemeen, schjjnt 
de neiging veld te winnen om de werktijden in te korten, 
meer byzonder het overwerken te vermyden. Op dit pont 
wordt het meest gezondigd door costuumnaaisters en mo
distes, op steenfabrieken, in de bouwbedrijven, olieslagerijen, 
bakkeryen en zuivelfabrieken (de coöperatieve geenszins 
uitgezonderd,) verder in enkele zeer kleine smederijen, schoen
makerijen en kleermakeryen. Ook het inachtnemen der 
zondagrust laat in vele fabrieken en werkplaatsen nog zeer 
te wenschen over. 

Zeer terecht wordt het onverklaarbaar genoemd, dat de 
eigenaars dier bedryven, in enkele gevallen zeer ontwik
kelde mannen, nut kunnen besluiten te breken met de oude 
sleur en niet inzien, dat met werktijden van 13, 15, 16, 
zelfs 17 uren per dag geen voordeel te behalen is. De 
werklieden worden er onverschillig door, de kans voor on
gelukken wordt grooter en het werk bovendien minder 
goed verricht. 

Uit de boeken eener groote sigarenfabriek werd aange
toond, dat na verminderen van den werk tyd van 9 ' / 2 tot 
8'/2 uur per dag door sommige werklieden 400 tot 600 
sigaren per week meer werden afgemaakt dan voorheen. 

In sommige steenfabrieken schryft men de groote kwaal 
der overproductie aan de al te lange werktijden toe. 

In de grootere fabrieksplaatsen, waar een aanzienlijk 
aantal jeugdige personen in fabrieken werkzaam is, geeft 
het betrekkelijk hooge loon, dat minderjarigen verdienen, 
meermalen aanleiding, dat deze zich reeds vroeg aan het 
ouderlijk toezicht onttrekken en bjj vreemden in de kost 
gaan. Wat zij van hun loon overhouden wordt veelal op 
niet zeer oordeelkundige wyze besteed. Men schept zich 
behoeften, waaraan men later, getrouwd zynde niet kan 
voldoen en blyft in gebreke zijne ouders de ondersteuning 
te verleenen, waarop zy' billijkerwijze aanspraak mogen 
maken. Te Enschede gaat dit zoover, dat reeds 14-jarige 
kinderen de ouderlyke woning verlaten. In het vorig jaar 
gaf dit de N. H. diaconie aanleiding de aandacht der fa-
brikanten-vereeniging op het kwaad te vestigen en hare 
medewerking in te roepen om het te keeren. De inspecteur 
is van oordeel, dat daaraan door verplichte invoering van 
arbeidscontracten een eind gemaakt zou kunnen worden, 
indien deze tot op zekeren leeftijd met de ouders of voogden 
der jeugdige personen werden aangegaan. Daarby' zou dan 
dienen bepaald te worden, dat bijaldien de kinderen bleken 
het verdiende loon niet aan de ouders af te dragen, dit 
aan een dier ouders of aan den voogd zou worden uitbetaald. 
De inspecteur is er niet voor, dat de kinderen aan hunne 
ouders kostgeld betalen, zooals dikwyls ook in de ambachts-
bedry'ven plaats heeft; hy is van oordeel, dat dit familiebanden 
verzwakt en tot eene groote mate van ongebondenheid aan
leiding geeft. 

In de machinefabriek van GEBBS. STOBK & C IE . te Hengeloo 
zyn te dezer zake reeds sedert 1883 bepalingen in werking 
gesteld. 

Vooral in groote gemeenten ondervinden vele ouders de 
moeielykheid om hunne kinderen, zoodra deze de school 
verlaten hebben, in de productieve bedryven van fabrieks-
of kandwerksnjj verheid geplaatst te krijgen. Er zyn er, die 
dit daaraan toeschrijven, dat de wet op den arbeid (in het 
byzonder haar art. 5) belemmerend werkt op het in dienst 
nemen van jeugdige personen. Deze bewering wordt door 
de statistiek niet gestaafd; immers het aantal jongelieden 
in de fabrieken werkzaam is na de invoering der wet 
nagenoeg hetzelfde gebleven. De groote fout ligt daarin, 
dat de kinderen, zoodra zy 12 jaren oud zyn, van school 
afgaan, 'tzeltde of er werk voor hen in het vooruitzicht 
is of niet. In plaats van zoolang op school te blyven tot 
jsr plaatsing voor hen gevonden is, loopen de jongens zonder 
toezicht rond, leeren allerlei ondeugden en worden behept 
met een lust tot luieren en eene onverschilligheid, die in 
geene werkplaats té dulden zyn. En hoe langer die toestand 
van ledigheid duurt, hoe moeielijker het wordt eene plaats 
te kry'gen in eene goede werkplaats, waar wat te leeren is. 
Verscheiden werkbazen willen geen jongens in dienst nemen 
die eenigen tyd ledig hebben geloopen, omdat er naar hun 
oordeel niets mede te beginnen en de straat hun lust is. 

Mogen de enkele grepen, hierboven door my aan het verslag 
ontleend, ertoe bydragen, dat meer en meer het nut der 
inspectie van rijkswege van de fabrieken en werkplaatsen 
erkend en de arbeid der inspecteurs en hunne raadgevingen 
op pry's gesteld en opgevolgd worden. v. o. E . 
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H A R D S O L D E E R S E L S VOOR MESSING. 

(le Vervolg) 

3. Bepaling der hamerbaarheid oj wel breekvastheid. 
De hamerbaarheid werd weder in aansluiting aan de 

praetyk onderzocht, daar proeven op trek- of breekvastheid 
den practicus geen uitgangspunt voor de hamerbaarheid 
aanbieden (*). Het meest doeltreffend scheen het, de houd
baarheid op pypen te beproeven, die met behulp der betrok
ken soldeersels nit messing of wel koper waren Vervaardigd 
en vervolgens aan eene geleidelijke uithamering onder den 
staarthamer werden onderworpen. Deze pijpen werden ter 
lengte van 1 M., ter diameter van 35 mM. en ter wand
dikte van 1 mM. uit een en hetzelfde blad Ulmer plaatmessing 
met bot aaneensluitenden naad vervaardigd. Bleek het sol
deer te moeielyk smeltbaar, dan werd het soldeeren met 
koperen pypen van dezelfde afmetingen hethaald. Slechte 
soldeeringen werden eveneens ter zyde gelegd en overnieuw 
gedaan. De soldeeringen zyn alle zonder gebruik van een 
soldeerbout (Löthpistole) met behulp van den foeker (waaier) 
geregeld in houtskolenvuur uitgevoerd geworden. 

Men begon telkens met het metaal aan het eind der pijp 
met behulp van een geschikten staarthamer over 4 '/ 3 mM. 
lengte van binnen uit te hameren, zoodat dit gedeelte der 
py'p eene rechthoekig daarop staande flens van 4 '/2 mM. 
breedte vormde. IJij deze bewerking heeft het soldeer het 
allermeest te ly'den, doordien het niet alleen aan den ha
mer, maar ook aan de door het hameren ontstaande, op af
scheuren gerichte spanning weerstand heeft te bieden. Scheurde 
de naad dadelyk by het begin van het hameren of kort 
daarna, dan werd het soldeer tot de niet voldoend hamer-
bare gerekend en met 0 aangeduid. Was de naad daaren
tegen aan het eind der bewerking nog niet gesprongen, dan 
werd de flens, de soldeering zooveel eenigszins mogelijk 
sparende, afgesneden en eene nieuwe uithamering over 10 
mM. lengte begonnen. Bleef ook hierbij de naad in zyn 
geheel, dan werd de bewerking nog eens herhaald en wel 
over 13'/a mM. lengte en zoo voort, telkens over 2 \ 2 mM. 
meer lengte, totdat ten slotte de naad inscheurde. Zat er voor 
deze voortgezette proeven niet genoeg lengte aan de 
pijp, dan werden zij herhaald op eene geheel gelijksoortige, 
met hetzelfde hardsoldeer gesoldeerde. 

Op deze wyze werden acht trappen van hamerbaarheid 
aangeduid, waarvan elke op eene 2'/2 mM. grootere lengte 
soldeernaad betrekking beeft dan de vorige. Als de naad 
eerst dan vaneen scheurde, als de flens reeds rechthoekig 
stond, werd dit soldeer nog aan den trap toegedeeld, die 
met de breedte der uithamering overeenkwam, terwyl alleen 
geheel in stand gebleven soldeeringen verder zyn beproefd. 

(*) In de piactijk duidt men bet hamerbare hardsoldeer met de uit
drukking „slagsoldeer" aan, terwijl bet niet hamerbare als „hard
soldeer" bekend is. Tegen deze benaming is aan te voeren, dat 
zij weinig kenmerkend ziju. la de literatuur is dikswijls sprake 
var, „tinhoudende slagsoldeersels" „goede slagsoldeersels, niet voor 
geelgieters ea bronswerkers" enz. Deze soldeersels zijn echter ia 
t gebeel niet bamerbaar. Het scheen daaaom doelmatiger, de uit
drukking „slagsoldeer" in dit opstel geheel weg te laten. 

Als bij de verdere beproeving de naad by omstreeks 45 
tot 60° afwijking van de zjjly'n inscheurde, dan werd dit 
soldeer, daar zyne vastheid grooter was dan de vorige flens 
vereischte, voor de helft aan den volgenden trap toebe
deeld. Na het soldeeren werd, zooals van zelf spreekt alle 
nieuwe uitgloeiing van de py'p achterwege gelaten, daar 
dit tot valsche uitkomsten zou geleid hebben. 

Het oorspronkelijke voornemen om de proef op breekvast
heid der niet hamerbare soldeersels op bot aaneengesoldeerde 
staven messing van 10 mM. middellyn nit te voeren, moest 
men laten varen, daar het ondanks alle voorzorgen niet 
gelukte volkomen onberispelijke soldeeringen uit te voeren. 

Het soldeer vloeide by' de proeven in geen enkel geval 
zoo onberispelijk door den soldeernaad heen als noodig was 
om de breekvastheid te kunnen bepalen; er bleven telkens 
ongeraakte plekken op de soldeervlakken, die op de vastheid 
van grooteu invloed waren. 

Er werden daarom van de nog voorhanden restanten 
der niet hamerbare hardsoldeersels, met vermijding van 
ieder verlies aan zink, twee staafjes gegoten van 1 dM. 
lengte en 1 cM. middellyn; dit geschiedde om de vergelij
king der vastheden mogelyk te maken met vier der minder 
hamerbare hardsoldeersels, de Nos. 8, 17, 24 en 30. Elk 
staafje werd drie- tot viermaal op een daartoe geschikten 
toestel doorgebroken, De daarop betrekking hebbende ge
tallen in tabel 2 zy'n dienovereenkomstig altyd het ge-
gemiddelde uit ten minste zes afzonderlijke proeven. Het 
hardsoldeer N. 36 werd weggelaten, daar tjjdens het smel
ten een groot deel van het cadmium uit sinterde en door 
oxydatie verloren ging. 

De licht- en snelvloeibare hardsoldeersels kunnen in de 
praetyk niet gemist worden. Zij worden in het byzonder 
voor voorwerpen gebezigd, die geene hoogere verhitting 
verdragen, of die na het soldeeren geene verdere mecha
nische bewerkingen hebben te verduren. Al wordt ook van 
znlke soldeeringen slechts een geringe graad van vastheid 
geëischt, toch moest men voor alle zekerheid daarmede toch niet 
beneden eene zekere grens afdalen. Practische proeven heb
ben aangetoond, dat niet hamerbare soldeersels, waarvan de 
breekvastheid niet ten minste 2 K G . per mM3 bedraagt, in 
het geheel niet meer verwerkt behoorden te worden. 

In de werkplaatsen worden ook de betere soorten der 
niet hamerbare hardsoldeersels slechts zeer zelden aangewend ; 
men heeft zich daar, het gevaar in allen deele kennende, 
reeds sedert lang tot het zoogenaamde zilversoldeer gewend 
(met 62 °/ 0 fy'n zilver) hoewel dit aanmerkelijk duurder is 
en nog niet de vereischte zekerheid geeft op het punt van 
houdbaarheid, die aan het hamerbaarheidscyfer 2 van No. 
46 in tabel 3 beantwoordt. (Wordt vervolgd). 

I N G E Z O N D E N S T U K K E N . 
Mijnheer de Redacteur! 

Onlangs verschenen in Uw weekblad een paar artikelen 
gewy'd aan de Ambachtsscholen tc Alkmaar en Amsterdam. 

Het is steeds een verblijdend teeken als inrichtingen 
gewyd aan de belangen van volk en maatschappij bloeien, 
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en dat ook znlk eene school dit doet, te meer, daar bet 
pogen in die richting lang niet altijd slagen is. 

Het blijkt toch nit dit slagen, dat de vruchten op de 
arbeidsmarkt waarde hebben, iets wat reeds zeer dikwijls 
betwijfeld is. 

Die twijfel werd nog al eens versterkt, door dat het 
bleek, dat die scholen vaak bezocht werden, door hen, voor 
wien zg niet bestemd waren. 

Ik heb dan ook wel hooren beweren dat de meeste 
jongens, welke thans eene ambachtsschool bezochten, zeker 
over enkele jaren hier of daar als opzichter op een werk 
zouden worden aangetroffen. Dit nu is wel niet iets dat 
tegen de school pleit, doch wel tegen de soort jongelui 
welke haar bezoekt. 

Een ander bezwaar van veel belang, doch ook niet direct 
aan de school te wijten, ligt daarin, dat alleen betrekkelijk 
groote steden eene ambachtsschool kunnen of willen herbergen. 

Om a:.n deze bezwaren tegemoet te komen, dus: lste 
leerlingen uit den ambachtsstand te trekken en ook aan den 
ambachtsstand terug te geven en ten 2de het onderwijs in 
het ambacht onder het bereik van velen te brengen, waar 
het nu niet komen kan, heeft de lieer SMEENGE, lid der Tweede 
Kamer ertoe gebracht, te Assen een anderen weg te bewan
delen Dezen wenschte ik om de belangrijkheid mede te deelen. 

Een en ander heb ik hem hooren uitleggen op eene 
lezing hier ter stede over dit onderwerp gehouden. 

Er was, hetzij van particulieren of overheidswege eenig 
geld beschikbaar, (subsidie.) Daarvoor werden eenige ge
schikte jongens bij verschillende patroons in de leer gedaan 
op de volgende voorwaarden, (Contract.) De verbintenis 
wordt aangegaan voor 3 jaren. Het eerste jaar ontvangt 
de patroon geld en de jongen zooveel als hij zonder dit 
contract ook zoo ongeveer zou verdienen. Het tweede jaar 
ontvangt de patroon minder, de jongen wat meer. Het derde 
jaar ontvangt de patroon niets en is de jongen verplicht 
volgens een overeengekomen billijk loon te blijven werken. 

Verder mag de patroon den jongen aan het werk zetten, 
wat hem (patroon) past, mits hij de belangen van den 
jongen niet benadeelt. 

Ook is hij verplicht ten alle tijde een opzichter of toe
ziener in de werkplaats te ontvangen. Deze kan dan con
troleeren of de jongen wel beantwoordt aan den van hem 
gevergden ijver en toewijding; tevens of de patroon zijne 
verplichting als goed leermeester nakomt. 

Ten slotte moet aan het eind van ieder leerjaar de 
jongen een proefstuk afleggen tot constateering der gemaakte 
vorderingen. Hieruit kan dan ook eenigszins worden opge
maakt of doorleeren voor hem ea bij dien patroon gewenseht is. 

Heeft de jongen na verloop van eenigen tijd geen last 
om door te leeren of zijn er andere redenen, waardoor] dit 
verhinderd wordt, zoo is hij verplicht tot vergoeding van 
het aan hem ten koste gelegde. 

Wat mag volgens den heer SMEENGE nn verwacht worden? 
De jongen nit den ambachtsstand gaat op den winkel, 

leert daar op en in het werk en gaat er zich thuis gevoelen. 
(De jongen op de ambachtsschool gaat school, leert en 

leeft niet op het werk en heeft later geruimen tijd moeite 

zich thuis te voelen en ziet dan ook dikwerf op naar hooger ?) 
De jongen bij den patroon verdient van den aanvang af 

het geld, dat hij anders ook zon verdienen. 
(Op de ambachtsschool kunnen onvermogenden niet geplaatst 

worden, aangezien het gezin de 7 a 8 stuivers in de week 
niet missen kan. 

Zooals het mij voorkomt, is er voor het stelsel van den 
heer SMEENGE zeer veel te zeggen, hoewel ik moeilijk denken 
kan, dat zich steeds geschikte patroons zullen beschikbaar 
stellen. Gaarne was ik ingelicht of men over de werking 
van het stelsel tevreden kan zijn. Is dit zoo, dan is het in 
nagenoeg elke plaats toe te passen. 

Nog nam ik van die vergadering een belangrijke wenk 
mede, die mij, bij nader denken, zelf zeer gewichtig voor
kwam. Een der heeren namelijk, wenschte, bij de werklieden 
aan de winkels den lust gewekt te zien, de jongelui iets 
te leeren. Dat dit voor het werk of de orde of iets dergelijks 
onmogelijk is, is ln de meeste gevallen niet waar. 

Aangenomen dus, dat dit kan, dan kunnen wij zeggen, 
dat het er op dat gebied allerongelukkigst uitziet. De 
goeden niet te na gesproken (er zijn er) is het feit, dat 
de meesten hun aankomenden kameraad liever zien knoeien 
en sukkelen en er behagen in scheppen hem te ontmoedigen, 
en te demoralizeeren eerder dan hein helpen en te steunen. 

In plaats van hem moed in te spreken, op te wekken tot 
ijver en trouw, wordt hij zonder het te weten onttakeld door 
allerhande toespelingen en handelingen, door woorden en daden. 

En deze dingen teekenen zelden anders als eigen lamlen
digheid. 

Die menschen weten een jongen niet anders aan te sporen 
als wanneer zij zelf er oogenblikkelijk liefst particulier 
belang bg hebben. 

De goede werkman is trotsch en staat en acht zich te hoog 
voor het lage. En trots heeft een jongen noodig. 

Mijnheer! Als de patroons zich ook eens wat meer ver
bonden, al was het liefst niet door een verbond. 

Als zij bij onze werklieden eens keerden het gebrnik van 
sterken drank (zeer streng). Als zij ze zelf ook niet meer 
gebruikten. Als zij bij hunne knechts eens lust en ijver 
zochten te wekken en hun lieten zien, dat er in het werk, 
als werk, zeer veel goed en schoons is. 

Als zQ hen leerden, dat het leven daarby hooger staat 
als by het lage, dat nu zoo dikwijls als leven wordt ver
sleten, ik meen dat er dan zeer veel in eene goede en 
noodige richting zou gedaan zijn.' Er blijven dan nog kwalen 
genoeg te genezen. De ware menschenvriend predikt onte
vredenheid. Voort dan ontevreden over ons zelf, dat wij 
niet gedaan hebben wat wij konden doen. 

Wy zullen dan spoedig inzien de waarheid van wat een 
dichter schreef: 

Lofredenaars van het vroegere zyn verdacht; 
Zy maken zich illusies van 't Verleden; 

„Hun jeugd viel in den goeden tyd — maar 't Heden . . •" 
Zal ook zoo schijnen aan hun nageslacht. 

Uw Dw. 
Delft, 15 October 1894. A. SCHALLER. 

Vijfsluizen, 9 October ' 9 4 . 

Den heere J . A. v. o. KLOKS te Delft. 

In Uw No. van 2 9 September 1 8 9 4 , vindt ik een recept 
voor „radeerpoeder." 

Daarvoor liet ik, volgens opgave by een apotheker, 
gelflke hoeveelheid in gewicht klaar maken. 

Als proef wendde ik dit aanbevolen radeermiddel, eerst 
volgens aanwgzing aan, maar zonder resultaat en beproefde 
op alle andere manieren de inktvlek te verwgderen. Dit 
gelukte mg alleen met het natgemaakte mengsel, waarbg 
ik tot de overtuiging kwam, dat „uitknippen'' ook goed 
zou voldoen. 

Het zou mg aangenaam zgn, hieromtrent iets te veme-
nemen in een volgend nummer van de Ambachtsman. 

Intusschen, Hoogachtend, 
J . MORITZ, 

Machinist van Delfland 
a/h stoomgemaal „v. d. Goes". 

Ik herhaal hier, wat ik al eens meer bg dergelgke ge
legenheden heb gezegd, dat ik niet persoonlgk kan instaan 
voor alle recepten, die ik zoo nu en dan uit buitenlandsche 
tijdschriften overneem. Voor zoover ik weet, heeft het 
werken met radeerpoeder ten doel vlekken en scbrgf- of 
teekenfouten uit papier fijn weg te schuren en tegelijk 
eene kleefstof aan te voeren om de losgeschuurde vezels 
aan elkaar te hechten, zoodat het oppervlak weer glad en 
dicht genoeg wordt om nieuw erop verwerkte inkt of verf 
niet te doen vloeien of intrekken. 

Zoo heb ik wel eens hooren aanbevelen om met het ra-
deermes weggekrabde vlekken met poeder sandarakhais in 
te wrgven. 

Nat i8 bg het schuren met radeerpoeder natuurlijk uit
gesloten, men maakt er dadelijk een gat mede. 

Zulke recepten zgn wel alleen brnikbaar op dik teeken
papier. Eene fout in een geschreven stuk kan men niet 
mooier verbeteren dan door het over te schrgven. v. D. K . 

V E R B E T E R I N G . 

In het vorig No., blz. 3 2 5 , le kolom, regel 1 6 vanboven 
staat: cM*., moet zgn: UI*. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

C. K B A M B B S E Z N . te Schiedam. Zoudt U mij 
door middel van de Ambachtsman, eenige inlichtingen willen 
geven, om witte voegen tusschen twee marmeren platen en 
tegels te zetten, die van elkander geweken zijn. Gips is niet 
bestand en wordt geel. 

Eene gelgke kleur is zeker te verkrijgen met een meng
sel van gips- en marmerpoeder, ongeveer in gelgke deelen. 
Daar deze specie zeer snel hard wordt, moet er maar zeer 
weinig tegeUjk van klaar worden gemaakt. 

Ik zie geene redea waarom dit niet „bestand" zou zyn, 

doch is dit werkelgk niet het geval, dan zult ge in een 
mengsel van grover marmerpoeder met Portland-cement moe
ten vervallen, zoo schraal mogelgk, als vochtig poeder sterk 
met den voegspyker aangedrukt. Ik vrees echter, dat in 
het laatste geval 11 de kleur niet wit genoeg zal zgn. 

v. D. K. 

AAN B T S T U IN G Ë ï . 
Aanbestedingen worden slecht* eenmaal in deze rubriek opgenomen 

MAANDAU 22 O C T O B E R . 
Wageuiugeu. 1 uur. Het gemeentebestuur: het uitbaggeren van 

bet kanaal en de kom der Builentmten ea bet vernieuwen v»n een 
gedeelte loswal door pakwerk. 

DINSDAU 2« O C T O B E R . 
Nijmegen. 2 uur. Het gemeentebestuur: het aanleggen van wegeu 

op en nabij het terrein van de voormalige Wielerbaan aldaar. 
Rotterdam. 1 uur. Het gemeentebestuur: bet bouwen van eene 

school aan de Gaffeldwarsstraat. 
WOENSDAG 24 O C T O B E R . 

Breda. 11 uur. De eerstaanw. ingenieur in het koffiehuis da 
Beurs vau Breda aldaar: liet aansluiten van militaire gebouwen te 
Breda aan de waterleiding onder het beheer der genie aldaar, 
begr. f 870. 

OOXDEROAtt 25 O C T O B E R . 
Amersfoort. 11.30 uur. De heer J. van Volleuhoven in het 

koffiehuis den Arend van den heer A. Maters: het afbreken van 
de huizen, wijk F. No. 218 en 219 aan den Langegracbt te Amers
foort en het ter plaatse bouweu van een woonhuis met bijlevering 
van alles, Wat daartoe noodig is. 

Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan bel gebouw van bet prov. bestuur: het maken van 
een bestraat paardenpad in den weg van Alkmaar naar Nieuwediep, 
beboorende tot de Rijks groote wegeu in de prov. Noordholland, 
begr. f 1500. 

V R I J D A O 26 O C T O B E R . 
Haarlem. 10 uur. De genie, op het bureel der genie aan de 

Kinderbuisvest: het maken van sluizen bij het fort aan den St. 
Aagtendijk, onder bet beheer der genie aldaar, begr. f 54.900. 

Rotterdam. 2 uur. De beer L. A. Labouchère, in een der 
lokalen van het eafé Coomans, Hoofdsteeg aldaar-. het maken van 
fabrieksgebouwen, kantoren, laboratorium fundeeringeu voor schoor-
steenen, pekput, haven en beschoeiingen voor eene fabtiek tot 
bereiding vau koolteerprodueten op een terrein te Krimpen aau de 
Usel. (Stornipolder). 

M A v M I AI; 29 O C T O B E R . 
Cortgcne (Zeel.) 12 uur. Het gemeentebestuur: het uitbreiden 

en verbouwen der gemeenteschool met bijkomende werken en 
leveringen iu 2 perceelen. 

Epe (Geld.) 2 uur. Het gemeentebestuur: de verbouwing van de 
scholen te Oene, Ernst en Vaaasen. 

DINSDAU 80 O C T O B E R . 
Botterdam. 1 uur. Rel gemeentebestuur: het maken van rijzen 

dammen laugs de oever» der Katendrechtscbe Haven, met bijbehoo
rende haggerwerken, aanw. 23 Oct. 's motg. 11 our. 

Steenbergen (N. Br.) 11 uur. De heer O. C. Moors, in het 
koffiehuis van J. H. v. d. Riet: het bouweu van een kapitaal huis 
met bijgebouwen te Steenbergen. 

VRIJ DAU 2 NOVEMBER. 
Leeuwarden. 12 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het driejarig 
onderhoud vsn de werken van den Kouduiner Slaperdijk en van 
de seesluis genaamd de Molkweromersijl, beboorende tot de see-
werken in Friesland, begr. f 2130 per jaar. 

VRIJDAO S NOVEMBER. 
Leeuwarden. 13 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid in het gebouw van bet prov. bestuur: het driejarig 
onderhoud van den Statendijk bij Slijkenburg, met de daarin gelegen 
zeesluis de Oude Schoterzijl en het buitenkanaal de Worstsloot 
beboorende tot de seewerken iu Friesland, begr. f 1390 per jaar. 

ZATERDAU 10 NOVEMBER. 
Haarlem, 10 uur. De genie, op het bureel san de Kinderbuisvest: 

1. het maken van aardwerken voor de forten aan den Ham en bij 
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Krommeniedijk en «oor eene inandatiekeeriog van den Dom langs 
Krommeniedijk tot de' Ni-uernascbe Vaart, onder voorwaarde dat 
het benoodigde tand vooi de beide forten zal worden geleverd 
vanwege den staat in de vaartuigen of in de spoorwegwaggons van 
den aannemer, op aan te wijzen plaatsen op ot bij de kanaalwerken 
te IJmuideu; 3. het maken van genoemd werk, ouder voorwaarde 
dat al het benoodigde sand door den aannemer wordt geleverd, 
met vrijheid in de plaats van herkomst, onder bet bebeer der genie 
aldaar, begr. f 358.000. 

M A A N D A G 12 N O V E M B E R . 
•s-Gravenhage 11.30 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid, in het gebouw van bet prov. bestuur: bet vierjarig 
onderhoud der werken behoorende tot bet Rijksveer van 's Graven
deel op Wieldrecht (Z.-H.), begr. f 680 per jaar. 

's-Gravenhage. 11.30 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het vierjarig 
onderhoud van de hoofden der marinehaven te Hellevoetsluis, 
behoorende tot de reewerxen in Zuidholland, begr. f 710 per jaar 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het maken van de stations de Rijp en Schermerhorn 

aan den Tramweg Purmerend—Alkmaar en h"t makeu vao den 
houten onderbouw voor eeu ophaalbrug eo den onderbouw met 
metalen bovenbouw vau l i vaste bruggen ten behoeve van den 

Tramweg Purmerend—Alkmaar. Langste voor: Stationsgebouwen, 
C. Schiere te Boornbergum voor f 80S5; Bruggen, C. Gijzelaar te 
Medemblik voor f 90960. 

Arnhem. Het verrichten van eenige verbouwingen eo vernieuwingen 
aan- en het maken van gat- en waterleidingen in het huis aan 
de Koningstraat no. 38. Laagste J . de Ruijter voor f 9740. 

Delft. Bet bouwen van 3 scholen op een terrein aau de Zuider
straat. Laagste F . W. Geurden te Apeldoorn voor f 37.090. 

Enschede. Het verbouwen van een woonhuis. Laagste H. Mas
tenbroek co W. Hartman aldaar voor f 1400. 

's-Gravenhage. 1. Het herstellen en verbeteren van rijkstele
graaflijnen tusschen Utrecht en Zwolle. Laagste H . Romein te 
Schiedam voor f 997; i. het herstellen en verbeteren vau rijks-
telegraaflijnen tusseben Utreobt en Ede. Laagste W. van Dijk te 
Utrecht voor f 1190. 

Steenbergen. Het bouwen een post- en telegraafkantoor 
enz aldaar. Laagste C. Raats aldaar voor f 19678, gegund. 

T i e l . Het driejarig onderhoud van den gecombineerden grindweg 
Tiel-Buren Culemborg. Laagste H. van Duetekom te Zoelmond 
voor f 13114, gegund. 

Vlissingen. Het maken en leggen van 194 M. cement riool, groot 
iu den dag 0.60 bij 0.90 M . met deszell's ruimgateu en vertakkingen. 
Laagste P. van Beers aldaar voor f 9790. 

Zieriksee. Het afbreken eo opnieuw weder opbouwen van den 
bovenbouw der ophaalbrug over de Oude Haven te Zierikzee. Laagste 
I. van der Valk Lz. aldaar voor f 3911, gegund. 

A D V E R T E N T I E N. 

M A i\ N II E I M E R 

Portland-Cement-Fabriek 
FABKIEK 

MANNHEIM, 
Opgericht 

1861. 

I 

FABKIEK 

WEISENAU 
li M a i n / . 

Opgericht 
1864. 

Levert haar beproefd en voortreffelijk 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin
dend, onder garantie van de grootste 
bindkracht, gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijks meer dan 450.000 
vaten. 

HOOFD - VERTEGENWOORDIGERS 
voor de Znidelijke Provinciën: 

W e d . A . T e r k u h l e & van S w i j n d r e g t 
R o t t e r d a m . 

Voor de Noordelijke Provinciën: 

DE BEER & LEHREN, 
A M S T E R D A M , ( 6 0 ) 

H A N D E L A R E N in 

Marmer en Bouwmaterialen. 

AUGHIT1.AYM 
en L I J S T E N , 

volgens b e s t a a n d of op tegeven 
profiel, levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

K. W. ROGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profiel teeken ingen en Prijscourant op 
aanvraag gratis. ( 8 0 ) 

PULFORD's MAGbSEETVERF 
wordt vervaardigd in alle kleuren en is de beste verf voor ijzer, hout en steen. 

Voor ijzerwerk is het bewijs geleverd dat geene betere verven bestaan. 
Na velerlei proefnemingen en het meest scherpe onderzoek, gedurende 5 jaren 

(1863—1868) werd deze verf definitief door het Engelsche Gouvernement 
aangenomen en is sedert in alle Engelsche depóts onafgebroken in gebruik. 

De Groote Westersche Spoorweg-Maatschappij gebruikt deze Verf sedert 25 jaar 
en de Groote Noorder Spoorweg sedert 20 jaar voor al hare bruggen, wagens enz. 

De Groote Blackfriarsbrug te Londen is met PULFORD's VERF beschilderd. 
Het was de eenige verf, van de 48 soorten die werden beproefd, 
welke door de Ingenieurs van dit meesterwerk werd goedgekeurd. (79) 

PROEF BUSSEN a f 1.50, f 3.— en f 6 . — franco station Vlissingen. 
Oeneraal Agent voor Nederland: 

J . P. LAERNOES Pzn., 
te Vlissingen. 

Agent voor Amsterdam en Omstreken: 
B. D E K A M Jzn., 

20 Ruijschstraat. 

LEONARD SLIGCHER, fflonnickendam. 

Mm* 

i 1 v 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
Uitmuntend fabrikaat en billijkt' prijs. (76) 
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DE GROEVEN 
VAN 

J. M EU RIJS 
te Andemaeh a/d Rijn, 

leveren sedert 1 8 5 1 : (8) 

1a AndernachscheTras 
en Trassteen 

op strengste keur verder: 
DRIJF- of Z W E M S T E E N ; L A 

V A G R O T S T EEN beste en goedkoop
ste SIERSTEEN voor Tuinen,Terrassen, 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz 

P . D O L K & ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

BOTTERDAM. 

M O U S S E L I N E N G E K L E U R D - , 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carri-, 
RUW S P I E G E L - , 

WIT- , KRISTAL- , BROEI en M E L K -

C i T„ A S . 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere ROZETTEN en 

RANDEN. 
GEBOGEN G L A S en D A K P A N N E N . 

Lenzen- in Patrijspoortglazen 
( 6 7 ) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS 

Alle soorten van 

Z A G E N 
611 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in aejijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D.DoMINICUS&Só'HNE, 
te B e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n ( R h e l n l . ) 

Gevestigd in 1822. (35) 
VMM?" Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wij U crafts en franco toezenden. 

KONNED G R O F S M E D E R I J , 
L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

S C H E E P 8 B 0 U W W E R F 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

StoombooteR-, Bagger-GR 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeêwerken, 
A N K E R S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met certificaat van Lloyd's 

en Bureau Veritas. 

VOCHTIGE MUREN. 
De sterkste proef die denkbaar is, 

geslaagd met P U L F O R D 8 V E R F . 
Eene oppervlakte in de KAZEMAT

TEN onder den Zeedijk te Flissingen, 
blijft tegen alle verwachting na gebruik 
van PULFORD'S V E R F droog en 
kan beschilderd of gewit worden. 

In gebruik bij het Engelsche Gou
vernement. 

Beteugelen van muren voor het be
hangen, vervalt bij gebruik dezer VERF. 

Is beter dan menie voor het 
verven van Balken, Ijzerwerk, enz. 

Oeneraal Agent voor Nederland: 

J. P. LAERNOES Pzn, 
V l i s s i n g e n . 

Agent voor Amsterdam en Omstreken: 

B. DE KAM Jzn, 
20 Ruijschstraat. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

ONZE B O U W M A T E R I A L E N , 
beschreven door 

•T. A-. v a n d e r K L l o c 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid f18.—. 
gebonden „ 21.50. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E P R I J Z E N . (73) 

8. B R U I G O M , 
ABUHEM. 

B E O O R D E E L I N G E N . 

M e t groote u i t v o e r i g h e i d en voorl iefde teekent de schr i jver het s teenbakkersbedri j f 

met a l de daartoe noodige w e r k t u i g e n , b l i j k b a a r met het oog op aankomende industr iee len, v o o r 

w i e n h i j z i j n boek even goed heeft geschreven als voor b o u w k u n d i g e n , iets wat laatstgenoemden 

moeten bedenken, i n d i e n hen dat wat te u i t v o e r i g v o o r k o m t en t i j l iever een meer vergel i jkende 

b e s c h o u w i n g v a n bouwmater ia len hadden gewenscht, w a t men echter moet erkennen, dat z i jn 

eigenaardige moeie l i jkheden heeft. 

V o o r hem die i n Indiü echter d i k w i j l s z i j n eigen m a t e r i a a l moet zoeken o f v e r v a a r d i g e n , z a l 

daardoor d i t boek menige nutt ige a a n w i j z i n g bevatten. 
J u i s t de onbevooroordeelde onderzoekingen, d ie den heer V a n der K l o e s g e m a a k t 

heeft op 1 tt gebied der bouwmater ia len, m a k e n z i j n boek be langr i jk 
(Bouwkundig Weekblad.) 

. . . . Wij durven dit werk dan ook gerust aan a l l e n , die iets met bet b o u w v a k hebben 

uit te staan, aanbevelen. Allen zullen er ongetwij feld n u t u i t t r e k k e n 
(Algemeen Nederlandsen Advertentieblad.) 

HH. BOUWKUNDIGEN. 
Een JONGMENSCH van b u r g e r 

fam., met uitgebreide vakkennis, 
wenscht als 

d e e l g e n o o t 
in een g o e d b e k e n d s t a a n d e 
TIMMERZAAK of aanverwanten 
te worden opgenomen. Bij voorkeur in 
zoodanige waar gelegenheid bestaat de 
zaak later geheel overtenemen. 

Franco brieven letter II, aan het 
Bureau van dit blad. 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze OLIEVERF is geheel gereed 

voor het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zjj is gemakkelijk in het gebrnik, 
duurzaam en goedkoop. 

Staalkaarten en attesten gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK .KRAAIJENBURG", 
( 7 0 ) I I i j s w i j k / . I I . 
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CARBOLIMUM 
„Van Baerle", 

E E N I G E A G E N T E N voor 
Nederland en Kolon iën: 

G. M. BOKS Co., 
A M S T E R D A > I . 

V E R F W A R E N , 
(5) * - u z . 

D E L I N T & ^ R D T T W . 
NIEUWE HAVEN N°. 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
'59) Vraag dessins enz. 

C a o u t e h r a c T n G n ^ P e r o b T F a b r i e k | A R C H I Ï E C T U R A . 
„ S I N T J O R I S " 

B A K K E R k Z O O N , - R i d d e r k e r k , 
v e r v a a r d i g t a l l e s o o r t e n VERPAKKING, K L E P P E N en B L A D E N 
voor Stoom-, Water- en andere Machines, ZUIG-, PERS- en STOOMPIJPEN, 
VELOCIPEDE-, RIJTUIG-, BILJART- en LINTZAAGBANDEN, TRAMBUFFERs) 
PAARDENHOEF-BUFFERS en RANDEN, MATTEN (in verschillende soorten) 
met naam en op maat, HOSPITAALDOEK, om kinder- en ziekbedden rein te 
honden, TOCHTBAND voor deuren en ramen. 

R e p a r e e r t en f a b r i c e e r t WRINGROLLEN, enz. enz. Bekroond 
met Zilver, te Amsterdam 1883, en door de Maatschappij ter bevor
dering van Nijverheid 1885. (38) 

i tó 

Groote voorraad. 
V A N 

STALEN BALKEN 
in alle courante profiele 
op lengten van f. tot 
12 Mr., opklim 
mende met \ \ V 

Q ! ' ^ ^ W e g e n s 
mmm^^het grootere 

draagvermogen 
nnnen lichtere pro-

len in. staal gebezigd 
worden, waardoor stalen 

bulken voordeeliger in het ge
n-nik zijn dan ijzeren balken. 

H- E. OVINC Jr., (74| 
74 Haringvliet, R O T T E R D A M 

PORTLAND CEMENT, 
„JOSSOK Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 118 
a AMSTERDAM, A . E . B R A A T .Fokki-

Simonzstraat 74. (66) 

~JAN HAMER&Co. , 
Heerengracht 583 bij de Utrechtsche straat, 

A M S T E R D A M . 

Verstrekken plannen en belasten zich 
met de uitvoering van C O M P L E T E 
„INSTALLATIE" voor 

ZUIVELBEDRIJVEN 
en andere 

Fabrieks-lnrichtingren. 
REFERENTIES van reeds uitgevoerde 

INS TALL AT IE"S van verschillenden aard 
worden op aanvrage verstrekt. (63) 

1 T T T T T T T T T T T TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTrTTT 

I 

T T T T T T T T I i m 

K 0 M » B 1 E K I F A I T 
j 

O T D d e r i o e l ^ D a T t noe tc t l e -D 
bouiDro&teTiade'rD, üerf> 
roaiCJ?i?3eoLieü( e^. 

— -

Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 
TECHNISCH GEDEELTE. 

A . i i . i t . n i i . ii ia dit blad kosten van 1—6 regels 
00 cents, iedere regel meer 10 cents. Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgevers i 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

A l l o iMlverteniian in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden « r a t i » geplaatst in O E A M B A C H T S M A N , Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Smeden, 
Ververs, enz. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

H A R D S O L D E E R S E L S V O O R M E S S I N G . 
(Naar het Dnitsch van R. SCHWIRKUS te Charlottenburg). 

(2e vervolg.) 

4. Aanwending der hardsoldeersels op verschillende 
soorten van messing. 

Om vast te stellen of de samenstelling van het messing 
uit den handel werkeljjk van zoo ingrijpende beteekenis is 
voor de hardsoldeertecliniek, werden negen verschillende, 
gewone soorten van messing aan de soldeerproef onderworpen; 
de smel tjjden ervan werden ter controle vooraf bepaald. 
Er werden moeieljjk smeltbare soldeersels met afnemend 
kopergehalte verwerkt en wel telkens een hardsoldeer voor 
al de negen messingsoorten. No. 1 tot 3 zijn messing-zink-
soldeersels, terwijl 10 tot 13 uit koper en zink werden 

De in tabel 1 vermelde resultaten beantwoorden, zooals 
vooruit te zien was, aan de verscheidenheid der bepaalde tjjden 
van smelting No. I bleek slechts voor twee, No. 2 slechts 
voor vijf soorten messing bruikbaar. Eerst No. 3 levert 
een voor alle soorten van messing even gunstig resultaat 
op. De uitkomst zou beter zijn geweest bjj gebruik van 
het lichtst smeltbare messing voor de bereiding van het 
soldeer, terwijl omgekeerd het moeieiykst smeltbare messing 
een ongunstiger resultaat zou opgeleverd hebben. Dienover
eenkomstig kan hardsoldeer uit messing en zink alleen uit 
het te soldeeren messing zelf in de juiste verhouding bereid 
worden. Groote fabrieken van metaalwaren, die hun messing 
en hardsoldeer steeds van eene en dezelfde fabriek betrekken, 
zullen, aangezien het hardsoldeer van het daar gefabriceerde 
messing wordt bereid, over het algemeen het minst van de bereid. 

T A B E Ui 1. (*) 
(*) „ A a n de grens" beduidt dat het messing geene sterkere verhitting meer had kunnen verdragen. 

M E R K . 

(t) 
Smelttijd 

No. 1. 
87 dl.i. 
messing, 

No. 2. 
81 «Un. 
messing, 

No. 3. 
TT dln. 
messing, 

No. 10. No. 11. 

ui dln. koper. 56 dln. koper, 

No. 12. , No. 13. 

• I dln, koper, 16 'Un. koper. 

18 dln. zink. l!i dln. zink. 22 dln. zink 
uk. 44 zink. '10 zink. 64 

16.2 15 14.8 lil.2 19 15.<; 14.8 

Neue Berliner Messing-
werke. 

Engelsch messing (JKXS 
MÜLLKK SöttsK Hamburg) 

BASSK & SI'.LVE, Altena. 

K . & G. Sl'HMOKTXK, 
Menden. 

Ebbinger Messingwerke. 

JULIUS AUGUST EUBSLOEH, 
Barmen. 

Ulmer Messingwerke (MAX 
KOCHIUS, Berlin S.) 

Dürener Messingwerke. 

Silcksische Messingwerke, 
Auerhammer. 

f Ia halve seconden. 

16.8 

17.2 

17.6 

18.8 

18.8 

19.4 

21 

22.6 

23 

Verbrand. 

Verbrand. 

Verbrand. 

Verbrand. 

Aan de 
grens. 

Aan de 
grens. 

Aan de 
grens. 

Goed. 

Goed. 

Aan de 
grens. 

Aan de 
grens. 

Aan de 
grens. 

Aan de 
grens. 

Goed. 

Goed. 

Goed. 

Goed. 

Goed. 

Goed. Verbrand. Verbrand. 

Goed. Verbrand. Verbrand. 

Goed. Verbrand. Verbrand. 

Goed. , Verbrand. Verbrand. 

Goed. Verbrand. Verbrand. 

Goed. Verbrand. Verbrand. 

Goed. Verbrand. Verbrand. 

Goed. 
Aan de 

g r e n s . 

Aan de 
grens. 

Goed. 
Aan de 
grens. 

Aan de 
grens. 

Verbrand. 

Aan de 
grens. 

Aan de 
grens. 

Aan de 
grens. 

Aan de 
grens. 

Aan de 
grens. 

Aan de 
grens. 

Aan de 
• grens. 

Aan de 
grens. 

G o e d . 

Goed. 

Goed. 

Goed. 

Goed. 

Goed. 

Goed. 

Goed. 

Goed. 
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T A . B E L 3 . 

z 
2 e 
c 
5>r 

S A M E N S T E L L I N G . 

((.lewichtsdeelen.) 

4> .-ü 

— a 

•2 ^ 

35 

1 87 -

2 S 1 — 
77 — 

13 — 
19[ — 
23: — » 

(*• 

4 76 — 24 -
5JJ74'—26 — 
671j- |29 
7 69 —131 
8 64—136 

9 5 9 , - 4 1 — — 
— 61 39 
— 56 44 
— 51 4U 
— 46 54 

— 45 55 

10 
11 
12 
13 
(•) 
14 
15Ü—,33.67: —I — 

3 
•w .2 
o S 

° 

i _ L _ 

U l T K K L I J K E 

K L E U R 

(ongeveer.) 

VASTHEID 

VAN 

KOKRKL. 

RESULTATEN 

BIJ HET 

SOLDEERKN VAN 

MESSING. 

GRAAD VAN 

SMELTBAARHEID. 

g 55 
2 3 
S § 
a S 
ï 1 

00 

3 s 

Messing geel. 
Donker geel. 

Roodgrauwgeel. 

Roodgrauw. 
Helder roodgrauw. 

Geelgrauw. 
Grauw. 

Helder grauw. 

Halfwit. 

Zacht, in 

hardheid 

toenemende. 

/ 
Brokkelig. 

Springt onder 
den hamer. 

Stuk te wrijven 

Messing verbrand, 
'Aan de grens. 
Goed gevloeid. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 

Zacht, in 
hardheid 

toenemende. 

16 
17 

is 
19 
20 

69 — 
7 4 -

70 -
64 — 
6 8 1 -

21:77 
22 8 0 

23 

24 6 
30 6! 
23 9 

13 10!-
4 16 

Middelsoort geel.1 

Geelgrauw. 
Helder geelgrauw.i 

Grauwgeel. 

id. 
Donker grauwgeeltStuk te wrijven. 

Brokkelig. 
Springt onder 
den hamer. 

Stuk te wrjjven. 
id. 

Tot poeder te 
wrjjven. 

id. 
id. 

Messing verbrand, 
id. 
id. 

Goed gevloeid 

id. 
id. 

Zeer langzaam smeltbaar 
id. 

Langzaam smeltbaar. 

id. 
id. 

Goed smeltbaar, 
id. 

id. 
Licht smeltbaar. 

Zeer moeieljjk smeltbaar, 
id. 

Zeer langzaam smeltbaar, 
Langzaam smeltbaar. 

id. 
Goed smeltbaar. 

M a t e r i a a l i ' 3 S 

16.2 
15 

14.8 

14.8 
14.2 
14 
14 

13.9 
13.2 
19.2| 
19 • 

15.6[ 
14.8 

14.5 
14 ' 

HAMERBA.VHHKID. 

der 

PUP-

•'ga 
%«." 
I I v. ~ 
w SC 

Koper. 
Messing, 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 

Koper. 
id. 
id. 

Messing. 

id. 
id. 

10 
10 

11.25 

1 1.25 
11.25 
11.25 

10 

8.75 

2 I 

2 I 

2>/ 

2 ' / 

2>/J 
2 V 

1' 

1 
— I 0| 
10 |~2 | 
10 2 
10 I 2 

12.5 3 

11.25 2 7 | 

- i o r 

Grauwgeel, 
id 

Helder grauwgeel 
Witgrauw. 

id. 

id. 
id. 

Gevloeid. 

id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 

Langzaam smeltbaar, 

id. 
Licht smeltbaar, 

id. 

Snel smeltbaar. 
Licht smeltbaar, 

id. 

14.61! Messing. 

14.4H 
12.8 
13.2 

12 
13.2 
12.6 

id. 
id. 
id. 

id. 
id 
id. 

10 

I 8.75 

O j 
0 

0 
0 
0 

72 26 3 — 

48 lit 3 — 24 
25 — 57 28 15 

26 
27 

28 
29 

60 20 20 
5 7 2'.) — 

20 30 50 
83J 

30 

31 
32 
(.)! 

3 3 

34: 
351 

36 
(t)j 
37 
(f) 
38; 

11 

17 

— 72 18 

78J— 18 4 
— 43 48 9 

— 53 45 0.5 
— 53 45 1.5 0.5 
—'44 51,3.5 1.5 
— |33|5lj— — J 2| — 

Geelgrauw. Zacht- Messing verbrand. 

Helder geelgrauw.i id. Goed gevloeid. 
Helder grauw. | Tot poeder te 

wrjjven. id. 
id. Stuk te wrjjven.! id. 

Buitengewoon moeielijk 
smeltbaar. 

Goed smeltbaar. 

Moeieljjk smeltbaar, 
id. 

24 
13.6 

11.8 
11.4 

Koper. 8.75 I l'/l 
Messing, 8.75 j l 1 / ! 

id. 
id. 

— I 0 

— I 0 

14 

Fransch messingsoldeer. 

Soudure blanche. 

Donker grauw, 

id. 

Helder grauw, 

id. 

Groengeel. 
Donker geel. 

Middelsoort geel. 
Donker geel. 
Blauwgrauw. 

Geelwit. 

Goudgeel. 

Wit. 

Springt onder 
den hamer. 

Stuk te wrjjven. 
Tot poeder te 

wrjjven. 
Eenigszins 

broos brokkelig 
Zacht, 

id. 

ld. 
id. 
id. 

Stuk te wrjjven. 

Zacht. 

Tot poeder te 
wrjjven. 

Goed gevloeid, 
id. 

id. 

Messing verbrand, 
Goed gevloeid, 

id. 

Messing verbrand, 
Aan de grens. 
Goed gevloeid, 

id. 

Messing verbrand 

Goed smeltbaar. 
Zeer snel smeltbaar. 

id. 

Zeer moeieljjk smeltbaar. 
Zeer langzaam smeltbaar. 

Licht smeltbaar. 

Zeer langzaam smeltbaar, 
Langzaam smeltbaar. 

Goed smeltbaar. 
Zeer snel smeltbaar. 

Zeer langzaam smeltbaar, 

Goed gevloeid. | Goed smeltbaar. 

13.8 
10.2 

10 

19.2 
15.2 
13 

15.2 
14.2 
13.8 
10.4 

15.7 

Messing, 
id. 

id. 

Koper. 
Messing, 

id. 

Koper. 
id. 

Messing, 
id. 

Koper. 

13.6; Messing 

— 0 

_ 0 

— 0 

8.75 j l 1 / 
25 8 
15 4 | 

11.25 2 1 / ) 

8 . 7 5 ! i ' /r 

8.75 1VI 
0| 

15 

(*) ProelWngsels . 

( t ) Uit de Ulmer Messingwerkcn. 

algemeene moeieljjkheden te ljjden hebben, hoewel de klach
ten over onvoldoende hardsoldeersels voor messing ook daar 
nog talrijk zjjn. Kleinere werkplaatsen, die noch de herkomst 
van haar messing, noch die van het hardsoldeer kennen, 
hebben er grooten last van. 

Nos. 10 en 11 zjjn voor messing, van welke soort ook, 
onbruikbaar. No. 12 kan alleen voor zeer moeieljjk smelt
baar messing, zoo als dat uit Duren of het Saksische be
nuttigd worden; eerst No. 13 is voor alle soorten even 
goed bruikbaar. Niettemin is dit toch nog zoo moeieljjk 
smeltbaar, dat men met het oog op steeds zekere uitkomsten 
met het kopergehalte nog verder, b. v. tot 33 of 35 ° / 0 

dient terug te gaan. Zulk een soldeer is echter, altjjd in 
de onderstelling dat er niet alleen blik, maar ook massieve 
stukken mede gesoldeerd moeten worden, die later sterk ge
hamerd of gericht moeten worden, niet sterk genoeg, zoo
als uit tabel 2 bjj No. 14 uit het gebrek aan hamerbaar
heid duidelijk wordt. Hardsoldeersels met 45 tot 50 "/„ 
kopergehalte bezitten voor minder te ljjden hebbende sol
deeringen voldoende vastheid, maar zjjn over het algemeen 
te moeieljjk smeltbaar. 

Uit het resultaat met de hardsoldeersels Nos. 2 en 3 
verkregen is overigens de scherpe grens van het geoorloofde 
kopergehalte duideljjk zichtbaar. No. 2 bevat slechts ongeveer 
3 u / 0 koper meer dan No. 3 en toch is het eerstgenoemde 
enkel nog voor de moeieljjkst smeltbare messingsoorten te 
gebruiken. 

Toelichting tot tabel 2. 
De hardsoldeersels zjjn, voor zoover dit mogeljjk was, 

naar hunne samenstelling gerangschikt en de proefmengsels 
op hunne plaats daartusschen gevoegd. Deze laatste hadden 
alleen ten doel den invloed van geringe wijzigingen in de 
samenstelling aan te toonen. 

Bjj de resultaten der soldeerproeven valt in het oog, dat 
eigenlijk slechts weinige der soldeersels, strikt genomen niet 
meer dan 8, te moeieljjk smeltbaar en voor messing volko
men ongeschikt zjjn. Dit is te verklaren uit de omstandigheid, 
dat, zooals reeds vermeld werd, hetzelfde messing voor de 
pijpen en de soldeersels werd gebezigd. Ander messing in 
de soldeersels zou ook hier geheel andere resultaten gegeven 
hebben. Bjj de opgaven omtrent de hamerbaarheid bemerkt 
men, dat deze niet, z<ioals men zou vermoeden, met het 
kopergehalte toeneemt, maar dat zjj van een bepaald meng
sel uit naar boven en naar onder afneemt Bjj de messing-
xink-reeks springt dit zeer duideljjk in het oog; de 
grootste hamerbaarheid ligt daar tusschen No. 3 en No. 
6 met achtereenvolgens 52 en 48 ° / 0 koper. Bjj de koper-
zink-reeks toont No. 13 met 46 °/n koper de 
grootste rekbaarheid. Soldeersels met meer dan 65 ° / D 

zinkgehalte kunnen niet meer als voldoende hamerbaar gelden. 
Daar ook van de geiingste soldeeringen een zekere graad 

van vastheid geeischt moet worden, zoo is als laagste grens 
der hamerbaarheid de Hens-breedte van 0.75 mM. volgens 
de verrichte proeven vastgesteld als noodig voor soldeeringen 
In koperslagers-werkplaatsen. De meeste hamerbare soldeer
sels gaan niet verder dan de flensbreedte van 10 mM; dit 
's op het eerste gezicht in het oog vallend, daar juist deze 

soldeersels der messing-zink en der koper-zink-
reeks door de koperslagers verwerkt worden. Deze en 
dergeljjke blikwerkers, die het werk aan de gesoldeerde 
voorwerpen met den hamer voltooien, gloeien echter hunne 
door het hameren hard geworden stukken werk uit, 
om ze voor de verdere bewerking weder zacht te maken ; 
zjj geven dus aan het hard gehamerde soldeer zijne oor
spronkelijke taaiheid weder terug. De instrumentmakers ha
meren daarentegen de door het soldeeren zacht geworden 
voorwerpen hard en dicht en verwerken ze zonder uitgloeien 
in harden toestand. De eerstgenoemde ambachtslieden soldee
ren meest blik, dat lichter aan den hamer toegeeft dan inas.sief 
metaal, welk laatste bjjna uitsluitend door instrumentmakers 
wordt verwerkt. Dit is ook de reden, waarom de laatsge-
noemden met een betrekkelijk moeieljjk smeltbaar soldeer 
niet met zekerheid kunnen werken. 

Van de onderzochte 38 hardsoldeersels vallen er op het 
punt van bruikbaarheid op messing 14, wegens te geringe 
hamerbaarheid of volslagen gebrek daaraan, geheel weg. 
Het zjjn alle licht tot zeer snel smeltbare soldeersels en 
wel de Nos. 9, 15, 18—22, 25—29, 36 en 38. Als te 
moeieljjk smeltbaar zjjn met inachtneming van alle omstan
digheden diegene erkend geworden, waarvan de tijd van 
smelting meer dan 14 halve seconden bedraagt. Daartoe 
behooren Nos. 1—5, 10—14, 16, 17, 23, 30, 31, 33, 
34 en 37. Als afdoende voor de beoordeeling dezer 
hardsoldeersels gold, behalve het voor messing in het algemeen 
te hooge smeltpunt, te traag vloeien en gemakkelijk oxy-
deeren in het vuur. 

Van de overblijvende 6 soldeersels, die nu de eigeljjke 
messingsoldeersels moeten vormen, vallen weder de Xos. 6, 
7 en 8 weg, daar messing voor de bereidiug ervan moet 
gebezigd worden. Bovendien is het te betwijfelen of hunne 
hamerbaarheid evenzoo gunstig zou uitvallen, als er ander 
messing toe verwerkt werd. Nos. 24 en 26 zjjn niet hamer-
baar genoeg; zoodoende blijft er van al de onderzochte 38 
hardsoldeersels maar één over, dat werkeljjk aan alle ver
eischten voldoet. Dit is het weinig bekende, maar toch in 
menige werkplaats met het beste gevolg verwerkte soldeer 
No. 32 met zilver erin. Het is voor alle soorten van messing 
volkomen licht smeltbaai genoeg; zjjne hamerbaarheid over
treft de gebruikelijke soldeersels met het dubbele. Het op 
geljjke wjjze samengestelde, weliswaar te moeieljjk smeltbare 
soldeer No. 31 vertoont eene geheel ongewone en onver
wachte rekbaarheid; op grond van deze voortreffelijkheden 
zjjn met zulke soldeersels verdere proeven verricht. 

(Wordt vervolgd) 

E L E C T R I S C H E V E R L I C H T I N G V A X 
RIJTUIGEN. 

Volgens JJingl Pol. Jonrn. moet het gelukt zjjn eene 
handige en doelmatige inrichting uit te denken voor de 
electrische verlichting van rjjtuigen. Vier in eene 48 cM. 
lange en 20 cM. hooge en breede kist opgeborgen verzamel-
batterjjen van te zamen 20 KG. gewicht, onder den bok 
geplaatst, vormen de lichtbron, die de beide lantaars aan 
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aan weerszijden daarvan en eene lamp ter sterkte van 4 
kaarsen binnen in het rijtuig: 12 uren lang; kan voeden. 
Voor binnen zijn tweeërlei soorten van lampen in gebrnik, 
de eene, op de plaat van den omschakelaar bevestigd, neemt 
den electrischen stroom opr door een buigzamen draad en 
kan op elke willekenrige plek, waar een haak voorhanden 
is, daaraan worden opgehangen; de andere op de manier 
der gaslampen in de spoorwagens aan de zoldering van 
het rijtuig aangebracht. De daaraan bevestigde metalen ring 
is aan den binnenkant, dus tegen de zoldering, van een 
spiegel voorzien en van onder met eene glasruit afgesloten. 
Tusschen spiegel en glasruit is de gloeilamp in drie spiraal-
veeren opgehangen, zoodat zij niet van het stooten van den 
wagen heett te lijden. Daar de geheele lamp slechts enkele 
cM. hoog of dik is, laat zij zich gemakkelijk achter het 
bekleedsel van het rijtuig verbergen. Met een dicht by de 
hand aangebrachten uitschakelaar, kan de lamp ten allen 
tijde aangestoken en uitgedaan worden. De beide lantaarns 
naast den bok zyn zoo ingericht, dat zy zoowel voor elec
trische verlichting als voor kaarsen te gebruiken zyn. De 
steel onderaan de electrische lamp heeft namelijk dezelfde 
middellyn als eene kaars. Aan weerszijden van den bok is 
eene uitschakelaar aangebracht, zoodat de koetsier van zijne 
plaats uit naar believen de lantaarns kan aansteken en 
uitdoen. De batterijen kunnen geladen worden zonder ze uit 
de kist te nemen. De bokkist is daartoe met een omscha
kelaar voorzien, waaraan de pooldraden gemakkelyk aan te 
sluiten zyn. 

I N G E Z O N D E N S T O K K E N . 

Genemuiden, 15 October 1894. 

Dm heer J . A . VAN DER KLOES te /Jelft. 

Verleid door Uwe mededeeling betreffende politoer en het 
politoeren, ben ik zoo vry Uwe meening te vragen aangaande 
het glad maken van meubelen, b. v. een tafel, door middel 
van het opwrijven met olie. 

Een tafel vroeger gepolitoerd, door eenige jaren gebruik 
er minder goed uitziende, werd eenigen tyd gewreven met 
ongekookte lynolie. 't Aanvanklyk resultaat was bevredigend, 
de tafel begon er goed glanzend uit te zien, doch blyft tot 
heden (ongeveer 8 weken na aanvang der bewerking) als 
lastigs, gebrek iets kleverigs behouden, waardoor voorwerpen, 
die eeoigen tyd op de tafel blyven liggen, min of meer 
vasthechten. 

Met belangstelling eenige inlichting in ons weekblad 
tegemoet ziende. 

Hoogachtend, UEd. dw. dienaar, 
L. JONGEDIJK. 

Olietafels zyn waarschijnlijk uitgedacht door iemand, die 
de huisvrouwen aan het werk en in beweging, zy het ook 
zeer eenzijdige beweging, wilde houden, 't Gaat er mede 
als met tal van andere dingen, men meent, terecht of ten 
onrechte, der waarheid altyd nader te komen, maar bereikt 
ze nimmer. 

Wanneer eene nieuwe tafel van blank hout van tyd tot 
tyd met zeer weinig ongekookte lynolie ter dege wordt 
ingewreven, wordt zy, naar men zegt, altyd mooier, maar 
smeert men er eene enkele maal bij ongeluk een halven 
drnppel olie te veel op, dan gaat het werk weer hard 
achteruit. Dan meent men het met wat meer keeren oliën 
en wrijven er bovenop te helpen en ten slotte wordt het 
een rechte kleef boel. 

Door, zooals in Uw geval, eene tafel van reeds gepolitoerd 
hout met olie te gaan behandelen, wordt dit laatste einddoel 
langs korteren weg bereikt. Immers het laagje politoer, 
al is het ook ongelyk verdeeld en op zich zelf niet glad 
en glanzend, belet de olie in het hout te trekken, wat de 
eerste voorwaarde is voor goed oliewerk. 

Het stokje over politoer in ons No. van 6 dezer heb ik 
uit het Dnitsch vertaald, in de hoop dat de eene af andere 
deskundige daarover zijne meening eens zou bekend maken. 
Ik ben zelf van dit werk niet meer op de hoogte. 

In vroegeren tyd kocht men om te politoeren schellak, 
loste dat op in alcohol, doopte er een dotje watten in, 
wikkelde dat in een linnen lapje en deed er van buiten 
een druppeltje olie op. Dan wreef men daarmede zacht 
drukkende over het te politoeren hout en, als men er slag 
van had, om de juiste verhouding tusschen olie en schellak 
in acht tenemen, kreeg inen met veel geduld werkelijk 
goed werk. 

Enkele jaren geleden was ik voornemens, ook naar aan
leiding van correspondentie in dit blad, het bytseleu en 
politoeren van hout eens degelijk in studie te nemen. Ik 
kocht daartoe schellak, maar men stopte mij onder dien naam 
in een drogistenwinkel alhier eene soort van ontuig in 
handen, dat niet eens in alcohol oplosbaar bleek. 

Later vernam ik herhaaldelijk, dat zuiver schellak tegen
woordig moeielijk te krygen is, daar er schandelijk mede 
geknoeid wordt en dat de schrijnwerkers hun politoer nu 
kant en klaar van de fabrieken betrekken. Ik begreep eruit, 
dat het eigenlijk meer vernis dan politoer is en dat het 
lange wry ven, zooals men vroeger deed, nu ook veel te veel 
arbeidsloon zon kosten. Het „deftige" werk wordt tegen
woordig ook meer dof afgeleverd. 

Ik zou gaarne over dit onderwerp eens een opstel ontvangen 
van een Nederlandsch schrijnwerker eu houd my daartoe 
zeer aanbevolen. v. D. K. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

P. A. F. E M z . te U t r e c h t . Bij een te maken buiten
muur van 'drijfsteen {vakiverk) wensch ik gekleurde voi '"' 
toe te passen. Welke voeg- en metselspecie moet ik gebruiken 
opdat de kleur der voegen blijvend zij ? 

De metselspecie behoeft niet gekleurd te zyn. 2 kalk, 
1 tras, 3 tot 5 zand of 1 Portland-cement, 2 kalk, 10 zand. 

De voegen behoorlijk diep uit te krabben en vol te 
zetten met mortel van kalk eu baksteengmis, van het 
laatste zooveel als er in kan, zonder de specie al te rol 
te maken. 

De hoeveelheid baksteengmis zal van de soort der kalk 
«n ook van eigen korrelgrootte en hardheid athankelyk 
zyn. Door een weinig proefspecie is dit onmiddellijk uit te 
maken. Men neemt er natuurlijk niet van het zachtste rood 
voor. v. D. K. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

ANNKRVEENSCH K A N A A L , den 16 Oct: 94. 

Den Heer J . A. VAN DER KLOES, 

te Delft. 

Als abonné van Uw blad zou het my aangenaam zyn, 
van U te vernemen, hoe en op welke goedkoopste manier 
eene brandvrye kast moet ingericht worden, ten dienste van 
een nieuw te houwen gemeentehuis; door my is in het be
stek de grootte opgegeven: binnenwerks breed 2, diep 0,90 
en hoog 3 meter. 

Hoogachtend, 
B. B. 

Het metselwerk behoorlyk zwaar te maken, b. v. 2 l / a 

steen dik met eene spouw van 1ja steen wydte erin. Hard-
grauw of boerengrauw in Portland-cement-mortel van 1 
cement op 3 zand. 

De kluis zooveel dieper te maken, dat er twee stel gze-
ren deuren achter elkaar voor kunnen worden aangebracht. 
Voor de levering dier deuren liefst met eene specialiteit in 
brandkasten in onderhandeling te treden. v. D. K . 

Rotterdam, 23 Oct. '94. 

Aan een door my geplaatst en ontworpen uithangbord is 
een tonnetje, dat 's avonds dienst doet als lantaarn. Reeds 
meermalen is het glas, met beschilderd ornament, gesprongen. 
Zou dit zyn van de gasvlam, de werking van 't yzer of 
iets dergelijks, en wat zou daar aan te doen zyn ? 

Het omhulsel van voornoemd tonnetje bestaat uit goed 
plaatijzer. Koper was natuurlyk beter geweest, maar zou 
dit plaatyzer spoedig versleten zyn door de warmte der 
gasvlam, alhoewel er luchtgaten in zyn ? 

Met hoogachting en U voorloopig dank betuigend voor 
een antwoord in ons weekblad teeken ik 

Uw dw. dienaar, 
J . v. G. 

Als het glas behoorlyk los zit in het metaal, zal het er 
niet veel toe kunnen doen of dat yzer of koper is. Ver-
moedelyk zal de gasvlam te groot zyn voor den lantaarn; 
ook kan de vorm van den brander aanleiding geven tot 
plaatselyk te sterke verhitting van het glas. v. D. K. 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

M v \ M I vi. 29 O C T O B E R . 
Breda. 7 uur. De architect F. P. Bilsen, namens den heer J . 

A. Verdussea, iu zijn koffiehuis: het afbreken van bet pand 
geteekend D. no. 344, gelegen westzijde aan het Kasteelplein 
aldaai en hel daar ter plaatse bouwen van een stalling met 
afzonderlijk bovenhuis. 

St. Jacobl-Parochie (Fr.) 10 uur. Het gemeentebestuur van 
Het Bildt: het maken van overkappingen en het uitvoeren van 
verdere werken op de aan te leggen ascblanden te St. Anna- en 
St. Jacobi-Parochie, in 2 perc. 

D1NSOAU 80 O C T O B E R . 
Utrecht. 2 uur. De maatschappij tot exploit, van staatsspoor-

weren, aan het centraalbureau bij de Moreelscbe laan, bestek uo. 
669: het doen verboogeo en verlengen vnn de veelading en bet 
verrichten vin daarmede in verband staende werken in de Riet
landen op het station Amsterdam, begr. f 2800. 

DONDERDAU 1 N O V E M B E R , 
Onderdendam (Gron.) 11 uur. Het bestuur van het waterschap 

Hunsingo. in bet waterschapshuis: 1. het amoveeren van de raste 
buig genaamd Molentil aldaar en bet daarvoor in de plaats maken 
eener ijzeren draaibrug; 2. het amoveeren van de Temtil en eene 
landfcrug over het Temmaar bij Obergum en het mnkea eener 
kuustbaan daar ter plaatse met aaaboorige werken, aanw.'s morg. 
8 uur, aanvangende bij de Temtil. 

Rotterdam. 11 uur. De directeur der diiecte belastingen, in. 
voeirechten en accijnzen ten zijnen bureele: het onderhouden van 
en bet uitvoeren van eenige werken aan het gebouw der rijksbe
lastingen te Hellevoetsluis, van den dag der kennisgeving van de 
goedkeuring der aanbesteding tot eu met 31 Maart J 897, begr. 
f 5205. 

V R I J D A G 2 NOVEMBER. 
Amsterdam. 10 uur. De genie, op het bureel Plantage-Lijn

baansgracht 1: het wijzigen en maken van aardwerken voor de 
batterij bij den Jisperweg en nabij de batterij aan den Middenweg, 
onder het beheer der genie aldaar, begr. f 2LOGO, bilj. inzenden 
1 November nam. 3 uur. 

MAANDAU 5 N O V E M B E R . 
Amsterdam. 1.30 uur. De directie der Roll. IJz. Spoorweg

maatschappij, in het centraal personenstation, volgens bestek no. 
604: het- maken van een bouten dakbesckieting eu vau stormlatteu 
op de bekappingen van de locomotievenloods met reservoirgebouw 
op het station Hoek vau Holland, begr. f 260U. 

DINSDAU 6 N O V E M B E R . 
Groningeu. 3 uur. De genie, op bet bureau van fortificatiën in 

het hoofdwachthuis nl.lanr: het boawen van 4 woningen c. a. voor 
waschbazen op rijKs^rond, onder het beheer der genie te Zwolle, 
begr. I 14.500, bilj. inzenden op genoemd bureau. 

Vlaardingen. Het bestuur der Vlaardingsche waterleidin-maat-
schappij: het leveren en leggen van gegoten ijzeren buisleidingen 
en een zinker, ten dienste van boveagenuemd oestuur. 

WOENSDAG 7 N O V E M B E R . 
tironingen. 10 uur. De genie, op het bureau van den op

zichter van fortifieatiën in het hoofdwachthuis: het bouweu van 
een blok van 4 woningen c. a. voor waschbazen op rijksgrond te 
Groningen, onder beheer der genie te Zwolle, begr. f 14.500, 
bilj. inzenden uiterlijk C November nam. 3 uur. 

AFLOOP YAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het over 50 Meter verlengen van den loswal en 

het uitvoeren van grondwerken en klinkerbestratingen op bet 
stations-emplacement Bovencarspe!—Grootebroek, volgens bestek 
0U3. Laagste J. Bosman Gz. te Bovencarspel voor f 3043. 

Amsterdam, De vernieuwing der beschoeiing langs Damrak, en 
het bouwen van een nieuwe beschoeiing aan de Katterburgerkade 
enz. Laagste Pb. Kriekanrt aldaar voor f 2860. 

Amsterdam. Het maken vsn een houten walbeschoeiing aan 
de terreinen langs het Wilhelminagasthuis. Laagste 11. J. Meekers 
aldaar voor f 2376. 

Amsterdam. Het verbouwen van het belastingkantoor Swelinck-
straat. Laagste H. C. Dorlas aldaar voor f 2976. 

Amsterdam. Het wijzigen en maken van aardwerken voor het 
fort bij Edam. Laagste A. Bos te Helder voor f 22.127. 

Haarlem. Het maken van een ijzeren lichtopstand op den kop 
van den dam te Schellingwoude, bestek no. 207, dienst 1894. 
Laagste J. H. M. Terwindt te Amsterdam voor f 3338. 

Maassluis. Het bouwen van een woon- en winkelbuis aaa de 
Noordvliet Nz. Laagste voor timmerwerk P. van Balen aldaar 
voor f 1705; voor metselwerk M. Goozen aldaar voor f 1765. 

Rotterdam. De bouw van eeu dubbel en enkel pand san de 
Mauritsstraat aldaar. Laagste N. Pons Sr. aldaar voor f 22.500. 

Rotterdam, liet gemeentebestuur: het bouwen van eene school 
aan de Gaffeldwarsstraat. Laagste VV. van Leeuwen Jr. te Rotterdam 
voor f 37990. 

Vlissingen. Het herstellen van het dak der voormalige kazerne 
Westdijk aldaar. Laagste Feij eu Stroo aldaar voor f 3100. 

Zut feu. Het bouwen van een schilderswerkplaats. Laagste H. J. 
Mulderijc te Vierakker voor f 4310. 
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A D V E R T E N T I E IV. 

en ElectFtscfie O F T E N , 
F R E D . S T I E L T J E S & Co . , 

(78) Keizersgracht 748, 
P. DOLK & ZOON. VOCHTIGE MUREN 

Amsterdam. 

Spiegel- en Vensterglas, 
ROTTERDAM. 

M O U S S E L I N E ^ G E K L E U R D - , 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - . 

W I T - , KRISTAL- , HBOKI en M K L K -
O A S. 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

RANDEN. 
GEBOGEN G L A S en D A K P A N N E N . 

Lenzen- >n Patrijspoortglazen. 
(67) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF,DAGLICHT-REFLECTORS. 

De sterkste proef die denkbaar is 
geslaagd met P l U O I t l » S VERI 

Eene oppervlakte in de KAZEMAT
TEN onder den Zeedijk te I lissingen 
blijft tegen alle verwachting na gebruik 
van PULFORD'S V E R F droos en 
kan beschilderd of gewit worden. 

In gebruik bjj het Eng. Gouvernement 
Beteugelen vau muren voor het be

hangen, vervalt bij gebruik dezer V E R F 
Is beter dan menie voor het 

verven van Balken, Ijzerwerk, enz. 
Proef bussen ad f 1.50,13.- en f 6 . -

Gcneraal Agent voor Xe/Ierland: 

J. JP. LAERNOES Rzn, 
V I i s s i II ge I I . 

Agent voor Amsterdam m Omstreken: 

B. DE KAM Jzn, 
Ruijsehstraat 20. 

Groote voorraad 
V A N 

STALEN BALKEN 
i n a l le courante profieler 

op lengten v a n 6 to( 

12 M r . , o p k l i m 

mende met 

!egens 

het grootere 

igvermogen 

k u n n e n lichtere pro-

len i n staal gebezigd 

worden, waardoor Stalen 
bulken voonleel iger in het ge

bruik z i jn d a n ijzeren balken. 

H- E. OVING Jr., m 
74 Haringvliet, B O T T E R R A M . 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

ONZE BOUWMATERIALEN, 
beschreven door 

«T. A.M v a n d e r K l o e s , 
L e e r u u r aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Corn pleet ingenaaid f18.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

L E I D E N . 

I I I . O I I H I I I ; I ; I . I \ <. i; \ . 

. . . . M e t groote u i t v o e r i g h e i d en voorliefde teckent de schr i jver het steenbakkersbedri j f 

met a l de daartoe noodige w e r k t u i g e n , b l i j k b a a r met het oog op aankomende industr ieelen, voor 

w i e n hij z i jn boek even goed heeft geschreven als v o o r b o u w k u n d i g e n , iets wat laatstgenoemden 

moeten bedenken, i n d i e n hen dat w a t te u i t v o e r i g v o o r k o m t en zij l iever een meer vergeli jkende 

beschouwing v a n bouwmater ia len hadden gewenscht, wat men echter moet erkennen, dat zijn 

eigenaardige moeie l i jkheden heeft. 

\ oor hem die i n Indiü echter d i k w i j l s z i jn eigen m a t e r i a a l moet zoeken o f vervaardigen, za l 

daardoor d i t boek menige nutt ige a a n w i j z i n g bevatten. 

. . . . J u i s t dc onbevooroordeelde onderzoekingen, die den heer V a n der K l o e s gemaakt 

beeft op 1 ' • gebied der b o u w m a t e r i a l e n , m a k e n z i jn boek belangr i jk 

(Bouwkundig Weekblad.) I 

. . . . H e t niet zorg behandelde w e r k k o m t niet e n k e l deu eigenl i jken bouw-, w e r k t u i g 

en scheepsbouwkundigen ten goede, m a a r ook a l l e u , die door h u n handel en bedri j f met de7? 
v a k k e n i n a a n r a k i n g k o m e n . 

. . . . H e t boek doorbladerende, w o r d t men telkens getroffen door den practischen z in 

v a n den samensteller en z i jn eenvoudigen, d u i d e l i j k e n schri j f trant . . . (Het Handelsblad.) 

. . . . V o o r den ingenieur en den architect m a g het boek v a n den heer V a n der K l o e s 

v a n onschatbare waarde worden genoemd. O p al le vragen, w e l k e op het terrein der bouw

materia len k u n n e n worden gedaan, geeft het een u i t v o e r i g a n t w o o r d , en k a n het dus met v r u c h t 

worden geraadplecgt. D c u i t v o e r i n g is w a a r l i j k k e u r i g en doet de firma V a n der E n d t & Zoon 

a l le eer aan. De prijs is zeker heneden de waarde v a n het boek 

(Dagblad voor Zuid-Holland en 's-Gravenhage.) 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

8 C H E E P 8 B O U W W E R F 
met OWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte SmeÊwerken, 
A N K E R S , 

I J Z E R E N E N S T A L E N K E T T I N G E N , 
met certificaat van Lloyd's 

en Our eau Veritas. 

KYANISEERINRICH1ING. 
H. L E N S I N K , 

A R N H E M , 
levert pask laar g e k y a n i s e e r d 

(rot- en z w a i n v r i j ) ( 8 1 ) 
Rasterwerken, schuttingen. 

BROEIBAKKEN, VLOEREN, 
YLOERRIBBKN, enz. enz. 

LEONARD SLIGCHER, lonnickendam. 

V 

A M E R I K A A N S C H E H O U T B O O R M A C H I N E S E N B O R E N , 
nitmnntend fabrikaat en billijke prijs. (76) 

Chemisch bereide H H B O U W K U N D Ï G T N r 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor het gebruik en bezinkt ot verhard 
nooit. Zg is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

F A B R I E K „ K R A A I J E N B U R G " , 
(70) Rijswijk (Z.-II.) 

Een JONGMENSCH van b u r g e r 
fain., met uitgebreide vakkennis. 
wenscht als 

deelgenoot 
in een goed b e k e n d s t a a n d e 
TIMMKRKAAK of aanverwanten 
te worden opgenomen. Bij voorkeur in 
zoodanige waar gelegenheid bestaat de 
zaak later geheel overteiieineii. 

Franco brieven letter II, aan het 
Bureau van dit blad. 

De Portland-Cement-Fabriek 

Gouden 
STAATS-

MEDAILLE. 

MEDAILLE 

Bntlau 1169, 

DYCKERHOFF&SOHNE 
te A m ö n e b n r g : bij UIEBRICH ad Rijn. 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 
voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der Fabriek: 000.000 vaten per jaar. 
Matraztynhouders in de voornaamste steden. 

Alle soorten van 

ZAGEN 
WERKTUIGEN 

vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek vau 

J.D.DOMINICUS&SOHNE, 
te Remscheid-Vier inghausen ( R h e i n l , ) 

Gevestigd in 1*22. (35) 
fflBBP" Vraag de geïllustreerde Pryscourant 
welke wy U gratis en franco toezenden. 

LICHTDRUKPAPIER, 
Zwaar, Prima kwaliteit, zeer gevoelig, 
rol 1 X 10 Meter . . f 6 . -

„ 0.75 X 10 Meter . . f 4.-

H . J . T . M A T V E L D . 
Schrijf- en Teekevbehoeften, (56) 

Wagenstraat 27, Den Haag. 

W. J . W E I S S E N O . 
Nieuwendijk 111 te AMSTERDAM, 

fabriceert geykte DUIMSTOKKEN, twee 
en vyf M E T E R L A T T E N , Stalen MEET-
KETTINGEN, BAKENS, JALONS, 
koperen en stalen PEILLIJNEN, PEIL-
L O O D E N , P E I L S T O K K E N , PEIL
SCHALEN, enz. (65) 

MARAZIJN VAN PASSEROOOZEN, 
Teekei ibehoef tenenüpt lschelnst rnmenten, 

EQUERRES, PRISMA'S, ENZ. 

GOUDEN 
MEDAILLE 

hoogste 
onderschei

ding in den 
internatio
nalen wed

strijd, to 
Arnhem 1879. 

(32) 

DOmldorfi 
1881, 

MEDAILLE 
van 

Verdienste 
Weenenl873 

GOUDEN 
MEDAILLE 

Offenbach 
a/M. 1879. 

DIPLOMA A, 
Eerste prijs 

voor uitmun
tend 

fabrikaat 
Kassei 1870. 

1 Uï\ 
S T O O M B O E K D R U K K E R I J 

T E 

MAASSLUIS, 
is er geheel op ingericht om 
alle soorten van D R U K W E R 
K E N met den mee s t e n 
s p o e d tot zeer billijke prij
zen te leveren. 

Inzonderheid aanbevolen 
voor het drukken van 

BESTEKKEK 
met daarbij behoorende 

TEEKENINGEN. 
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C A R B O L I M H I 
„Van Baerle", 

B E N I G E A G E N T E N voor 
Nederland en K o l o n i ë n : 

(i M. BOKS ér Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) « 3 II 25. 

PORTLAND GE1ENT, 
„JOSSON Co." 

H O O F D- V E KTEGEN W O O R D I G E R 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT, 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 118 
„ AMSTERDAM, A . E . B R A A T .Fokki-

Simomstraat 74. (66) 

Gedeeltelijke Bereiding, 
CREOSOTEERING. 

BURNETTEERING* 
K Y A X I S I I l U v V 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL 

O . G i p s C z o o n , 
D O R » H E C H T . (71) 

F O L K E R S & Co. 
middel tegen het rotten van hout en touw. tegen zwaiiivoruiing enz. 

Engelsche en Belgische A A RDE BUIZEN. 
Directe aanvoer (, | |>S|>L1\ ii LX ENGELSCHE, DUITSCHE, FRANSCHE 

en HOLLANDSCHE 

EN' 

PORTLAND CEMENT. 
Merk: Knight Bevan & Sturge. 

Merk: Dijckerhoff & Söhne. 

' voor ligtc muren, plafonds, enz. 

DRIJF-, VUUR- EN METSEL-
STEENEN. 

(82) A M S T E R D A M . « U P E N B U R G 2 9 . 

TROTTOIR-, VLOER
EN WANDTEGELS, 

in v e r s c h i l l e n d e dess ins 

DAKPAPIER, ASPHALT 
EN VKKDERE 

B O U W II A T E K I A li E V. 

D E L I N T & G ° , ROTTERDAM. 
NIEUWE HAVEN N°. 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
'59) Vraag dessins enz. 

Stoom Jalousiëo Fabriek 
V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E PRIJZEN. (73; 

S. B R U I G O M , 
ARS HEM. 

JAN HAMER & Co,, 
Heerengracht 583 b j j d e utrechtsche stront, 

A M S T E R D A M . 

BOYLE's P A T E N T 
Luchtpompventilators 

en Schoorsteenkappen 
Duizenden 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 Verziükfabriek, 
VAN DER LINDEN & Co. - DORDRECHT. 

A L G E M E E N 
BOUWSYSTEEM. 

L E K VRIJE 
Dak- en Zjjbekleeding. 

Houten of IJzeren RAAMWERK, 
l E C A - I F P I P I E J I I S r , G E B O U W E N , 

A F D A K E N , B R U G G E N , S C H U T T I N G E N , B E S C H O E I I N G E N , D R O O G - I N R I C H -
T I N G E N v«>or tropiaehe producten, R O L L E N D E K A P P E N voor Steenovens 
en Koflievloereii, L O S S E P L A T E N speciaal ter vervanging van riet
matten voor steenovens, enz. in alle afmetingen en voor alle doeleinden, opgesteld 
in NEDERLAND of KOLONIËN ; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enke le dagen. G E G A L V A N I S E E R D I J Z E R E N , ook gegolfde P L A T E N . 

P L A N N E N en B E G R O O T I N G E N worden opgemaakt voor elk gevraagd 
doel. O P G E S T E L D E C O N S T R U C T I E S ter bezichtiging. 

CATALOGI op aanvraag franco en gratis. (58) 
g r A C T I E N T K X ( J E V U A A U D . - ^ B E 

HOUTHANDEL 
F. & A. VAN DEK LINDEN. - Dordrecht 
Pitch-Pine Parketvloeren | Pitch-Pine Heiningen 

f 1.75 per M . geheel gereed afgeleverd/2.70 per M 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A d v e r t e n t l ë n ia dit blad kosten van 1—6 regelt 
60 cents, iedere regel meer 10 cents. Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgevers i 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
MAASSLUIS. 

Allo iKlvorlpiiil.il in ARCHITECTURA opgenomen 
worden gratla geplaatst in DE AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Metaelaati, Machinisten, Smeden, 
Ververs, enz. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

G I P S - E N S T U C A D O O R W E R K . 

Onlangs zond mij de heer V. DISSELKOEN , gipsfabrikant 
te Amsterdam, (Lange Bleekerspad buiten de Raambarrière 
X X 72), naar hjj mjj mededeelde, op veelvuldig verlangen 
zjjner uitgebreide clientèle, twee monsters gips ter beoor
deeling, het eene van de fijnste soort voor beelden, het 
andere stucadoorsgips. 

De proeven, die ik gewoon ben voor de keuring van gips 
uit te voeren, zijn de volgende: 

lo. Fijnte van korrel. Daartoe wordt de voor Portland
cement gebruikte zeef van 900 mazen per cM~. aangewend. 
Als maximum voor het ïestant up die zeef is even als bjj 
cement 1 0 ° / 0 volstrekt geen te hooge eisch. 

Ook kan men in een verglaasd aarden bord of schaal 
een weinig gip* met veel water aanroeren. Alsdan moet 
het bezinksel weinig of in het geheel niet korrelig op het 
gevoel zjjn. 

2o. Tijd van binding. Daarbjj wordt tevens de verhooging 
van temperatuur tjjdens het binden nagegaan en de hoeveel
heid water bepaald, die het gips voor gietwerk noodig heeft. 
Men giet 200 gram water in eene aarden kom of mortier 
en strooit daar van eene afgewogen hoeveelheid, b.v. 400 
gram met een lepel zooveel gipspoeder in, dat dit zoo
gezegd plas en dras komt te liggen; roert dan snel om en 
giet de brij uit in eene ebonieten ring, zooals bjj de proef 
op tjjd van binding van Portland-cement wordt gebezigd. 

3o. Trekvastheid na 24 wen en na 1 week. a. Van enkel 
gips met 5 0 ° / 0 water aangemaakt, b. Van een mengsel 
van 5 gewichtsdeelen gips, 3 stuifkalk en 5 '/u water. 

Het laatste mengsel wordt geacht overeen te komen met 
3 maatdeelen gips, 4 stuifkalk, 3.7 water, dat ik gewoon 
ben voor wit afpleisteren voor te schrijven. Het stukadoors-
gips van den heer DISSELKXEN weegt echter door het vol
komen branden en malen te nauwernood 1 KG. per L. , 
zoodat in dit geval de 5 : 3 gewichtsdeelen overeenkomen 
•net 3 : 3.6 maatdeelen. 

Behalve deze keuringsproeven verrichtte ik dezen keer 
nog een aantal andere, ten einde den loop der versteening 
na te gaan, zoowel van het gips op zich zelf als van eenige 
daarvan bereide stukadoorsmortels, alsook om de prijzen 
dier mortels, te bepalen. 

Reeds van vroeger was het mjj bekend, dat gipsmortel, 
"« in korten tijd zjjne grootste vastheid bereikt te hebben, 
daarna eenigszins in vastheid teruggaat, waarschjjnljjk ten 
gevolge van waterverlies door uitdamping; wat ik niet wist 
i*t dat de vastheid later weer toeneemt. 

Uit de achterstaande uitkomsten der trek- en andere 
Proeven blijkt nu ten duidelijkste, dat men geen 24 uren 

j na aanmaak daarmede behoeft te wachten, omdat niet alleen 
| enkel gips, maar ook de drie gips-kalk- en gips-kalk-zand-
! mortels reeds binnen 1 u u r de vastheid bereiken, die de 
; proeven na 24 uren aantoonen. 

Het fijne beeldengips uit de fabriek van den heer V. 
| DISSELKOEN bleek uiterst fijn gemalen te zijn; het laat op 
I de 900 mazen zelf niet meer dan 0.02°/,,, dus zoo goed 
j als niets achter. Als men het met veel water aanroert, 
j voelt men op den bodem dan ook niets dan vet slib, zonder 

eenigen korrel. Voor gietwerk eisclit het ongeveer t>4°/„ 
water. Daarmede aangeroeid bindt het bjj 17° C. in 19 
minuten zoover, dat de met 300 gram belaste proefnaald 
er geen meetbaren indruk in achterlaat en met 5500 gram 
belast moet worden om een indruk vai: 5 mM. diepte te 
geven. De temperatuur stjjgt tot dusver 0° en in de vol
gende vier minuten nog 10'l2"; dan begint zjj langzaam te 
dalen. Het versteeningsproces loopt dus in 23 minuten af, 
onder eene. temperatunrverhooging van 16 1/. 0. 

Het stucadoorsgips is in zjjne soort ook zeer fijn van 
maling: het restant op de 900 mazenzeef was 41/.. °/o I ü e t 

slib op het gevoel weinig of niet korrelig. Voor gietwerk 
heeft het ongeveer 5 7 ° ) 0 water noodig. Het bindt in 31 
minuten met 5" temperatuurverhooging; de naald moet dan met 
2000 gram belast worden om een indruk vau 5 mM. diepte 
te veroorzaken. Het geheele versteeningsproces loopt in 47 
minuten af met l ö ' / a ° temperatuursverhooging en daalt dan 
weder langzaam ; intusschen neemt de vastheid nog gedurende 
eenigen tjjd toe. 

Trekvastheid. 

Fijn beeldengips. 

1 gew.dl. gips, 0.5 water. 

1 etmaal. Na 1 

21.70 
Gem. 17.20 

16.75 
16.60 

KG. p. cM*. 15.40 
15.40 

Na 
19.90 
18.40 
17.60 
17.20 
17.00 
16.30 

17.73 

week. 

Gem. 

11.18 
KG. p. cM". 

Deze cijfers zjjn zeer hoog. Belgisch gips, in de afdeeling 
Boetseeren van de Polytechnische school voor het maken 
van afgietsels verwerkt, haalde in 24 uren niet meer dan 
gem. 13.73 KG. per cM 2 . trekvastheid. 

Op het stukadoorsgips van den heer V. DISSELKOKN heb 
ik zeer uitgebreide trekproeven verricht, met het doel om 
meer vertrouwd te geraken met de eigenschappen der 
gipsmortels en het verwerken daarvan tot plafond- en pleis
terwerk. 

http://iKlvorlpiiil.il
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A. 1 

Trekvastheid. 

Stukadoorsgips. 

gew.dl. gips, 0 5 water. 

40 minuten na aanmaak. 

12.00 
11.60 
10.70 
10.30 

9.70 

16.60 
15.80 
15.50 
15.10 
14.90 
13.50 

Gem. 

10.80 
KG. p. cM 2 . 

Na 1 etmaal. 

Gem. 

15.23 
KG. p. cM 2 . 

B. 5 gew.dl. gips, 

17.70 
16.80 
16.30 
16.25 
15.80 

18.70 
15.70 
14.25 
13.90 
12.10 
13.00 

Na 2 uren. 

Gem. 

16.37 
KG. p. cM a . 

Na 1 week. 

Gem. 

14,78 
KG. p. cM 2 . 

Na ruim 1 ' / 2 uur. 

6 . 7 5 

6.60 
6.60 
6.50 
6.40 
5.60 

Na 

6.10 
5.90 
5.80 
5.75 
5.70 
5.70 

Gem. 
6.41 
K G . 

p. cM 2 

Na 1 

6.80 
6.30 
6.30 
6.30 
6.10 
5.80 

3 kalk, 5 1 / , 

etmaal. 

Gem. 
6.27 
KG. 

p. cM 2 . 

etmalen. 

etmalen. Na 1 week. 

6.70 
Gem. 6.25 | Gem. 
5.83 5.90 1 5.08 
KG. 5.90 | KG. 

p. cM 2 . 5.70 1 p. cM 2 

5.40 

Na 4 7, 
9.80 i 

9.00 i 
8.10 
6.20 \ 
5.50 ' 1 

week. 

Gem. 
7.72 
K G . 

i. cM 2 . 

uur. 

j 4 gew.dln. gips, 1 kalk, 6 zand, 3.4 water, d. i. 
C l I 2 maatdln. . 1 » 2 , 1.7 „ 

Na l 8 / 4 uur. 

j Gem. 

[ 8.16 
\ KG. p. cM 2 . 

Na I 1 / 2 

8.90 \ 
8.70 I 
8.30 
7.75 
6.90 

Gem. 

8.11 
KG. p. cM 2 . 

9.25 
8.40 
8.25 
7.90 
7.00 

Na 
6.70 
6.60 
6.50 
6.50 
6.20 
5.90 

1 etmaal. 

Gem. 
6.40 

KG. 
p. cM 2 

Na 2 
6.80 
6.70 
6.50 
6.25 
5.70 
5.60 

etmalen. 

Gem. 
6.26 
KG. 

p. cM 2 . 

Na 3 etmalen. 
6.70 

6.90 
6.20 
6.10 
5.70 
5.40 

Na 1 week. 

J Gem. 

f 6.06 (*) 
\ KG. p. cM 2 . 

Na 
11.30 
11.90 
11.00 
10.90 
10.60 
10.50 

6.70 
6.20 
5.90 
5.80 
5.80 1»-

week. 

Gem. 
6.18 

KG. 
cM". 

Gem. 

11.03 (*•) 
K G . p. cM 2 . 

(*) Deze trekvastbeid, komt blijkens genomen proeven, overeen 
met eene drukvastbeid van 

39.50 | Gem. 
31.75 } 81.88 
31.40 I KQ. p. oMi. 

(•*) en de«e met 

l 2 gew.dln. gips, 1 kalk, 6 zand, 2 4 water, d 
I 1 maatdl. „ 1 

Na 
4.20 
4.00 
3.90 
3.70 
3.60 
3.50 

Na ruim * / t unr. 
5.30 \ ~ 
5.10 G e m -
4.90 4.98 

i s i « • • °»' 
etmaal. 

2 . 1.2 , 
Na ruim 1 ' / 3 uur. 

5.00 
5.00 
4.90 } 
4 70 
4.70 

Gem. 

K G . p. cM J 

etmalen. Na 3 etmalen. 
4.50 

46.70 
44.00 

Gem. 45.85 K G . p. cM'. 

(*) Hiermede overeenkomende drukvastbeid 
37.60 ( Gem. 82.75 KG. 
27.90 l p. cM*. 

Uit het feit, dat de gipsmortels binnen zoo korten tijd 
het grootste deel hunner vastheid bereiken, is al dadelijk 
de gevolgtrekking te maken, dat daarvan met voordeel iu 
eens af plafonds zy'n te maken. Niet tevreden met die ge
volgtrekking — probeeren gaat boven redeneeren — heb 
ik een stukadoor laten komen en dezen een paar vakken, 
elk ter grootte van 1 bjj 1.50 M. laten berieteu en af
werken. Het werk slaagde voortreffelijk; in 45 minuten 
maakt een handig stukadoor, door een opperman (in dit geval 
mjj zelf) geholpen, met gemak een M 2 . vlak plafond kant 
en klaar. Het berieten van l M 2 . oppervlak neemt ongeveer 
40 minuten tijd. 

Zulke plafonds hebben het groote voordeel van niet te 
krimpen en dus volkomen vry van krimpscheuren te bly'ven; 
immers gipsmortel zet bjj het versteenen uit. Om dit aan 
te toonen en zoo mogelyk in cijfers uit te drukken, nam ik 
vier cylindervorniige lampeglazen, ritste deze met een diamant 
volgens eene beschrijvende ljjn en goot elk met eeu der vier 
bovengenoemde gipsmortels vol. De mortel van enkel gips 
en die van gips en kalk in de verhouding van 5 : 3 gew. 
dln. deden de glazen weldra vaneenspringen. Door de wijdte 
der rits te meten, kon by de eerste 0.25 "/„ by de tweede 
0.06 w/o uitzetting worden aangetoond. De andere beide glazen 
bleven heel, doch ook volkomen gevuld zoodat, al was de 
uitzettende kracht bjj de gips-kalk-zand-mortels ook niet zeer 
groot, toch ook geen krimpen kon worden waargenomen. 
Dat dit laatste ook niet mogelijk is, volgt onmiddellijk uit 
het feit, dat de zandkorrels op zich zelf niet van volume 
veranderen, terwijl het mengsel van 2 gips-1 kalk in D en 
dat van 1 gips-1 kalk in E, blijkens de gedane waarneming 
met C, uitzet. De uitzetting heeft hier dus in de ruimten 
tnsschen de zandkorrels plaats; anders moest men haar 
ook hier kunnen waarnemen. 

Om nu tot eene juiste berekening van kosten, te komen, 
ook in vergelijking met den nog algemeen gebruikelijken 
kalkmortel (die altijd krimpscheuren geeft) en den vroeger 
door my aanbevolen mageren trasmortel (die ook niet vol
komen krimpvry bleek), goot ik met elk der beschreven 
gipsmortels een metalen cnbns vol en woog dien onmiddellijk 
na het hard worden. Daarop zyn de volgende becijferingen 
gegrond: 

1 H L . = 100 K G . gips ƒ 1.50 
0.50 . = 50 . water. 0.00 
Ï . 5 0 H L . 

geeft 0.87 H L . verharde specie. 

Prijs p. H L . = ƒ 1.72. 
FbÖ'KG. ƒ 1-50 1 — » - « " 0.87 

Gietwerk in gips kost dus aan materiaal ruim 17 cents 
per liter. 

B. 

geven 1.73 H L . verharde specie. 
1 98 

Prijs p. H L . = ƒ 1.14. 

1 H L . = 100 K G . gips f 1.50 
1.2 . = 60 . kalk . 0.48 
10 = _110 , water ._0J00_ 

3.3 H L . 270 K G . ƒ 1.98 

Voor het wit afpleisteren van 1 M 2 plafondis 1.44 liter 
specie noodig, dus voor ruim l ' / 2 cent waarde. 

C. 
2 H L . = 200 K G . gips / 3.00 
1 , _ 50 , kalk . 0.-10 
2 „ — 300 , zand . 0.30 
1.7 . = 1 7 0 . water. 0.00 \ 
6.7 H L . 7 2 © K G . ƒ 3 . 7 0 ' 

By eene dikte van 17 '/„ 
(met inbegrip dus van het riet) zjjn van deze specie 16 liter 
per M 2 . plafond noodig, d. i. voor eene waarde van byna 
16 cents. 

geven 3.8 H L . verharde specie. 

Prijs p. H L . | ™ = ƒ 0.975. 

mM. op de plafondschrooten 

1 
1 
2 
1.2 . 
5.2 H L 

H L . = 100 K G . gips ƒ 1.50 

0 I 300 , zand , 0.30 
120 „ water. 0.00 _ 
570 K G . ƒ 2 . 2 0 

Als voren 16 liter specie per M 

geven 2.92 H L . verharde specie. 

Trijs p. H L . g ? = / 0.755. 

plafond maakt 12 cents. 

E. 
H L . kalk 

tras 
zand 
water 

0.08 vaste stof ƒ 0.80 
0.515 „ „ 0.90 
1.74 , „ 0.45 
1.00 „ 0.00 

Prijs p. 
2.15 

H L . mortelbrij 

= ƒ 0.47. 

1 
3 
1.60 „ water LÖO » _ ^ U U _ 1 4.535 
7.00 4.535 morte lbr i j /2 . i5 

Als voren 16 liter specie per M 2 . plafond maakt 7l/t cents. 

F. 
5 H L . kalk = 1.70 vaste stof / 2.00 
4 „ zand = 0.00 „ „ 0.60 
3.10 „ water 3.10 „ 0.00 

Prijs p. 
2.60 

12.10 5.40 mortelbrij ƒ 2.60 

Als voren 16 liter specie per M 2 

H L mortelbrij 

= ƒ 0.48. 
5.40 

plafond maakt 8 cents. 

Met behulp van vorenstaande gegevens komen wy' tot de 
volgende 

BKGROOTING VAN KOSTEN 

wegens het maken van 10 i / 2 . plafond. 
Berieting. 1 bos riet van f 0.50 per 16 M 2 . , maakt 

voor 10 M 2 f 0.33 
Koperdraad en spijkers f 0.30 per bos riet . . . - 0.19 
Grondlaag volgens C 10 X A 0.16 -1.60 
Wit afpleisteren volgens B 10 X /' 0.015 . . . - 0.15 
Arbeidsloon, de stukadoor op 0 . 2 0 , de opperman 

op f 0.15 per uur gerekend - 5.00 
Stygerwerk - 1.00 

_ 7 1 T 2 7 

Winst voor den baas ongeveer 2 0 ° / 0 . . . . - 1.65 

kamen 7^9.92 

Dat is dus met de grondlaag C ongeveer ƒ 1.— per M 2 . ; 
met de grondlaag D wordt deze prijs 4 cents, met de ge
wone wyze van werken volgens E of F 8 cents minder 
per M 2 . 

My dunkt voor een zoo gering verschil zal men gaarne 
de nu meest gebruikelijke wyze van werken verlaten, te eer 
daar het verschil uagenoeg geheel vervalt, doordat de door 
my voorgestelde gipsmortel D al' het wachten en heen en 
weer loopen onnoodig maakt. De mortel E laat zich ook zeer 

goed verwerken, doch ik voor my' zon aan eerstgenoemde 
de voorkeur geven. 

Uit bovenstaande gegevens blijkt ten duidelijkste, dat het 
gips der Amsterdamsche Stoom-Gipsfabriek van den heer 
V. DISSKLKOKK, de eenige van dien aard in ons land, van 
zoodanige qualiteit is, dat er geene reden is om gebruik 
te maken van een buitenlandsch fabrikaat, te minder omdat 
de pry's concurreerend is. v. D. K. 

H A R D S O L D E E R S E L S VOOR MESSING. 
(Naar het Dnitsch van R. SCHWIRKUS te Charlottenburg). 

(3e Vervolg.) 

5. Verlaging van het smeltpunt met gelijktijdige verhooging 
der hamerbaarheid. (Hierby tabellen 3 en 4). 

Voor de bedoelde proeven werden de soldeersels der koper-
zink-reeks met een zilvertoeslag van 2 tot 6 ° / 0 op nieuw 
bereid. Het volgende lystje der tyden van smelting en der 
rekbaarheidsgestallen toonen het daarmede verkregen gun
stige resultaat onmiddellijk aan. 

KOPER-ZINK. 

No. 
Samen
stelling 

Gew.-dln. 

10 

11 

12 

13 

61 koper, 
39 zink. 

56 koper, 
44 zink. 

51 koper, 
49 zink. 

46 koper, 
54 zink. 

Tyd 
van 

smelt-
ting. 

19.2 

19 

15.6 

14.8 

Ha
mer-
baar
heid. 

KoPER-ZlNK-ZlLVER. 

| Samen-
No. stelling 

Gew.-dln. 

Tyd Ha-
van mer-

smelt- baar 
ting. beid. 

5 9 koper, 
3 9 3 9 zink, 

2 zilver. 

5 3 koper, 
4 j . I 4 3 zink, 

4 zilver. 

42 

48 koper, 
48 zink, 

5 zilver. 

42 koper, 
52 zink, 

6 zi'ver. 

15.6 

14.5 

13.8 

13.4 

Niettegenstaande by No. 89 het smeltpunt zeer gedaald 
is, blyft dit soldeer voor messing te moeielyk smeltbaar, 
Nos. 41 — 43 hebben daarentegen zulke korte suielttyden 
en zulk eene groote hamerbaarheid gekregen, dat vooral 
Nos. 42 en 43 als zeer goede soldeersels aau te merken 
zy'n. Zij worden in het vuur zoo duuvloeibaar, dat zelfs No. 
41 bevredigende resultaten heeft opgeleverd, hoewel dit 
soldeer tot de moeielyk smeltbare behoort. 

Hij de rangschikking van de soldeersels iu tabel 3 is de 
analyse van het buitengewoon rekbare soldeer No. 31 als 
No. 40 geboekt; No. 44 is een controle-mengsel op No. 32, 
No. 45 een nieuw proef mengsel met 12 ° / 0 zilver. Het 
zilversoldeer No. 46 behoort streng genomen niet hierby', 
is echter om zyne veelvuldige toepassing mede geanalyseerd 
en onderzocht geworden. 

By' de vergelijking van de tyden van smelting der sol-
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(Gew.dln.) 
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3 9 5 9 3 9 2 Helder groengeel. \ Messing verbrand. Zeer moeielijk smeltbaar. 15.6 Koper. 12.5 3 

4 » 5 0 4 6 4 Groengeel. ) Goed gevloeid, zeer Langzaam smeltbaar. 15.2 Messing 2 5 8 
1 Zacht, dun vloeibaar. 

Messing 

41 5 3 4 3 4 idem donkerder. id. id. 14.5 id. 17.5 5 
> in hardheid 

4 2 48 48 4 Goudgeel. ( id. Goed smeltbaar. 13.8 id. 17.5 5 

l toenemende. 
4 3 42 5 2 6 Donker idem. ] id. id. 13.4 id. 2 0 6 

4 4 4 3 4 8 9 Roodachtig geel. id. Licht smeltbaar. 12.9 id. 1 5 4 

4 5 3 8 5 0 1 2 Helder roodgeel. Brokkelig. id. Snel smeltbaar. 11 id. 13 .75 •V. 
Zilversoldeer. 

•V. 
46 2 6 12 6 2 Witgeel. In blikvorm. id. id. 11.5 id. 1 0 2 

T A B K 4 . 

M E R K V A N H E T M E S S I N G . 

No. 3 9 . 
5 9 d. koper. 
3 9 „ zink. 

2 „ zilver. 

No. 4 0 . 
5 0 d. koper. 
4 6 „ zink. 

4 „ zilver. 

No. 4 2 . 
5 3 d. koper. 
4 3 „ zink. 

4 „ zilver. 

No. 4 2 (*) 
4 8 d. koper. 
4 8 „ zink. 

4 „ zilver. 
Smelt-

tijd. 15.6 15.2 14.5 13.8 

Neue Berliner Messingwerke 

Engelsch messing (JENS MULLER SÖHNE) Hamborg. 

BASSE & SELVE, Altena 

K . & G. SCHMOELE, Menden 

Elbinger Messingwerke 

JULIUS & AUGUST ERIJSLOEH, Barmen 

Ulmer Messingwerke ( M A X KOCHIUS, Berlin S.). . 

Dürener Messingwerke . 

Siichsisclie Messingwerke, Anerkammer . . . . 

17.2 

1 7 6 

18.8 

18.8 

19.4 

21 

22.6 

2 3 

Verbrand. Aan de grens. Goed. Goed. 

id. id. id. id. 

id. id. id. id. 

id. id. id. id. 

id. id. id. id. 

Aan de grens. Goed. id. id. 

Goed. id. id. id. 

id. id. id. id. 

id. id. id. id. 

(*) No. 42 is alleen voor alle zekerheid mede in aanmerking genomen; dn resultaten met No. t l zijn op zicli zelf re-ds afdoende. 

deersels No. 4 0 en 41 trekt het de aandacht, dat het aan 
koper rijkere soldeer No. 41 het lichtst vloeibare is. Eene 
aanmaakfout is dit niet, daar het laatstgenoemde juist met 
het oog op de afwijking tweemaal is bereid en zorgvuldig 
onderzocht geworden is. De opgaaf der cijfers van soldeer 
No. 4 0 berust op analyse. De oorzaak van het verschijnsel 
zal wel alleen in het gebruik van verschillend materiaal 
gezocht moeten worden. Voor de bereiding van No. 4 0 is 
messing, voor No. 41 daarentegen koper aangewend. Beide 
soldeersels zjjn overigens tamelijk wel van gelijke waarde. 

De beschouwing der zilvertoeslagen van No. 3 9 af tot No. 4<> 
doet duidelijk zien, dat met het afnemen van het kopergehalte 
de zilvertoeslag eerst minder, later echter aanmerkelijk ver
hoogd inoet worden, zullen de soldeersels hamei-baar blijven. 

In tabel 4 zijn de resultaten der soldeerproeven met de 
negen verschillende soorten van messing aangegeven. Daar
naar is de goede uitslag bij het hardsoldeeren van messing 
van No. 41 af zeker. Het verschil der smeltpunten der 
beide soldeersels No. 4 0 en 41 doet zich ook hier opmerken. 

(Slot volgt.) 
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Maai lde l i jksche pri jsopgaaf, zonder verbinding van eenige M E T A L E N enz. (Volgens de prijscourant van J . BIRCH & Co., 
Ingenieurs en Exporteurs van Machineriën te Londen en Liverpool, Nov . 1894.) Levering franco aan boord Liverpool of Londen. 

id 

id. 
ii. 
ld. 
id. 
id. 

Id. 
id. 

ffELIJZEK per 10OO K G . 

Plaatijzor voor scheeps- en brug 
genbouw . • • 

ia. voor masten, euz. „Best" . 
Ketelplaten „ B e s t " . . 

id. „Best best . 
id . „ B o s t best best" . 
id. . „ E x t r a triple best 

voor zeer moeielijk flenswerk 
Geribde vloerplaten. 
Yorkshire ketelplatcn (Low-

moor) van af . 
id. i<*. (Andere merken) 

Hook-en kraal ijzer voor scheeps-
en bruggenbouw . 

„Best" hoekijzer 
„Best best" id 
T ijzer • 
Kraal T ijzer . . van af 

. tot k n i e ë n en spanten ge
bogen meer: 

Klinknagelijzer, gewoon . 
id. „»<"»" • , • 
id. „ b e s t best" voor ketelw. 

Staafijzer, Welsh 
Schotscli f. a. b. Glasgow 
Gewoon North Staffordshire 
Best id . • 
Superieur id . 
South Staffordshire. Marked 

bars. List brands 
„Lowmoor' 
Yorkshire, andere nierken 

Spijkerstaven . 
Zweedsch staalijzcr, gewalst 

i j id. gehamerd 
Belg.id.No. 1 f .a .b . Antwerpen 

Spijkerstavcn id. id 
Goot'ijzer id. id 

„ I ijzer, van af. 
Draadnagels No.5—\ 

(per 100 KG.) 
Bandijzer, gewoon . 

„ superieur 
Baaiband N 20, breed 22.2 m M 
Export blik 
Blik „ W o r k i n g up" kwaliteit ^ 
Gegalvan. gegolfd b l i k N o . 2 4 B G 

id. id . i d . No. 26 id 
id . plat id . No. 20 id 
i i . id . „ b e s t best", koud ge 
waist on uitgegloeid No.24BG 

Gehamerde staven . 
Hielstukken, ruw besmeed 
Steven id . id . id . vanaf 
Krukassen, afgewerkt 
8cheepsschroefassen,ruw afgedr 
Getrokken ijzeren stoompijpen 
Hulpstukken daarvoor . 
Getrokken ijzeren gaspijpen 
Hulpstukken daarvoor 
Gegalvaniseerde gaspijpen 

„ hulpstukken 
IJzeren ketelpijpen (lapwelded) 
Ledikant pijpen 
Gegoten ijzeren sokbuizen 

id. id. sokken en spie 
einden uitgeboord en afgedr. 

td. i d . bestreken met Dr. Angus 
Smiths oplossing, moer: 

Gesmeed roosterijzci 

R U W - of G I E T I J Z E R 
per 1000 K H . 

8chot«ch O. M.B.No. 1 ' .̂ 
Qartsherrie No. 1 

id . Nc. 3 . . 
Cleveland No. 3, voor 

gietwerk . . 
id . No. 4, voor 

smeedyzer-hereiding . 
Cumberl. hematiet No 1 

i d . id . No S 
Koude lncht-houtskool 

No. 1 voor gietwerk. 
Koude lucht-hnutskool 

No. 5 voorsmocdijzcr-
beroiding • 

Puddelstaven en blokken I A 
Fcrro mangaan 80 pCt. 

I 
I "O 

« j o l d e n . 

58,31 
64,14 
69,98 
87,47 
99.13 

116,63 
64.14 

209,93 
198,28- 233,26 

65,40 
61,23 
72,90 
59,77 
62.68 

29,16 
64.14 
69.98 
81,64 
58,31 
58,31 
64,14 
69,98 
81,64 

93.30 
215,76 
204,09 
69,98 
96 22 

102,05 
53,94 
56,85 
58.31 
51,02 

7,87 
68,51 
74,35 
78,73 
78,73 
90,39 

113,72 
131,21 
110,80 

128,29 
186,60 
198,27 
419,86 

606,47—991,34 
233,26 — 279,91 

65 

45,19 

1.45 
61,23 

26,15 
Niet ver
krijgbaar. 

20,99 

20,70 
26,25 
25,66 

99,13 

93.30 
58.31 

145,78 

S M E L T I J Z E R en 
S T A A L per 1 0 0 0 K G . 

Scheeps- en brugplaten . 
Ketelplaten . 

id. vuurkast kwaliteit * 
Staafsiaal . . . • 
Baaiband . 
Blik . . . . • 
Zacht id. om op te werken 
Hoek- en kraalijzer. 
Kraal T ijzer 
I ijzer 
Spoorstaven, zware 1 i. d. naas-

id. middelsoort J to haven 
id. lichte | b. d. fabr. 

Tramrails . . . . 
Gercedscbapstaal, gewoon 

id. speciaal 
Veerenstaal van af . 
Gietwerk in staal, speciaal id. 

D R A A D per 1000 K G . 
Gewalst ijzerdraad v. omheining, 

uitgegloeid en geolied Nrs. 0-5 
ld. gegalvaniseerd id. 
Gewalst staaldraad v.omheining, 

uitgegloeid cn geolied Nrs.0-6 
ld. gogalvaniscerd iel. 
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. id. 4 draads. 
Id. thickset 1 „ 
Id. id. 4 „ 

Telegraafdraad Nos. 0—8 

ROOD K O P E R . 
Chili staven per 1000 K G . . 
Gietelingen B. S . id. 

id. taai (Toughcake) id. 
Staven, platen en dubbeling id. 
Bodems id. . 
Draad per K G . 
Gesoldeerde pijpen id. 
Pijpen zonder naad id. . 

G E E L M E T A A L per K G . 

Staven 
Dubbeling • 
Soldeerwerk . 

MESSING per K G . 
Gewalst messing 
Bladmessing . . . . 
Bodems 
Gesoldeerde gaspijpen . 
Getrokken ketelpijpen 

id. condensorpijpen 
Draad 

T I N per 1O00 h (.. 
Engelsch in staven (in kisten 

van 103,21 KG.) . . 
id. id. best gezuiverd, 
id. gietelingen . 

Straits tin (pakhuis Londen) 

A N T I M O N I U M p. 1000 K G . 

Galden. 

59,77 
65,60 
71*44 
69,98 
80,18 
84,56 
92,22 
56,85 
64,14 
64,14 
42.28 
40,65 
52,48 

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 

475,2« 
524,83 
513 16 
606,47 
641,45 

0,73 
0,79 
0.81 

0,50 
0,50 
0,50 

0,65 
0,68 
0,70 
0,73 
0,65 
0,76 
0,62 

839,73 
851,38 
828,05 
798,90 

431,59 

ZINK per 1 0 0 0 K G . 
Zuiver buitenlandsch 
Hard 
Bladzink No. 8 en daarboven 

L O O D per 1 0 0 0 K G . 
Engelsch pig . 
Spaansch id. . 
Bladen en staven 
Waterpijpen . . . 
Gaspijpen. 

S T E E N K O L E N p. 1 0 0 0 K G . 
South Wales stoomkolen le kw. 

Id. id. 2e „ 
Lancashire id. le „ 

Id. id. 2e „ 
Newcastle id. le „ 

Id. id. 2e „ 
Dubbel gezift meer: 

C E M E N T p. vat V . 1 8 1 . 4 4 K G . 
Portland 
Romcinsch . . . . 
Vulcaan- of voegcement. 

V U U R V A S T E S T E E N per 
1000 stuks. 

Schotsche . 
South Wales . 
Kiezel . 
V E R F S T O F F E N p. 1 0 0 K G . 
Loodwit gemalen . . 

Id. aan stukken 
Menie zuiver . 
Oranje menie . 
Loodglit .* 
Zuiver zinkwit . 
Rahtjen's seheepscompo.itie 
Sims' id. 

OLIËN per l i ter . 
Ongekookte lijnolie 
Gekookte id. 
Terpentijn 
Raapolie . . . . 
Colza . . . . 
Katoenzaadolie 
Reuzel „ 
Olijf „ 
Ossenpoot „ 
Spermaceti „ No. 1 
Palmolie per 100 K G . . 

T E E R en P E K . 
Stoukholmer teer per val 
Archangel „ ,, . 
Koolteer „ 
Pek, Zweedsche per 100 K G . 

,, Was „ „ „ 
„ Engelsche „ „ „ 

Hars, zwarte „ „ » 
„ amber „ „ „ 
„ god » ,i n 

M A C H I N E P A K K I N G p . K G . 
Pakking met elastiek hart 
Tuck's pakking 

Id. genuine 
Id. triple . . . . 
Id. metallieke . 

Asbest pakking (best) . 
Beldam's pakking . 
Asbest u i i l l b n r l psr H ) IC l 

Galden. 
186,60 
131,21 
215,76 

122,16 
11 5,17 
128,29 
137,04 
134,12 

7,00 
6,41 
6.70 
6,41 
6.11 
5,54 
0,29 

3 
„ o 

i O „ 

3,40 
5,04 
9,48 

23,70 
32,59 
«7,40 

20,99 
16,91 
28,00 
19,83 
28,00 
69,98 
28,00 

0,23 
0,25 
0,24 
0,26 
0.21 
0,24 
0,55 
0,43 
0,39 
0,58 

29,65 

10,37 
8,30 
5,33 
7,58 

14.-
6,12 
3.86 
3.26 
4,45 

1,63 
1,53 
2,93 
5.87 
3.27 
4,57 
5,22 

65.32 

S C H R O E F B O U T E N en M O E R E N per 100 K G . 

•/• 5.88 
7s 

12.7 
18.95 15.74 
17.49 15.16 
16,03 14.29 
15.16 13.7(1 
14.00 12.83 

Bouten met vierkanten kop en moer, diam. j j^J" 

lang beneden 50.8 mM. . . . ƒ 
„ 50.8 tot 76.2 „ . . . . 
„ 76.2 „ 114.3 „ 
„ 114.3 ,. 152.4 „ 
„ 152.4 mM. cn daarboven . . . . 

Met zeskanten kop ƒ 1.17 per 100 K G . meer. 
Vieikante moeren , getapt . . . . 
Zeskante id. id. . . . . 
Gegalvaniseerde dekbouton 

K L I N K N A G E L S per 100 KG. 
Gewone brug- of sclieepskwaliteit . . . 13.41 12.53 11,95 

Best" 13-70 12.83 12.24 
„Best best" 14-87 14.00 13.41 
LBest best" ketclklinkbouten . . . 15.74 14.58 14.00 

19 22.2 25.4 28.6 31 75 
11.00 14.00 14.00 14.00 14.00 
13.41 13.41 13.41 13.41 13.41 
12.83 12.83 12.81 12.83 12.81 
12,24 12 24 12.24 12.24 12.24 

. 11.95 11.95 11.95 11.95 I 1.95 
Met /.eskanto moer ƒ 1.75 per 100 K.G. meer. 

16.77 14.87 14.29 14.29 14.29 14.29 14 29 
21.S6 18.36 17.20 17.90 17.20 17.20 I 20 
20.99 19.24 

11.95 
12.24 
13.41 
14.00 

11.95 
12.24 
13.41 
14.00 
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V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

C. H. M e u 1 k e n s t e YV a a 1 w | k. Is V een kleurmiddel 
bekend om nieuw eikenhout het aanzien van oud te geven? 

Dit geschiedt meest door middel vau ammoniakwater; 
men kan er ook overmangaanzure kali en, als de kleur zeer 
oud kioet scliynen, ook chroomzunr voor gebruiken. 

J . H. N. te R o t t e r d a m , is V omtrent de verfstof, die 
onder de benaming van loodwit in olie in den handel 
wordt gebracht, eenige publicatie bekend, vatbaar om een oordeel 
te vormen omtrent de waarde van dit artikel in vergelijking 
met andere aangemaakte verven uit den handel? 

Het aangemaakt in den handel komende loodwit in olie 
behoort in geen enkel opzicht te verschillen van de verf, 
die de verver uit zuiver loodwit en ljjnolie bereidt. 

De beourdeeling vau het mengsel kan, voor zoover my 
bekend is, op geene andere wyze geschieden dan: 1 ° . Door 
het te verwerken en op te letteu, hoe de verf zich in het 
werk op den duur houdt, en 2". Door scheikundig onderzoek 
naar de zuiverheid van het loodwit, nadat de vloeistof er
uit weggebrand is. Hetzelfde geldt voor alle aangemaakt 
in den handel gebrachte verven. 

D e z e l f d e . Is U de circulaire bekend van „The White 
Lead Company" te Glasgow, die Engelsch loodwit in den 
handel brengt, dat een sulfaat is en geen vergift bevat? 

Dit fabricaat komt reeds sedert eenige jaren aan de 
markt. Het moet een nevenproduct zyn van het roodverven 

.van katoen met meekrap, waarbij als bijt mi delen worden 
gebezigd loodsuiker (azijnzuur loodoxyde) en zwavelzure aluin
aarde (aluin), die met elkaar azijnzure aluinaarde vormen, 
dat met de kleurstof een onoplosbaar precipitaat in de 
vezels van het weefsel geeft en haar aldus daarin vastlegt, 
terwyl loodsulfaat bezinkt. Dit mag niet met den naam 
van loodwit betiteld worden, daar het geene der eigen
schappen bezit, die aan het loodwit zyne hooge waarde 
als verfstof verleenen. Ook vernam ik dat het vry grof 
van korrel is. • 

Deze l fde . Is U eene reden bekend voor den groenen 
uitslag op pannen daken, bijna uitsluitend op het Noorden, 
die naar het mij oppervlakkig toeschijnt, meer voorkomt 
dan vroeger? 

Wat gij bedoelt is geen uitslag, maar mos. Men ziet 
het het meest daar, waar de zonnestralen het minst door
dringen, b. v. op harde tuinpaden aan de Noordzijde van 
gebouwen en evenzoo op muurwerk en steile pannendaken 
aan dien kant. In de nabijheid van boomen, waarvan de 
stammen ermede bedekt zyn, verspreidt het zich gemakke
lijk, waarschijnlijk ook weer doordat de boomen schaduw 
geven. Zoo het in de steden tegenwoordig meer voorkomt 
dan in een vroeger tijdperk, ligt dit misschien daaraan, dat 
daar meer beplanting voorkomt dan toenmaals. v. D. K. 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen 

MAANHAU 6 NOVEMBER, 
's Uertogenbosch. De ingenieur-architect J. Dony: het bouwen van 

2 lieerenhuizeu op het nieuw bouwterrein aan den Stationsweg aldaar. 
Deventer. S uur. De architect M . van Harte, voor rekening van 

B. J. Brinkman in het koffiehuis De Tijd aan den Brink: het bouwen 
van zes woningen aan den Schoulenweg in de Voorstad aldaar. 

D1NSUAU G NOVEMBER. 
Amsterdam. 10 uur. De genie, op het bureel Plantage-Liju-

baausgracht 1: bet ophuogen van den toegangsweg naar liet 
kruitmagazijn in den Venserpolder, begr. f 1300, bilj. inzenden 
uiterlijk 5 Nov. nam. 3 uur op genoemd bureel. 

UONDERDAU 8 NOVEMBER. 
Roermond. Het R. K. Kerkbestuur der Kathedrale kerk aldaar: 

het maken eener nieuwe torenspits op de kathedrale kerk aldaar, 
bilj. inzenden uiterlijk 8 November vóór 9 uur op de pastorie te 
Roermond, Pastooiswal. 

Schiedam. 2 unr. De commissie voor de gemeente-drinkwater
leiding: het verdiepen van de voorhaven der gemeente-drink water
leiding en bet aanbrengen van oevervoorziening van rijspakwerk met 
bijkomende werken. 

VRIJUAti V M i l l M itl.lt. 
Amsterdam. 10 uur. De genie, op het bnreel Plaotage-Lija-

baansgraebt no. 1: het wijzigen en maken van aardwerken voor 
bet fort beoosten Kwadijk, onder bet bebeer der genie aldaar, 
begr. f 21.S00, bilj. inzenden uiterlijk 8 Nov. nam. 3 uur. 

's Uertogenbosch. 10.30 uur. Het ministerie van waterstaat, 
bandel en nijverheid, aan bet gebouw van bet prov. bestuur: 
het tweejarig onderhoud der brug voor gewoon verkeer over de 
rivier de Donge, bij Qeertrnidenberg, met bijbehoorende weiken, 
behoorende tot de rijkswegen in Noordbrabant, begr. f 1050 per Jaar. 

's Uertogenbosch. 10 30 uur. Het ministerie vau waterstaat, 
handel en nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: de 
uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de weiken van 
den Baardwijkschen oveilaat, met het onderhoud van die werken 
van i Jan. tot eo met 31 Dec 1805, benevens voor bet zoo 
noodig leggen 'n 1 S'J5 der zomcrsluiting in penoeaiden overlaat, 
begr. f WO. 

Naarden. 10 uur. De genie op htt bureel: 1. het verhoogen 
van een gedeelte van de zuidwestelijke kade van het waterschap 
Bethune en het maken van 2 aanlegsteigers (verbetering der 
iuucdatiemiddclen en voorzieningen van ondergeschikt belang in 
de Noord-Hollandscbe Waterliuie), oegr. f 124n0; 2. het leveren 
van meubelen en bet aanbrengeu van tot het meubilair behoorende 
vaste voorwerpen in verdedigingswerken van de Nieuwe Hollandsche 
Waterliuie, begr. f 2150. 

H A A N li A H 12 NOVEMBER. 
Winterswijk. 3 uur. Het gelijkmaken van gronden op de 

Tuunte. 
111 \ s I»A (; 13 NOVEMBER. 

Utrecht. 10 uur. De genie, op het bureel op Damlust: het 
leveren van meubelen en huishoudelijke benoodigdbeden, en het 
aanbrengen van tot het meubilair behoorende vaste voorwerpen in 
verdedigingswerken der nieuwe hollandsche Waterlinie, begr. f 1700. 

VRUDAti 16 NOVEMBER. 
Vriezeiivecn (Ov.) 12 uur. Het gemeentebestuur: bet maken van 

een post- en telephoonkantoor met directeurswoning in bet midden 
der gemeente. 

UINSDAti 20 NOVEMBER. 
Doesburg. 1.30 uur. Het gemeentebestuur: bet bouwen van eene 

nieuwe school met gymnastieklokaal aldaar. 
Rosmalen (N.Br.) 3 uur. H. C. Kusters, ten huize van H. 

Fleskens: het bouwen eener boerenwoning en afbreken der aldaar 
staande, aanw. 13 Nov. 's morg. 10 uur. 

Utrecht. 2 uur. De maatschappij tot Exploit, vao Staatsspoor
wegen aan bet Centraalbureau bij de Moreelse Laan; bestek no. 
670; het maken van eene overkapping op het station 's-IIertogen-
bosch, begr. f 315000. 

DONDERDAG 22 NOVEMBER. 
Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, bandel en 

nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het driejarig 
onderhoud der rijks] zee- en havenwerken op bet eiland Urk, be
hoorende tot de zeewerken in Noordholland, begr. f ÏO.OI.'U per jaar. 

AFLOOP YAH AANBESTEDINGEN. 
Amersfoort, liet bouwen van een woonhuis aau de Lange Gracht. 

Laagste J. H. Boks aldaar voor f 9230, gegund. 
Haarlem. Het maken van een bestraat pa«rdenpad in den weg 

van Alkmaar naar Nieuwediep, dienst 1894. Laagste J. Dninker 
te Helder voor f 1289. 

I,eeuw arden. Het driejarig onderhoud van de havenwerken te 
Stavoren en de registreerenue getijdemeters te Stavoren en te 
Hindeloopen. Laagste C. P. Bakker te Stavoren voor f 5819, gegund. 

Nijmegen. Het aanleggen van wegen en gedeeltelijk slechten 
van gronden op eeu terrein aan de Groesbeekscbe straat. Laagste 
H. Battels aldaar voor f 2849, gegund. 

Rotterdam. Het maken van fabrieksgebouwen, kantoren, labo
ratorium, fundeeringen voor schoorstrenen, pekput, haven en be
schoeiingen voor een fabiiek tot bereiding van koolteerproducten, 
op een teirein in den Stormpolder te Krimpen a/d Ussel. Laagst» 
W. Wissing te Rijzenburg voor f 49.200. 

ADVERTEIJTMËWL 
Alle soorten van 

Z f i G E N 
en 

WERKTUIG EM 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J. D. DOMINICUS & SóHNE, 
te Remscheid-Vieringhausen (Rheinl.) 

Gevestigd I" 1822. (35) 
W Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wy U gratis en franco toezenden. 

NIEUWE HAVEN N". 39 N.Z., 
Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 

'59) Vraag dessins enz. 

DE GROEVEN 
VAN 

J. M EU RIJS 
te Aiidernach a/d R y n , 

leveren sedert 1851: (8) 

l a A n d e r n a c h s c h e T r a s 

en Trassteen 
op strengste keur verder: 

DRIJF- of Z W E M S T E E N ; L A -
V A G R O T S T E E N beste en goedkoop
ste SIERSTEEN voor Tuinen, Terrassen, 
Tninsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E P R I J Z E N . (73) 

S. B R U I G O M , 
A. RH HEM. 

P . D O L K £ Z O O N . 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

M O U S S E L I N E - . G E K L E U R D - , 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - , 

W I T - , KRISTAL - , BROEI en M K L K -

C i L A S . 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 
GBBOOKN G L A S en DAKPANNEN. 

Lenzen- in Patrijspoortglazen. 
(67) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

K O N I N G M E N F A I T . 
075067*1061^ tan TOefoleV 
b o u c m t e r laJleTO, üerp 

M A N 5i H E I M E R 

Portland-Cement-Fabriek, 
FABRIEK ^ss**^ FABRIEK 

IN 
IN 

UIIIEMi. 
Opgericht 

1861. 

WEISEN AU 
I. M a i n / . 

Opgericht 
1864. 

(69) 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

ONZE B O U W M A T E R I A L E N . 
beschreven d o o r 

«T- -A . , v a n d e r K l o e s , 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

Pit IJS: Compleet ingenaaid f18.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

B E O O R D E E L I N G E N. 
. . . . Met groote uitvoerigheid en voorliefde teekent de schrijver het steenbakkersbedrijf 

met al de daartoe noodige werktuigen, blijkbaar met het oog op aankomende industrieelen, voor 
wien hij zijn book 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 beeft. 

voor hem die in Indie echter dikwijls zijn eigen materiaal moet zoeken of vervaardigen, zal 
daardoor dit boek menige nuttige aanwijzing bevatten. 

. . . . Juist de onbevooroordeelde onderzoekingen, die den heer Van der Kloes gemaakt 
heeft op Ltt gebied der bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk 

(Bouwkundig Weekblad.) 

Levert haar beproefd en voortreffelijk 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin
dend, onder garantie van de grootste 
bindkracht, gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijks meer dan 450.000 
vaten. 

HOOFD - VERTEGENWOORDIGERS 
voor de Z u i d e 1 y k e Provinciën: 

W e d . A . Terkuhle & van Swijndregt 
Rotterdam. 

Voor de N o o r d e l i j k e Provinciën: 

DE BEER & LEHREN, 
A M S T E R D A M , (60) 

H A N D E L A R E N in 

Marmer en Bouwmaterialen. 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zij is gemakkelijk in het gebrnik, 
duurzaam en goedkoop. 

Staalkaarten en attesten gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK K R A A I J E N B U R G . 
(70) Rijswijk (Z.-H.) 
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C A R B O L I M I M 
„Van Baerle", 

B E N I G E A G E N T E N voor 
Nederland en K o l o n i ë n : 

G. M. BOKS Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
( 5 ) © 11 SB. 

(JTHECHTSCIIE LOOD WIT FA BRIEK, 
F i r m a O . G R E V E , U t r e c h t . 

IS 

GREVE ' S 

ö r o o t e voorraad 
V A N 

STALEN BALKEN 
in alle courante profielen 
[op lengten van 8 tot 
12 Mr. , opklim 
mende 

Wegens 
grootere 

Iraagvermogen 
nen lichtere pro

fielen in staal gebezigd 
orden, waardoor stalen 

bulken voordeeliger in hetge-
k zijn dan ijzeren balken.. 

H. E. OVINC Jr., m 
74 Haringvliet, R O T T E R D A M . 

beter dekkend, fijner, witter en beter 
Uit ui 'houdend dan eenig ander; 

is bekroond door den Nederl. Schildersbond, 
Tentoonstelling van Decoratieve 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 liiKenieurs, tieniet nte-
Architecten en andere Autoriteiten in hunne 
bestekken voorgeschreven; 

wordt, tot wnarborK van echtheid, zuiverheid 
en goedgewicht, nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van Zegel, Etiket en Fa
brieksmerk, welke allen wettig zijn gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur gal verd, des-
verlangd met certificaat van o-i sprong. 

Men leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in i.et ,. X. v. d. Dag" 
|dd. 31 Jan. 1887; in de „Huis- en Decoratieschilder"dd. 1 Mei 1887; in de 

Ingenieur'' dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de, Schilder" d i . 1 Mei 1889 ; in de 
Opmerker" dd. 15 Juli 1889 en 12 Juli 1890; in de „Ambachtsman" dd. 8 

|Febr. 1890, en in het ..Rouwkuiidig Weekblad" dd. 5 Dec. 1891. (27) 

Verkrijgbaar bi] alle soliede Verfhandelaren en Drogisten. 

T 

LEONARD SLIGCHER, Monnickend am. 
AI.CH.TI.AVEN 

e n L I J S T E N . 
volgens b e s t a a n d of op t e g e v e n 
p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

li. W. ROGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courantop 
aanvraag gratis. (80) 

KOI.NED G R O F S M E D E R I J , 
IJ E I D E > ï . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

S C H K K P 8 B 0 U W W K R F 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooteii-, Bagger-eu 
Spoorwepmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ (7) 

Zware en lichte Smeewerken, 
A N K E R S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met oertifleaatvan Lloyd's .... , » 

i'ii Bureau Veritas. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
oitmnntend fabrikaat en b i 11 ü k c prijs. (76) 

PORTLAND CEMENT, 
„JOSSOIX Q- Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT, 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTKRDAM, Nieuwehaven No. 118 
, AMSTBRDAH , A. E. B R A A T .Fokkt-

Simonzstraat 74. (66) 

JAN HAMER & C o , 
Heerengracht 583 b(j de Otrechtsche straat, 

A M S T E R D A M . 

Am er ik. Lucht-en Stofzuigers, 
W l X X i ' 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 f k o e l i n g in 
fabrieken van verschillenden aard. 

In tal van fabrieken en voor verschil* 
leudc doeleindeu hier te laude iu gebruik. 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van bet Genootschap Architected et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A r t v e r t e n t l e n in dit blad kotten van 1—5 regelt 
00 eentt, iedere regel meer 10 centa. Groote lettert naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgevers t 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

A l l o n<1 v e r t e n ! IPn in A liC'll I T K l T U l i A opgenomen 
worden gratis geplaatst in DB A M B A C H T S M A N , Vak 
blad voor Timmerlieden, Mettelnar», Machinisten, Smeden, 
Ververs, enz. 

J. A . V A N D E R K L O E S , E E D A C T E U R . 

T O Y N B E E - W E R K T E D E L F T . (*) 

Onder de lens „TOYNBKK.-werk" worden tegenwoordig 
in verschillende steden van ons land pogingen in het werk 
gesteld om eenige toenadering — men spreekt zelfs van 
verbroedering — tot stand te brengen tusschen de hoogere en de 
lagere klassen der maatschappij. Zoo ook te Delft. Het 
kan, dunkt ons, zijn nut hebben ons zelf en anderen eens 
rekenschap te geven van wat er eigenlijk met TOYNBEE-
werk bedoeld wordt en waar dat werk in bestaat. 

Het is daartoe niet noodig eene uitvoerige beschrijving 
te geven van hef. leven en werken van TOYNBKK zelf. 
Genoeg /.ij het, dat hij zich tot levensdoel had gesteld 
de lieden uit de onderste lagen van het Londensche volk 
geestelijk en lichamelijk te verheffen; dat hy in dit streven 
geheel en al opging en daarbij doordrongen was van den 
practischen zin der Klinische zendelingen, die van de stelling 
uitgaan, dat om een verworpeling geestelijk op te heffen, 
men hem eerst door verbetering van zy'n maatschappelijken 
toestand daarvoor vatbaar dient te maken. TOYNBKK en 
zijne volgelingen hebben door woord, daad en schrift onbe
rekenbaar veel goeds gesticht. Hun voorbeeld wekte ook 
ten onzent navolging. Het mag genoeg bekend geacht worden, 
hoe te Amsterdam door samenwerking van eenige menschen-
vrienden „Ons Huis" tot stand kwam, met al het goede 
daaraan verbonden. 

Vergissen wij ons niet, dan heeft men te Amsterdam over 
het algemeen echter reeds met vry wat „fatsoenlijker" 
publiek te doen dan de Londensche „Arabs". Alleen daardoor, 
dunkt ons, was het mogelijk eene vereeniging te stichten en 
in stand te doen blyven als de daar bestaande „Leeskunst". 

Een paar jaren geleden weiden wy" hier te Delft door 
eene openbare voordracht van den heer HÜGKNHOI.TZ van 
Amsterdam opgewekt, om iets dergelijks tot stand te brengen. 
De vergadering werd gepresideerd door den heer G. BUISMAN 
en na afloop sloten eenige der aanwezigen zich hij hem 
aan met het doel na te gaan, wat er gedaan zon kunnen 
worden. In eene tweede Vergadering werd eene vereeniging 
„ToYNIIKK-werk" gesticht en een Bestuur daarvoor gekozen. 
Eene derde had ten doel leiders te vinden voor op te 
richten leesclubs en den minderen man uit te noodigen zich 
bjj hen aan te sluiten; het maximum van het ledental van 
elke club werd op twaalf gesteld. 

(*) Dit stuk ia ouder du ingezetenen van Delft, H o f van Delft 

en Viijcnbau verspreid met verzoek ala lid tot de vereeniging toe 

te treden. 

H e l bedrag der contributie voor het lidmaatschap wordt deor 

elk lid voor zicb zelf vastgesteld, met een minimum van / 0 .60 

per jaar. 

Op dien avond ontstonden twee clubs; in de eerste 
zouden ethische en letterkundige onderwerpen behandeld 
worden, in de andere onderwerpen de ambachten betreffende. 
De eerste kwam in de consistoriekamer der Remonstrantsche 
Kerk, de andere in een der lokalen van de Polytechnische 
School bijeen. Nadat beide gedurende één winter geregeld 
om de veertien dagen vergaderd waren geweest — wy mogen 
zeggen tot genoegen van alle daarby' betrokken personen — 
kwam er in den volgenden winter eene derde by voor ge
schiedenis en aardrijkskunde, die wel, tengevolge van ver
andering van woonplaats van den leider, slechts kort bleef 
bestaan, doch by hare leden de aangenaamste herinneringen 
heeft achtergelaten. 

De ambachten-club was intusschen tot een vyf en twintigtal 
leden uitgebreid, eigenlijk tegen het reglement in, doch 
men wilde geene nieuwelingen weigeren. De eigenaardige 
gezelligheid van het vroegere kleine gezelschap ging 
er wel ten deele door verloren, doch men dacht „komt 
tyd komt raad" en liet deu omstandigheden haar loop. 

Nu onlangs by den aanvang van het derde wintersaizoen 
kwam de geheele broederschap een oogenblik op losse 
schroeven te staan. De leider der ethische club moest door 
vermeerdering van ambtsbezigheden de leiding laten varen. 
De andere, wiens volgelingental intusschen tot over de dertig 
was toegenomen, had eveneens bezwaar om op den bestaanden 
voet voort te gaan. Nieuwe leiders hadden zich als nog 
niet opgedaan. 

Onder deze omstandigheden ging men de algemeene jaar
vergadering tegemoet. Deze was druk bezocht; behalve tal 
van handwerkslieden, waren er ook eenige vertegenwoordi
gers van de hoogere standen der maatschappij. 

De belangstelling van den kant der eerstgenoemden werkte 
aanstekelijk. Nadat het bestuur met drie nieuwe leden was 
aangevuld, waarvan eeu zich onmiddellijk tils leider vau eene 
club voor gezondsheidsleer aanbood, en do afgetreden voor
zitter G. BUISMAN tot eerevoorzitter was uitgeroepen, ging 
men met de beste voornemens uiteen. 

Kort daarop constitueerde zich het Bestuur als volgt: 
J . A . JAMES, Voorzitter; J . A . VAN DBB KLOKS, Secretaris; 
D. DK WAABD, Penningmeester; A . H. \V. J A N Ï Z K X en 
D. KOKNK, leden. 

Men besloot terug te keeren tot het oorspronkelijk denk
beeld van clubs van 12 leden; en aau dat besluit gevolg 
te geven, zoodra een geschikt lokaal gevonden zou zyn 
voor hunne bijeenkomsten. 

In afwachting wilde men om de veertien dagen al de 
leden te zamen met eene voordracht bezig houden. 

Meer aandacht dan tot dusver zal ook gewyd moeten 
worden aan de tinancieele zyde der zaak. Tot nog toe 
scheen deze van meer ondergeschikt belang, daar weinig 
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uitgaven te doen waren. Uit den aard der zaak zullen 
voortaan allicht voor lokaalhuur enz. grootere kosten ver
eisen t worden. 

Het vooruitzicht bestaat, dat eerlang voor den duur des 
aanstaanden winters ten minste vjjf clubs gevormd zullen 
kunnen worden. 

Een en ander werd door den voorzitter medegedeeld aan 
de leden, die ten getale van ruim 60 aanwezig waren, in de 
eerste bijeenkomst op Maandag 22 October j.1. in een der 
lokalen va:i de Polytechnische School; hjj noodigde leden 
tevens uit tot opgaaf van onderwerpen, die zjj het liefst 
zouden behandeld zien in de club, waarbjj zij zich zullen 
aansluiten. Bjj deze gelegenheid werd door Dr. R. Sis-
s iNOH eene natuurkundige, door tal van proeven opgeluis
terde voordracht gehouden. Daarbjj bleek weder ten duide 
lijkste. welk eene dankbare taak het is voor dit publiek 
als spieker over wetenschappelijke onderwerpen op te treden. 

Dit is de korte geschiedenis van de Delftsche vereeni
ging TOYNBKE• werk van den dag var. haar ontstaan tot 
op heden ^31 October.) 

Op één punt moet echter nog de aandacht gevestigd 
worden: er is hier tot nog toe geen sprake geweest van 
aansluiting van lieden uit de onderste lagen der maatschappij. 
De leden behooren tot de besten onder de werklieden. Dien
overeenkomstig neemt het ToYNiiEn-werk hier eene andere 
wending dan oorspronkelijk de bedoeling was van hem 
wiens naam het draagt; ik geloof niet, dat het daar min
der om is. 

Vraagt men steller dezes naar zjjne persoonljjke meening 
omtrent het ToYNBEE-werk, in den zin als het te Delft wordt 
opgevat, dan verklaart hij gaarne ten volle overtuigd te 
zjjn, dat daar onberekenbaar veel goeds in is gelegen, zoo
veel dat de gevolgen ervan op dit oogenblik nog met geene 
mbgelijkheid te overzien zjjn. 

Hjj heeft .daarmede niet het oog op verbroedering tus
schen de verschillende standen als zoodanig; eer verwerpt hij 
dit denkbeeld om zjjne onuitvoerbaarheid en niet minder de bij
oogmerken, die men nu en dan aan de „ToYNBFE-mannen" hoort 
toeschrijven : tegenhouden van de sociale revolutie, vormen van 
kiezers met het oog op de toekomstige uitbreiding van 
het kiesrecht, streven naar de gunst van het volk, ja zelfs 
hebben ze ons al verkapte sociaal-democraten genoemd! 
Wie zich met dergelijke bedoelingen bjj ons zou willen 
aansluiten, hij blijve liever thuis. Eenige bepaalde po
litieke of godsdienstige kleur hebben wij niet, doch voor
uitgang is — zooals wel van zelf spreekt — ons doel, 
en als vrjje mannen aarzelen wij niet, in onze bijeenkom
sten elk zjjne eigen meening, over welk onderwerp ook, uit 
te spreken. 

Het zwaartepunt der zaak ligt voor schrijver dezes — en 
waarschijnlijk voor velen met hem — in de eigenaardige wjjze 
van verspreiding van kennis, van het bevorderen van eene 
gezonde opvatting der dingen, waartoe de Toynbee-bijeen 
komsten zich zoo bijzonder leenen. 

De opleiding van den ambachtsman is over het algemeen 
uiterst gebrekkig. Voorbeelden te over zjju er aan te halen, 
dat geheel buiten het vak staande personen dikwijls een 
beter inzicht in sommige bijzonderheden ervan aan den dag 
leggen, dan de ambachtsman zelf, 't zjj baas of knecht, die er 
dageljjks mede omgaat. Zeer algemeen, en 't moet er bjj 
gevoegd worden, zeer gegrond, zjjn de klachten over onhan
digheid, verkeerd begrip en verstokt vasthouden daaraan 
uit oude gewoonte. Doch niet enkel voor handwerkslieden, 
door alle standen der maatschappij heen geldt de regel, 
dat onkunde en leergierigheid in omgekeerde verhouding 
staan, 't Is daarom een verblijdend verschijnsel, dat, in lijn
rechte tegenstelling met de hiervoren aangehaalde feiten, 
zeer pleit voor den Delftschen handwerksstand, dat een zoo 

groot getal werklieden eene zucht naar vermeerdering van 
kennis aan den dag legt, als hier boven alle verwachting 
het geval is 

Er is nog een feit, dat hier wel degeljjk vermeld be
hoort te worden: het is niet enkel daarom een dankbaar 
werk als leider of spreker voor zulk eene schare op te 
treden, dat men een gewillig oor vindt voor de schijnbaar 
eenvoudigste mededeelingen, neen, men neemt van zulke 
lieden ook nog wat mede, als men maar voortdurend den 
weg open houdt voor gepaste kritiek, want hunne ervaring 
moge eenzijdig ontwikkeld zjjn, ervaring treft men er iu 
ruime mate aan. Daarom is vooral vooi hen, die geroepen 
zjjn in technische vakken onderricht te geven, hier gelegenheid 
tot eigen ontwikkeling te over. 

Wellicht is steller dezes te dezer zake een weinig opti
mistisch gestemd, doch hij vraagt zich onwillekeurig af, moet 
de verspreiding van kennis door middel van zoogenaamd 
ToYNBEE-werk noodzakelijk beperkt blijven tot volwassenen ? 
Zou het niet ook wel degelijk op onzen weg liggen, althans als 
het groote publiek — met de autoriteiten voorop — voldoende 
belangstelling ook in financieelen zin aan deu dag legt 
in overleg met de volwassen werklieden, ook de opleiding 
hunner toekomstige kameraden ter hand te nemen ? Zou men 
wel ooit op schooner en degelijker manier den handwerksman 
mede eene stem kunnen geven in eene zaak, waarmede het 
belang van zjjn stand ten nauwste in verband staat? 

Als er ooit van toenadering tusschen de standen door 
ToYNBEE-werk sprake kan zijn, dan moet m. i. dit de weg 
zjjn die ons daarheen voert. 

Namens het Bestuur der vereeniging „Toynbee-werk" 

J . A. VAN DER K L O E S , 

Secretaris. 

H A R D S O L D E E R S E L S VOOR MESSING. 
(Naar het Duitsch van R. SCHWIRKÜS te Charlottenburg). 

{Slot.) 
li. De invloed van den tintoeslag op de hamerbaarheid 

der hardsoldeersels. 

Uit tabel 2 bljjkt op welke wjjze men erop uit is ge
weest het smeltpunt der soldeersels te verlagen. Daartoe 
is in twee gevallen achtereenvolgens cadmium eu bismuth, 
overigens echter steeds tin aangewend. Deze soldeersels 
vertonnen alle weinig of in het geheel geene hamerbaarheid. 
Vooral is in dit opzicht de vergelijking der soldeersels No. 
33 zonder en No. 34 met 1.5 "/o tintoeslag leerzaam Om 
vast te stellen tot op welken graad het tin in hardsoldeer 
onschadelijk is, werd een middelmatig hamerbaar soldeer 
uit 76 deelen messing en 27 deelen zink met 1 tot 6 ° / 0 

tingehalte bei-jid en onderzocht. 
Tabel 5 toont aan dat met het klimmen van het tinge

halte de tijd van smelting en de hamerbaarhei l geheel 
regelmatig afnemen. Met 5 "/« tingehalte is het soldeer wel 
licht smeltbaar genoeg geworden, maar heeft zjjne taaiheid 
geheel en al verloren. Dienovereenkomstig mag koper-
zink-soldeer, dat eenige, al is het ook nog zoo geringe 
hamerbaarheid moet bezitten, slechts uiterst weinig tin be
vatten. Een zoo kleine tintoeslag heeft echter niet de ver
langde verlaging van het smeltpunt tengevolge. De schadeljjke 
invloed van het tin doet zich steeds gelden, zooals het 
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47 76 24 — Roodgrauw. Zacht. Moeielijk smeltbaar. ,4.8 Messing. 1 1.25 

48 75 24 1 Grauwgeel. Iets harder. Iets lichter. 14.2 10 — 2 

49 75 23 2 Iets helderder. 
Altijd nog moeielijk 

smeltbaar. 
13.8 id. 8.75 1% 

50 74 23 3 Donkergrauw. Brokkelig. Middelmatig. 13.6 id. 7.50 1 

51 74 22 4 id. 
Springt onder 

den hamer. 
id. 12.8 id. 3.75 V. 

52 73 22 5 Iets donkerder. Stuk te wrijven Goed smeltbaar. 12.6 id. 0 

53 73 21 6 id. 
Tot poeder te 

wrjjven. 
Licht smeltbaar. 12.2 id. — 0 

soldeer No. 23, met het hooge kopergehalte van 72 u/o 
en slechts 3 ° / 0 tin, door zjjne betrekkelijk zeer geringe 
hamerbaarheid (1 '/») voldoende bewijst. 

Slotbemerkingen. 
Naar aanleiding van de verkregen resultaten zijn voor 

het gebruik in de werkplaats de volgende hardsoldeersels 

voor messing aan te bevelen: 
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G E B R U I K . 

Alleen voor bijzonder moeieljjk smelt
bare messingsoorten. 

Voor middelsoort messing, eerste sol
deeringen. 

Voor blik en draad. 

Voor tweede soldeeringen, alsmede 
voor gewoon gebruik in de werk
plaats. 

Voor derde soldeeringen en ter ver
vanging van alle tinhoudende snel-
smeltbare hardsoldeersels. 

In het algemeen zou men met de soldeersels Nos. 42, 
44 en 45 in elke werkplaats kunnen volstaan. De soldeer
sels No. 39 en 40, alsmede in aansluiting daaraan No. 42 
kunnen zeer goed voor koperen toestellen toepassing vinden; 
de geringe toevoeging van zilver maakt uitgloeien minder 
noodig, zoodat de invoering dezer soldeersels voor het koper
werk, ondanks den iets hoogeren prijs, altijd nog voordeel 
oplevert door besparing van tjjd en arbeid. De soldeersels 

No. 42 en 45 zjjn zoo veilig, dat alleen groote onhandig
heid schade kan aanrichten; zjj vloeien zeer voortreffelijk. 
Hunne hamerbaarheid is dubbel zoo groot als die der ge-
woouljjk bekende hardsoldeersels der koperslagers; zjj zijn 
met uitzondering van No. 45 trekbaar. 

Het zilversoldeer No. 46, dat eigenlijk alleen voor het 
soldeeren van zilver dient, kan nu gemist worden, daar het 
niet lichter smelt dan No. 45 en het gebruik ervan in de 
werkplaats door zjjn hoog zilvergehalte geenszins spaarzaam 
genoemd kan worden. 

Door de medegedeelde onderzoekingen zjjn nu hardsol
deersels voor messing gevonden, die geschikt zjjn ont een 
eind te maken aan de onzekerheden in de techniek van het 
hardsoldeeren De bereiding ervan in steeds gelijkblijvende 
samenstelling op de aangegeven manier levert geene moeie-
lijkheden op. Eene ingrijpende verbetering der vermelde 
moeielijkheden iu het ambacht is echter niet eer te ver
wachten, dan nadat de eigenaars der werkplaatsen ertoe 
besluiten de hardsoldeersels voor messing liever zelf te 
bereiden, dan ze te betrekken van fabrikanten, wier be
trouwbaarheid niet voldoende bekend is. 

G R E E N H E A R T G E E N G E E L H A R T . 

Onder dezen titel heeft de firma G. ALBERTS & Co. te 
Middelburg weder eene brochure in het licht gegeven, waar 
in mijn naam, naar aanleiding van mijne vroegere mededee
lingen over dit onderwerp in ons blad, herhaalde malen 
genoemd wordt en die ik daarom niet onopgemerkt mag 
laten 

Met genoegen constateer ik, dat genoemde heeren met 
deze brochure een ..neer objectief standpunt naderen; zjj 
heeft namelijk met mijne geschriften het doel gemeen: dui
delijkheid in de benamingen en voorkoming van verwarring 
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in de practijk. Waren zy van den aanvang af daarvan uit
gegaan, waarschijnlijk was de questie nu reeds lang opgelost. 

In werkelijkheid zijn de schrijvers der brochure en ik 
het reeds op verschillende punten eens en ik twijfel er niet 
aan of er zal eenmaal volkomen vrede in de gemoederen 
komen. 

Bij beide partjjen staat het nu vast dat: 
lo. Het „Greenheart" van de firma ALBERTS (Kidandra 

Rodiaei', niet is het „Groenhart" (Bignonia Leucoxylon), waar
uit Dr. DB Vnw het groenhartina heeft afgescheiden; 

2o. Het eerstgenoemde meer geschikt is tot bouwhout 
dan het laatste; 

3o. De naam berberine, door mij en anderen meermalen 
gebezigd, moet zijn beberine. 

4o. „Geelhart" op dit oogenblik geene voldoend kenmer
kende benaming is voor het „Greenheart" van de tinna ALBERTS. 

Tot de erkentenis van het laatste ben ik gekomen, sedert 
ik onder de benaming van „Geelhart" vijfderlei verschillende 
soorten van West-Indisch hout heb leeren kennen. 

De geheele questie komt nu dus daarop aan, eene pas
sende benaming vast te stellen voor het hout, dat de firma 
AiiBBBTS als „Groenhart" verkoopt Houden wy voorloopig 
vast aan den Latynsclien naam Kectandra Rodiaei (f), en 
trachten wjj vervolgens na te gaan of de Surinaamsche 
boomsoort, die GATEAU VAN ROOSEVELT met dien naam 
bestempelde en waarvan hy het hout Geelhart noemde 
dezelfde is of eenige overeenkomst vertoont met dien, welke 
in Demerara het Greenheart levert. 

Ik ben het niet eens met de manier, waarop de heeren 
ALBERTS te werk zijn gegaan om aan te tooneu wat geel

hart is. Zy' hebben op de veiling te Amsterdam een blok 
hout gekocht van eene der soorten, die van Suriname onder 
dien naam worden uitgevoerd en daarop wetenschappelijke 
onderzoekingen laten verrichten, die als later blijkt dat 
het onderzochte hout eigenlyk geen geelhart was, geheel 
in het water vallen. 

Ik stel een anderen weg voor: Men neme een blok 
greenheart van de firma ALBERTS, zende dit aan een ver
trouwd persoon in Suriname, opdat hy onderzoeke of daal
de boomsoort voorkomt, die dit hout oplevert. Is deze soort 
daar eenmaal aangetoond, dan is elke naam goed, die men 
eraan geven wil, - - men mag het mijnentwege b v. Al -
berts-hont noemen — want het hout zelf is gemakkelijk 
te herkennen ook zonder nauwgezet wetenschappelijk on
derzoek. 

Of wel — gesteld dat ïneu de zaak nog breeder wil 
opvatten — de regeering zende iemand, 't zy botanicus 
of houthandelaar, eerst naar Demerara om daar de green-
heartboonien te leeren kennen en van daar naar Suriname 
om huns gelyken op te zoeken. 

Zoo iemand kan dan op de meest onpartijdige wijze 
monsters hout, takken, bladeren, vruchten verzamelen, af
beeldingen maken of laten maken, zoodat wy iu korten 
tijd volkomen op de hoogte zyn. 

Ik geloof waarlijk, dat het nationale belang genoeg by 
de zaak betrokken is om de kosten vau zulk eene reis 
goed te maken. Als het Alberts-hout werkelijk in Suriname 
zoo veelvuldig voorkomt, als de mededeeling van wijlen 
CATEAÜ VAN ROOSEVELT omtrent Nectrandra Rodiaei doet 
vermoeden, dan zie ik geene reden waarom Demerara het 
monopolie van den uitvoer daarvan moet behouden. 

v. D. K. 

D U R A N A - M E T A A L . 

(f) Zoo kan een Latijnache naam voor de practijk nut hebben, 
ten spijt van beo, die daarin wellicht eene onooodige tentoon
spreiding van quasi-geleerdbeid zien. 

Men vergelijke de kritiek op mijue A. V. door den beer D. E, 
C. KNUTTEL in de Ingenieur van 25 September j . 1. 

Het Durana-metaal der Dürener Metaalwerken HUPEBTZ. 
& HABKORT, heeft volgens de analyse van G. v. KNOBRE, 
de volgende samenstelling: 

Koper 6 4 . 7 8 % 
Zink 2 9 5 0 „ 
Tin en antimoon . . . . 2 .22 „ 
Uzer 1.71 , 
Aluminium 1.70 „ 

Het bezit volgens de onderzoekingen van Prof. DÜRRE 
te Aken tegenover andere legeeringen van dezen aard eene 
reeks van voordeelen, die het tot vele soorten van werk 
geschikt maken. Zyne belangrijkste eigenschap is de bewerk
baarheid in de hitte. In gepaste ovens, zooveel doenlijk 
beschut, t< t tusschen donker en kersrood verhit, kon het 
onder hamers en walsen byna als zacht welyzer bewerkt 
worden, zoodat b. v. blokken van 5 0 0 0 KG. gewicht zich 
tot holle lichamen van groote lengte laten uitsmeden. 

Door zekeie wijzigingen in de samenstelling en behande
ling, worden er vier verschillende soorten van Duraua-inetaal 
bereid, waarvoor de volgende vastheidsgetallen plegen ge
waarborgd te worden. 

Grens der 
T r e k v a s t b e i d veerkracht R e k 
K G . p. mM'-'. K G . p. m M * . Percent . 

Hard 6 3 5 2 9 
Halfkard 5 1 4 2 1 2 
Zacht 4 0 3 5 3 1 
Zeer zacht . . . . 3 2 14 5 0 

Zooals proeven, genomen door de Ouitsche .Marine, die 
het Durana-metaal sedert jaren voor de fabricatie van tor
pedo's aanwendt hebben aangetoond, worden nu en dan 
trekvastheden gevonden tot 6 7 KG. p. cM'-'. voor de hardste 
en 51 .3 KG. p. mM2. voor de halfharde soort. Prof. DÜRRE 
heeft de opgegeven vastheden ook door proeven bevestigd. 
Een ander voordeel van het Durana-metaal, is zyn gering 
soortelyk gewicht, dat door het proefstation te Charlottenburg 
op 8.3 is bepaald, terwyl roodbrons, phosphorbrous en 
mangaanbrons, 8 .85 tot 8.9 soortelijk gewicht hebben. Ver
der bezit het durana metaal een groot weerstandsvermo
gen tegen zoute vloeistoffen en verdunde zuren, zoodat het 
voor scheepsbekleeding, alsmede in gist- en suikerfabrieken, 
bijzonder geschikt is. Met goed succes is het ook reeds tot 
messing voor „Hollanders" (papiermachines) verwerkt. Om 
deze redenen verdient dit metaal zeer de aandacht der 
industrieelen. (Masch Konstr,) 

Z E E R H A R D E EN V A S T E V E R Z I L V E R I N G . 

De voorwerpen verkrygen eerst door op wry ven of in het 
bad een lichten overtrek van zilver, worden vervolgens in 
eene sterke oplossing van salpeterzuur-zilver gedompeld en 
zoodanig verhit, dat het zilverzout ontleed wordt, waardoor 
het zilver gaat vasthechten. Zoodoende zyn zij toebereid 
voor de volgende bewerkingen. In eene ijzeren kroes wordt 
borax gesmolten en zoover verhit, dat zilver erin smelt. Is 
deze hittegraad voorhanden, waarvau men zich door het 
indompelen van een stukje zilver overtuigt, dan worden er 
de voorwerpen ingebracht en snel door elkander geroerd. 
Het werk is gereed, zoodra van een stuk, dat men eruit 
neemt, de borax gemakkelijk afvloeit en de oppervlakte 
glanzend is. In het tegenovergestelde geval moet de verhitting 
herhaald worden, doch niet zoover, dat ook het bedekte 
metaal vloeibaar wordt. Na koud geworden te zyn, worden 
de voorwerpen in verdund zwavelzunr gekookt, afgespoeld 
en gedroogd. 

(Ztschr. ƒ. Berg-, Hutten- & Masch.-Ind.) 
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A A N B E S T E D I N G E N 
Aanbestedingen morden tleekt» eenmaal in deze rubriek opgenomen 

MAANDAG! 12 NOVEMBER. 
Dordrecht. Het gemeentebestuur : de inrichting van secretarie 

en leeskamer van de vertrekken in het raadhuis der gemeente aldaar, 
tot nu toe in gebruik voor archief, bilj. inzenden tot nam. 1 uur, 

Gouda. 11 uur. De directie der stearinekaarseufabriek Gouda, 
in het hotel de Zalm: het bouwen van een administratiegebouw op 
het terrein der fabriek aan de Bleekerskade. 

's-Gravenhage. 11.30 uur. riet ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid in het gebouw van het prov. bestuur: liet vierjarig 
onderhoud der werken behoorende tot bet rijksteer vau 's Graven
deel op Wieldiecbt (Z II,) begr. f 680 per jaar. 

's-Gravenhage. 11.30 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het vierjarig 
onderhoud van de hoofden der marinehaven tc Hellevoetsluis, 
behoorende tot de zeewerken in Zuidhollaud, begr. f 710 per jaar. 

Neede (Geld.) 5 uur. De architect T . Broekhuizen, namens den 
heer J . van Amerongen, in liet hotel S i ö e k e r : bet bouwen van 
een woon- en winkelhuis, ainw. nam. 3 uur. 

D I N S D A G 13 N O V E M B E R . 

Utrecht. 2 uur. De maatschappij tot exploit, van staatsspoor 
wegen aan het centraalbureau bij de Moreelse Laan aldaar, bestek 
no. C71: bet uitbreiden en wijzigen der veelading, het opbreken 
en herleggen van bestratingen, bet opbreken en leggen van sporen 
en wissels en daarmede iu verband staande werken op bet station 
Leeuwarden, begr. f 11500. 

WOENSDAG 14 NOVEMBER. 
E n s c h e d e . 12 uur. De architect H . Reigers, voor den heer E . 

ter Kuile Ez . , in het hotel de K l o m p : het afbreken van eeu 
bestaand perceel, en het bouwen van een woonhuis op een terreiu 
gelegen aan de Gronauscbe straat aldaar, aanw. 'smorg. 9 uur. 

U o r i u c h e m . 10 uur. De genie, op het bureel (Stadhuis): het 
leveren van meubelen en bet aanbrengen van tot het meubilair 
behoorende vaste voorwerpen in verdedigingswerken der Nieuwe 
Hollandsche Waterlinie begr. f 3800, onder beheer der genie 
aldaar, bilj. inzenden uiterlijk 13 Nov. 's nam. te 3 uur. 

VRIJDAG lfi NOVEMBER. 
Hellevoetsluis. 11.30 uur. De directie der marine: het verrichten 

van werkzaamheden aau de spoorbaan, gebouwen en inrichtingen 
behoorende onder dc directie der marine aldaar. 

Smilde (Dr.) II uur. Het gemeentebestuur: bet verbouwen en 
vergrooten van het post- en telegraafkantoor met directeurswoning 
te Smilde, begr. f 3021.82. 

MAANDAG lil NOVEMBER. 
Dordrecht. 1 uur. Het gemeentebestuur: het afbreken van 

eenige gebouwen en het makeu van eene stokerij met gebouw 
voor condensers, eeu gebouw voor scrubber en coudensa'eur, bene
vens fundeeringen voor ovens en toestellen, ten dienste der uit
breiding van de gasfabriek, aanw. 14 Nov. 'smorg. 11 uur. 

DINSDAG 20 NOVEMBER. 
Almelo (Ov.) 3 uur. Het bestuur der s o c i ë t e i t Tot Nut en 

Vermaak, op de bovenzaal der S o c i ë t e i t : het bouwen eener nieuwe 
s o c i ë t e i t met concertzaal, kasteleiuswoning enz. 

Amsterdam. 10 uur. De genie, op het bureel Plantage-Lijn-
baansgraoht no. 1: a. bet wijzigen en maken van aardwerken voor 
het fort benoorden Purmerend, begr. f 25.200; b. het wijzigen en 
maken van aardwerken voor het fort aan de Winkel, begr. f 22.800, 
beide onder het beheer der genie aldaar, bilj. inzenden uiterlijk 
10 Nov. nam. 3 nur. 

Utrecht. 2 uur. De maatschappij tot exploit, van staatsspoor
wegen aan het centraalbureau bij de Moreelse Laan, bestek no. 
673: het wijzigen der poortdeuren van de douaoenloods aan den 
Kadijk te Amsterdam W . P . , begr. f 2340. 

VRIJDAG 23 NOVEMBER. 
Basselt (Ov.) 2 uur. Het gemeentebestuur ten raadhuize: het 

maken van den onderbouw met bijbehoorende werken voor de brug 
over bet Zwartewater. begr. f 35.450. 

MAANDAG 26 NOVEMBER. 
's Gravenhage. 11.30 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestour: bet vierjarig 
onderhoud van de Gouwesluis en verder daarbij behoorende werken 
te Alphen, prov. Zuidhollaud, behoorende tot de werken van den 
waterweg van Amsterdam naar Rotterdam, begr. f 2000 per jaar, 
aanw. 19 November. 

's-Gravenhage. 11.30 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het vierjarig 

onderhoud van de Mallegatsluis, de draaibrug bij bet Rabat en 
bijbehoorende werken te Gouda, p r o v . Z u i d - H o l l a n d , behoorende 
tot de w e r K e n vau den Waterweg van Amsterdam naai Rotterdam, 
begr. i 1'Ai') per jaar. 

's-Gravenhage. 1130 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid, aan Ir-t gebouw van hit prov. bestuur: het. tweejarig 
onderhoud van het gedeelte van bet Merwedekanaal van nabij den 
Staatsspoorweg bij Schotdeuren (gein. Nieuwland en Arkel) tot 
de rivier de Merwede bij Gorinchem, begr. f 14.400 per jaar. 

W O E N S D A G 28 N O V E M B E R . 

's-Gravenhage. II uur. Het ministerie van waterstaat, h a n d e l 

en nijverheid, aan het. g e b o u w van bet prov. bestuur: het verlengen 
van den Kijksvcerdam en het maken van een aanlegsteiger langs 
d e n kop der verlenging, bij den Brielschen veerhcuvel, aan den 
rechteroever der Nieuwe Maas, tusschen de kiloneierraaien CI-1X 
en C L X , behoorende tot de werken van de Nieuwe Maas beueden 
de Oostpunt van Kozeuburir, begr. f 15000, 

G r o n i n g e n . 11 uur. De architect 1). J . Huisman te Zuidbroek, 
namens den beer Mr. S. Talnia Sthee nan aldaar, bij H . Vos K z . , 
Nieuwe Ebbiugestraat: 1. het afbreken zijner heerenbebuizing, 
koetshuis c. a. en verder getimmerte te Ztii ibrofik - '2. het bouwen 
eener heerenbebuizing op een terrein gelegen ie Helpman, gemeente 
Haren, kadastraal bekend sectie A, nos. 198, 190 en 1382; 3. 
bet bouwen van een koetshuis; 4. het bouwen van twee huizen; 
5. het verplaatsen van koepel, vo l i ère eu kippenhok met omraste
ring naar bovengenoemd terrein. 

D O N D E R D A G 29 N O V E M B E R . 
H a a r l e m . 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan bet gebouw van het prov. bestuur: het voorzien 
der boorden van bet Noordhollandsch kanaal, beer. f 6000, aanw. 
22 Nov. 

V R I J D A G 30 N O V E M B E R . 

'8 H e r t o g e n b o s c h . 10.30 uur. Het ministerie vau waterstaat, 
handel eu nijverheid, aan het gebouw van het pror. bestuur: het 
driejarig onderhoud der weiken van de gekanaliseerde Dieze, prov. 
Noordbrabant, begr. f 8500 per jaar, aanw 23 November. 

M i d d e l b u r g . 11 uui. Het ministerie van waterstaat, bandel en 
nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur, liet onderhoud 
gedurende 1895, 18911 en 1897 van de havenwerken te Breskcns, 
prov. Zeeland, begr. I' 6350 per jaar, aanw. 23 November. 

M i d d e l b u r g . 11 uur. Het ministerie van waters'nat, handel en 
nijverheid, uan het gebouw van het prov. bestuur: het onderhoud 
van het Nederlandse!) gedeetle van hs t kanaal van Muis n a a r 
Brugge, gedurende de jaren 1895, 1896 en 1897, begr. f 300 
per jaar. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
A m s t e r d a m . Het maken van een houten dukbeschieting en 

van st.orinlnt.ten op de bekappingen van de locomotievcnlo^ds 
met reservoirgebouw op het station Hoek van Holland. Laagste 
J . C. Vlaassen te Vlaardingen voor 1878. 

A m s t e r d a m . Het wijzigen van aardwerken voor de batterijen 
Jisperweg en Middenweg. Laagste T . Kieiju te Dordrecht voor 
f 21000. 

B r e d a . Het afbreken van het pand, geteekend D no. 344 gelegen 
westzijde aan bet Kasteelplein aldaar, en het daar ter plaatse 
bouwen van een stalling met afzonderlijk botenhuis voor rekening 
vau den heer J . A . Verdussen aldaar. Laagste voor metselwerk 
W de Kaï . t er te Teteringen voor f 520; voor timmerwerk F . 
Schrauwen aldaar voor f 895; voor massa J . Helmond te Ginneken 
voor f 1515. 

C o r t g e u c . Het uitbreiden en verbouwen der school met bijlevering 
van schoolmeubelen. Laagste voor perc. 1 Wed. M . Schippers aldaar 
voor f 470O.I0; voor perc 2, Johs. de Kater aldaar voor f 360. 

E p e . Hot verbouwen der scholen te Vaassen, Oene en Ernst 
en de levering der schoolmeubelen. Laagste vcor de school te 
Vaassen G . de Bruin te Vaassen voor f 7946; voor de school 
te Oene R. Dalis te Apeldoorn voor f 6608; voor de school te 
Ernst dezelfde voor f 5432. Laagste voor schoolmeubelen te Vaassen 
R, Dalis voor f 1146.88; voor schoolmeubelen te Oene dezelfde 
voor I 756; voor schoolmeubelen te Ernst dezelfde voor f G32.80 

Leeuwarden. Het onderhoud van de werken van de Koudumer 
Slaperdijk en van de zeesluis genaamd de Mulkwerumerzijl, behoo
rende tot de zeewerken in Friesland. Laagste A . W . Gaasterland 
te Wiewcrd voor f 1994 per jaar, gegund. 

Ondei ilendam. 1. Het amoveeren der Molentil aldaar en het 
daarvoor in de plaats maken eener draaibrug; 2. het amoveeren 
der Temti l bij Obergum met aanhoorige werken, laagste voor 

http://st.orinlnt.ten
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1 G. Hensemn te Oude Pekela «oor f 5040. Laagste voor 3 J. 
Pool te Den Aodel voor f 796. 

Rotterdam. Het onderhouden en het uitvoeren van eenipe 
werken aan het geboow der rijksbelastingen te Hellevoetsluis van 
heden tot 31 Maart 1897- Laagste F. Vlielander te Nieuw-Helvoet 
voor f 4550. 

Rotterdam. Het maken van rijzen dammen langs de oevers der 
Katendrechtsche lieven, met bijbehoorende baggerwerken. Laagste 
A. Volker Lz. te Sliedrecbt voor f 63.000. 

Steenbergen. Hel houwen van ren kapitaal buis met bijgebouwen 

aldaar. Laagste C. en A. Raats aldaar met Waalsteen voor 
f 17.714, gegund. 

St. Anna Parochie. Het maken eener overkapping en bet uit. 
voeren vao eenige andere werken op het aan te leggen ascbland 
te St. Anna Parochie. Laagste G. Smits eu J. Woudstra aldaar 
voor f 1365, geguud. 

Utrecht. Het verhoogen en verlengen van de veelading en bet 
verrichten vau daarmede in verband staande werken in de Rietlanden 
np bet station Amsterdam. Laagste C. J. Maks te Amsterdam 
voor f 2324. 

A D V E R T E N T I E N. 

P . D O L K & ZOON J PORTLAND CEMENT, 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINEN GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - , 

W I T - , KRISTAL- , BROEI en M E L K -
<JT A S. 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 
GEBOGEN GLAS en D A K P A N N E N . 

Lenzen- en Patrijspoortglazen. 
(67) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

Houtbereiding tegen bederf, 
KY ANISEERIMRICHl ING. 

H. L i ; \ s i \ k, 
ARNHEM, 

levert pask laar gekyan i seerd 
(rot- en z w a m vrij) (81) 

Rasterwerken, schuttingen. 
BROEIBAKKEN, VLOEREN, 

\ I .OUtItlitm:V enz. enz. 

Gedeeltelijke Bereiding, 
CREOSOTEERING. 

BURNETTEERING. 
kVA.Ms i i 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL 

O . G i p s O z o o n , 
D O R D R E C H T . (71) 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

O M E BOUWMATKRIALKX, 

„JOSSöiï i jr Co." 
HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 

voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT, 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieutcehaven No. 11b 
„ AMSTERDAM, A. E. BRA A T Fokki-

Simomstraat 74. (661 

« r . 
beschreven door 

A . m v a n ö L e i r K l o c 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid f18.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

LICHTDRUKPAPIER, 
Zwaar, Prima kwaliteit, zeer gevoelig, 
rol 1 X 10 Meter . . f 6.-
,, 0.75 X 10 Meter . . f4.-

H, J. T. MAT V E L D . 
Schrijf - en Teekenbehoeften, (56) 

Wagenstraat 27, Den Haag. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E PRIJZEN. (73; 

8. B R U I G O M , 
AJiJSiHEJU. 

B E Ö O R D E E L I N G K N . 
. . . . Met groote uitvoerigheid en voorliefde teekent de schrijver het steenbakkersbedriji 

met al de daartoe noodige werktuigen, blijkbaar 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 gewenseht, wat men echter moet erkennen, dat zijn 
eigenaardige moeielijkheden heeft. 

Voor hem die in I n d i ë echter dikwijls zijn eigen materiaal moet zoeken of vervaardigen, zal 
daardoor dit boek menige nuttige aanwijzing bevatten. 

. . . . Juist dc onbevooroordeelde onderzoekingen, die den heer Van der Kloes gemaakt 
heeft op le i gebied der bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk. . . . . 

(Bouwkundig Weekblad.) 

. . . . Het met zorg behandelde werk komt niet enkel den eigenlijken bouw-, werktuig
en scheepsbouwkundigen ten goede, maar ook allen, die door hun handel en bedrijf met deze 
vakken in aanraking komen. 

. . . . Het boek doorbladerende, wordt men telkens getroffen door den practischen zin 
van den samensteller en zijn cenvoudigen, duidelijkcu schrijftrant . . . (Het Handelsblad.) 

. . . . Voor den ingenieur en den architect mag het boek van den heer V a n der Kloen 
van onschatbare waardo 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 gerniidplecgt. De uitvoering is waarlijk keurig on doet dc firma Van der Endt & Zoon 
alle eer aan. De prijs iB zeker beneden de waarde van het boek 

(Dagblad voor Zuid-Holland en 's-Oravenhage.) 

. . . . Is het voor den jongen ingenier en opzichter van bijzonder veel waarde op een 
voor ben bijna onbekend veld te worden voorgelicht door iemand, die rijpe 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 eu bevatte 
lijken vorm een ruim overzicht geeft van wat de praktijk hier en elders tot op heden 
heeft uitgewezen of een theoretisch onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kan doen 
voorspellen (De Ingenieur.) 

Alle soorten van 

Z A G E N 
BB 

WERKTUIG EN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J. D. DOM i Ni c u s & SÖHNE, 
te R e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n ( M i e i n l . ) 

Gevestigd in 1*22. (35) 
W*W Vraag de geïllustreerde Prijscourant I 
welke wy U gratis en franco toezenden. 

Chemisch bereide 

V E R F . 
De/.e OLIEVERF 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 e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBURG", 
(701 Rijswijk (Z.-lf.) 

DE L I N T & C D , ROTTEIBW. 
NIEUWE HAVEN N°. 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
'59) Vraag dessins enz. 

W. J . W E I S S E N O . 
Nièuwendijk III te AMSTERDAM, 

fabriceert geijkte DUIMSTOKKEN, twee 
en vyf M E T E R L A T T E N , Stalen MEET-
K E T T I N G E N , BAKENS , .TALONS, 
koperen en stalen PEILL1JNEN, PEIL-
LOODEN, P E I L S T O K K E N , PEIL
SCHALEN, enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASSEROOOZEN, 
T e e k e i i b c l i o o l l c n ii O p t i s c h e lust i u m e u t e n , 

EQUERRES, PRISMA'S, ENZ. 

F O L K E R S & Co. 
middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwainvorniiiig enz. 

E n g e l s c h e en B e l g i s c h e A A K D E HIJ I Z E X. 
g. m m \ , \ i k • a m ] r i r m i ENGELSCHE, DUITSCHE, FRANSCHE 

U IVSvL W A I A Directe aanvoer 
EN 

PORTLAND CEMENT. 
Merk: Knight Bevan & Sturge. 

Merk: Djjckerhon* & Söhne. 

M OSSTEENEN 
voor ligte muren, plafonds, enz. 

DRIJF-, VUUR- EN METSEL-
STEENEN. 

( 8 2 1 A M S T E R D A M . H A P E I N B U R G 2 9. 

en HOLLANDSCHE 

TROTTOIR-. VLOER
EN WANDTEGELS, 

in v e r s c h i l l e n d e des s in s 

DAKPAPIER, ASPHALT 
EN VERDERE 

B O U W M A T E R I A L E N . 

Gouden 
STAATS-

De Portland-Cement-Fabriek 
VA» | 

DYCKERHOFF&SÖIIXi; 
tc A r r w m e b u r g bij DIEBRICH a'd Rijn, 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 
voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

DOmldotfi 
1680, 

MEDAILLE, Productie-vermogen der Fabriek: 000.000 vaten per jaar. 
HEDAILLE Mairazijnliouders in de voornaamste steden. Verdienste 

lWeenenl878 

G O U D E N 
M E D A I L L E 

hoogste 
onderschei

ding in den 
internatio
nalen wed

strijd, te 
Arnhem 1879. 

(39) 

GOUDEN 
MKDAILLE 

Offenbach 
a/M. 1879. 

DIPLOMA A, 
Eerste pidjs 

voor uitmun
tend 

fabrikaat 
x'll Kassei 1870. 

L, hl I I> E >. 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

S C H E E P S B0U W W E R F 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooteu-, Bagger- en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ (7) 

Zware en lichte Smeêwerken, 
A. IS K E K S, 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
mei c e r t i f i c a a t v a n T ^ l o y c l ' s 

en B u r e a u V e r i t a s . 
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C A R K O L I M M 
„Van Baerle", 

I: I. \ M . I: A G E N T E N voor 
Nederland en Kolon iën: 

G. M. BOKS C o . , 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) e i i as. 

Groote voorraad 
V A N 

STALEN BALKEN 
in allo courante profielen 
op lengten van 
12 Mr. , opklim 
mende met 

M Wegens 
: grootere 

draagvermogen 
kunnen lichtere pro

fielen in staal gebezigd 
orden, waardoor Stalen 

bulken voordeeliger in hetge-
'bruik zijn dan i jzeren balken. 

H. E. OVINC Jr., m 
74 Haringvliet, R O T T E R D A M . 

Nederlandsche Verzinkfabriek, 
VAN DER LINDEN & Co. - DORDRECHT. 

ALGEHEEN 
BOUWSYSTEEM. 

L E K VRIJE 
Dak- en Zjjbekleeding. 

Houten of IJzeren RAAMWERK, 
Z K I ^ I P I P I K i l f c T , Q E B O T J W E 1 T , 

A F D A K E N , B R U G G E N , S C H U T T I N G E N , B E S C H O E I I N G E N , D R O O G - I N R I C H -
T I N G E N voor tropische producten. R O L L E N D E K A P P E N voor S t e e n o v e n » 
en Kofiievloeren, L O S S E P L A T E N speciaal ter vervanging van riet
matten voor steenovens, enz. in alle afmetingen en voor alle doeleinden, opgesteld 
in NEDERLAND of KOLONIËN; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enke l e dagen. G E G A L V A N I S E E R D I J Z E R E N , ook gegolfde P L A T E N . 

P L A N N E N en B E G R O O T I N G E N worden opgemaakt voor elk gevraagd 
doel. O P G E S T E L D E C O N S T R U C T I E S ter bezichtiging. 

CATALOGI op aanvraag franco en gratis. ( 58 ) 
W*W A G E N T E N G E V R A A G D . 

HOUTHANDEL 
F. & A. VAN DER 

Pitch-Pine Parketvloeren 
/' 1.75 per M 2 . 

LINDEN. - Dordrecht. 
Pitch-Pine Heiningen 

geheel gereed afgeleverd f 2.70 per M-. 

ie LIFTEN, 
F R E D . S T I E L T J E S & C o . , 

K e i z e r s g r a c h t 7 4 5 , (78) A m s t e r d a m . 
JAN HAMER & Co., 

Heerengracht 583 bij de Utrechtsche straat, 
A M S T E R D A M . 

LIFTEN. - KRANÜN. 

Transporteurs. 

DOMMEKRACHTEN. 

Elevateurs. 
3 L S . (63) 

VIJZELS. 

LEONARD SLIGGHER, fflonnickendam. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
Uitmuntend fabrikaat en hiIIijk«> prijs . (76) 

Tweede Jaargang No. 46. Zaterdag 17 November 1894. 

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A i i > i r i . n i i i i , ia dit blad kotten vao 1—6 regelt 
00 cents, iedere regel meer 10 cents. Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
bankend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgevers i 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
MAASSLUIS. 

A H * •Mlv«rt*nll»n ia ARCHITECTURA opgenomen 
worden g r a t i a geplaatst in DE AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Smeden, 
Ververs, ens. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

P R A A T J E S O V E R O N D E R W I J S E N O P L E I D I N G . 

Waarin behoort het vak-onderwys te bestaan voor den 
toekomstigen handwerksman? Waarin dat voor hem, die tot 
baas, opzichter, bouwmeester wenscht te worden opgeleid ? 

In antwoord op deze vragen stel ik mg voor in dit opstel 
eenige beschouwingen ten beste te geven. De onmiddellijke 
aanleiding daartoe is het schrijven van den heer A. SCHALLER 
in ons No. van 2 0 October j.1. Deze, zelf ambachtsman, 
heett, naar het mij voorkomt, den spijker op den kop ge
raakt. Den ambachtsleerling dienen in de allereerste plaats 
die kundigheden worden ingeprent, welke noodig zijn om 
het handwerk te kunnen uitoefenen, d. w. z. het hanteeren 
en, voor zoover het by het betrokken ambacht behoort, 
het onderhouden van het gereedschap, benevens de kennis van 
de materialen, die lift bewerkt of waarmede hij omgaat. In 
de tweede plaats is het noodig, dat hij leere teekenen, ten 
einde de teekening te kunnen begrijpen, waarnaar hu zijn 
werk heett uit te voeren, en op het materiaal de afschrij
vingen te kunnen verrichten, waarnaar het op maat moei; 
worden afgewerkt. 

Alles wat men hem verder kan laten leeren zal winst 
voor hem zijn en hem wellicht in de gelegenheid stellen in 
de maatschappij vooruit te komen of den maatschappelijken 
ladder hooger op te klimmen, doch meu houde in het oog, 
dat dit voorrecht uit den aard der zaak slechts enkelen ten 
goede kan komen, maar op het welzijn van allen te zaraen 
weinig of niets afdoet. Met andere woorden: men richte het 
ambachtsonderwns zoodanig in, dat het aan het grootst 
mogelijke getal leerlingen en op elke willekeurige plaats ten 
goede kunne komen. Met het oog daarop lacht my het denk
beeld van Mr. SMEENUK, door SCHALLER vermeld, zoozeer toe, 
dat ik gaarne alle krachten zou inspannen om het tot wer
kelijkheid te helpen maken. 

Het is eeu feit, dat zich niet laat wegcijferen — het straalt 
in alle verslagen van ambachtsscholen door — dat de leerlingen 
dier scholen meer wetenschap opdoen dan voor een gewoon 
handwerksman noodig is, dat velen, zoo niet de meesten 
hunner daardoor al spoedig aan den handwerksstand ont
groeien, dat zq baas, opzichter, architect wenschen te wor
den en nu en dan als zoodanig zelfs met glans examen 
afleggen voor 's Lands Dienst. Met zeer weinige uitzonde

ringen — wellicht zonder eenige — worden dan ook de 
zegenrijke gevolgen van het onderwijs aan de ambachts
scholen door de oud-leerlingen en hunne familiebetrekkin
gen gewaardeerd en op hoogen prijs gesteld. En gaarne 
verhengen wij ons met die velen over het bestaan van 
scholen, waar bekwame, in de ambachten en de daarmede 
in betrekking staande takken van kunst en wetenschap er
varen mannen zich geheel en al toewijden aan het schoone 
doel van aan een groot aantal telgen uit den ambachtstand 
en de kleine burgerij de gelegenheid te openen om zich 
boven het gros hunner kameraden te verheffen. Men versta 
my dus niet verkeerd, ik heb niets tegen de ambachtsscholen, 
ik zou haar aantal zelfs gaarne zien vermeerderen, ik zou 
ze ten deele ook nog willen uitgebreid zien tot vakscholen, 
in deu zin als ik aan het slot van mijn vorig praatje be
doelde (zie ons No. van 1 Sopt. j.1.) Maar ik herhaal: de 
Ambachtsschool zal nimmer den werkmausstand in zijn 
geheel verheffen, hem nimmer het nut kunnen verschaffen 
dat voor hein gelegen is in eene regeling van het leerlings -
stelsel als door de heeren SMEENOE en SCHALLER bedoeld. 

Elk schoolonderwijs berust uit deu aard der zaak op het be
grip van voorbereiding tot eeu bepaalden werkkring. De onder
vinding in dien werkkring wordt eerst later, in het werkelijke 
leven verkregen. Eerst het „heilige moeten", het staan voor, 
het handelend moeten optreden in speciale gevallen, die te 
voren niet konden worden voorzien, verleent de zelfstandig
heid, en het doorzicht, eigen aan den man, die zyn vak 
meester is. Op de school kan men in den leerling tot op 
zekere hoogte den aanleg ontwikkelen tot het bereiken van 
dat meesterschap. Studenten iu de medicijnen verschaft men 
daartoe toegang in de ziekenhuizen, toekomstigen ingenieurs 
en architecten tot fabriekeu en bouwwerken. Verzuimen zy 
daarvan gebruik te maken, dan staan hun de handen later 
nog scheever dan anders en met den door examen verkregen 
titel van meester in hun vak, welk dat ook zij, in hun zak, 
ziet men ze soms eene geheel andere richting uit gaan dan 
met het onderwijs op de vakschool was bedoeld. Zoo ziet 
men b.v. als ingenieur gediplomeerde jongelieden onderwijzer 
in de wis- of natuurkunde, koopman enz. worden. Kan ge
brek aan practische bekwaming in de schooljaren aldus 
aanleiding geven tot het verlaten van — om niet te zeggen 
het mislukken in — de eerst gekozen loopbaan, de practijk 

I 
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zal daarom op de school den meester nog niet kunnen 
maken. Ook nog om eene andere reden niet: Men kan zich 
in den tegenwoordigen tyd geene school denken zonder 
examens, niet enkel in de hoofd-, maar ook in de bijvakken 
en nu schijnt het niet anders te kunnen, dat aan die bijvakken 
te veel gewicht wordt gehecht, dat het zwaartepunt van 
het onderwys te veel in de richting der byvakken wordt 
verplaatst. Het wil my' voorkomen, dat zelfs de commissie 
tot veredeling van het ambacht (zie ons No. van 29 Sept j.1.) 
by bet opstellen van haar examen-programma's aan die 
fout niet heeft kunnen ontkomen. Op elke school, hij elk 
examen — het kan niet tegengesproken worden — eischen 
de bijvakken onderwijs- en examineerkracht, -tyd en -geld 
voor zich. Geld ook wel degely'k, geld, dat ten behoeve 
van enkelen uitgegeven niet aan het geheel ten goede komt. 
Ik heb daar niets op tegen, als e- dan ook maar wat, geld 
op zoodanige wyze ter beschikking wordt gesteld, dat een 
grooter aantal belanghebbenden er voordeel van kunne 
trekken, geld om een leerlingstelsel in het aanzyn te roepen 
als de heer SMEKXGK heeft aangegeven. Dit lacht my ook 
daarom zoozeer toe. dat het op alle ambachten toe te passen 
is, ook op die, waaraan uien op de ambachtschool niet kan 
denken, die van den schoenmaker, kleermaker, metselaar, 
stukadoor, kuiper e. a. in. 

Inderdaad mag het verbazing wekken, dat de ambachten 
nog niet veel lager gezonken zyn dan in werkelijkheid het 
geval is, als men gadeslaat hoe er met den leerjongen wordt 
omgesprongen. In plaats van hem iets te leeren, wordt hy 
voor duivelstoejager en manusje-van-alles gebruikt; geen werk 
is er niet goed genoeg voor hem. In sommige vakkeu doet 
men hem den ganschen dag op straat verblijven en demo
raliseert hem zoodoende voor zyn geheele leven, (f) 

Het stelsel sluit ook het verkrijgen van andere kennis niet 
uit, als men maar zorgt, dat de jongens overdag niet afgebeuld 
worden en den avond of althans een paar avonden in de week 
voor zich hebben. Burger-avondscholen, herhalingsscholen en 
teekencursussen zy'n er in de meeste plaatsen of kunnen 
er opgericht worden. En komt er dan mettertijd by den eenen of 
anderen leerling een bijzondere aanleg en y'ver uit, welnu • 
dan kan men dien jongen immers nog naar de ambachts
school of de vakschool zenden! Zoo'n jongen zal, daar 
aangeland, al dadelyk op zyne kameraden iets vóór hebben, 
doordien hij in de praetyk is werkzaam geweest. Het hand
werk zal hem gemakkelijker afgaan en hij zal zich daardoor 
ook nog met meer vrucht dan de anderen op de byvakken 
kunnen toeleggen; hy' zal al dadelyk beter de teekening 
begrypen en zy'n byzondere aanleg zal hem in staat stellen 
ook in andere opzichten nit te munten. 

My dunkt het stelsel van den heer SMEENQE is de 
oplossing van het vraagstuk der „veredeling van het ambacht". 

(f) Ik ben zeven jaren in het bestuur der Delftsche Coöperatieve 
Winkelvereeniging geweest, maar het is mij niet mogen gelukken 
in de schoenmakerij van die vereeniging ook maar één jongen de 
beginselen van het ambacht te doen leeren. Dc baas wilde eenvoudig 
niet, hij wat er te lui toe en elke nieuwe jongen was, na korten tijd 
bij hem in dieaal te zijn geweest, reeds zooseer aan de straat 
gewend, dat hij ooi niet meer wilde. Sedert dien tijd vraag ik niet 
meer, hoe het komt, dat er zoo weinig goede schoenmakers zijn. 

De examens zijn voor my' by'zaak, wil men ze later invoeren, 
ik zou daar in beginsel geen bezwaar tegen hebben; het 
zon m. i het eenvoudigst zyn, als men ze met die der 
ambachtsscholen samen smelt. 

In het vorenstaande heb ik voor dezen keer met de 
eerste der gestelde vragen afgehandeld; hoe is het nu met 
den baas of meester, en hoe met den opzichter gesteld ? Ik 
noem beide in éénen adem, omdat, naar het my voorkomt, 
de opleiding van elk van beiden te beter, te grondiger zal 
zyn, naarmate zy meer dezelfde is. Voor beide zyn, geloof 
ik, onze tegenwoordige ambachtsscholen, behoudens wellicht 
eenige uitbreiding, uitstekend geschikt. 

De werkbaas dient in de eerste plaats een uitstekend 
werkman te zyn; zonder geruimeu tijd zyn ambacht in 
werkelijkheid uitgeoefend te hebben, kan hy niet de rechte 
man op de rechte plaats zyn. Verder is het voor hein niet 
genoeg, dat hy' eeue teekening begrijpt; hij moet zelf het 
teekenen volkomen meester zyn, niet enkel voor zoover dat 
op zy'n eigen ambacht betrekking heeft, maar ook voor 
zoover andere aangaat, waarmede hy' in zyn werkkring in 
aanraking komt. 't Zelfde geldt voor zyne raaterialenkennis. 
Rekenen en meetkunde zyn voor hem onmisbaar. Dat alles 
wordt op de tegenwoordige ambachtsscholen geleerd. Han
delskennis en handelszin krjjgt hy in de praetyk van zelf. 
Elke vermeerdering van kennis, die hy' zich eigen kan maken, 
zal hein aangenaam en nuttig kunnen zyn, maar ik geloof 
niet, dat de school voor meer zal hebben te zorgen. 

Evenzeer acht ik dat, wat op de bestaande ambachtsscholen 
geleerd wordt, voldoende voor den opzichter. Ook hy moet 
het handwerk verstaan, doch met dit verschil tegenover 
den ambachtsbaas, dat zyne kennis, niet speciaal op één 
ambacht betrekking heeft, maar op alle, die onder zyn toe
zicht worden uitgeoefend; hij moet het gereedschap van den 
metselaar en den steenhonwer, zoowel als dat van den tim
merman kunnen hanteeren en ook aan het werk van den 
smid niet vreemd zy'n. Kan hy in een der vakken de vaardig
heid van een goed werkman bereiken, zooveel te beter. 
Bovendien dient hy' ook vertrouwd te zyn met de beginselen 
van het ornamentteekenen. 

Materialenkennis in den meest nitgebreiden zin is voor 
hem nog meer een voornaam vereischte dan voor den 
werkbaas. 

Alles, wat de opzichter en de werkbaas meer leeren dan 
het hiergenoemde, kan voor elk van hen niet anders dan 
nuttig zy'n en zal hem in staat stellen met meer of minder 
succes als bouwmeester op te treden, maar als er van een 
examen sprake is, vrage men niet meer van hem. 

Zoo zyn wy' dan gekomen tot den hoogsten graad onder 
de mannen van het bouwvak, die van bouwmeester. Vatten wy 
dezen titel in den meest uitgebreiden zin op, dan omvat 
hy' eene zoodanige massa van kennis, dat geen menschelyk 
wezen haar in zich zon knnnen opnemen. Hier moeten wij 
dus gaan splitsen en onderscheid maken tusschen den architect, 
den man der schoone bouwkunst, en den ingenieur, dien 
van het berekenend vernuft, (vernufteling heeft HOOFT , naar 
ik meen, gezegd). Tot op zekere hoogte smelten de banen 

van hnn onderwys ineen. Dit gedeelte moet m. i . alles om
vatten, wat hiervoren voor den opzichter, is geëischt, met 
dien verstande, dat de kennis van de ambachten iets meer 
op den achtergrond zal geraken, teneinde meer ruimte te 
kry'gen voor hoogere wetenschappelijke ontwikkeling. Deze 
is voor den ingenieur anders dan voor den architect; wat 
de een echter van den ander kan overnemen, zal hem nut 
en gemak by' zy'n werk verschaffen en beide minder van 
elkaar afhankelijk maken. 

De architect en vooral de ingieneur heelt om voorbereid te 
zy'n op alle vraagstukken, die zich in zyne loopbaan kunnen 
voordoen, heel wat wetenschap te verorberen. Zooveel, dat, 
als men zyne eischen niet tot het noodzakelijke weet te 
beperken, het onderwys in de byvakken ook hier ten na-
deele komt van de eigenlyke vakstudiën, zoodat er, in plaats 
van vakmannen, geleerden worden aangekweekt. Of aan 
onze Polytechnische school niet eenige neiging in die richting 
bestaat — ik betwijfel, of men my de bevoegdheid zal 
toekennen om daarover een oordeel te vellen. Maar ik heb 
opgemerkt, dat by feestelijke gelegenheden, by gelegenheden 
wanneer men niets dan goeds van elkaar zegt, en de school in 
haar geheel ook haar deel krygt dan lof en eer, vooral het 
feit wordt in het licht gesteld dat onder hare oud-leerlingen 
zoo vele — beroemde bouwmeesters zou men meenen — 
neen . . . . Professoren worden aangetroffen. 

Zou niet ook hier, evenals aan de Ambachtsschool, de 
regeling van het onderwys meer dan in het belang der 
leerlingen in het algemeen wenschelyk is, aanleiding geven 
tot ontwikkeling in eene richting, die buiten het eigenlyke 
doel der school ligt? 

Als de Polytechnische school geleerden in plaats van 
bouwmeesters kweekt, dan is zy onwillekeurig de oorzaak, 
dat op de werken de taak der laatsten hoofdzakelijk op de 
schouders der lagere rangen komt te rusten; dan maakt zjj 
den bouwmeester meer dan noodig en wenschelyk is, afhan
kelijk van zyne ondergeschikten, iets wat geenszins in het 
belang is van het werk dat wordt uitgevoerd, noch in dat 
van den bouwheer, wie hy' ook zy. 

De teekenen des tyds — 't valt moeielyk te ontkennen — 
wijzen wel eenigszins in die richting en verschillende om
standigheden werken ertoe mede. De een wil voor den ander 
niet onderdoen in het hoog houden van de wetenschap. Doch 
genoeg! Laten wy hopen, dat de Regeering na de gelden 
te hebben gevonden voor een Geodesiegebouw en een leer
stoel in Bacteriologie — beide instellingen, die schatten en 
schatten eischen — alvorens er meer van dien aard in het 
aanzyn te roepen — het onweder is nog niet van de lucht 
a f — eens zal gaan denken aan de mannen der praetyk en 
eene flinke som uittrekken voor Ambachtsonderwys, liefst in 
den zin als Mr. SMKBNOB dit heeft voorgesteld en in Drenthe 
reeds is verwezenlijkt. Het eerste jaarverslag der „Vereeni
ging ter bevordering van het Ambachts-Onderwy's in Drenthe'' 
gewerd my dezer dagen. In een volgend No. daarover het 
een en ander. v. D. K . 

K E U R I N G V A N K A L K . 

Dat de oischen, in § 52 nijjner A. V. voor de keuring 
van vette steenkalk gesteld, geenzins te hoog zyn, bleek 
mij onlangs, toen ik van de firma GKBBS. LANDUYDT te 
's Gravenhage eene hoeveelheid Luiksche kluitkalk had ont
vangen ten dienste van proeven op tras. 

Ik bluschte de kalk bij hoeveelheden van 10 KG. tegely'k, 
beginnende met eene kleine hoeveelheid kokend water en 
telkens een weinig warm water by'gietende tot de gezamen
lijke hoeveelheid van de helft van het gewicht der kalk. 
Den volgenden dag zifte ik de geblnschte kalk door eene 
zeef van ongeveer 21jï mM. mazen wijdte; daarop bleef niet 
meer dan 3'/» °/o onbluschbaar goed achter. 

Het eindproduct bleek by zifting door eene zeef van 60 
mazen per cM'2. overeenkomstig § 52 mijner A.V. niet meer 
dan 8 . 4 ° / 0 daarop achter te laten. v. r>. K. 

E R V A R I N G E N O M T R E N T C R E O S O T E E R E N . 

Verleden jaar zag ik eene walbeschoeiing uitvoeren met 
gecreosoteerd vuren palen. In het gedrukte bestek van het 
werk had ik gelezen, dat het hout (daarin naar gewoonte 
als dennen beschreven) moest bereid zyn met 200 liter 
creosootolie per M*. Van het werk kreeg ik eenige afge
zaagde kopeinden in bezit en liet die overlangs doorzagen 
en glad schaven. Toen bleek my' op het gezicht, dat de 
geëischte hoeveelheid olie er by lange na niet in was ge
komen, niettegenstaande ik uit goede bron vernam, dat van 
wege de fabriek daaromtrent wel degely'k de by bestek 
geëischte schriftelijke verklaring was afgelegd. 

By' de behoordeeling op het gezicht ging ik als vroeger 
nit van de onderstelling, dat een gecreosoteerde paal, die tot in 
het hart zwart ziet, 500 liter creosootolie per M a . bevat; 
deze maatstaf voor de beoordeeling der creosoteering, hoewel 
geenszins op wetenschappelijke gronden berustende, is my' meer 
en meer gebleken voor de praetyk alleszins voldoende te zyn. 

Ik achtte het echter van groot belang dit door eigen 
proeven aau te toonen, iets wat geruimen tyd afstuitte op 
de gebrekkige inrichting mijner toestellen. Eerst onlangs 
gelukte het my eene eenvoudige verpakking uit te denken, 
waardoor ik in staat werd gesteld einden paal met in het 
gezicht blyvenden kop te creosoteeren, waardoor de noodzake
lijkheid van het luchtledig maken van deu persketel kwam 
te vervallen. 

Ik inpregneerde aldus een vuren paaleind met 40 Liter 
creosootolie per M 3 . door een druk van 6 atm. één uur 
lang en een ander met 58 L. per M : 1 . door een druk van 
5 atm, drie uren lang te onderhouden. De hoeveelheden 
werden geconstateerd door de paaleindeu zuiver op te meten 
en ze voor en na de bereiding te wegen 

Beide paaleinden nu bevatten veel meer olie dan de hier
voren bedoelde, zoogezegd met 200 L . bereide. Ieder, die 
de moeite wil doen de stokken aan de Polytechnische school 
te komen bezichtigen, zal zich daarvan op het eerste gezicht 
onmiddely'k overtuigen. 
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Hen vertronwe daarom niet op verklaringen van fabrikan-
ten of hunne ondergeschikten, maar zorge voor behoorlyk 
toezicht tijdens de bereiding en stelle als eerste eisch, dat 
de persketel van een manometer voorzien zij. Dit is het 
eenige afdoende middel om zeker tc zyn, dat de in den 
ketel gepompte olie er van onder niet weer door de spui-
kraan uitloope. 

Bjj eene voorloopige proef, meer ten doel hebbende de 
uitgedachte verpakking te beproeven, werd een grenen paal-
eind onder een zeer geringen, slechts kort onderhouden 
druk gecreosoteerd. In het oog springend was daarbij weer 
de gretigheid, waarmede grenen spint de creosootolie opneemt. 
De paal had 22 cM. middellyn; hy werd rondom over de 
geheele lengte 6 cM. diep geïmpregneerd, zoodat in het 
hart slechts eene dikte van 10 cM. blank bleef. 

Naar den hiervoren aangegeven maatstaf heeft dit paaleind 
396 L. creosootolie per M 3 . opgenomen. 

Een kort kopstnk van een paal, oud en zeer droog, 24 
uren in creosootolie ondergedompeld gehouden, dus zonder 
persing, bleek enkel daardoor reeds tot op het kernhout, 
d. i . ongeveer 5 cM. diep doortrokken te zjjn. 

Men beschryve daarom nooit vuren, maar grenen of masten i 
palen, overal waar niet met het oog op de hardheid eiken 
noodig te achten is. v. D. K . 

in aanmerking, verder dat volkomen verhitten der te sol-
deeren metalen niet noodig en de soldeering de grootste 
duurzaamheid bezit, en eindelyk den lagen prys van het 
smelt- en soldeermiddel, dan wordt het dnidelyk, dat het 
vraagstuk van het soldeeren van aluminium door de uit
vinding van NICOLAÏ volkomen opgelost is. Voor de deugde-
lykheid en bruikbaarheid van het soldeer pleit, dat de 
grootste producent van aluminium in Europa, de Aluminium-
Industrie Aktiengesellschaft Neuhausen het voortreffeiyk acht 
De Metallpatronenfabrik Karlsruhe heeft het eveneens met goed 
gevolg aangewend en de keizerlijke werf te Wilhelmshafen, 
heeft naar aanleiding van genomen proeven onlangs eene 
groote hoeveelheid soldeer besteld om daarmede proeven op 
grootere schaal uit te voeren. Naar men bericht, is de uit
vinder van plan om zyne vinding door het verleenen van 
vergunningen aan de belanghebbenden in de nyverheid in den 
meest uitgebreiden zin in practyk te brengen; overigens is 
eene Engelsche maatschappü in onderhandeling over de 
exploitatie ervan. 

(Pat. Bur. Detreux München.) 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

A L U MINIUMSOLDEER. 

Sedert de electrolyse het mogelijk gemaakt heeft in het 
groot aluminium te bereiden en door groote verbeteringen 
in de wyze van bereiding de prys van het metaal altyd 
door lager wordt, heeft de aanwending van aluminium voor 
industrieele doeleinden, zoowel als voor de meest verschillende 
voorwerpen van dagelyksch gebruik, eene buitengewone uit
breiding verkregen. By het toenemend gebruik van het 
aluminium en zyne legeeringen heeft zich echter de onaan
gename omstandigheid voorgedaan, dat het soldeeren met 
een goedkoop en gemakkelyk te bereiden soldeer afstuitte 
op het gebrek aan een behoorlyk smeltmiddel. Bij de door 
OTTO NICOLAI te Wiesbaden uitgevonden en in alle landen, 
waar industrie gedreven wordt, geoctrooieerde methode tot 
het soldeeren van aluminium, alurainium-legeeringen en an
dere metalen, wordt een materiaal verwerkt, dat te gely-
kertijd als smeltmiddel en als soldeer te gebruiken is en 
voortreffelijke uitkomsten oplevert. By aanwending ervan 
als smeltmiddel kunnen als soldeer de algemeen daartoe 
gebruikelyke metalen, tin, zink, enz. genomen worden. De 
soldeeriug gaat snel en zeker in haar werk, is zeer duur
zaam eu staat by gepaste keus vau het soldeer in dit op
zicht op zyn minst gelyk met elke andere. Het is ook in 
het geheel niet noodig, zooals tot dusver, het aluminium 
vóór het soldeeren te schaven of te vylen ; het is genoeg 
als het metaal schoon is. Als smeltmiddel maakt het het ook 
mogelyk andere metalen, zooals zilver, koper, messing, staal 
en ijzer aan aluminium en zyne legeeringen te soldeeren; 
dit voordeel zal wel bij geen ander smeltmiddel aangetroffen 
worden. Even goede resultaten worden by de aanwending 
van het materiaal als soldeer bereikt. Neemt men nog de 
eenvoudigheid en de gemakkelykheid der manier van werken 

Betoiistorten. 

utrecht, den 12 Nov. 1894. 

Den heer J . A . VAN DER KLOES, Delft. 

Als abonné van uw blad neem ik door dezen beleefd de 
vryheid, u langs dezen weg te inforraeeren omtrent het na
volgende : 

In een door my gemaakten pnt van cement-betonringen, 
ter wijdte van 1.50 M. en ter diepte van 3.50 M. onder 
den waterspiegel, is den 27 Sept. 11. door mij gestort, door 
een koker, een bodem van 1 deel Portland-cement, 2 deelen 
zand en 2 deelen kiezel, ter dikte van ± 0.45 M. 

Aangezien ik dezen put droog moet opleveren, is den 
10 Nov. j l . het water afgepompt. Het bleek nu, dat de 
bovenste laag, ter dikte van ± 0.12 M. totaal uit slik 
bestond; verder bleek, dat de specie geheel nog geene ver
steening aantoonde en de kiezel zich op de zandbodem 
tamelyk vast had neergezet. Het plan bestond een paar 
klinkerlagen over den gestorten bodem heen te werken; 
doch de bodem is bezweken, en heeft eene massa zand en 
water omhoog gewerkt, waardoor de put zelf ± 0.35 M. 
is gezakt. Het zand, uit den put geboord, was zeer blauw 
en slikachtig. 

Een andere terzelfder plaatse door mij gemaakte dito put, 
ter wydte van 1.25 M., ongeveer terzelfder diepte en 
waarin de bodem op dezelfde wyze gestort is. den 24 Aug. 
11., is ook de vorige week ledig gepompt. Deze bevatte 
bovenop wel eenig slik, doch is overigens tamelyk hard en 
vertoont wel eenige kleine doorsypelingen van water, doch 
kan met de voorgenomen klinkerlagen verholpen worden 
en is tot heden tamelyk constant gebleven. 

Aangenaam zou het my zyn van U te mogen vernemen, 
wat naar uwe meening de oorzaak der slechte uitkomst 
kan wezen, en tevens wat uwe meening zou zyn omtrent 

net gebrnik en bewerking van de materialen voor den nieuw 
te storten bodem. 

Vertrouwende op uwe bekende welwillendheid en U by 
voorbaat mynen dank betuigende, verblyve 

Hoogachtend, 
UEd. Dw. Dienaar, 

A. DE MORIE. 

Er is hier, naar het my voorkomt, een goed beginsel op 
weinig deskundige wyze in toepassing gebracht. Ook ben 
ik niet zeker of de door U gevolgde wyze van werken op 
zoo kleine schaal wel naar behooren toe te passen is. 

Het doel, dat men zich voorstelt ermede te bereiken, is 
het beton goed dooreen gemengd op zyne plaats op den 
bodem te brengen en alle uitspoeling te vermyden. In het 
groot neemt men daarvoor een vierkanten koker van 0.80 M. 
wydte, laat dien tot op den bodem zakken en vult hem 
voorzichtig, met behulp van een bak, dien men erin neer 
laat en waarvan men de bodemklep lostrekt, als hy onder 
is aangekomen. Is de koker aldus tot boven toe gevuld, 
dan haalt men hein 1 M. hoog op, en laat hem dau voortaan, 
altyd door van boven aanvullende, zachtjes aan in horizontale 
richting voortbewegen. Zoo stort men dan eene laag van 
1 M. dikte geleidelyk aan. (Vergelyk de plaat by blz. 399 
van „Onze Bouwmaterialen") 

Als ik my nu voorstel, hoe dat by uw put van 1.50 M. 
middellyn moet toegegaan zyn, dan bevreemdt my de onge
lukkige uitkomst geenszins. 

Men zal daarby een tamelyk nauwen koker hebben ge
bruikt, daar het beton zonder klepbak ingeplonst hebben, 
toen den koker een eindje opgelicht, weer ingeworpen enz. 
totdat men 0.45 M, verondieping peilen kon. Zoodoende 
ontmengde men het beton nog voordat het op den bodem 
was aangekomen. De steenen kwamen onder te liggen, met 
wat zand en een heel klein weinigje meegesleurd cement 
ertusschen, dat nog eenige verbinding gaf; daarop kwam 
als middenlaag het zand neer, terwyl het cement als het 
allerfijnste bovendreef. Dit versteende wel degelyk, maar 
zonder eene vaste massa te vormen; elk afzonderlyk deeltje 
werd tot steen, voordat het gelegenheid had gehad zich met 
de andere te vereenigen. 

Dat de tweede put een eenigszins beter resultaat gaf, 
moet daaraan liggen, dat men er een weinig voorzichtiger 
mede is te werk gegaan, maar pover is en blyft het, want 
de samenstelling van het beton is niet slecht en de dikte 
der laag zeker groot genoeg om, mits goed aangebracht, 
volkomen waterdicht te zyn. De aard van het zand daar
onder behoeft niet van invloed te zyn. 

Als ge weer eens zoo'n put moet maken, zou ik u raden 
hem dubbel te maken, d. w. z. een put met een bodem in 
een put zonder bodem te laten zakken. Als de tegenwoor
dige put zooveel nauwer mag worden, zou het misschien 
nog niet geheel te verwerpen zfln. 

Doch ge kunt ook als volgt te werk gaan: Laat eene 
stevige kist maken, groot b.v. 50 cM. in het vierkant, hoog 
25 cM., de bodem in twee kleppen neerslaande, elk dus 
«root 0.28 by 56 cM. (het hout op 3 cM. dikte gerekend.) 

Zet de kist plat op den grond, stamp haar vol met uwe 
betonspecie en dek die af met een zeil, dat aan een kant 
vastgespijkerd en aan de andere met aan touwen hangende 
gewichten bezwaard is. Nn moet de kist van twee stel 
touwen voorzien zyn; het eene stel zit aan de bodemkleppen 
vast, daaraan laat men de kist zakken; het andere is aan 
de kist zelf bevestigd, daaraan haalt men haar op, als zy 
op den bodem neergekomen is. Door laatstbedoelde beweging 
stort zy het beton op den bodem uit; dit vormt daarop 
een kegelvormig bergje. Nu moet ge in twee dikten storten, 
d. w. z. eerst eene reeks bergjes naast elkaar en vervol
gens in het verband daartusschen in eene tweede reeks. 
Daarmede moet de bodem dicht zyn. Na verloop van een 
dag of veertien pompt ge het water uit en werkt den 
bodera in den droge met gelyke specie vlak af. 

v. D. K . 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen worden dechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

D O N D E R D A G 3 2 N O V E M B E R . 

A l k m a a r . De bouwkundige W. 11. Matthijscu aan bet Noord-
uollatdsch kanaal bij de tViesche brui;: liet bouwen vao zes 
arbeiderswoningen. 

den H e l d e r . IU uur. De eerst aanwezig zijnde ingenieur in de 
s o c i ë t e i t de Eensgezindheid: bet doen v.m voorzieningen aan de 
werken in de stelling van den Helder, begr. f 1420. 

's Hertof teubosch . \i uur. Het miuisterie van financiën, aau 
het bureel van den d'rcoteur der direcle belastingen enz: de nati
ën verbouw van bel njksbelastinggebouw te Slrijbeek, begr f3650. 

H a a r l e m . 11 uur. Het m i n i s t è r e van binnenlandsche zaken, 
aan het gebouw vau net prov. bestuur: bet uitvoeren van eeuige 
werken aau het rijkskrankzinaigengestiebt te Medcmblik, begr. 
f 10.955. 

V R I J D A G 2 3 N O V E M B E R . 
A m s t e r d a m . 1" uur. De genie, op het bureel der genie 

(Plautage-Lijnbaansgracht no. 1): a. het wijzigen eu maken v i n 
aardwerken voor het fort bij Spijkerooor, begr. f 31.300- b. het 
wijzigen en maken r a n aardwerken voor het fort VVafer-Arrtstel, 
begr. f 31.600, bilj. inzenden 22 Nov. na n. 3 uur op genoemd bureel. 

' s -Gravenhage . 4.30 uur. De architect J . i i . Eshuijs, in het 
lokaal der leesinriebting in de Oude Molstraat: liet bouwen vao 
5 beneden en bovenwoningen op ccn terrein aan de Obreclitstraat 
aldaar. 

R o t t e r d a m . 12 uur. De directeur der directe belastingen, iu-
voerrechten en accijnzen, ten zijnen buieele: het uitvoeren vau 
eenige werken aan en het onderhouden en herstellen van het 
voormalige Oost-Indische buis te Rotterdam, van den dag der 
kennisseviug van de goedkeuring der aanbesteding tr>t en met 31 
Maart"1897, begr. f 10.355. 

Z A T E R D A G 2 4 N O V E M B E R . 

Hasse l t (Ov.) 2 uur. H e t gemeentebestuur ten raadhuize: het 
maken van den ouderbouw met bijbehoorende werken voor de 
brug over het Zwartewater, begr. f 35.450. 

D I N S D A G 2 7 N O V E M B E R . 

U t r e c h t . 2 uur. De maatschappij tot exploit, van staatsspoor, 
wegen aan het centraalburean bij de Moreelse L a a n , bestek no. 
675: het maken van lokalen voor den goederendienst cu van een 
slaaplokaal voor machinisten in den loods voor den afzonderlijken 
dienst H . IJ. 8. op het gemeenschappelijk station Vsnlo, begr. 
f 2000. 

W O E N S D A G 2 8 N O V E M B E R . 

L o s s e r (Ov.) 12 uur. Het R. K. Kerkbestuur in het koffiehuis 
van den beer Q . J . Blokhof aldaar: het bouwen van een zuster
huis met kapel eu scholen. 

D O N D E R D A G 2 9 N O V E M B E R . 

H a a r l e m , l t uur. Het ministerie vau waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het maken van 
vier remstoeleo bij de in aanbouw zijnde schutsluis te IJmuiden, 
deel uitmakende van de uitbreiding der sluis- en havenwerken 
aldaar, begr. f 78.300, aanw. 22 Nov. 's morgeus 11 uur. 
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DINSDAti 4 D E C E M B E R . 
Utrecht. 2 uur. De maatschappij tot exploitatie van staatsspoor

wegen, aan bet centrnalbureau hij de Moreeise Laan, bestek no. 
672: het maken van drie seinhuizen op het station Amsterdam W.P. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Hei wijzigen en maken van aardewerk van het 

fort beoosten Kwalijk. Laagste Q. P. J. Beccari te Haarlem voor 
f 20.250. 

Amsterdam. Het ophoogeo vau den toegangsweg naar het 
bnskruitmagazijn in den Venserpolder. Laagste W. Luijpeu te 
Weesp voor f 1070. 

Deventer. Het bouwen van zes wouingen in de Voorstad te 
Deventer, voor rekening van den beer B. J. Brinkman. Laagste 
6. ïuitert en Zn. te Epse voor f 5469. 

tironingeu. Het bonwen van een blok van 4 woningen c. a. 
•oor wascbbazeu op rijksgrond in de linie van Helpman, waarmee 
een aanvang wordt gemaakt met de voorgenomen bouw van een 
nieuwe kazeruo. Laagste J. H. Pot te Meduin voor f 13.983. 

Haarlem. Het maken vac aardewerk voor de forten aau den 
Ham en bij Krommeniedijk en voor eeue inundatiekring van den 
Dam langs Krommeniedijk tot de Naueruasclie vaart. Laagste 
B. van .Buuren te Amsterdam voor i' 325.000 onder voorwaarden 
dat de grond geleverd wordt door het rijk eo voor f 356.000 
onder voorwaarden dat de aannemer de grond levert. 

's Uertogcubosch. Het bouwen van twee heerenhuizen op bet 
nieuw bouwterrein aan den Stationsweg; 1. het huis van L. Bo-
gaerts; 2. het huis van H. van Roosmalen; 3. beide huizen te 
zameu. Laagste 'L. C. Klein en G. H. van Dintber te Oss voor 

1 20.100 voor pere. 1; f 12.800 voor pero. 2 en f 32.700 voor 
perc. 3. 

's Hertogeubosch. De uitvoering van herstellingen en vernieu
wingen aan de werken van den Baardwijkseben overlaat, niet het 
onderhond van die werken van 1 Jan. tot en met 31 Dec. 1896, 
beaeveus voor het zoo noodig leggen der zomersluiting in genoemden 
overlaat. Laagste A. de Kort te Baardwijk voor f 2187. 

•s Hertog-enbosch. Met tweejarig onderhond der brug voor 
gewoou verkeer over de rivier de Donge bij Geertruidenberg. 
Laagste P. H. Kommers te Raamsdonk voor f 872. 

Leeuwarden. Het driejarig onderhoud van den Statendijk, bij 
Slijkenburg, met de daarin gelegen z-esluis de Oude Schoterzijl 
en het buiteukaaaal de Woudsloot, behoorende tot de zeewerken 
in Friesland. Laagste G. H. Dijn «ma te Uosterzee voor f 1323, 
gegund. 

Maarden. 1. Het verhoogen van een gedeelte van de Z.W. 
kade van het waterschap Bethune en het maken van 2 aanleg
steigers. Laagste T. Kleijn te Dordrecht voor f 13.370. 9. Het 
levereu van meuoelen en het aanbrengen van tot het meubilair 
behoorende vaste voorwerpen 'n de Nieuwe Hollandsche Waterlinie. 
Laagste A. J Larssen aldaar voor f 1949. 

Roermond. Het bouwen van de nieuwe torenspits der kathedrale 
kerk. Laagste G. Jaossens aldaar voor f 17 (100, gegund. 

Schiedam. Het verdiepen van de voorhaven der gemeente 
drinkwaterleiding en het aanbrengen tan de voorziening van 
rijspakwerk met bijbehoorende werken. Laagste A. Lodder te 
Oud-Beierland voor f 4640. 

Vlaardingeu. Het leveren en leggen van buisleidingen eu van 
een zinker, ten behoeve vau de Vlaardingsche waterleiding. Laagste 
Fr. Andriessen, V. A. Hillen en Co. te Utrecht voor f 9193, 
gegund aau Merrem en la Porie te Amsterdam voor f 10.337. 

A D V E R T E N T I E M. 

P.D0LK&Z00N. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carri-, 
RUW S P I E G E L - , 

W I T - , KRISTAL - , BROEI en M E L K -

Ci> L, A S. 
D E U R P L A T E N . 

Geslepen en andere ROZETTEN en 
RANDEN. 

GEBOGEN G L A S en DAKPANNEN. 
Lenzen- en Patrijspoortglazen. 

(67) GLAS-ASSURANTIE. 
STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

Alle soorten van 

Z A G E N 
en 

WERKTUIG EU 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de Jijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J. D. DOMINICUS & SÖHNE. 
te Remscheid-Vier inghausen ( R h e l n l . ) 

Gevestigd in 18*2. (35) 
A W Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wij U gratis en franco toezenden. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

ONZE BOUWMATERIALEN, 
beschreven d o o r 

« T . A . , v a n c l o r K l o e e . 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid f18.—. 
„ „ gebonden „ 21.30. 

B K O O R D E E L I N G E N . 
. . . . Met groote uitvoerigheid en voorliefde teekent de schrijver het steenbakkersbedrijf 

met al de daartoe noodige werktuigen, blijkbaar 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 Indië echter dikwijls zijn eigen materiaal moet zoeken of vervaardigen, zal 
daardoor dit boek menige nuttige aanwijzing bevatten. 

. . . Juist de onbevooroordeelde onderzoekingen, die den heer Van der Kloes gemaakt 
heeft op 1 ct gebied der bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk 

(Bouwkundig Weekblad.) 
. . . . Het met zorg behandelde werk komt niet enkel den eigenlijken bouw-, werktuig

en scheepsbouwkundigen ten goede, maar ook allen, die door hun handel en bedrijf met dew 
vakken in aanraking komen. 

. . . . Het boek doorbladerende, wordt men telkens getroffen door den practischen zin 
van den samensteller en zijn eenvoudigen, duidelijken schrijftrant . . . (Het Handelsblad.) 

. . . . Voor den ingenieur en den architect mag het boek van den heer Van der Kloes 
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 geraadpleegt. De uitvoering is waarlijk keurig en doet de firma Van der Endt A Zoon 
alle eer aan. De prijs is zeker beneden de waarde van het boek 

(Dagblad voor Zuid-Holland en 's-Oravenhage.) 
. . . . Is het voor den jongen ingenier en opzichter van bijzonder veel waarde op een 

voor hen bijna onbekend veld te worden voorgelicht door iemand, die rijpe 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-
lijken vorm een ruim overzicht geeft van wat de praktijk hier en elders tot op heden 
heeft uitgewezen of een theoretisch onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kan doen 
voorspellen (De Ingenieur.) 
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PULFORD'S VERF tegen vochtige 
muren is het eenig afdoend middel» 

De sterkste proef die denkbaar is, geslaagd met PULFORD'S 
V E R F . Eene oppervlakte in de kazematten onder den Zeedijk te Vlissingen, 
blijft tegen alle verwachting na gebruik van PULFORD'S V E R F 
droog en kan beschilderd of gewit worden. 

Beteugelen van muren voor het behangen vervalt bij gebruik van 
deze V E R F . Is beter dan menie voor het verven van Balken, Kozijnen, enz. 

P R O E F B U S S E N a ƒ 1.50, / 3.— en ƒ 6.—. 
Generaal Agent voor Nederland: 

J . P. LAERNOES Pzn., 
te Vlissingen. 

Agent voor Amsterdam en Omstreken: 

. D E K A M Jzn., 
20 Ruijschstraat. 

yr r r r rTTT^r - rTTTTTTTTTTTTTr i -^ rTTTTTTTTIIXÏ 

J E M ™ ® 

K O N I I F ; N F A I T . 
'"WGCÏ)d,VLSC^ «cJ?eTDlSc!7 
OTJÖe^oek^BauTOebctle'D 
bou uomter LrileiQ, oer p 
TOdxbüoeoUeï), e*3 

Chemisch bereide 

V E R F 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor het gebruik en bezinkt of verhard 
nooit. Zo is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBURG", 
(70) Rijswijk (Z.-H.) 

MAN NHEIMER 

Portland-Cement-Fahriek 
FABRIEK 

IN 

D E G R O E V E N $\m J a l o u s t ë n Fabr iek 
V A N VOOR 

J. M E U R I JS Huizen en Bloemenkassen. 
te Anderiiach a/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (8) 

la AndernachscheTras 
en Trassteen 

op strengste keur verder: 
DRIJF- of Z W E M S T E E N ; L A -

V A G R O T S T EEN beste en goedkoop
ste 8 IERSTEEN voor Tuinen,Terrassen, 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

ABCHITBAVEN 
en L I J S T E N , 

volgens b e s t a a n d of op te geven 
p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

tt. W. ROGGEKKAMP & Go. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courantop 
aanvraag gratis. (80) 

L A G E P R I J Z E N . (73) 

S. B R U I G O M , 
A.BSHBM. 

! 
FABRIEK 

IN 

Opgericht WWNSMWÊM Opgericht 

Levert haar beproefd en voortreffelijk 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin
dend, onder garantie van de grootste 
bindkracht, gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijks meer dan 450.000 
vaten. 

HOOFD - VERTEGENWOORDIGERS 
voor de Z u i d e l i j k e Provinciën: 

W e d . A . Terkuhle & van Swijndregt 
Rotterdam. 

Voor de N o o r d b l n k e Provinciën: 

DE BEER & LEHREN, 
A M S T E R D A M , (60) 

H A N D E L A R E N in 

Marmer en Bouwmaterialen. 
D E N E D E B L A N D S C H E 

Caoutchouc en Guta Percha Fabriek 
„ S I N T J O R I S " 

B A K K E R & Z O O N , - R i d d e r k e r k , 
v e r v a a r d i g t a l l e s o o r t e n V E R P A K K I N G , K L E P P E N en B L A D E N 
voor Stoom-, Water- en andere Machines, ZUIG-, PERS- en STOOMPIJPEN, 
VELOCIPEDE-, RIJTUIG-, BILJART- en LINTZAAGBANDEN, TRAMBUFFERS, 
PAARDENHOEF-BUFFERS en RANDEN, M A T T E N (in verschillende soorten) 
met naam en op maat, HOSPITAALDOEK, om kinder- en ziekbedden rein te 
houden, TOCHTBAND voor deuren en ramen. 

R e p a r e e r t en f a b r i c e e r t WRINGROLLEN, enz. enz. Bekroond 
met Zilver, te Ainsterdam 1883, en door de Maatschappij ter bevor
dering van Nijverheid 1885. 

iteit en pri 
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CARBOLINEIUII 
„Van Baerle", 

I I \ I < • I A G E N T E N voop 
Nederland en Kolon iën: 

G. M. BOKS Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) e u SB. 

LEONARD SLIGCHER, lonnickendam. 

Groote v o o r r a a d 
V A N 

STALEN BALKEN 
in alle courante profielen 
op lengten van f, tot 
12 Mr., opklim 
mende met 

gens 
het grootere 

Iraagvermogen 
kunnen lichtere pro

fielen in staal gebezigd 
worden, waardoor stalen 

bolken voordeeliger in bet ge
bruik zijn dan ijzeren balken. 

H. E. OVING Jr., m 
74 Haringvliet, ItOTTERUAJM. 

M E R I K A A f i S C H E H O U T B O O R M A C H I N E S E N B O R E N , 
Bignnntend fabrikaat en billijkt- prijs. (76) 

„JOSSOJX <£• Co." 
HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 

voor Nederland en Indien 

O E L I N T & C H , RuTTEBBJIM A. E. BRAAT, 
" " " ' J . 3 * *?. J , I U 1 1 tnUnlW. Handel in Bouwmaterialen NIEUWE HAVEN N°. 39 N.Z., 
Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS 

'59) Vraag dessins ens. 

L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHEKPSBOÜWWERF 
met OWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeewerken, 
A. ?S K E it S, 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met certificaat van Lloyd's 

en Bureau Veritas. 

Handel in Bouwmaterialen. 
Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 1 l ö 

„ AMSTERDAM, A . E . B R A A T .Fokke-
Simomstraat 74. (661 

JAN HAMER & Co., 
herengracht 583 bü de ütrechtsche straat, 

A M S T E R D A M . 

VEILIGHEÏDSLIFTEI, 
voor 

Personen, Goederen, Spijzen, enz. 
Meer dan 825 L I F T E N alleen iu Neder-

land greplnatst. 
J. H. «e Co. hebben steeds ervaren 

monteurs, uitsluitend voor LIFTEN, ter 
beschikking, waardoor de montage en 
eventueel onderhoud, in den kortst moge-
lijken tijd en tegen billijken prijs kan 
verricht worden. (63) 

A R C H I T E C T Ü R A . 
Orgaan van bet Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A<I\<Ti.uiit-ii ia dit blad kotten van 1—5 regel* 
60 cents, iedere regel meer 10 cent*. Groote lettert naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATE*DADS. 
Uitgevers i 

J. VAN DER ENDT & ZOON. 
M A A S S L U I S . 

A l l o «Mlverieiitlën in ARCHITECTURA opgenomen 
worden t j r n t i . geplaatst in DB AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaar», Machinisten, Smeden, 
Verver», enz. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

A M B A C H T S - O N D E R W I . I S I N D R E N T H E . 

Met genoegen namen wij kennis van het eerste jaarverslag 
der „Vereeniging tot bevordering van het Ambachts-Onder-
wijs in Drenthe". 

De oorspiong van het ontstaan dezer vereeniging dag-
teekent van den 2 Juni 1889, toen in eene te Meppel ge
houden gecombineerde vergadering van drie werkliedenver-
eenigingen „Werkmanslust" te Assen, „Werken en Leven" 
te Meppel en „de Werkliedenvereniging" te Hoogeveen, 
besloten werd tot het instellen van eene commissie van 
vijf leden, die zou onderzoeken of het mogelijk was in 
Drenthe eene of meer ambachtsscholen te stichten. 

Nadat deze commissie in eene tweede vergadering den 26 
Mei 1890 in ruwe trekken een overzicht had gegeven van 
hare werkzaamheden, bracht zij in eene derde, den 18 Mei 
1891 te Assen gehouden, schriftelijk rapport uit over de 
mogelijkheid der oprichting van eene of meer ambachtsscholen 
en de invoering van eene soort leerlingstelsel. 

De conclusie van dat rapport was als volgt: 
1 o. De oprichting van eene ambachtsschool in de provincie 

Drenthe of het volgen vau een anderen weg om hetzelfde 
doel — onderwas voor de werklieden — te bereiken, is 
een eisch van den tijd. 

2o. Welken weg men tot bereiking van het doel ook 
inslaat, behalve de fondsen voor het jaarlykseh onderhoud, 
moet vooraf een oprichtingsfonds worden bijeengebracht 
minstens groot f 100'».—. 

3o. Eene ambachtsschool met driejarigen cursus voor 27 
leerlingen, op te richten te Hoogeveen, terwijl voor 18 
hunner de spoorkosten worden betaald van en naar Assen 
en Meppel, vordert eene jaarlyksche uitgaaf van f5285.—. 

4o. Om 27 leerlingen in de leer te hebben bij bazen is 
jaarlijks ten minste f 1494.—. in iedere gemeente uoodig. 

5o. Met het oog op de toekomst van den werkman zyn 
deze uitgaven, die bestreden moeten worden uit bijdragen 
van Staat, Provincie, Gemeenten, Instellingen en Particulie
ren, gewettigd, daar het by den steeds zwaarderen strijd om 
het bestaan bovenal aankomt op meer gaven van verstand 
en geest. 

6o. Het lijdt geen twijfel of eene poging, om iets van 
dezen aard tot stand te brengen, zal slagen, indien men 
de weldenkende medeburgers overtuigt van het groote belang. 

De vergadering verlengde het mandaat der commissie, 
droeg haar op verder alle pogingen in het werk te stellen, 
die zouden kunnen strekken tot betere vorming van den 
toekomstigen werkman, langs welken weg ook, ambachtsschool, 
of leerlingstelsel, en machtigde haar zich desverlangd andere 
belangstellenden toe te voegen. Dit gaf aanleiding dat de 
commissie tot veertien leden werd uitgebreid. 

De aldus vermeerderde commissie gaf na rijp beraad, en 
met het oog op velerlei omstandigheden, vooral ook de 
flnancieele questie, de voorkeur aan het leerlingstelsel. Zy" 
meende dat, al waren ook van ambachtsscholen betere resultaten 

, te verwachten, het naar alle waarschijnlijkheid wel eenige 
jaren zou duren eer deze tot stand zouden komen, terwyl 
aan het ontworpen leerlingstelsel met betrekkelijk geringe 
kosten al dadelyk uitvoering kon gegeven worden, zonder 
dat het aan de latere oprichting van Ambachtsscholen in 
den weg zou zijn. 

Daarom werd de vereeniging opgericht, wier titel in den 
aanhef is genoemd. Aan hare statuten werd den 27 Mei 
1882 de koninklijke goedkeuring verleend. 

Er werd verder een Algemeen Reglement opgesteld, als
mede een Reglement voor de afdeelingen, eene begrooting 
van kosten en model-contracten voor ouders of' voogden en 
patroons opgemaakt. 

By het opmaken der begroeting ging men uit van het 
denkbeeld, dat de vereeniging aan den leerling per week 
moet uitbetalen in het eerste jaar f 0.50, in het tweede 

| f 0.80, in het derde tenminste f 1, en aan den baas voor 
I mogelijke schade aan gereedschappen en materialen, alsmede 

voor gemis van vrye beschikking over den werktijd van den 
leerling, in het eerste jaar f 34.— , in het tweede f 22.40.—, 
en in het derde f 20.—, samen dus f76.40.—. De onder
vinding leerde, dat de ontwerpers van goede denkbeelden 
waren uitgegaan. Het loon van den leerling bleek over
een te komen met het gewone peil en dit soms zelfs 
te boven te gaan; de bazen vonden bet hun toebedeelde 
bedrag hoog genoeg en sommigen hunner verlangden zelfs 
geene vergoeding, inet het oog op de sociale en moreele 
voordeden, die zy zich van de ingevoerde regeling voorstelden, 
en omdat de vereeniging toch reeds het loon aan de leer
lingen betaalt. 

Voor advertentiën, boeken, reiskosten enz. werd per leer
ling f 5.—. uitgetrokken, eene som, die met het oog op 
het verspreid zyn der leerlingen over verschillende plaatsen 
eigenlijk te gering was om naar behooren toezicht uit te 
oefenen. 

De vereeniging wordt geldelijk gesteund door de Provincie 
(35 u/ 0 der kosten voor 24 leerlingen gedurende driejaren) 
alsmede door de gemeenten Assen, Coevorden, Hoogeveen 
en Nyeveen. Meppel weigerde by te dragen. Drie werklie
denverenigingen en vy'f andere genootschappen, waaronder 
„Volksonderwijs", dragen het hunne by. Voor 1894 is een 
rijkssubsidie toegekend van f 1000.—. 

De vereeniging telt tusschen de 400 en 500 leden, die 
te zameu ongeveer f 700.— contributie betalen. Te Assen, 
Coevorden, Hoogeveen en Meppel zyn atdeeliugen gevormd, 
waartoe op zyn minst 20 leden toegetreden moeten zyn. 
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Het hoofdbestuur, dat volgens het Algemeene Reglement 
uit ten minste vijf leden bestaat, waarvan een door de 
Provinciale Staten en een door elke plaatselijke afdeeling 
wordt aangewezen, is thans samengesteld als volgt: 

Mr. A. SMEKNÜE, te Hoogeveen, Voorzitter. 
J . Th. GERRITSEN, te Lhee, Secretaris. 
H. MENNKOA AZN., te Assen, Penningmeester. 
Mr. .1. LINTHORST HOMAN, gedelegeerde der Provincie. 
H. Roz KM AN, te Coevorden. 
R. F. MODDERMAN, te Meppel. 
Een twintigtal leerlingen is onder schriftelijk contract 

geplaatst, namelijk 6 te Assen, 1 te Coevorden, 2 te Diever-
Dwingelo, 5 te Hoogeveen, 5 te Meppel en 1 te De Wijk. 
1 0 ervan zijn timmerman, 3 schilder, 2 smid, 2 kleermaker 
en 3 schoenmaker. 

Het in dienst stellen geschiedde telkens op eenigszins 
plechtige wijze, in dien zin dat de afdeelingsbesturen in 
eene vergadering de jongens bij de bazen in dienst stelden, 
de eersten wijzende op het gewicht van het feit, dat zou 
plaats hebben, de laatsten eraan herinnerende, dat, zou de 
poging slagen, zy, doordrongen van hunne zware verantwoor
delijkheid, voor alles hunne vlijt en moeite daarvoor moesten 
veil hebben. 

In de verwachting, die men van de patroons koesterde, 
heeft men zich over het algemeen niet bedrogen gezien en 
van de zyde der leerlingen werd, op eene enkele kleine 
uitzondering na, niet anders getoond, dan dat zy de moeite 
en kosten, die men zich in hun belang getroost, op pry's 
stellen. 

Het toezicht, liet, met name op de plaatsen waar geene 
afdeelingsbesturen zyn, echter nog wel iets te wenschen 
over, niettegenstaande dat de daarvoor op de begrooting 
uitgetrokken post werd overschreden. 

Ingevolge liet contract met ouders of voogden zyn deze 
verplicht te zorgen, dat hunne kinderen ot pupillen herha-
lings- en teekenonderwys bywonen: op plaatsen, waar geene 
herhalingsscholen en teekencnrsnssen bestaan, moet dus worden 
omgezien naar andere gelegenheid; gelukkig kostte het tot 
dusver weinig moeite onderwijzers en bouwkundigen te 
vinden, die genegen waren 't zij geheel belangeloos, 't zjj 
tegen geringe vergoeding daarin te voorzien. 

Ten einde op de hoogte te blyven van de vlyt en de 
vorderingen der leerlingen, vroeg en ontving het hoofdbestuur 
van alle betrokken personen rapporten over het onderwys. 
Daaruit bleek dat, waar onderwijzers en deskundigen het 
hunne willen doen om de kennis der knapen te vermeerderen, 
by' dezen een goede geest en de zucht ora vooruit te komen 
merkbaar is, vooral by' het teekenonderwys; op vele plaatsen 
laat de regeling van het herhalingsonderwijs echter nog veel 
te wenschen over en op de meeste bestaat nog behoefte 
aan teekencnrsnssen. Ten einde voor dit alles eene goede 
oplossing te vinden, doet het hoofdbestuur een beroep op 
den krachtigen steun van alien, die geroepen zyn uit kracht 
van hun ambt aan deze punten de aandacht te schenken. 

Ingevolge het algemeen Reglement moesten de leerlingen 
tegen het einde van het jaar proefstukken vervaardigen 
onder toezicht der leden van het Afdeelingsbestnur, die 
elkander beurtelings bjj die taak afwisselden, teneinde zeker 
te zyn dat de vervaardiging door niemand anders dan de 
leerlingen zelf geschiedde. Ten deele liet men daartoe 
de jongens op eene zelfde plaats komen, om ze het 
werk gelijktijdig te doen verrichten, elders geschiedde het 
in de werkplaats van den patroon. 

Na beoordeeling der werkstukken door daartoe uitgenoo-
digde deskundigen, leden der Afdeelingsbesturen, werden aan 
1 5 der leerlingen prjjzen toegekend, bestaande in gereed
schap voor de uitoefening van hnn ambacht of het 
teekenwerk. 

My' dunkt de mannen, die in den beschreven zin het 
arbeidsonderwys in Drenthe ter harte namen, zullen met 
voldoening op het eerste jaar terugzien; zij hebben alle eer 
van hun werk en het kan haast niet anders of hnn voorbeeld 
zal navolging vinden. 

Het heeft my by het lezen van het verslag zeer bevreemd, 
dat niettegenstaande de levensvatbaarheid en de doel
matigheid van deze regeling van het ambachtsonderwys op 
de meest overtuigende wyze zy'n gebleken, zy door de 
stichters toch nog beschouwd wordt als eene noodhulp, 
waar ambachtsscholen vooralsnog buiten bereik lagen. 

Ik voor my ben van meening, dat j zjj — ook naast de 
Ambachtsscholen — nuttig en op hare plaats zou zyn, omdat, 
zooals de heer SCHALLER in ons No. van 2 0 October j.1. 
terecht heeft opgemerkt, het schoolgeld op de Ambachts
scholen voor de meeste gezinnen te hoog is en zal blijven. 
De bestaande ambachtsscholen bewijzen dit: 

Amsterdam met zyne 3 6 5 0 0 0 inwoners heeft 2 1 5 leer
lingen op zyne ambachtsscholen; Leeuwarden met 3 0 0 0 0 
inwoners 1 1 8 leerlingen, waarvan 4 7 van buiten de stad; 
Breda met 2 0 0 0 0 inwoners telde er einde 1 8 9 2 122 , doch 
daaronder waren slechts 3 4 werkmanskinderen, benevens 1 1 
uit de weeshuizen, 

Hoe grooter de steden zy'n, hoe gemakkelijker de Drenthsche 
regeling van het ambachtsonderwys er ingevoerd zal kunnen 
worden; avondscholen voor herhalings- en teekenonderwys 
zyn daar voorhanden. My' dunkt wie het voetspoor der 
Drenthsche heeren volgt onderneemt eene dankbare taak. 
Men neme het denkbeeld dus in ernstige overweging. 

v. D. K . 

N A T I O N A A L CONGRES T E A M S T E R D A M 
O M T R E N T V A K O N D E R W I J S E N VAK

OPLEIDING VOOR W E R K L I E D E N . 

Het Hoofdbestuur der Nederlandsche Maatschappij ter 
bevordering van Nijverheid heeft, naar aanleiding van een 
ingesteld onderzoek omtrent den toestand van het vakonder
wijs en de opleiding in Nederland, besloten tot het uitschry-
ven van een Congres, waartoe het, behalve de Departemen
ten, Donateurs en Leden der Maatschappij zelve, uitnoodigt 
alle Maatschappijen, Vereenigingen en personen in den lande, 
welke belangstellen in dit voor de Volkswelvaart zoo hoogst 
gewichtige vraagstuk. 

De voorbereiding van het Congres is opgedragen aan de 
ondergeteekende Commissie, welke het achterstaande voor
loopig programma heeft ontworpen. 

De namen der uitgenoodigde inleiders, de plaats en het 
uur der eerste bijeenkomst, zoomede de verdere bizonder-
heden, zullen zoo spoedig mogelyk aan de deelnemers wor
den medegedeeld. 

Hoewel het streven der Commissie is en zal zijn om de 
deelneming aan het Congres zoo algemeen als mogelyk te 
maken, ziet zy geene kans om tot alle belangstellenden eene 
persoonlijke uitnoodiging te richten en heeft zy' zich daarom 
bepaald deze aan de groote en haar bekende Vereenigingen 
te adresseeren, in het vertrouwen, dat niemand zich hierdoor 
zal laten weerhouden om zich onder inzending van f 2 .50 , 
als Congreslid aan te melden bij den ondergeteekeuden 
Secretaris: F. W . WESTERODEN VAN MBKTKREN, P. C. Hooft-
straat 139 , te Amsterdam. 

Ieder ingeschreven lid van het Congres ontvangt eene 
congreskaart, die als kwitantie voor het gestorte bedrag 
dient en tevens recht geeft op het ontvangen van alle ge
drukte stukken, op het Congres betrekking hebbende, als de 
inleiding tot de verschillende pnnten, geleverd door de uit-
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genoodigde sprekers, de sectieverslagen, het algemeen ver
slag, enz. 

Eene tijdige en zeer alyemeene aanmelding zal op bizonder 
hoogen pry's worden gesteld. 

De Commissie van Voorbereiding: 
J. F . W. CONBAD, Hoofdinspecteur v. d. Waterstaat, 

Lid der 2e K. St. Gen... Pres. der N . M. t. b. v. N., 
President. 

Dr. D. DE Loos, Directeur der H. B. S. te Leiden, 
Dir. der N. M . t. b. v. N. Vice-President. 

F. W. VAN E E D E N , Algemeen Secretaris Ned. M. 
t b. v. N. 

W. B. G. MOI.KENBOEB, Directeur der Rijks-normaal
school voor teekenonderwy'zers. 

E . VON SAHEB, Directeur der school voor Kunst
nijverheid der N. M. t. b. v. N . 

F. W. VVESTBB'.UEN VAN MEETEREN, Technoloog, 
Redacteur van „De Nijverheid". Secretaris, P. C. 
Hooftstraat 139 , te Amsterdam. 

Haarlem, November 1874. 

VOORLOOPIG PROGRAMMA. 

Het Congres zal de eerste maal vergaderen op Woens
dag 17 April 1895 en zoo noodig op den volgenden dag: 

In Algemeene Vergadering tot het verkiezen van een 
bureau en het aanhooren de»- Openingsrede, en daarna in 
Sectiën, tot het behandelen der navolgende punten: 

A. Het lager onderwys in verband met vak-opleiding en 
vak-onderwys. 

Vraag 1. Beantwoordt het Lager Onderwijs (de Volks
school) aan de eischen eener voorbereiding voor den aan
staanden werkkring van leerlingen, die geene andere school 
meer zullen bezoeken? Zoo neen, welke wijzigingen zyn 
noodig ten aanzien der verschillende leervakken en de wyze 
waarop zy behandeld worden? 

Vraag 2. Is de invoering van handenarbeid, als opvoe
dingsmiddel, op de lagere school wenschelyk? 

B. Het middelbaar onderwys en voortgezet lager onder
wys in verband tot vak-opleiding en vak-onderwys. 

Vraag 3 Zy'n de burger-avondscholen de meest gewenschte 
instellingen voor de voorbereide opleiding van den 
ambachtsman? Zoo ja, welk progamma voldoet daaraan 
het best? 

Vraag 4. Is het wenschelyk dat op de ambachtsscholen 
herhalingsonderwijs en voortgezet lager onderwijs gegeven 
wordt ? 

Zoo ja, hoe moet dit onderwys, onder meer, met het 
oog op het teekenen, worden ingericht? 

Vraag 5. Tot hoever moet het voortgezet lager onderwys 
en het middelbaar onderwys voor alle leerlingen geljjk zy'n ? 
en waar moet het verschillend worden voor afzonderlijke 
ambachten, vakken en beroepen? 

Vraag 6. Op welke wyze kan het best voorzien worden 
in het onderwys voor die beroepen en ambachten, welke 
thans niet op de ambachtsscholen onderwezen worden? 

a. Voor den tuinbouw. 
6. Voor het schoenmaken, kleermaken, ene. enz. 
C. De (opleiding tot gewone- en kunstambachten. 
Vraag 7. Verdient in het algemeen de opleiding 

in de werkplaats of die in de ambachtsschool de 
voorkeur ? 

Voor welke ambachten in het bijzonder is het eene of 
het andere stelsel het meest aanbevelenswaardig? 

Is combinatie van beide stelsels mogelijk en wenschelyk ? 
Vraag 8. Waar moet de grens getrokken worden tus

schen het onderwijs en de opleiding voor het gewone en 
voor het kunst-ambacht? 

Vraag 9. Welke argumenten pleiten voor en tegen het 
volgende voorstel: 

„In het algemeen bepale de wet: 
1°. de verplichte oprichting van beroepsscholen, wier leei-

plan voor elk afzonderlijk in overeenstemming met locale 
behoeften worde opgemaakt. 

2° . de krachtige flnancieele medewerking van den Staat 
op voorwaarden, afhankelijk van leerplan en van draagkracht 
der gemeente. 

3° . de verdeeling van gemeenten in klassen, naar bevol
kingsterkte, by'v. in 3 : beneden 2 5 0 0 0 , van 2 5 0 0 0 tot 
8 0 0 0 0 , boven 8 0 0 0 0 inwoners. 

4°. de overeenkomstige verdeeling van het leerplan in 
a. beperkt, b. uitgebreid, c. volledig. 

5 ° het onderwys in de bouwvakken, overal verplichtend; 
daarnaast locale behoeften te bevredigen. 

6 ° . de verplichting om leerjongens de gelegenheid te 
geven de school te bezoeken, door zoo mogelyk een uur te 
bepalen, waarop zy' vry moeten zyn; de bepaling van den 
duur van den arbeidsdag is niet genoeg. Voor sommige 
bedryven moet echttr rnimte van beweging gelaten worden 
en in het algemeen is dit in hooge mate wenschelyk, daar 
het ambachtsonderwys nog jong is en voor een zelfstandige 
ontwikkeling veel vryheid van beweging behoeft. 

7° . de verplichting der school, om zich naar de omstan
digheden zooveel te schikken, als met het belang van den 
leerjongen vereenigbaar is. 

8 ° . de beperking van het theoretisch onderwys tot een 
minimum." 

D. De opleiding voor de fabriek (de groote industrie.) 
Vraag 10 . Op welke wyze zyn de bezwaren van de steeds 

toenemende verdeeling van arbeid in de fabrieksnijverheid, 
voor den toekorastigen werkman door betere vakopleiding 
te beperken? 

E. Tentoonstellngen van werken van leerlingen, wedstrij
den voor leerlingen, proeven van bekwaamheid en andere 
middelen om de belangstelling en den ijver der direct be
langhebbenden op te wekken. 

Vraag 11 . Op welke wyze moeten tentoonstellingen en 
wedstrijden van leerlingen worden ingericht om tevens aan 
de veredeling van het ambacht ten goede te komen? 

Vraag 12. In hoeverre kan het afleggen van proeven 
van bekwaamheid strekken tot veredeling van het ambacht ? 

Welke waarde moet in de praetyk aan de daaruit voort
vloeiende diploma's en titels worden toegekend? 

F. Vraag 13 . Het leerlingswezen; de rol van het par
ticulier initiatief en van den wetgever. 

Deze punten zullen behandeld worden in drie sectiën en wel: 
In de Eerste Sectie (Sectie: Onderwys) Punt A. en B. 

(Vragen 1, 2, 3, 4, 5, 6.) 
In de Tweede Sectie (Sectie: Opleiding voor het ambacht 

(Punt C, E en F . (Vragen 7, 8, 9, 1 1 , 12). 
In de Derde Sectie (Sectie: Opleiding voor de fabriek) 

punt D. en F. (Vraag 10, 12). 

Voor de tweede maal zal het Congres bijeenkomen op 
Dinsdag, 4 Juni 1895, en zoo noodig op den volgenden dag: 

In de Algemeene Vergadering, tot het behandelen der 
verschillende gestelde vraagpunten in hun onderling ver
band, naar aanleiding der gedrukte inleidingen en der ge
drukte sectie-verslagen, en tot het stemmen over de daaruit 
voortvloeiende conclnsiën. 

-oo / O B t c o o o -
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P A T R O O N T E E K E . W E R K OP B L A N K HOUT. 

De ondervinding betreffende de bijtende werking van kalk 
op ruw eikenhout, gaf zekeren heer L . RKISBEBGER aanleiding 
tot eene poging om met witkalk op eiken paneelen patroon-
teekenwerk aan te brengen. Nadat men de kalk in de 
schaduw langzaam had laten drogen, borstelde men ze af, 
waarna het patroon in donkerbruine tint op het hout 
achter bleef. Eenige partijen, die meu donkerder en meer 
naar den rooden kant wilde hebben, werden nog eens met 
kalk nagebytseld, waardoor zij dieper schenen te liggen. 
Van belang is het de kalk in gelijkmatige dikte op te 
strijken en haar langzaam te laten drogen, daar alleen dan 
het bytselwerk rood en gelijkmatig wordt. Na het bytselen 
bestreek men het hout met een mengsel van 2 dln. vernis, 
1 dlu. terpentijnolie en ' / 2 dl. terebine. Nadat deze oliegrond 
goed droog was geworden werd er tweemaal met barnsteen-
vernis n vergestreken. 

Om te beproeven of men dennenhout op gelijke wijze zou kunnen 
versieren, koos REISBEKGEK eene kamerbetimmering in blank 
hout uit. Het moeielykst was daarby de harsgallen zoo te 
behandelen, dat daar geen hinderlijke vlek van overbleef. 
Tot dat doel werden deze voorzichtig met eeu gloeiend plat 
ijzer uitgebrand. Bijzondere zorg werd daarby vereischt 
om het y'zer niet te heet te makeu, waardoor eene zwarte 
plek zou ontstaan. De door de hars achtergelaten gaten 
werden met een mengsel van gips, lym en een weinig oker 
gestopt, waarby m e n trachtte de kleur van het zooveel 
mogelyk naby te komen. Er werd niet meer gestopt dan 
het volstrekt noodige. Vervolgens werd met het fijnste 
schuurpapier op geschuurd, in de richting van den draad, 
daar anders dwarskrassen in het gezicht zouden blijven. 
Vervolgens werd er eene witte schellakoplossing opgestreken, 
ten einde de schoone goudglanzende partijen van het hout 
niet door gekleurd lak uit het gezicht te werken. Op dezen 
grond van schellak schilderde men de patronen in lazuur-
verven met vischlym aangemaakt De kleinere lijne partyen, 
zooals bloemen, figuurtjes enz., werden eenvoudig in waterverf 
uitgevoerd met zwarte omtreklijnen voor de lichteffecten, 
de nat mul ij ke kleur van het hout openlatende. Deze manier 
is zeer eenvoudig, zuiver en meer in overeenstemming met 
de techniek van het schilderwerk dan het branden van het 
hout. Na deze behandeling werden de paneelen en de be
schilderde gedeelten tweemaal met dam mar vernis gevernist; 
de friezen en banden werden in donkerder bazuurverf be
handeld en met lynen afgezet: voor het vernissen ervan 
werd barnsteenveriiis gebezigd. 

De beschreven manier sluit eene andere niet uit; zoo is 
het b.v. zeer dankbaar de paneelen enkel met zwarte dekverf 
of met zwart en doorschijnend rood, gebrande terra di 
siënna en eenig karmijn, in ryk ornament te behandelen, 
zoodanig, dat het natuurlijke hout het voornaamste of althans 
een belangrijk deel van de versiering blijft uitmaken. 
Evenzoo is het namaken van inlegwerk, alsook het bont 
versieren met dekverf zeer op zyne plaats op blank hout. 

(Maler Ztg.) 

I N G E Z O N D E N S T U K K E N . 

Basalt. 

In Uw No. van 6 Oct. j l . wordt onder het hoofd „ Kennis 
en keuring van natuursteen" een verslag afgedrukt betref
fende een onderzoek van basalt en daarop een critiek uit
geoefend, waaruit bly'kt dat de heer v. D. K. het niet eens 
is met de in dit verslag vermelde conclusie. 

Daar de keuring van deze basalt aan ons proefstation 
heeft plaats gehad en het bovengenoemd verslag van onze 
hand is, zonden wy hierop het volgende in het midden 
wenschen te brengen 

Een debat over de waarde der daarin opgenomen proeven 
te gaan voeren zou tot ellenlange artikelen aanleiding 
kunnen geven, zonder tot eenig resnltaat te leiden. Wij 
wenschen alleen tegen de uitspraak van den heer v. D. K . 
„dat laboratoriumproeven met natuursteen tot zeer verkeerde 
gevolgtrekkingen ( l) knnnen aanleiding geven," op te komen. 
De hoofdzaak, waartoe de in dit verslag onder a—g opge
nomen laboratoriumproeven onder andere geleid hebben, is 
geweest de zekerheid, dat de gekeurde basalt olivien bevat, 
die in staat van verweering verkeert en wel in vry sterke 
mate. 

Nu is het een bekend feit, dat wanneer olivien in de 
basalt aanwezig is, (s) de basalt zal verweeren. Wie dit in 
twy'fel mocht trekken, gelieve op te slaan, V A N DE» KLOES 
„Onze Bouwmaterialen" bldz. 27. 

Hoewel wy nu willen toegeven, dat deze verweering 
uiterst langzaam plaats heeft en het gebruik van deze basalt 
in kribben geen aanleiding zal geven tot gevaar van uit
eenvallen, vermeenden wy toch, in verband met de ons 
gestelde vraag of deze basalt van „voldoende qualiteit'' 
was, op het feit van verweering de aandacht te moeten 
vestigen, om hiermede te kennen te geven, dat zy niet van 
dezelfde qualiteit is, als die, welke gewoonlijk door de 
Basalt-Maatschappij Rotterdam hier te lande in den handel 
wordt gebracht. (4) 

De door ons gekeurde zuil vertoont de verweering dui
delijk tot op 1 cM. diepte; bovendien is de breuk der af
gehouwen stukken zeer onregelmatig. (*) 

De heer v. D. K . moge deze soort basalt voor het gebruik 
in de practyk geschikt achten; (°) daarmede is volstrekt 
het bewy's niet geleverd, dat onze conclusie onjuist is geweest 
en het door ons gegeven verslag als voorbeeld eener beden
kelijke (7) laboratoriumproef, die tot verkeerde gevolgtrek
kingen leidt, gequalificeerd moet worden. 

P r o e f s t a t i o n v o o r B o u w m a t e r i a l e n , 
KONING & BIENFAIT. 

De heeren KONING & BIENKAIT verzochten my het boven
staande stukje in ons blad op te nemen. Van myn kant 
bestaat daartegen geen het minste bezwaar, doch de opmer
king zy my vergund, dat zy in kun eigen belang beter 
hadden gedaan het niet openbaar te doen maken. Dit zal 
door de volgende opmerking duidelijk worden. 

(*) Wanneer een proefstation voor de keuring van 
bouwstoffen, dat wil zeggen eene inrichting aan het hoofd 
waarvan personen staan, die geacht worden specialiteiten 
op dat gebied te zyn, de schriftelijke verklaring afgeeft, dat 
eene soort van basalt aan hare proeven geen weerstand 
heeft kunnen bieden en dat het dus waarschynlyk aan 
verweering onderhevig is, dan ligt voor het bouwend publiek 
de gevolgtrekking voor de hand, dat het beter is zulk basalt 
op de werken niet te aanvaarden. 

Deze gevolgtrekking nu is in dit geval schromelijk on-
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joist en kan aan belanghebbenden zeer aanzienlijke schade 
berokkenen. Nog van zéér onlangs staat my een geval 
voor den geest dat een leverancier van basalt, hetwelk mij nit 
eigen aanschouwing als zeer deugdelijke bekend is, buiten 
en behalve de winstderving door het niet mogen leveren, 
zeven honderd gnlden schade leed, doordien het hoofd van het 
werk eene aangevoerde party' afkeurde. 

Wie verklaringen afgeeft als de aangehaalde dient dus 
wel te overwegen welke verantwoordelijkheid hy daarmede 
op zich laadt, want — daargelaten nog de schade, die hy 
erdoor aan derden berokkenen kan — werpt hy er zyn eigen 
aanzien mede in het waagspel. Te roekeloozer is dit, omdat 
er voor niemand schande in gelegen is zich op grond van 
niet volkomen zekerheid onbevoegd te verklaren. 

(s) Olivien vormt met magneetyzer en augiet het basalt
gesteente; alle variëteiten ervan hebben deze drie be
standdeelen gemeen („Onze Bouwmaterialen" blz. 27). 

(s) Alle mineralen, alle gesteenten althans, zyn op de langen 
duur aan verandering en verweering onderhevig. In de na- j 
natuur is niets volstrekt standvastig. Niet altyd echter gaat j 
verweering met ontbinding gepaard.Er zyn gevallen bekend, 
dat door verweering het gesteente verandering in zijne sa
menstelling ondergaat, als het ware in een ander gesteente 
verandert, zonder in vastheid achteruit te gaan. 

Een sprekend voorbeeld daarvan is het zuilenbasalt uit 
den Minderberg, eene der basaltgroeven van de door de 
heeren K. & B. aangehaalde basaltmaatschappij. Dit basalt I 
bevat op zijn oppervlak geen spoor van verweeringsklei; de I 
klei die er opzit, draagt de duidelyke kenmerken van ingespoeld 1 

te zyn. Toch zyn alle zuilen uit deze groef ter diepte van 
l l / 2 cM. roestig van kleur; op den kop gezien steekt het 
inwendige by den roestigen rand wit af. 

(4) Deze maatschappij exploiteert, behalve den Minderberg, 
een aantal andere groeven, die uit den aard der zaak niet 
alle hetzelfde materiaal opleveren. In den regel vertoont 
elke groef zekere eigenaardigheden, waardoor het materiaal 
aan hen, die er veel mede omgaan, al spoedig zyne herkomst 
verraadt. 

Het is dus alweder eene dwaling te spreken van dezelfde 
qualiteit als het basalt van deze maatschappij. 

(5) De structuur is porflerachtig, d. w. z. plaatselijk kris
tallijn ; dit behoeft op de duurzaamheid, de mate van be
stand zyn tegen het weder niet af te doen. 

(*) Zeer zeker is het een voor het gebruik geschikt en 
zeer deugdelijk basalt en 

(') daarom blijf ik het uiterst bedenkelijk achten, dat 
personen, die geacht worden deskundigen te zyn, een af-
keuiend oordeel uitspreken over een materiaal, dat zy niet 
naar behooren hebben leeren kennen. 

Ik heb het myn plicht geacht in myn opstel „Kennis en 
keuring van natuursteen" openlyk tegen zulke lichtvaardige 
oordeelvellingen op te komen. Wat mij betreft, had het 
daarbij kunnen blijven. Dat er nu de firma KONING & BIENFAIT 

voluit by genoemd wordt is hare eigen verkiezing, niet die 
, ,in J. A. VAN DER KLOES. 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen morden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

M \ \ M> A <• 26 N O V E M B E R . 
Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: bet maken van 

een ijzereu afsluithek langs bet Jacob van Lennepkanaal op bet 
terrein vau het Wilbclmina-Gastbuis. 

Arnhem. IS uur. Regenten van bet R. K. gesticht Insula-Dei 
in een der lokalen van lusula-Dei (ingang St. Walburgsplein): 
het bouwen van een schoolgebouw, op een terrein aan de Jobanna 
en de Neerlandsch Tuinstraat aldaar. 

WOENSDAG 28 N O V E M B E R . 
Enschede. De architect G. Beltman A.Gz.. namens deu WelEd. 

heer P. ter Kuile Ez., in het hotel De Graaff: bet bouwen eener 
verdieping met bijbehoorende werkeu op eeu woonhuis in de 
nabijheid van de Hengeloscbeo straatweg aldaar. 

's-Gravenhage. 2 uur. Het bestuur der coöperatieve bouwver-
eeuigmg Columbus, in het Zuid-Hollasdsch koffiehuis: bet bouwen 
van acht woonhuizen eeu geheel en zeven dubbele huizen op een 
terrein gelegen aan de Columousstraal aldaar. 

Hengelo (Geld.) 1.30 uur. Namens de Sint Anthonie Groote 
Broederschap te Zutpben, in het hotel Langeler: bet afbreken 
en gehoel nieuw weder opbouwen van het ooerenerf Klein-Bannink, 
gelegen onder Hengelo. 

Ti lburg. 11 uvr. Het gemeentebestuur ten behoeve der gemeente-
gasfabriek: het leveren en stellen vau vier gegoten ijzeren zuiver-
kisteu met plaatijzeren deksels, benevens de noodige buisleidingen, 
afsluiters en rolbrug. 

V R I J D A G 30 N O V E M B E R . 
Arnhem. 11 uur. De genie iu het hotel Sluis, Oude Stations

straat aldaar: het bouwen van een garnizo»nskleeding- en nacht
legermagazijn, begr. 1 14.500, bilj. inzenden uiterlijk 89 Nor. 
nam. 3 uur, bij den opzicuter van fortificatiën, Bovenbeekstraat 31. 

MAANDAG S D E C E M B E R . 
Woensel (N.Br.) ü uur. De heer W. van de Ven: het bouwen 

van 2 woonhuizen aan deu Roscbdijk, aanw. nam. 2 uur. 
DONDERDAG 6 D E C E M B E B . 

Baarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel eu 
nijverheid, aan het gebouw vau het prov. bestuur: bet stellen van 
meerpalen en het maken van loeibootsteigertjes langs het Noord-
zsekauaal, begr. I 4200. 

V R I J D A G 7 D E C E M B E B . 
Middelburg. 11 uur. Bet ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan het gebouw van bet prov. bestuur: het onderhoud 
«au de rijkszeeweringen en havenwerken te Vlissingen en Veere, 
gedurende 1895, lS'Jü en 1S97, in 2 perc., begr. per jaar: perc. 
1 f 9300, perc. 2 f 4000. 

MAANDAG 10 D E C E M B E R . 
Kouduin (Fr.) 12 uur, Het gemeentebestuur tan Bemelnmer 

Oldephaert en Noordwolde: het stichten van een nieuw schoolge
bouw, aanw. 1 Dec. 'smorg. 11 uur, bilj. inzenden uiterlijk voor 
het uur van besteding. 

DONDERDAG 13 D E C E M B E R . 
Haarlem 11 uur. Hel ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur : bet voltooien 
van den aanleg eener visschersbavcn en bet maken der bijbehoorende 
werken, deel uitmakende van de uitbreiding der sluis- en haven
werken te IJmuiden, begr. f 577.000. 

Zierikzee. 1 uur. Het dagelijkscb bestuur van Waterschap 
Schouwen in 's Landskamer : het bouwen vao eeu brug met keerslnis, 
in den ringdijk benoorden Nieuwerkerke, met eenige bijbehoorende 
werken, volgens bestek n. 195. aanw. S en i 1 Dec.'smorg. 10 ure. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Dordrecht. Het afbreken van eenige gebouwen en bet maken 

van eene stokerij met gebouw voor condensors, een gebouw voor 
scrubber en condensateur, benevens fundeeringen voor ovens en 
toestellen op de gasfabriek. Laagste J . J . Kooymans aldaar voor 
f 33.533. 

Dordrecht. De inrichting tot secretarie en leeskamer der ver
trekken in het raadhuis der gemeente, thans iu gebruik voor 
archief. Laagste Z. van Schelt aldaar voor f 1943, gegund. 

Gouda. Het bouwen van een administratiegebouw. Laagste C. 
P. W. Dessing aldaar voor f 14434, gegund. 

's-Gravenhage. Het vierjarig onderhoud der werken behoorende 
tot bet rijksveer van 's-Gravendeel op Wieldreebt. Laagste A. 
Oosters te Willemstad voor f 635. 
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's-Uravenbage. Het vierjarig onlerboud van de boorden der 
marinehaven te Uellevoetsluis. Laagste Q. Breukelman te Zwartewaal 
voor f 659. 

Hellevoctslnls. Het verrichten van werkzaamheden aan de 
spoorbaan, gebouwen en inrichtingen beboorende onder de directie 
der marine aldaar. Laagste W. van Leeuwen aldaar voor f 3997. 

Meede. Het bouwen van een woon- en winkelbuis buiten de 
leveriLg van steenen en pannen voor den beer J . van Amerongen. 
Laagste B. H. Blankvoort te Eibergen voor f 2643, gegund. 

Smilde. Het vergrooten en verbouwen van bet post en telegraaf
kantoor aldaar. Laagste H. Vissioga aldaar voor f 2939, gegund. 

Utrecht. Het uitbreiden en wijzigen der veelading, het opbreken 
en herleggeo van bestratingen, het opbreken en leggen van sporen 
en wissels en daarmede in verband staande werken op het station 
Leeuwarden. Laagste J. Hillen aldaar voor f 10,098. 

Utrecht. Het leveren van meubelen en huishoudelijke benoodigd-
hedeu en het aanbrengen van tot meubilair beboorende vaste 
voorwerpen in verdedigingswerken der Nieuwe Hollandsche waterlienie, 
onder beheer der genie aldaar. Laagste B. J. van Baaren aldaar 
voor f 1637. 

Utrecht. Het wijzigen der poortdeuren van de douanenloods aan 
den Kadijk te Amsterdam. Laagste H . J . Nederhorst te Gouda 
voor f I860. 

A D V E R T E N T I E N . 

en Electrische LIFTEN, 
F R E D . S T I E L T J E S & Go. , 

K e i z e r s g r a c h t 7 4 5 , (78) A m s t e r d a m . 
J E VAN DER ENDT & ZOONS 

STOOMBOEKDRUKKERIJ, 
T E M A A S S L U I S , 

is er geheel op ingericht om alle soorten 
van DRUKWERKEN met den meesten 
spoed tot zeer billijke pijzen te leveren. 

Alle soorten van 

Z l C f l 
en 

W E R K T U I G EN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de jijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J-D.DOMINICUS& SÖHNE, 
te Bemscheid-Vier inghausen ( M i e i n l . ) 

Gevestigd in 1822. (35) 
W " Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wjj U gratis en franco toezenden 

D E U T & C ° , ROTTERDAM. 
NIEUWE HAVEN N". 39 N.Z.. 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
'59) Vraag dessins enz. 

T E K O O I ' Kevranjrd: 
PLASSCHAERT, 

Beknopt practisch leerboek der burgerlijke 
en waterbouwkunde. 

2 deelen. 
Adres onder letter K, met opgaaf van 

prys, bij den Boekhandelaar A. C. DE 
MOOIJ, te Zierikzee. 

Wordt gevraagd tegen 1 
Febr. 1895 een leeraar in 

het bezit van de acte M' of met bevoegd
heid ingevolge art. 82 M. O. tot het 
geven van onderwys in het lijn- en 
vakteekenen, zoowel aan de Am
bachtsschool als aan de Burger
avondschool te Alkmaar, tegen eene 
jaarwedde tot een gezamenlijk bedrag 
van / 1800 (/ 1200 en ƒ 600). 

Op praktische ervaring zal vooral wor
den gelet. 

Inzending van stukken vóór 6 
December e.k. aan den Directeur 
dier scholen, H. J . DE GROOT, die 
bereid is nadere inlichtingen te geven. 

•T. A . 

Groote v o o r r a a d 
V A N 

STALEN BALKEN 
in alle courante profielen 
op lengten van f 
12 Mr., opklim
mende met 

lgenB 
t grootere 

draagvermogen 
kunnen lichtere pro

fielen in staal gebezigd 
worden, waardoor stalen 

bulken voordeeliger in bet ge
bruik zijn dan ijzeren balken. 

H P E . O V I N G Jr., (74)|vakken 

74 Haringvliet, R O T T E R D A M . 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

ONZE BOUWMATERIALEN, 
beschreven door 

v x i d e r K l o e s , 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid f18.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

B E O O R D E E L I N G E N . 
. Met groote uitvoerigheid en voorliefde teekent de schrijver het steenbakkersbedrijf 

met al de daartoe noodige werktuigen, blijkbaar met het oog op aankomende industrieelen, voor 
wien hij zijn hoek 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 gewenseht, wat men echter moet erkennen, dat zijn 
eigenaardige moeielijkheden heeft. 

Voor hem die in Indiü echter dikwijls zijn eigen materiaal moet zoeken of vervaardigen, zal 

daardoor dit boek menige nuttige aanwijzing bevatten. 
Juist de onbevooroordeelde onderzoekingen, die den heer Van der Kloes gemaakt 

beeft op I ct gebied der bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk 
(Bouwkundig Weekblad.) 

. . . Het met zorg behandelde werk komt niet enkel den eigenlijken bouw-, werktuig
scheepsbouwkundigen ten goede, maar ook allen, die door hun handel en bedrijf met de?f 

in aanraking komen. 

. . Het boek doorbladerende, wordt men telkens getroffen door den practischen zin 
van den samensteller en zijn cenvoudigen, duidolijkcn schrijftrant . . . (Het Handelsblad.) 
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P. DOLK & ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

M O U S S E L I N E - , G E K L E U R D - , 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Garri-, 
RUW SPIEGEL*, 

W I T - , KBISTAL - , BBOBI en M E L K -

O* L. A S. 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 
GEBOGEN G L A S en D A K P A N N E N . 

Lenzen- en Patrijspoortglazen. 
(67) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

LICHTDRUKPAPIER, 
Zwaar, Prima kwaliteit, zeer gevoelig, 
rol 1 X 10 Meter . . f 6 .-

„ 0.75 X 10 Meter . . f 4.-

H . J . T . M A T V E L D , 
Schrijf- en Teekenbehoeften, (56) 

Wagenstraat 27, Den Haag. 

W . J . W E I S S E N O . 
Nieuwendijk U I te AMSTERDAM, 

fabriceert gepte DUIMSTOKKEN, twee 
en vyf M E T E R L A T T E N , Stalen MEET-
K E T T I N G E N , L A K E N S , JALONS, 
koperen en stalen PEILLIJNEN, PEIL-
L O O D E N , P E I L S T O K K E N , PEIL
SCHALEN, enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASSERDOOZEN, 
TeekeubehoefteiienOptischelustrumcnten, 

EQUERRES, PRISMA'S, ENZ. 

PORTLANDCEMENT, 
„JOSSON Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 118 
AMSTERDAM , A. E . B R A A T Fokke-

Simomstraat 74. (66) 

D e P o r t l a n d - C e m e n t - F a b r i e k 

D YGKERIIOFF & SOHNE 
te A m ö n e b n r g bij BIEIIRICH a'd Rijn, DilSSelfJorfi 

STAATS-
•EDAILLE. 
MEDAILLE 

Brcslau 1869, 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der Fabriek: AOO.000 vaten per jaar. 

Magazijnhouders in de voornaamste steden. 

Stoom Jalousiën FabriekI 
VOOR 

Huizenen Bloemenkassen. 
L A G E P R I J Z E N . (73; 

S. B R U I G O M , 
A.RSHEM. 

F 

G O U D E N 
M E D A I L L E 

hoogste 
onderschei

ding in den 
internatio

nalen wed-
stry'd, te 

Arnhem 1879. 
(32) 

1881, 
MEDAILLE 

van 
Verdienste 
Weenenl873 

GOUDEN 
ui i»\n. i ,E 

Offenbach 
a/M. 1879. 

DIPLOMA A, 
Eerste pryg 

voor uitmun
tend 

fabrikaat 
Kassei 1870. 

L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

S C H E E P S B O U W W E R F 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeewerken, 
V > 1\ E it S, 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN 
met c e r t i f i c a a t van Lloyd's 

en B u r e a u V e r i t a s . 

LEONARD SLIGCHER, Monnickendam. 

A M E R I K A A N S C H E H O U T B O O R M A C H I N E S E N B O R E N , 
uitmuntend fabrikaat en billijke prijs. (76) 
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I V l i i t O I l\l Ml 
„ V a n B a e r l e " , 

E E N I G E A G E N T E N voor 
Nederland v i i Ko lon iën: 

G. M. BOKS Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) «> i i as. 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYANISEERIMRICHIIMG. 

II. i i x s i x K, 
A R N H E M , 

levert p a s k l a a r gekyani seerd 
(rot- en z w a m vrij) (81) 

Rasterwerken, schuttingen. 
BROEIBAKKEN, VLOEREN, 

VLOERRIBBEN, enz. enz. 

Gedeeltelijke Bereiding, 
CREOSOTEERING. 

BURNETTEERING. 
l i v w i s i 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL. 

O . G i p s G z o o n , 
I) O R I) R E C II I . (71) 

F O L K E R S & C o . 
C a r b o l i n e u m 

3 ^ 5 ^ iniildel tegen het rotten van hout en touw, tegen /.wamvorming enz 

Engelsche en Belgische A A R D E B U I Z E N . 
Directe aanvoer (, | | ' S I ' I , \ k I N 

VAN E N 

p n D T i A u n rFMFMT MOSSTEEN EN r U n I L A N U I t l H b N I . v o o r H g t e m u r e n 1 ( l j r f o n u 8 > e n z 

Merk: Knight Bevan & Stnrge. 
Merk: Dy'ckerhoff & Söhne. 

DRIJF-, VUUR- EN METSEL-
STEENEN. 

82) A M S T E R D A M . R A P E N B U R G 2 9 . 

ENGELSCHE, DUITSCHK, FHANSCHK 

en HOLLANDSCHE 

TROTTOIR-, VLOER
EN WANDTEGELS. 

in v e r s c h i l l e n d e des s in s 

DAKPAPIER, ASPHALT 
KN VERDERF. 

B O U W M A T E R I A L E N . 

Nederlandsche Verziokfabriek, 
VAN DER LIK DEN & C o . - DORDRECHT. 

ALGEMEEN 
BOUWSYSTEEM. 

L E K VRIJE 
Dak- en Zjjbekleeding. 

Houten of IJzeren RAAMWERK, 
I C J ^ i F ^ I E n s r , G E B O U W E N " , 

A F D A K E N , B R U G G E N , S C H U T T I N G E N , B E S C H O E I I N G E N , D R O O G - I N R I C H -
T I N G E N voor tropische producten, R O L L E N D E K A P P E N voor Steenovens 
en Kof'lievloeren, L O S S E P L A T E N speciaal ter vervanging van riet
matten voor steenovens, enz? in alle afmetingen en voor alle doeleinden, opgesteld 
in NEDERLAND of KOLONIËN ; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enke le dagen. G E G A L V A N I S E E R D I J Z E R E N , ook gegolfde P L A T E N . 

P L A N N E N en B E G R O O T I N G E N worden opgemaakt voor elk gevraagd 
doel. O P G E S T E L D E C O N S T R U C T I E S ter bezichtiging. 

CATALOGI op aanvraag franco en gratis. (58) 
W ~ A G E N T E N G E V R A A G D . ~9(B 

HOUTHANDEL 
F. & A. VAN DEK LINDEN. - Dordrecht 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R 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 e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK , ,KRAAIJENBURG", 
(70) itijsu ijk (Z.-H.) 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583 by de ütrechtsche straal 

A M S T E R D A M . 

Pitch-Pine Parketvloeren 
f 1.75 per W. 

Pitch-Pine Heiningen 
geheel gereed afgeleverd/2.70 per Ma. 

Verstrekken plannen en belasten zich 
met de uitvoering van C O M P L E T E 
„INSTALLATIE" voor 

ZUIVELBEDRIJVEN 
en andere 

F&brieks-lnrichtinfg-en. 
REFERENTIES van reedt uitgevoerde 

INS TALL A TIE'S van verschillenden aard 
worden op aanvrage verstrekt. (63) 

Tweede Jaargang No. 48. Zaterdag I December 181)4. 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A.iv. n . i i i i . ii in dit blad kotten van 1—6 regelt 
00 cenls, iedere regel meer 10 centt. Groote lettert naar 

pbattruiinle. Driemaal plaatsing wordt tlechtt tweemaal 

berekeml. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgevers l 

J. VAN OER ENOT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

A H * a « U * r t r n t i e n in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden « - r i i i i a geplaatst in ÜK A M B A C H T S M A N , Vak
blad voor Timmerlieden, M.tteloart, Machinisten, Smeden, 
Ververs, eni. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

P R A A T J E S O V E R O N D E R W I J S E N 

O P L E I D I N G . 

Aanleiding tot dit praatje geeft my het in het vorig No. 
afgedrukte programma van het in het volgend jaar te 
Amsterdam te honden Nationaal Congres omtrent vakonderwijs 
en vakopleiding voor werklieden. 

Eene voorloopige gedachten-wisseling over dat programma 
kan dunkt mij haar nut hebben; daarom zal ik gaarne de 
kolommen van dit blad openstellen voor elk, die met be
trekking daartoe iets op zy'n gemoed beett en beginnen 
met my'ne eigen indrukken daaromtrent weer te geven, door, 
voor zoover het binnen myn bereik ligt, een antwoord op 
de gestelde vragen te zoeken. 

Vraag 1. Beantwooi dt het Lager Onderwijs (de f olksschool) 
aan de eischen (ener voorlereiding voor den aanstaanden 
werkkring van leerlingen, die geene andere school meer zullen 
bezoeken ? Zoo neen, welke tvijzigingen zijn noodig ten aan
zien der verschillende leervakken en de wijze, waarop zij 
behandeld worden ? 

De indruk, dien ik van ons Lager Onderwys heb gekregen 
is zeer gunstig. Ik geloot niet, dat voor aanstaande hand
werkslieden eenige verandering daarin noodig'of gewenscht is. 
Voor diegenen hunner, die meer kennis willen opdoen dan 
zy daar hebben verkregen, staat ten deele nu reeds de ge
legenheid open; waar dit niet het geval is, kan zy worden 
verschaft. Wat iny betreft, zou de behandeling dezer vraag 
op bet congres gerustelyk achterwege kunnen blyven. 

Vraag 2. Is de invoering van handenarbeid, als opvoedings
middel, op de lagire school wensehelijk? 

Als opvoedingsmiddel misschien, als voorbereiding voor 
eenig ambacht zeker niet. Althans schry'nwerkers en tim
merlieden hebben met leerlingen, die reeds op eene „knutsel-
school" geweest zyn, meer moeite dan met die, welke kersversch 
by' het vak komen, liet boekbinders en plakkers zal het wel 
evenzoo gesteld zyn. Ook deze viaag zou ik liefst vóór de 
opening van het congres van het programma geschrapt zien, 
dan blyft er meer tyd over voor grondige behandeling 
van hetgeen nuttiger is. 

Vraag 3. Zijn de burgeravondscholen de meest gewenschte 
instellingen voor de voorbereidende opleiding van den Am
bachtsman ? Zoo ja, u-elk programma voldoet daarvoor het best? 

Op dit punt ben ik, wat de details betreft, niet bevoegd, 
doch het komt my voor dat, als in het onderwys op de be
staande burger-avondscholen veiandering of verbetering be
hoeft, de wyze, waarop dit geschieden moet, het best zal 
aan het licht komen, als eerst het ambachtsonderwys afdoende 
geregeld is. Met het oog op mogelijke conclusiën, die later 

konden blijken beter niet gemaakt te zyn, zou ik liefst ook 
de derde vraag willen laten vervallen. 

Vraag 4. Is het wensehelijk, dat op de ambachtsscholen 
herhalingsonderwijs en voortgezet lager onderwijs gegeven 
wordt ? Zoo ja, hoe moet dit ondericijs, onder meer, met het 
oog op het teekene», worden ingericht? 

Wanneer men de programma's der bestaande ambachtsscholen 
naleest en de resultaten, die daarmede verkregen worden, in 
aanmerking neemt, dan zal men, dunkt my, evenals ik tot 
het besluit komen, dat deze scholen in hunne soort zeer 
goed zyn. Uitbreiding van eenige dezer scholen tot vakscholen 
of oprichting van nieuwe vakscholen in den trant van die 
te Remscheid, in ons No. van 4 Aug. j . 1. vernield, acht ik 
met het oog op de opleiding van ambachts en fabrieksbazen 
echter hoogst nuttig. 

Vraag 5. Tot hoevir moet het voortgezit lager onderwijs 
en het middelbaar onderwijs voor alle leerlingen t.elijkzijn? 
en waar moei htt rei schillend worden voor afzonderlijke 
ambachten, vakken en beroepen ? 

Ik zou zeggen, dat beide in beginsel voor allen gelyk 
behooren te zy'n. Dit neemt niet weg, dat er by' het teeken
onderwys op de burger-avondscholen by eiken leerling van 
zelf min of meer nadruk zal gelegd worden op liet vak, 
waarin hy wordt opgeleid. 

Vraag 6. Op welke wijze kan het best voorzien worden 
in het onderwijs voor die beioepen en ambachten, welke thans 
niet op de ambachtscholen onderwezoi worden? 

a. loor den tuinbouw. 
b. / our het schoen maken, kleermaken, enz. enz. 
Ik acht het stelsel, dat nu iu Drenthe in toepassing is 

gebracht zie het verslag in ons vorig No.) voor alle 
ambachten het beste Wanneer de ontwerpers van het 
congres wilden trachten en het hun mocht gelukken de 
zaak in d.e richting tot een goed einde te brengen, dan 
zouden zy' zeker den dank inoogsten van den geheeleu 
werkmansstand in Nederland. 

Waarlik, het komt my voor. dat in die richting het 
succes het meest voor d e hand ligt, zoowel omdat de 
kosten van uitvoering het geringst zyn, als omdat h e t aantal 
belanghebbenden dat erdoor gebaat zal worden het grootst is. 

Vraag 7. lerdient in het algemeen de opleiding ui de 
werkplaats of die in de ambachtsscholen de voorkeur? 

I oor welke ambachten in het bizonder is het eene of het 
andere stelsel het meest aaubt velingswaardig? 

Is combinatie van beide stelsels mogelijk eu wensehelijk ? 
Uit myn antwoord op de vorige vraag, in verband met 

myn praatje in het No. van 17 Nov. j.1. volgt, dat ik op de op
leiding in de werkplaats den meesten nadruk wensch gelegd te 
zien, doch daarnaast het getal ambachtsscholen vermeerderd 
en vakscholen opgericht zou wenschen te zien. 
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Vraag 8. Waar moet de grens getrokken worden tusschen 
het onderwijs en de opleiding voor het gewone en voor het 
kunst-ambacht ? 

Een antwoord op deze vraag is bezwaarlijk in korte 
woorden te geven. Aan liefhebbers van redekavelen kan 
zjj aanleiding geven oin er op eene vergadering g^ruiinen 
tijd mede zoek te brengen. Doch iu de werkelijkheid zal 
het verloop dunkt mij zeer natuurlijk en eenvoudig zyn; 
de leerlingen, die, door hun bjjzonderen aanleg voor eone of 
andere afdeeling van kunst ot kunst nijverheid, op de ara-
bachts- en vakscholen geene bevrediging vinden, zullen hoo
ger opgaan naar eeue teeken-academie of naar de Rijks
academie van Beeldende Kunsten te Arasterdam. 

Als ik er iets over te zeggen had, zou ik deze vraag 
gerust duiven doorhalen. Het congres zal waarlijk buiten 
dien nog genoeg te doen vinden. 

Vraag 9. Welke argumenten pleiten voor en tegen het 
volgende voorstel: 

„In het algemeen bepule de wet: 
lo. de verplichte oprichting van beroepscholen, wier leer

plan voor elk afzonder! jk in overeenstemming met locale 
behoeften worde opgemaakt 

2o. de krachtige financieele medewerking van den Staat 
op voorwaarden, afhankelijk van leerplan en van draagkracht 
der gemeente. 

3o. de verdeeling van gemeenten in klassen, naar bevol
kingsterkte, bijv. in drie: beneden 25000, van 25000 tot 
80000, boven 8)000 inwoners. 

4o. de overeenkomstige verdeeling van het leerplan in a. 
beperkt, b. uitgebreid, c. volledig. 

óo. het onderwijs in de bouwvakken, overal verplichtend; 
daarnaast locale behoeften le bevredigen. 

6o. de verplichting om 'eerjongens de gelegenheid te geven 
de school te bezoeken, door zoo mogelijk een uur te bepalen, 
waarop zij vrij moeten zijn: de bepaling van den duur van 
den arbeidsdag is niet genoeg. Voor sommige bedrijven moet 
echter ruimte van beweging gelaten worden en in het alge
meen is dit in hooge mite wenschelijk, daar het ambacht-s-
onderwijs nog jong is en voor een zelfstandige ontwikkeling 
veel vrijheid van beweging behoeft. 

7o. de verplichting der school, om zich naar de omstan
digheden zooveel te schikken, als met het belang van den 
leerjongen vereenigbaar is. 

8. de beperking van het theoretisch onderwijs tot een minimum." 
Of er en zoo ja welke argumenten tegen dit voorstel 

zullen aan te voeren zon, zal hoofdzakelijk afhangen van 
hetgeen omtrent de vorige vragen wordt besloten. 

Als de ontwerpers van het congres het eens zjjn, met 
het beginsel, dat de opleiding in de werkplaats, als heb
bende de verste strekking, in de eerste plaats te verkiezen 
is, dan zullen zy een nuttig werk doen door vooraf ten 
volledig ontwerp van regeling op te maken, in den trant 
als in Drenthe in werking is. Deze regeling moet over het 
geheele land gelyk zyn. Het toezicht op de uitvoering en 
het afnemen der examens — zoo die noodig worden ge
acht — drage men op aan commissiën van deskundigen 
(ten deele zelf handwerkslieden) in de plaats zelf of uit den 
naasten omtrek daarvan. 

Voor het oprichten van ambachts- en vakscholen wijze 
men in elke Provincie bepaalde plaatsen aan; het leerplan 
der ambachtsscholen kan op alle plaatsen gelijk zjjn. Voor 
de vakscholen, die niet vele in aantal behoeven te zjjn, 
ontwerpe men een uitgebreider leerplan, doch men regele 
niets by de wet, teneinde ten alle tijde nnttig gebleken 
wijzigingen te kunnen invoeren. 

Aan het verleenen van subsidiën aan leerlingen, kan de 
verplichting worden verbonden van 's avonds teeken- en 
ander onderwy's te ontvangen. 

By het ontwerp voege men eene uitgewerkte begrooting 
van kosten. Ik zou daarby van het beginsel willen uit
gaan, dat de bazen voor eiken leerling eene geringe vergoe
ding krygen; dat leerlingen, die in den winkel en op de 
avondschool bjjzonderen aanleg en ijver aan den dag leggen, 
eene toelaag ontvangen om de ambachtsschool te bezoeken ; 
dat de ambachts- en vakscholen schoolgeld heffen, zooals 
dit tegenwoordig geschiedt. 

Ik weet wel, dat op deze wyze elk aankomend werk
man aau de gemeenschap Rijk, Provincie, Gemeente en Particu
lieren) eene zekere som gelds gaat kosten, doch zie daarin geen 
overwegend bezwaar. Elk student aan eene Ry'ks-Acaderaie 
en aan de Polyt. school kost aan het Rijk ook geld. 

De punten 7 en 8 vallen geheel in myn geest. 
Vraag 10. Op welke wijze zijn de bezwaren van de steeds 

toenemende verdeeling van arbeid in de fabrieksnijverheid, 
voor den toekomstigen werkman door beiere vakopleiding te 
beperken ? 

In het algemeen zal eene goede, degelijke opleiding den 
werkman sterk maken in den strijd om het bestaan, doch 
aan de verdeeling van arbeid, die het fabriekswezen als 
zoodanig medebrengt, zyn geene perken te stellen. De sterk-
sten, d. z. hier de bekwaamste», zullen zich in den regel 
aan het machinale werk ontworstelen en hooger opklimmen. 

De achterblijvers zullen zich met meer machinaal, den geest 
niet verheffend werk moeten tevreden stellen. Dit zal wel 
altyd zoo blyven, ook al wordt er uit den treure over 
gedebatteerd. Ik kan het nut van zulk een debat uiet inzien. 

Vraag 11. Op welke wijze moeten tentoonstellingen en 
wedstrijden van leerlingen worden ingericht om tevens aan 
de veredeling van het ambacht ten goede te komen ? 

Wanneer eenmaal het vakonderwijs goed zal zyn iu elkaar 
gezet, zal zich de weg hiertoe van zelf aanwijzen. In dit 
opzicht zyn uit het (in ons vorig No. besproken) Drenthsche 
verslag weder nuttige wenken op te doeu. 

Ik vrees echter, dat het congres te veel op zyne horens 
neemt, als het zich al te zeer in zulke bijzonderheden 
gaat verdiepen. 

Vraag 12. In hoeverre kan hel afleggen van proeven van 
bekwaamheid strekken tot veredeling van het ambacht ? 

Welke waarde moet in de practijk aan de daaruit voort
vloeiende diploma's en titels worden toegekend ? 

Het veredelen van het ambacht langs dezen weg is voor 
my geheel eene questie van latere zorg. Zoolang niet eerst 
het ambachtsonderwys naar behooren is geregeld, zal aan 
alle pogingen om het ambacht te veredelen door examens of 
proeven van bekwaamheid iets gekunstelds, onnatuurlijks blyven 
kleven. My dunkt de heeren, die zich daartoe in de laatste 
jaren zoo buitengewoon hebben ingespannen (zie ons No. 
van 29 Sept j.1.), moeten dit zelf hebben ingezien. Is niet 
daarin de eigenlijke aanleiding tot dit congres te zoeken? 
Ik geloof het wel. En daarom zal, wanneer dit congres 
practische resultaten zal opleveren, een goed deel van de 
eer daarvan aan die eerste strevers naar veredeling van 
het ambacht toekomen. 

Wanneer een goed leerlingstelsel algemeen zal zyn inge
voerd, met ambachts- en vakscholen daarnaast voor de 
meer ontwikkelden, zullen getuigschriften van de bazen, die 
als leermeesters optreden en van de commissiën, die met de 
uitvoering van het stelsel en het toezicht daarop zullen 
belast zyn, zeer zeker groote waarde hebben. Het zal dan 
niet lang meer duren, dat er algemeen naar zulke getuig
schriften zal worden gevraagd, eer de baas een jong werk
man aanstelt. Ik meen, dat voor deze leerliugen examens 
evenmin wenschelijk als noodig zullen zyn; door daarvan 
althans voorloopig af te zien, zal men heel wat omslag en 
kosten vermijden. Daarentegen zullen bjj de bestaande en 
op te richten ambachts- en vakscholen examens, in den trant 

als zrj ook nu worden afgenomen, zeer op hunne plaats zyn. 
De waarde van deze examens is in de practyk reeds vol
doende aan het licht gekomen. 

Vraag 13. Het leerlingwtzen; de rol van het particu
lier initiatief en van den wetgever. 

Myn antwoord op deze vraag ligt in die van de vorige 
opgesloten. Het doet mij in het belang van den werkmans
stand genoegen, dat particuliei en het iniatief genomen heb
ben voor een congres te dezer zake. Laat ons hopen, dat 
zy hunne taak zoo zullen weten aan te vatten, dat in den kortst 
mogelyken lijd het grootst mogely'ke resultaat worde bereikt 

Daartoe komt het mij noodig voor, dat zy zoo weinig 
mogelyk overlaten aan, althans niet wachten op den wetgever, 
want dat is er een, wien het laten wachten tot gewoonte 
is geworden en die, als hrj eenmaal bezig is, soms meer 
bederft dan hy goed doet. 

Men neme het voorbeeld der Drenthsche heeren ter harte, 
dan zal de hulp van hooger hand — in den vorm van 
subsidiën — niet uitblijven. 

NIEUW M I D D E L T E G E N P A A L W O R M . 

In Noord-Amerikaansche havens, heeft men het volgende 
middel tegen den paalworm toegepast: 

Om den paal wordt eene wjjde buis van verzinkt yzer ge
schoven. Die buis heeft de lengte van den paal en reikt tot 
in den bodem. Na 't stellen wordt 't water, dat om den paal 
in de buis staat, eruit gepompt en de opening dau volgego
ten met slap cementbeton. Dit middel schynt afdoende te zyn, 
zelfs dan nog, schrijft „Haarmann's Zeitschrift" wanneer de 
buis reeds lang verteerd is 

W A T E R G L A S V E R F OP I J Z E R E N K A C H E L S . 

Ik twijfel niet of er zullen er velen zjjn, die myn geschrijf 
zeer eenzjjdig vinden en dat kan ook niet anders, als men, 
zooals ik, van den aanvang af van één bepaald gezichtspunt : 
uitgaat. Maar daarom juist neem ik de vrjjheid myne mee- j 
ning openbaar te maken. Niets zal mjj aangenamer zjjn dan 
met andere inzichten van anderen hetzelfde te mogen doen 

J . A. VAN OER KLOES. 

WIT G L A Z U U R OP G E G O T E N IJZER. 

Een zeer schoon en vast email, dat wel duur komt te 
staan, maar ook een groot weerstandsvermogen bezit, wordt 
op de volgende wjjze verkregen. De te verglazen voorwer
pen, keukengerei enz., verhit men in zand gepakt tot rood-
gloeihitte en houdt ze ongeveer '/» H U r , a n & da a r o PJ d a n 

laat men ze langzaam afkoelen, bjjt ze met verdund zwavel
zuur of schuurt ze met scherp zand at, spoelt ze af en 
droogt ze. 

De eerst op te strjjken grondlaag wordt bereid uit 1 deel 
loodoxyde, 3 dln. borax en' 6 dln. flintglas. Alles wordt tot 
fijn poeder gemalen, dooreengemengd en 4 uren lang ge
gloeid; vervolgens geeft men meer hitte, zoodat het poeder 
aaueensintert en bjjna tot smelten komt; in dezen toestand 
werpt men de massa in koud water. Nu wordt zy' opnieuw 
tot fijn poeder gebracht, 1 dl. ervan met 2 dln. beendermeel 
vermengd en het mengsel onder toevoeging van water tot 
eene sljjmige pap vermalen, die dun op het te emailleeren 
voorwerp wordt opgestreken. Daarop volgt drogen in zeer 
groote warmte en inbranden. Over deze grondlaag worden 
de volgende mengsels opgestreken, die op gelyke wjjze zjjn 
bereid. 

32 dln. beendermeel, 16 dln. porceleinaarde, 14 dln. veld
spaat en 4 dln. potnsch, alles tot poeder gebracht en door-
eengemengd, worden gesmolten en na blusschen in water 
nogmaals tot poeder gemalen. Een mengsel van 16 dln 
flintglas, 5 '/„ dln. gebrande beenderen en 3 dln. gebrand 
kwarts, worden in fijn poeder erbjj gevoegd, alles met water 
innig door elkaar gewreven, op de voorwerpen gestreken 
en deze gedroogd. Vervolgens gaat men over tot het op
brengen van het derde mengsel, dat uit 1 dl. zinkoxyde, 1 
dl. zuiver kryt, 1 dl. salpeter, 1 dl. arsenicum. 4 dln. pot-
asch, 4 dln. zuiver zand, 4 dln. veldspaat en 6 dln. borax 
bestaat. Deze stoffen worden eveneens tot poeder gebracht, 
gebrand en met 3 dln. kwarts en 5 */t gebrande beenderen, 
onder toevoeging van het noodige water, fijn gewreven en 
opgestreken. Na droging vindt dan het inbranden en op-
smelten plaats. (Dingl. Pd. Journ.) 

Men heeft reeds meermalen getracht ijzeren kachels met 
waterglasverf te kleuren, te bronzen en te vergulden. Deze 
pogingen mislukten meestal, doordien men den aard van het 
waterglas niet grondig had leeren kennen. Nu heeft onlangs 
een bekend chemicus, de heer KBATZKB te Leipzig, in deze 
richting pogingen in het werk gesteld, die tot gunstige 
uitkomsten hebben geleid en door Gewerbeblatt aus Württem-
berg openbaar gemaakt zjjn. Als verfstoffen zyn te gebrui
ken, voor wit: loodwit, zwavelzure baryt, zinkwit; voor 
geel: chroomzure baryt, oker, uraan-oxyde; voor groen: 
groen chroom-oxyde, kobaltgroen, groen nltramarjjn; voor 
blauw: ultramarijnblauw; voor geelachtig bruin: cadraium-
oxyde; voor bruin: Engelsch rood (dodekop), bruin mangaan-
oxyde, gebrande terra di sienna; voor rood: de roode y'zer-
verfstoffen en chroomrood. Al deze verfstoffen moeten met 
warm zacht water (het best gedistilleerd water of zuiver 
regenwater en verdund 33 graads zwavelvrjj waterglas 
vermengd worden. Het doelmatigst is op 1 dl. waterglas 
(natron-waterglas) 2 deelen zacht, warm water te nemen. 

Om de kleur op te vroljjken kan men met voordeel 5 
gram bronspoeder op */ 4 liter waterglas, inet zacht water 
verdund, nemen. Moeten er grove aardverven verwerkt wor
den, dan wryve men ze in een bak, met behulp van een 
stuk hout fijn en kneedt ze met zoo weinig mogelyk (zacht) 
water om ze door en door vochtig te maken. Hoe beter de 
verf dooreengewerkt is, echter zonder vloeibaar te zyn, des 
te beter vermengt zjj zicli met het waterglas eu hoe meer 
het samenklonteren vermeden wordt. Het verdient altyd 
aanbeveling de verfstof en het waterglas af te wegen om 
de juiste verhouding te hebben ; ook make men nooit meer 
verf gereed, dan binnen 2 tot 4 uur verwerkt kan worden. 
Om de kleur van den kachel gelyk en schoon te krygen, 
zooals dit in een net gemeubeld vertrek behoort, is het een 
vereischte dat het jjzer volkomen vry van vet en roest zjj. 
Om het vet te verdryven moet de kachel vooraf herhaaldelijk 
flink gestookt worden; roest wordt door krabben en schnren 
met stalen borstels verwjjderd. Eerst daarna begint men te 
verven; is de eerste verflaag na 12 uren droog, dan verft 
men voor de tweede maal en, desgevorderd, na geljjk tijds
verloop voor de derde. Niet enkel op poreus gegoten jjzer, 
maar ook op glad gewalst plaat jjzer honden de waterglas
verven en weerstaan zjj de rood- en witgloeihitte jarenlang. 

\ i; it it i: T i: R I N G . 

In myn bericht over het Toynbee-werk te Delft, in ons 
No. van 10 Nov. j.1. opgenomen, is eene onnauwkeurigheid 
ingeslopen, doordien bjj het opstellen ervan mjjn geheugen 
mjj eenigzins in den steek heeft gelaten. 

De eerste vergadering was nameljjk belegd door deu 
heer Z. VAN DEN B K K G H als voorzitter van de vereeniging 
„Maatschappelijke Hervorming" en werd op diens verzoek 
gepresideerd door Prof. Mr. B . H. PEKELHARING in zjjne 
toenmalige qualiteit van voorzitter der Delftsche afdeeling 
van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. De heer G. 
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BUISMAN behoorde onder de eersten, die dien avond aan de 
uitnoodiging van den spreker gehoor gaven en hun naam 
teekenden als medewerkers in het Tnynbee-werk. 

v. D. K. 

I N G E Z O N D E N S T U K K E N 
Moesteen. 

Ongeveer eene halve eeuw geleden breidde zich de turf-
industrie ter plaatse, waar in dien tijd op initiatief van 
Baron van DKDKM de Dedemsvaart werd gegraven, aanmer
kelijk uit. 

Tot voor eenige jaren is deze tak van nyverheid aan
merkelijk dalende in de omstreken langs bovengenoemde 
vaart. De reden is daarin te vinden, dat hoewel aan ge
noemde vaart van tijd tot tyd kleinere vaarten, loopende 
door de verschillende veenderijen, zijn verbonden, dit toch 
niet heeft kunnen beletten, dat enkele verveners er de turf-
industrie aau gaven, en andere van de Dedemsvaart verdwenen 
om zich in andere streken te vestigen, waar de afvoer wat 
gunstiger was. Enkele verveners hebben, hoewel aan de 
Dedemsvaart wonende, hunne veenderyen op 9 tot 10 uur 
afstands daarvan liggen Toch zochten vele verveners nog 
eenig voordeel te trekken van hunne uitgeveende, renteloos 
liggende gronden. Zoo kwam men op 't denkbeeld om kalk
branderijen op te richten; de turfstrooisel- en briquetten-
fabrikatie werd aanmerkelijk uitgebreid, en de fabricatie 
van mossteenen werd in het vorige jaar mede begonnen. 

De mossteen is een materiaal, dat tot isoleermiddel zeer 
geschikt is; de grondstof is mos of wier, dat op de uitge
veende gronden groeit en samengeperst wordt op het formaat 
van waalsteen. Naar my voorkomt, voldoet de mossteen als 
isoleermateriaal op het punt van lichtheid, duurzaamheid en 
brandvryheid (*) aan alle eischen. 

In het vorige jaar hebben verscheiden bouwkundigen met 
den mossteen kennis gemaakt; ik zelf heb er groote hoeveel
heid van verwerkt voor het isoleeren van plafonds. De 
groote zwarigheid was echter de pry's; deze is thans tot 
op de helft verlaagd. Wie het materiaal thans leeren kennen 
zullen, dunkt my. bepaald tot meerder gebruik ervan over
gaan. Ik voor my juich op grond van verkregen ervaring 
deze nieuwe industrie toe. Behalve voor het isoleeren van 
tusschenmuren en plafonds, verdient dit materiaal ook aan
beveling voor bekleeding der wanden van telephoonkantoren, 
ijskelders enz. Het laat zich gemakkelijk door spijkeren be
vestigen, en kan als metselsteen vermetseld en beraapt 
worden met mortel. De fabrikant B . BERENDS BZ . te Dedems
vaart is gaarne bereid op aanvrage monsters met prysop 
gave toe te zenden. 

De afmeting der mossteenen is 25 X '0 X ' R ) 1/2 tervry'1 
ze desgewenscht kunnen geleverd worden op 27 X 10 X 9 <M. 

Arnhem, November 1894. J . G. VAN DEN BERG. 

(*) Hier ben ik geneigd een vraagteeken te plaatsen, v. o. K. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

L. te 's G r a v e n hage. Is U er iets van brkind of 
chaux pulverisée (gemalen waterkalkj zich goed laat ver-
werken bij eenigszins vriezend weder, zooals Portland-cement ? 

Op het punt van bestand zyn tegen de vorst komt geen 
enkel kalkachtig bindmiddel op zich zelf het Portland-cement 
naby'. Dit ligt waarschijnlijk aan het krachtig verhardend 
vermogen van dit cement, waardoor het mortelwater weldra 
voor een goed deel wordt gebonden en de mortel van den 
pappigen of deegachtigen toestand in den min of meer 
vasten overgaat. 

Kalkdeeg daarentegen bly'ft veel langer pappig en dien
overeenkomstig vatbaar voor aantasting door de vorst. Men 

kan daar echter grootendeels aan tegemoet komen door veel 
zand in den mortel te verwerken, waardoor hy poreus wordt 
en by het bevriezen zyn vorm behoudt zonder uit te zetten. De 
uitzetting heeft dan in de poriën van den mortel plaats, 
zonder dat het geheel er onder lijdt of zijne vastheid ver
liest. Op één deel kalk acht ik op zyn minst 2 '/„ deel 
scherp zand noodig, liever nog zou ik 3 deelen nemen. 

Vergelyk verder „Aanstrijken van pannendak, trasmortel 
in de vorst" in ons No. van 12 Mei van dit jaar. 

v. D. K. 

A. de M o r i e t e Utrecht . Is U eeie fabriek bekend, waar 
eboniet of zoogenaamd hardgom gefabriceerd of verwerkt 
wordt ? 

Ik ken drie fabrieken van Caoutchoucwaren, namelijk die 
van GKBR. MERK.NS te Haarlem, de Fabriek „St. Joris" van 
B A K K E R & ZN . te Ridderkerk en de Amsterdamsche Caout-
chonc-fabriek van POMPE & Co. te Amsterdam. 

v. D. K. 

C O R R E S P O N D E N T ! E . 

Kyan i see ren . 
BOSKOOP, 21 November 1894. 

Den heer J . A . v. ». KLOES te Delft. 

Uw stukje over kyaniseeren, voorkomende in een nummer 
van uw weekblad (23 Sept. j.1.) (*) deed by my het plan 
rijpen, het in 't klein toe te passen op rozenstokjes (2) 
en verdere boomkweekersbenoodigdheden. Het is ray echter 
nog niet recht duidelijk, ik ben daarom zoo vry mij tot 
u te wenden, hopende n zoo goed wil zyn, mij door ver
klaring van onderstaande vragen, nader tot mijn doel te 
brengen. 

le. Is het noodig, dat men elk nieuw mengsel, dat men 
maakt, in een bak van vasten inhoud triteert met joodka-
littm ? of kan men, als eenmaal de verhouding in een bak 
goed bevonden is, daar steeds op door gaan ? (:1) 

2e. Hoelang moet een stuk hout in de oplossing ^liggen 
om goed gekyaniseerd te zyn? bestaan er daaromtrent 
vaste gegevens ? (*) 

3e. Blijft de oplossing steeds goed, of wordt ze na eeni-
gen tyd soms krachteloos? (6 

4e. Moet de vloeistof zoo lang het hout er in is, in be
weging gehouden worden, of is dat alleen maar noodig 
voor een goede vermenging? (•) 

5e. Heb ik goed begrepen, dat chloorkwik gemaakt wordt 
uit een oplossing van 200 deelen kwikzilver tegen 70,92 
deelen chloor (chloorkwik H g C 12 = 270,92.) (7) 

6e. Is u ook een fabrikant bekend, waar die verschillende 
zaken te verkrygen zyn. (8J 

U by voorbaat myn dank betuigende verblyf ik 
Hoogachtend, Uw Dnr. 

K. VAN NES C.Bz. 

(l) 23 Sept. 1893. 
(a) Ik raad U dit af met het oog op de uiterst vergif

tige eigenschappen van het chloorkwik. Ik vrees dat de 
rozen spoedig dood zullen gaan, door het chloorkwik, dat 
op het oppervlak van het hout is achtergebleven. 

(*) Daar het hout chloorkwik aan de vloeistof onttrekt, 
blijft de sterkte van het vocht op den duu- niet gely'k. 
Men dient daarom nu en dan te titreeren, anders weet men 
zelf niet wat men doet. 

(4) Naaldhout 10 tot 12 dagen; loofhout iets langer, 
12 tot 14 dagen. 

(*) Van krachteloos worden is geen sprake, maar wel 
van veranderen van sterkte: door verdamping van watei 
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wordt de oplossing sterker, door opname van chloorkwik 
in het hout slapper. 

(•) Men heóft alleen maar nu en dan te roeren voor de 
goede vermenging. In het groot doet men dit door uit- en 
inpompen door middel van eene houten pomp. 

(') en (8) Ge zult toch zelf geen chloorkwik willen gaan 
bereiden? Ge kunt het in chemische fabrieken koopen, b.v. 
by E . DE HAËN te List by Hannover, wellicht ook bij A . 
DE BOSSON te Dordrecht. v. D. K. 

Delft, 25 November 1894. 

Mijnheer de Redacteur! 
Met byzondere belangstelling las ik het hoofdartikel in 

uw No. van 17 November. 
Vetgun roy uwe aandacht en die van uwe lezers te 

vestigen op een belangrijk artikel, dat in sommige opzichten 
geheel aansluit aan uwe opmerkingen omtrent de opleiding 
van ingenieurs 

De titel luidt aldus: 
„Zeitschrift des Vereins Deutschen Ingenieure, 17 No

vember 1894, No. 46, Seite 1351. Maschiiienbau Laborato
ries Von A D . ERNST." 

Eene vertaling van dit stuk zoude aan uwe lezers een 
duidelyk denkbeeld geven van de thans heerschende denk
beelden iu Duitschland, alwaar in de laatste jaren eene 
groote wyziging in de vroeger bestaande opvattingen heeft 
plaats gevonden. 

Met hoogachting, 
Uw Dw. dn. 

A . H U E T . 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen morden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen 

MAAN DA. O 8 DECEMBER. 
Amsterdam. 12 uur. Uil geneintebestuur : het bouwen van 

eeu vaste brug over de Bil lerdijkgracht in de Klinkerstraat en 
va ï steenen walmuren laugs die gracht. 

Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: het uitvoeren van 
eenige werken aan barak no. II, staande is bet Boscb bij het 
Wilhelmina-gastliuis. 

Ter Neuzen. De beer I). Ë. VV'olfert in het hotel Donze: het 
afbreken van het bestaande en bit ter plaatse bouweu van een 
nieuw woon- en winkelhuis in twee perceelen en massa. 

DINSDAG 4 DECEMBER. 
Amersfoort. 11 uur. De architect H . Kroes in het hotel 

Muller, voor rekening «au d-n heer H. J . Klein: het amoveeren 
van perceel wijk B. no. 45 aan de Langestraat met bijbehoorende 
perceeleu achter den H. Geest eu bet aldaar bonwen vau een 
confectiemagazijn niet woonhuis. 

Breda. 11 uur. De genie, in het koffiehui de Beurs van Breda: 
het leveren vau kazernemeubelen te Breda, onder beheer der 
genie aldaar, begr. f 1000, bilj. inzenden uiterlijk 3 Deo. nam. 
3 uur. 

Strjjen (Z.tl.) 2 uur. Het bestuur van de gemeenschappelijke 
uitwatering door het Strijsnsche Sas in de herberg van A. Ver
meer: het amoveeren der oude- eo maken eu stellen van nieuwe 
poorten op de sluis te Strijeusas met inbegrip van daattoe betrek
kelijke werkzaamheden eu van tenige reparatie der b-ug enz. 

Utrecht. 11 uur. De architect P. A. FrijUnk E M z n . , namens 
de directie van het Utrechtsah sportterrein: h;t bouwau van eene 
zwem- en badinrichting eu eener wielerbaan ca aan de meent-
stroom op het sportterrein nabij bet park het Ho-igelind aldaar. 

Utrecht. 11 uur. Dn architect P. J. Houtzagers lameus zijn 
principaal in het Metalen Kruis: bet bouwen van een woonhuis 
aan de Ramstraat. 

WOENSDAG 5 D E C E M B E R . 
Barneveld (Geld.) Het doen van 4 pero. timmerwerk voor den 

opbouw eener boerderij. 
DONDERDAG 6 D E C E M B E R . 

Ermelo (Geld.) 1 uur. In het hotel Veldwijk: bet bouwen van 

een heerenpaviljoen voor intostige krankzinnigen le en 2e klasse 
eu het vergrooten van een dametpaviljoen l e eu 2e K lasse op het 
landgoed Veldwijk aldaar. 

's-Gravenhage. 2 uur. Het gemeentebestuur: het vernieuwen 
van den walmuur langs een gedeelte van den Zwar'eweg en het 
maken van ctn walbekleediug met loswal langs een gedeelte vau 
de Haringkade. 

Haarlem. 11 uur. Het prov. bestuur, voar rekening vat de 
gemeente Texel: net driejarig onderhoud van de haven beoosten 
het Oude Schild op Texel, vau 1 Jan. 1895 tot 31 Dec. 1897. 

VRIJDAG 7 DECEMBER. 
Leeuwarden. IS uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid, aan het gebouw van bet prov. bestuur: bet driejarig 
onderhoud van de baveawerkeu te Harlingeu en Makkum c. a. 
in Frieslaad, begr. f 15.200 per jaar. 

ZATERDAG 8 DECEMBER. 
Amsterdam. 10 uur. De genie, op het bureel Plantage-Lijn-

oaausgracht i o. I: het wijzigeu en maken van uardwerkeu voor 
bet fort iu den Botshol, onder het beheer der genie aldaar, begr. 
f 23.350, bilj. icz inden 7 Dec. nam. 3 uur op genoemd bureel. 

Utrecht. 2 uur. Het ministerie van wateistaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van het prov. Osstuur: het diiejarig 
ouaerhoud der Rijks groote wegeu iu d c prov. Utrecht vau 1 Jan. 
1895 tot 1 Jan. 1893, begr. per j a a r ; perj. 1 f S9tS ; perc. 2 
f 8170; p=rc. 3 f 25S4; perc. 4 f ll.lOUj perc. 5 f 453U; perc. 
C f 3638; perc. 7 13.661; massa I 52.625. 

MAANDAG 1 0 DECEMBER. 
Dordrecht. De levensverzekering-maatschappij „Dordrecht": het 

afbrekeu der bestaande gebouwen en getimmerten er. daar ter 
plaatse stienten van 8 gebouwen met overbouwJe doorgang en 
51 arbeiderswoningen met rioleering, ophoogiug, bestrating enz. 
aan de Toulonsche laan. 

's-Gruveuhage 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverbeiu: het inrichten van de perceelen op den boek van de 
St. Jacob- en van do Papenstraten te Maassiricbt tot post- en 
telegraafkantoor met directeurswoning, begr. I 19 600. 

Muasslricllt. 10 uur. Het ministerie van binneulaudscbe zaken, 
aan bet gebouw van bet prov. bestuur: het onderhouden van en 
het doen vau eenige vernieuwingen ea herstellingen aan de 
gehouwen oer rijks hoogere burgerschool te Roermond, gedurende 
de jareu 1895 er 1896, begr. f 1910. 

Roozendaal gem. Haastrecht. Het burgeilijic armbestuur: het 
afbreken eener bestaande en het bouwen eener nieuwe bouwmans
woning met schuur en hooiberg aan den IJseldijk onder Haastrecht. 

DONDERDAG 13 DECEMBER. 
/auudain. 11 uur. Dijkgraaf en heemraden van den polder 

Oostzaau, in het café Zaandam: I. bet ariejarig onderhoud van 
de drie watermolens, duikersluis, kolkiijken, werven, bekken en 
alle bijbehoorende werkeu in deu polder Ontzaan, begiunende 
primo Jan. 1895 en eindigende ultima Dec. 1S97, benevens e e n i g e 

vernieuwingen met alle daartoe behoorende materialen en arbeids-
loonen, begr. f 8499; II. eenige vernieuwingen en bet driejarig 
onderhoud van de beide scbutsluizeu en daarbij behoorende werken, 
gelegen in den Noarder IJ- en Zeedijk tau deu polder Oostzaan, 
benevens eenige werken gelegen in en nabij bovcngenocrnden pol Ier 
van 1 Jan. 1S95 af tot en met 31 Dcc. 1897, begr. f 2951. 

ZATERDAG 1 5 DECEMBER. 
's-Gravenhage. 2 uur. Het ministerie van justitie: het bouwen 

van zei bewaardersw.jningen bij dc strargevangenis te Rotterdam, 
begr. f 17.800, aanw. ill Dec. nam 2 uur op het bouwterrein. 

MAANDAG 17 DECEMBER 
Gorlnchem. 10 uur. Dijkgraaf en heemraden van het waterschap 

van de Linge-Uitwateriug, in de Doelen: bet afbreken van de 
beide houten kanaalbruggen aan de Schel,uinsch; Stoep en in de 
Bulderstccg onder Hardinxrel I en het vervangen daarvan door 
twee ijzeren ophaalbruggen met bijbehoorende werken. 

's-Gravenhage. 11.30 uur. Het prov. l-estuur: het tweejarig 
onderboud van den havendam van Ooltgecsplaat, begr. f 700 per jaar. 

's-Gravenhage. 11.30 uur. Het prov. bestuur: bet onderhouden 
vau eu het dien van eenige herstellingen aan het gebouw van 
bat provinciaal gouvernement van Zuidholland te 's-Gravenhage, 
gedurende twee jaren, ingaindo l Januari 1895 eu eindigende 
31 December 1896. 

DONDERDAG 20 DECEMBEB. 
Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, baudel en 

nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: bet vernieuwen 
van een gedeelte plankier langs de haven op Vlieland, behoorende 
tot de zeewerken iu Noordholland, begr. f 2200, aanw. 13 Dee. 
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AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
A m s t e r d a m . Het wijzigeu ea maken van aardewerken voor bet 

fort benoorden Purroerend. Laagste J . vau Noordense te Utrecht 
voor f 239.800; idem te de Winkel . Laagste J . Poot te Amsterdam 
voor f 22 563. 

A m s t e r d a m . Het wijzigen en maken vao aardewerken te Spijker
boor. Laagste W . Blankevoort Cz . te Broek in Waterland voor 
f 29.390; idem te Waver Anistel. Laagste G . B . Oosterbolt te 
Groenlo voor f 29.450. 

A m s t e r d a m . Hel maken van een ijzeren afsluithek langs het 
Jacob van Lennepkanaal op bet terrein van het Wilhelmiua-gaslbuis. 
Laagste J . P. Rieken aldaar voor f 2146. 

A l k m a a r . Het bouwen van 6 arbeidswoningen aan bet Noordhol-
landscbc Kanaal bij de Friescbebrug aldaar voor rekening van deu 
heer H . Houter te Alkmaar. Laagste M . Lak aldaar voor 
f 6086.525, gegund. 

A l m e l o . Het houwen van een nieuw s o c i ë t e i t s g e b o u w met 
concertzaal, kasteleinswoning e iz . LaBgste Soholten en Westenberg 
aldaar voor f 47.455 met bouwing van een veranda en f 48.145 
met bouwing van een terras. 

A r n h e m . Het bouwen van schoollokalen. Laagste firma Weijers 
en Kuoops te Nijmegen voor f 38.500. 

D o e s b u r g . Het bouwen van een nieuwe school met gymnastiek
lokaal. Laagste II. C . Bloemend.ini aldaar voor f 21.615, gegund. 

Enschede . Het bouwen van eeu woonhuis op een terrein gelegen 
aan den Gronauscheu straatwejr, 'oor den heer E . ter Kuile Ez. 
Laagste F . H . Wijdel'eld aldaar voor f 733*. 

' s -Uravenbage . Het bouwen van 5 beneden en bovenwoningen 
aan de Obrechtstrant aldaar. Laagste 54. A. J . Taverne aldaar 
voor f 31.800. 

's G r a v e n h a g e . 1. Het vierjarig onderhoud van de Gouwesluis 
en verdere werken. Laagste VV. A . Verbrugge te Waddingsveen 

voor f 2432 per jaar; 2. het vierjarig onderhoud van de Malle-
gatsluis, de draaibrug hij het Rabat, enz. Laagste J. v. Lookhorst 
en Joh. Vlasmaa te Allen voor f 3225 per jaar; 3. het tweejarig 
onderhoud van het gedeelte van bet Merwedekanaal van Schot
deuren tot Goriocbem. Laagste C. Muylwijk te Gorinchem voor 
f 12.822. 

H a a r l e m . Het onderhoud der rijke zee- en havenwerken op het 
eiland U r k ; dienst 1895—1897. Laagste H . Vollewens te Hoorn 
voor f 9400. 

H a a r l e m . Het uitvoereu van eenige werken aan bet rijkskrank
zinnigen geniebt te Medemblik. Laagste G . v. d. Lee en J . Wajer 
aldaar voor f 10.325. 

Hasselt . Het maken van den onderbouw met bijbehoorende 
werken voor de brug over het Zwartewater. Laagste F . van Balen 
te Nieuweschans voor f 29.840. 

den Helder. Het doeu van voorzieningen aan werken in de 
stelling van den Helder. Langste J . Dienaar aldaar voor f 1085. 

' s - H e r t o g e n b o s c h . De aan- en verbouw vau bet rijksoelasting-
gebouw te Strijbeek. Laagste J . v. Lier te Baarle-Nassau. voor 
f 3520. 

R o t t e r d a m . Het uitvoeren van eeniye werken aan en bet onder
houden en herstellen vnn het voormalige Oost-Indiscbe huis aldaar 
tot eu met 31 Maart 1897. Laagste G . J . Scbreuder aldaar voor 
f 10187. 

U t r e c h t . Het maken vau eene overkapping op het statiou 
's.Heitogenbosch. Laagste S o c i é t é Anonyme des Etablissements J . 
van Aerscbot en Co. te Herenlkals voor f 241.349. 

U t r e c h t . Het maken van lokalen voor den goederendienst en 
van een slaaplokaal voor machinisten in den loods op bet station 
Vealoo. Laagste W . Toebosch te v e n l o o voor f 1398. 

V r i e z e u v e v n . Het bouwen vnn een post- en telephoonkantoor. 
Langste J . Wesels aldaar en E . J . van Dorth te den Ham voor 
f 8923. De beslissing s acht dagen aangehouden. 

A D V E R T E N T I E S . 
VOCHTIGE MUREN. 

De sterkste proef die denkbaar is, 
geslaagd met l>l LI OltD S V E R F . 

Eene oppervlakte in de KAZEMAT
T E N onder den Zeedijk te Vlissingen, 
blyft tegen alle verwachting na gebruik 
van I M L K d t K S V E R F droog en 
kan beschilderd of gewit worden. 

Beteugelen van muren voor het be
hangen, vervalt bij gebruik dezer VERF. 

Is beter dan menie voor het 
verven van Balken, Kozijnen, enz. 
Proefbussen ad f 1.50, f 3 . - en f 6 . - . 

Generaal Agent voor Nederland: 

J. P. LAERNOES Pzn, 
V I i s s i n ge n. 

Agent voor Amsterdam en Omstreken • 

B. DE KAM Jzn, 
Ruijschstraat 20. 

PORTLAND CEMENT, 
„JOSSON tic Co." 

HOOFD-V ERTEGEN WOO RDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT, 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 118 
B AMSTERDAM, A. E . B R A A T .Fokki-

Simonzstraat 74. (66) 

AI«:IIITK.\VI:\ 
e n L I J S T E N , 

volgens b e s t a a n d of op te g e v e n 
p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

I!. W. ROGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courant op 
aanvraag gratis. (80) 

LEONARD SLIGCBER, lonnickendam. 

DE GROEVEN 
VAN 

J. MEU RIN 
te Aiidernach a/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (8) 

I n AndernachscheTras 
en Trassteen 

up strengste keur verder: 
URIJF- nt Z W E M S T E E N ; LA-

V A U R O T S T E E N beste en goedkoop
ste SIERSTEEN voor Tuinen,Terrassen, 
Toinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

PULFORD's MA GNEET VERF 
wordt vervaardigd in alle kleuren en is de beste verf voor yzer, hout en steen. 

Voor ijzerwerk is het bewys geleverd dat geene betere verven bestaan. 
Na velerlei proefnemingen en het meest, scherpe onderzoek, gedurende 5 jaren 

{1863—1868) werd deze verf definitief door liet Engelsche Gouvernement 
aangenomen en is sedert in alle Engelsche depóts onafgebroken iu gebruik. 

De Groote Westersche Spoorweg-Maatschappij gebruikt deze Verf sedert 25 jaar 
en de Groote Noorder Spoorweg sedert 20 jaar voor al hare bruggen, wagens enz. 

De Groote Blackfriarsbrug te Londen is met PULFORD's V E R F beschilderd. 
Het was de eenige verf, van de 48 soorten die werden beproefd, 
welke door de Ingenieurs van dit meesterwerk werd goedgekeurd. (79) 

PROEF BUSSEN a f 1.50, f 3.— en f 6.— franco station Vlissingen. 
Oeneraal Agent voor Nederland: 

J . P. LAERNOES Pzn., 
te Vlissingen. 

Agent voor Amsterdam en Omstreken: 
B. D E K A M Jzn., 

20 Ruijschstraat. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
Uitmuntend fabrikaat en bill ijke prgs. (76) 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

O M E HOI IWMATI \\\WAX 
beschreven door 

«T. - A - v a n <3LGJT K . 1 o e «3 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid f18.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

I I I . O O I I I I I I I . I M . I \ . 

. . . . Met groote uitvoerigheid en voorliefde teekent de schrijver het steenbakkersbedrijf 
met al de daartoe noodige werktuigen, blijkbaar met het oog op aankomende industrieelen, voor 
wien hij ziju 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 gewenseht, wat men echter moet erkennen, dat zijn 
eigenaardige mocielijkheden heeft. 

Voor hem die in Indiï' echter dikwijls zijn eigen materiaal moet zoeken of vervaardigen, zal 
daardoor dit boek menige nuttige aanwijzing bevatten. 

. . . . Juist de onbevooroordeelde onderzoekingen, die den heer Vau der Kloes gemaakt 
heeft op 1 ct gebied der bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk 

(Bouwkundig Weekblad.) 

. . . . Het met zorg behandelde werk komt niet enkel den eigenlijken bouw-, werktuig
en scheepsbouwkundigen ten goede, maar ook allen, die door hun handel en bedrijf met de?€ 
vakken in aanraking komen. 

. . . . Het boek doorbladerende, wordt men telkens getroffen door den practischen zin 
van den samensteller en zijn eenvoudigen, duidelijken schrijftrant . . . (Het Handelsblad.) 

. . . Wij durven dit werk dan ook gerust aan allen, die iets met het bouwvak hebbenl 
uit te staan, aanbevelen. Allen zullen er ongetwijfeld nut uit trekken 

(Algemeen Nederlandsch Advertentieblad.) 

. . . . In de 6e afdeeling wordt het hout beschreven. Dat over dit belangrijk materiaa 
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 zim. De heer Van der Kloes deelt omtrent deze bouwstof zooveel wetenswaardigs mede, dat 
elk vakman er voordeel en leering uit kan trekken (De Opmerker.) 

, . . . Vormt de werkkring, waarin de schrijver geplaatst is, de geschiktste gelgeenheid 
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 tijd is gezegd. 

De fabricage wordt zeer uitvoerig besproken en daarbij met talrijke figuren toegelicht, zoodat 
daardoor de uitgave een onmisbare gids is voor allen, die grondige kennis der materialen wen
schen te verkrijgen. Het vormt een nuttig boek, dat door allen dient gekend te worden en 
waarvoor de schrijver waardeering verdient. 

. . . . Is het voor den jongen ingenier en opzichter van bijzonder veel waarde op een 
voor hen bijna onbekend veld te worden voorgelicht door iemand, die rijpe ervaring aan breed
voerige s t u d i ë n 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-
lijken vorm een ruim overzicht geeft van wat de praktijk hier en elders tot op heden 
heeft uitgewezen of een theoretisch onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kan doen 
voorspellen (D' Ingenieur.) 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R 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 e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBURG", 
(70i Rijswijk (Z.-K.) 

KONNED G R O F S M E D E R I J , 
L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

8 C H Ë P $ BO U W W E R F 
met 0WARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooteii-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeêwerken, 
A X K E S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met c e r t i f i c a a t vau L l o y d ' s 

en B u r e a u V e r i t a s . 

CTÖLTUZOOSL 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 
MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 

Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 
Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

RUW S P I E G E L - . 
W I T - , KRISTAL-, BROKI en MKI .K-

C * T„ A S . 

D E U R PTA T E N . 
Geslepen en andere ROZETTEN en 

RANDEN. 
GBBOOKN G L A S en D A K P A N N K K . 

Lenzen- en Patrijspoortglazer. 
(67) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF. OAGLICHT-REFLECK RS. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E PRIJZEN. (73) 

S. B R U I G O M , 
Aien HEM. 
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CARB0L1MU1H 
„Van Baerle", 

I-: I: \ I i . I. A G E N T E N voor 
Nederland en K o l o n i ë n : 

G. M. BOKS $ Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) © I I Z . 

O E L I N T & C ° , ROTTERDAM. 
NIEUWE HAVEN IT. 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
'59) Vraag dessins enz. 

MANMIEIMER 

Portland-Cement-Fabriek, 
FABRIEK 

IN 

NUIHEIM.fi 
Opgericht 

1861. 

FABRIEK 
IN 

WEISENAU 
b/Mniuz. 

Opgericht 
1864. 

Levert haar beproefd en voortreffelijk 
fabrikaat snel, raiddel of langzaam bin
dend, onder garantie van de grootste 
bindkracht, gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijks meer dan 450.000 
vaten. 

HOOFD - VERTEGENWOORDIGERS 
voor de Z u i d e l i j k e Provinciën: 

W e d . A . T e r k u h l e & van Swijndregt 
Rotterdam. 

Voor de N o o r d b' ij k e Provinciën: 

DE BEER & LEHREN, 
A M S T E R D A M , (60) 

H A N D E L A R E N in 

Marmer en Bouwmaterialen. 

4 Cl, 
11 < -«-1«-11 IA • -•-• < I • i 583, 

AMSTERDAM, 
hebben steeds voorhanden 

NORMAAL 

M M J Z I U I I i S . 
Deze worden hier geheel compleet en 

gangbaar in liftschachtgeraamte gemon
teerd afgeleverd. 

Talrijke Referenties. 

UTRECII TSCH E LOOD WIT F A HIM EK, 
F i r m a G-. G U f c E V E , U t r e c h t , 

en beter 

E 
is beter dekkend, fijner, witter 

kleurhoudend dan eenig ander; 
is bekroond door den Nederl. Schildersbond, 

Tentoonstelling van Decoratieve 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 Ingenieurs, Gemeente-
Architecten en andere Autoriteiten in hunne 
bestekken voorgeschreven; 

wordt, tot waarborg van echtheid, zuiverheid 
en goedgewicht, nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van Zegel, Etiket en F a 
brieksmerk, welke allen wettigzijn gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur gcsl verd, des-
verlangd met certificaat van o <i sprong. 

Men leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in i... t „N. v. d. Dag" 
dd. 31 Jan. 1887; in de „Huis - en Decoratieschilder"dd. 1 Mei 1887;inde 
„Ingenieur" dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de. Schilder" dd. 1 Mei 1889; in de 
.Opmerker" dd. 15 Juli 1889 en 12 Juli 1890; in de „Ambachtsman" dd. 8 
Febr. 1890, en in het .. Bouw kundig Weekblad" dd. 5 Dec. 1891. (27> 

Verkrijgbaar bij alle soliede Vorfhandelaren en Drogisten. 
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Alle soorten van 

Z1CEI 
en 
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vervaardigt als 

Specialiteit 
in iejijnste qualiteiten tot billijke 
prijzen de Fabriek van 

J. D. DOMINICUS & SÖHNE, 
te Remscheid-Vier inghausen ( R h e i o l . ) 
_ Gevestigd in 1822. (35) 
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H. E. OVING Jr., 0 4 
74 Haringvliet, R O T T E R D A M . 

Tweede Jaargang No. 49. Zaterdag S December 1894. 

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan van net Genootschap Architecture et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A<lv<-rt<-iitién ia dit bied kotten ran 1—6 regelt 
00 cents, iedere regel meer 10 cent». Groote lettert nanr 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATE-D AGS. 
Uitgevers i 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

A l l > i w l v e r t r n t l f n in ARCHITECTURA opgenomen 
worden trratia geplaatst in DE AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Mettelnart, Machinisten, Smeden, 
Ververs, cn*. 

J . A. V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

D E M A I N B R Ü G VOOR D E N L O K A A L - S P O O R 
W E G V A N KITZINGEN N A A R G E R O L S H O F E N . 

(Naar mededeelingen in de Deutsche Bauzeitung door 
J A N E . VAN NIFTKIK.) 

De in November 1893 geopende lokaalspoorweg van Kit-
zingen naar Gerolshofen passeert even boven eerstgenoemde 
stad de rivier de Main en wel over een steenen brug van 
zulke afmetingen en samenstelling, dat het velen waarschijn
lijk niet onaangenaam is hier het een en ander omtrent het 
ontwerp en de uitvoering van dat bouwwerk aan te treffen. 

1". Op de plaats, voor de overbrugging gekozen, vertoont 
het Maindal een tamelijk onregelmatig dwarsprofiel; vlak 
langs den rechter-ozver loopt de straatweg van Kitzingen 
naar Mainstockheiin en onmiddellijk daarnaast verheft zich 
een steile bergwand. De linkeroever daarentegen heeft over 
aanzienlijke breedte een tamelijk vlak overstroomingsgebied. 

Van dezen rechter-oever nu naar de linkervlakte zon de 
spoorbaan een helling van 25 per mille verkrijgen, zoodat men 
dus bij het ontwerp voor de brug — behalve met eischen 
voor de scheepvaart en voor het doorstroomingsprotiel ook 
rekening had te houden met de geheele overige samenstel
ling van het lengteprotiel der baan. 

Uit die verschillende gegevens, werd de hoogte der brug 
zoodanig bepaald, dat in haar midden de baan 13.50 Meter 
boven laag water kwam te liggen. De as der brug kon 
recht, en haaks aangenomen worden. 

2*. De bovenbouw der baan en haar overige bruggen 
zijn berekend voor grootste raddrukken van 5 ton en 
voor drie-assige tender-locomotieven van 7 M. lengte en 
van 24 ton dienstgewicht. Bij de betrokken grootere 
bouwwerken vond men het echter raadzaam om hoogere 
eischen voorop te stellen, ten einde bij eventueels verzwa
ring van den bovenbouw der baan de moeieiykheid van 
versterking der brug te voorkomen. De ontwerpen voor de 
brug werden daarom gebaseerd op eeue belasting van trei
nen met drie assige, 7 M. lange tender-locomotieven van 
36 ton. 

3". Het bleef in den beginne nog onopgelost, of — wat 
oorspronkelijk werd beoogd — de brug een ijzeren bovenbouw 
zou krijgen of geheel uit steen zou gebouwd worden. Men 
scheen oorspronkelijk naar de eerste constructie over te hellen. 

Doch nadat, om andere redenen, de langere tijd — die 
voor den bonw van eene steenen brug noodig zou zijn — minder 
in aanmerking kwam, en, nabij de bouwplaats goede steenen 
en voortreffelijk zand werden gevonden, kon het ontwerp voor 

een gewelfde steenen brug des te meer tegen dat voor eene met 
ijzeren bovenbouw in overweging komen, wijl juist in dien 
tijd de ijzerpi'ijzen tamelijk hoog waren en ook daling daar
van niet in het uitzicht was. Er werden nu voor beide 
ontwerpen nauwkeurige kostenberekeningen gemaakt en 
daaruit bleek zulk een onbeteekenend onderscheid <'at — 
vooral ook met het oog op de geringe kosten van onderhoud — 
tot de uitvoering van een steenen welfbrug werd besloten. 

4°. Bij de bepaling van de wijdte der brug werd, buiten 
de verschillende gegevens, eene opstuwing van het ho.igste 
water aangenomen van 30 tot 40 cM en eene maximale 
snelheid bij den doorgang der brug van 3 M. Voor de 
grootste hoeveelheid hoogwater vond men op grond van 
waarnemingen en berekeningen 2800 M"'. (bij den hnogsten 
waterstand in deze eeuw: nauielvk in Maart 1845 van 6 M. 
boven laagwater.) 

De bijbehoorende waterspiegel en het hoogwaterverval 
aan de bouwplaats kon met behulp van eenige boven en 
onder aanwezige peilschalen berekend worden, waarbij echter 
in het oog was te houden, dat de nieuwe brug nog in het 
stuwgebied ligt van de 530 M. verder benedenwaarts 
gelegen straatbrug over de Main, die Kitzingen met zyne 
voorstad Etwashauseu verbindt. 

Bjj de gevonden waterhoogte kan dan — uit het betrok
ken rivierprotiel en het verval — door toepassing der for
mule (van Ganguillet—1\ utter) 

23 + 1 5 5 + L 
Q = F X „L,,,,' °- - X | / R I 

i [ 0.00 155-1 n 
2 3 + - i J V K K R 

vrij nauwkeurig de grootste hoeveelheid afstroom end water 
(Q berekend worden. 

De theoretische verdeeling van het water — (dat is 
volgens berekening) over de verschillende afdeehngen der 
brug — met ongeveer gelijke waterdiepte, geschiedde in 
dier voege, dat men het dwarsprofiel in vakken verdeelde, 
die dezelfde hoeveelheden water zouden doorlaten als er 
vóór den bouw der brug door afstroomden. 

Door middel van de hierbij gevonden breedten van den 
waterspiegel in de verschillende deelen van het dwarsprofiel — 
konden dan de snelheidsdrnkhoogteu k berekend worden en 

(*) Hierin is: Q = de koeveelheid water, die per sec af
stroomt in M a . 

F = bet waterprofiel in M».; R = ' de hydraulische radius, 
b het verval in M 1 . 

= e de lengte van bet kanaal in VI'. 
JAK E VAN NiraaiK. f 
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deze had men noodig voor het bepalen der hoeveelheden 
afstroomend water — by aanwending der bekende formules 
voor stuwen. 

Q = U K 2 g ~ T § b { (y + k) T — k* } + fVi+k. 
Terwijl men de wijdte der brug aanvankelijk berekende 

voor de drukhoogte k, — voor een stuw van 3.5 cM. — 
die b(j alle openingen even groot was genomen — kon 
men nu tot eene nauwkeurige berekening overgaan van de 
stuwing van het koogwater door den bouw veroorzaakt en 
men vond toen, dat zy nog niet ten volle 35 cM. zou 
bedragen. 

Voor de snelheid van het water door de brugopeningen 
kwam men tot een gemiddeld cyfer van 2.90 M 1 . De geko
zen wijdte kon daarom — als beantwoordende aau de ge
stelde eischen — aangehouden worden. 

5o. Bij het vaststellen van het aantal en de wydte 
der brugopeningen was in de eerste plaats rekening te 
houden met de eischen, door het rivierbeheer gesteld. Dien
overeenkomstig mocht slechts één pyler in het vaarwater 
voorkomen en moest deze — ten gunste der seheepvaart, 
die zich langs den linkeroever beweegt — buiten het mid
den geplaatst worden. Voorts mocht de kleinste breedte van 
de vaargeul, bij laagwater, niet minder bedragen dan 
22 M. en moest de vastgestelde maat van 64.30 H . 
voor den afstand der leiwerken, by middelbare waterhoogte, 
d. i. 1 M. boven laag water — ook bg de brug ten 
naasteby aangehouden blijven. 

Een deel van den Mainstockheimer straatweg werd als 
jaagpad in zyn ouden toestand behouden, doch de straat met 
een pyler afgescheiden. Een tweede pyler werd in het 
rivierbed en een derde by het linker leiwerk geplaatst. 

Nu had men de beide openingen tusschen deze pylers 
wel even groot kunnen maken, doch dan moesten — bij de 
sterke helling der brug van 25 per mille, wilden de 
boogwydten dezelfde zyn — óf de hoogte der bogen óf die 
der pylers ongelyk uitgevallen zyn. Hen gaf er daarom de 
voorkeur aan de brugopeningen, overeenkomstig de helling 
van den rechter- naar den linkeroever, geringere wydten 
te geven en terwyl men dan de geboorte der bogen in 
hetzelfde niveau en hun vorm links van den eersten pyler gelyk 
hield, kwam men op zeer eenvoudige wyze tot hunne wydten. 
De boog rechts van den eersten pyler, verkreeg een 
van de andere bogen afwijkenden vorm, waarop ook het 
streven, om den eersten pyler niet onevenredig groot te 
laten uitvallen, zeer van invloed was. Aldus kwam men tot 
de brug met zes verschillend wyde bogen, zooals' zy, vol
gens bijgaande schetsteekening ten uitvoer is gebracht. 

6°. De ta i l s , a. Pylers. In verband met de bestemming 
van de brug voor slechts enkel spoor, hebben de pylers, 
met uitzondering van den eersten pyler, 3 M. breede en 
3.80 M. lange aanzetvlakken. Beneden de aanzetvlakken 
hebben de pylers wederzyds rechthoekige vóórkoppen, waar
van de randen aan den boven- (of berg-)kant door zwaar 
hoekyzer versterkt zyn. Boven laagwater zyn de pylers 
rondom schuin uitgebouwd onder helling van I op 20, bene
den laagwater echter verbroeden zy zich sneller. De grootste 
druk op den bouwgrond bedraagt: 

by den len pyler. . . 4.5 atmosfeer. 
, „ 2den , . . . 6.5 
, „ 3den , . . . 6.3 „ 
• „ 4den „ . . . 6.1 . 
„ „ 5den . . . . 6.3 
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In het metselwerk daarentegen vindt men: 
In den ! sten pyler 1.9 atmosf. trek en 13.2 atmosf. druk. 
, „ 2den . 1.5 , , . 13.3 „ „ 
. , 3den „ 1.4 . „ „ 12.3 „ „ 
, , 4den „ 2.0 „ „ „ 12.2 
. „ 5deu „ 2.5 . „ „ 11.7 . „ 

By de beide landpylers heeft men gronddrukkingen van: 
7.3 atmosfeeren by den rechtschen landpyler, 

en 6.4 „ „ „ linkschen „ 
In het metselwerk: 
resp. 3 atmosfeeren trek en 13.9 atmosfeeren druk. 

. 3.2 „ „ n n n . 

b. Hoofdbogen. Na vaststelling vat: de pylhoogte nam men 
den oorsprong der bogen op het niveau van het buitengewone 
hoogwater van 1845 en met de buitenwelilyn kwam men 
tot 0.5 11. beneden het baanvlak. 

Ter bepaling van de sterkte der gewelven zou eene druk-
spanning toegelaten worden van hoogstens 27 KG. p. cM 2. 
terwyl trekspauning uitgesloten bleef. 

Voor de vyf bogen van gelijken vorm werd eenzelfde 
topdikte aangehouden van 1 II. De vorm der bogen werd 
gezocht door bepaling der drukkingskrommen en door aan 
te nemen dat — in den ongunstigst en belastingstoestand — 
geen dier „krommen" buiten het middelste derde gedeelte 
der boogdikte zou komen. De eerste boog werd op zichzelf 
ontworpen. 

De binnen welflynen zyn korfbogen. De buiten welflyn werd 
zoodanig bepaald, dat de verticale hoogte der stootvoegen 
overal even groot was. 

Als grootste drukspanning in liet metselwerk werd 
gevonden: 

bij den e rsten boog 
„ „ tweeden „ 
„ „ derden „ 
„ „ vierden „ 
„ . vyfden .. 

„ zesden „ 

15.8 atmosfeeren. 
27.1 
26.3 
27.2 
24.4 
23.9 

c. Spaarbogen. Bij de overmetseling der pylers en van 
de zyden der bogen had men hoofdzakelijk rekening te 
houden met de geringe breedte en de betrekkelijk groote 
hoogte der bogen. De wydte der loodrecht op het aanzicht 
der brug geplaatste spaarbogen, werd, na eenige vergelykende 
berekeningen, op 2 M. vastgesteld — nadat gebleken 
was, dat by eene grootere wydte — wegens de dan noo
dige verzwaring der pylers, geene noemenswaardige verminde
ring van het metselwerk verkregen werd, wel echter door de 
grootere gewichten op de afzonderlijke punten een ongun
stiger verioop der ,, drukkingskrommen" in de hoofdbogen 
zou veroorzaakt worden. 

Aan de spaarbogen en de hoogere deelen der hoofdbogen 
zyn de frontvlakken met borstweringen opgemetseld, die door 
steeu met 2 0 cM. overstek zyn afgedekt. 

Boven de hoofdpijlers der brug zyn, door grooteren voor
sprong der deksteenen en ondersteuning daarvan door draag-
steenen platforms gemaakt, tot standplaats voor voetgangers 
tijdens het overtrekken van een trein. 

7°. F u n d e e r i n g . De pylers en landhoofden der brug 
zyn alle op de zoogenaamde „Hauptmuschelkalk" aangelegd, 
welke daar ter plaatse op verschillende diepte voorkomt. 
Deze kalk is hier intusschen geene doorgaande rots, doch 
vormt 10 tot 25 cM. dikke lagen, die door tusschen-
lagen van „Schieferthon" gescheiden zyn. De schelpkalk is 
als zeer goede draaggrond te beschouwen — zoolang de 
„Schieferthon" niet, door toetreden van water opzet en 
zydeliugs kan uitwyken, wat echter hier niet te vreezen 
was. De vroeger aangegevene drukcyfers konden dus, zonder 

eenig bezwaar, toegelaten worden — en men behoefde dus 
de grondvlakken van het metselwerk niet grooter te maken. 
Damwanden behoefden alleen geslagen te worden voor den 
eersten en vyfden pyler en by het linksche landhoofd. 

S". B o u w m a t e r i a l e n . Het metselwerk der brug is 
nit twee soorten van steenen (van den ,. Haiiptmuschclkalk") 
samengesteld. In hoofdzaak zyn steenen gebruikt nit de 
beddingen in den omtrek van Kitzingen, welke over land, naar 
de bouwplaats werden gebracht. Tot bekleediug der pylers 
boven laagwater, zoowel als aan do toppen der hoofdbogen, 
voor de bovendeden der spaarbogen, — voor de voetingen 
— voor de aunzetsteenen en sluitsteenen en voor de dek
steenen der borstweringen, zyn steenen gebruikt uit de 
groeven by Winterhausen (zoogenaamde Trigonodus — Mu-
schelkalk) die per schip werden aangevoerd. 

Men verwerkte deze d uurdei e steensoort overal, waar 
byzondere bewerking of grootere afmetingen der steenen 
noodig werd geoordeeld, aangezien de steen by Kitzingen 
moeielyk te bearbeiden en volstrekt niet in groote stukken 
uit de groef te breken was. 

Het werk is in 't algemeen als breuksteen-metselwerk 
uitgevoerd. De dagvlakken van het uit Trigonodus kalk
steen bestaande metselwerk zyn ruw gebosseerd of gepunt, 
dat uit gewone kalksteenen daarentegen, is met den hamer 
slechts even vlak beslagen. 

Voor den mortel wtrd Portland-cement uit de Mannheimer 
fabriek — kalk uit de omliggende ovens en voorts zand 
uit den Main verwerkt. De verhouding was voor het gewone 
metselwerk 1 : 1 : 5 tot 1 : 1 : 6 en voor de bogen 1 : 
*/ 4 : 3. De mortel werd uit de hand bereid. 

Byzondere voorzorg werd er genomen om het metselwerk 
niet te snel te laten uitdrogen, waarom het nieuwe werk 
met doeken werd afgedekt, die men nat hield. 

9°. Den 17den Augustus 1891 wetd bet werk, op de 
bouwplaats zelf, begonnen en juist met het einde van het 
jaar, wegens sterke voi st, gestaakt. In dezen tyd werden 
de tweede, derde, vierde en vyfde pijlers tot aan de geboorte 
der bogen opgemetseld en was men aan den bouwput voor 
het linksche landhoofd begonnen. Het wcêr en de waterstand 
van de rivier waren zeer gunstig. 

De putten konden met eene centrifugaalpomp vau 25 cM. 
wydte droog gehouden worden. Het metselwerk werd begon
nen op blootgemaakte soliede steenbeddingen. 

By de ontgraving voor den derden pyler, trof men eene 
spleet in de „Muschelkalk" aan van 1 Meter breedte. 
Er moet hier een grondverzinking plaats gehad hebben, zooals 
die in deze formaties meermalen voorkomt. De spleet werd 

' met beton opgevuld. 
Gedurende den wiuter van 1891—'92 werden de formeel-

constructies der hoofdbogen iu Wiir/.burg aan de werkplaats 
I van deu aannemer gereed gemaakt. 21 Maart 1899 konden 

de werkzaamheden aan de brug zelf hervat worden eu 
werden allereerst de beide landhoofden en de meest achter-
lyke, pyler tot de hoogte, waar de bogen beginnen, opge
metseld en de formeel-constructies, by het linkerlandhoofd 
beginnend, gesteld. Niet alle bogen werden even snel gelost; 
de tyd gedurende welke nun de formeelen gesloten liet 
wisselde af tusschen 24 en 60 dagen. Door middel van stel-
schroeven kon het lossen der formeelen zeer gelijkmatig plaats 
hebben. De waai genomen daling van den top bedroeg: bij de 

- tide boog 10 mM., by de 5de 8 mM., by de 4de 10 mM., by 
de 3de 11 mil., by de 2de 3 mil., by de lste 0 mM. 

Zakking der landhoofden en pylers had niet plaats, zoodat 
de daling der boogtoppeu dus wijst op eene samendrukking 
van het metselwerk der gewelven. Het gevolg van dit korter 
worden der bogen was noodzakelijk, dal de spaarbogen 
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boven de landhoofden en pijlers zich in den top openden. 
Vóór het aanbrengen der afdekkingen werden die open 
voegen met cement aangegoten. 

10". Aangaande het uiterlijk aanzien der brug was er 
naar gestreefd, den indruk van stabiliteit met die van eene 
zekere lichtheid te vereenigen, wat door de overinetseling 
der wel»en met spaarbogen zeer zeker bereikt werd. Het 
bouwwerk heeft daardoor een licht, bijna sierlijk aanzien 
gekregen en doet uit de verte aan eene üzerconstructie denken. 
Het kon echter bij al dit schoons niet uitblijven, dat de 
temperatuursveranderingen haar invloed openbaarden en 
lengte uitzetting volgens de as der brug oorzaak was, dat 
scheuring in de spaarbogen plaats vond. 

Eenige werking in de samenstelling der brug heeft men 
dan ook zeer duideijjk waargenomen. 

In den eersten strengen winter, die op het in gebruik stel
len volgde, en waarin de brug ook de zware proef bij den 
ijsgang zonder eenig nadeel doorstond, vertoonden zich, door 
de sterke vorst, spoedig dezelfde scheuren in de spaarwel-
ven, die bij het lossen der bogen werden waargenomen; zij 
bereikten een grootste wijdte van 4 mM. 

In den zomer van 18it3 sloten zich de voegen weerzoo 
volkomen, dat geene scheuren te vinden waren, doch by den 
volgenden winter gingen zij weer open Eenig gevaar in deze 
geringe werking meent men echter niet te zien, doch zorgde 
alleen dat het water niet bij de scheurtjes kan komen, en 
bracht dus looddekkingen aan. 

11°. De brug kostte totaal 153.000 Mark, waarvan 
echter voor rekening van de formeel-constructies niet minder 
kwam dan Sti.000 Mark De hoeveelheid metselwerk aan de 
brug bedraagt 3063 M 8 . , waarvan de M 3 . met inbegrip 
der kosten voor het hulpmaterieel 38 Mark kost. De strek
kende M. brug komt op 727 Mark. 

Zeker zal ook de sterke specie die gebruikt werd, daarop 
van invloed geweest zijn. 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Ainbeatedingen morden tlecht» eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG 10 DECEMBER. 
Doetiuchem. 2 unr. De architect Ovink lij Hilfrink aan den 

Houtkamp: het opbouwen van een door brand vernield buis, aan 
den weg naar Zei hem. 

Enschede. 7 nur. De architect H. E. Zeggelink voor deu heer 
H. II. Zeggelt in het koffielinis van B. Rollers: het bouwen van 
tien woningen op een terrein gelegen nan den Deurningerweg 
aldaar, aanw. op het terrein ,s morg. 9 uur. 

Maastricht. 10 uur. Bet ministerie van binnenlandsche zaken, 
aan het gebouw van het prov. bestuur: het onderhouden van en 
het doen «an eenige vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen 
der rijkskweekschool voor onderwijzers te Maastricht gedurende 
1S95 en 1896, begr. f 2455. 

DINS DAU 11 DECEMBER. 
Bergen op Zoom. 10 uur. De genie, in het koffiehuis de Draak, 

op de Groote Markt: het leveren van kazernemeubelen aldaar, 
begr. f 1000. 

Groningen. 12 u u r . Het ministerie van binnenlandsche zaken 
aan het gebouw van het ptov. bestuur: bet bouwen van een 
Botanisch Laboratorium aldaar, begr. f 79.900. 

Hellevoetslnis. 10 uur. De genie, ten bare bnreele: het ver
vangen van den grindweg buiten de Zuidpoort te Brielle door eene 
keibestrating; begr. f 28G0. 

WOENSDAG 18 DECEMBER. 
Amsterdam. 10 nur. De genie, op bet bareel Plantage-Lijn-

baausgracht no. 1: bet bouwen van wouingen voor gehuwde 
militairen en het plaatsen van afsluitingen enz. te Muiden, begr. 
f 7800, onder het beheer der genie aldaar, bilj. inzenden uiterlijk 
11 Deo. nam. 3 nur. 

'«•OraTenhage. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijaerheid: het maken en stellen van den ijzeren bovenbouw 
voor de brug over de verlegde rivier de Maas onder de gemeente 
Hersbeen ca., prov. N.-Brabaut, behoorende lot de werken voor 
den bouw van eene brug bij Heusden, begr. f 614.000. 

Haaksbergen (Or.) 1 uur. In het hotel de Moriaan: het bouwen 
van vier dubbele woningen voor de firma D. Jo-daan en Zn., op 
een terrein gelegen in de nabijheid van hol station aldaar, aanw. 
nam. 12 unr. 

DONDERDAG 18 DECEMBER. 
Haarlem. 10 uur. De majoor, eerst aanw.-ingenieur op het 

bareel der genie uan de Kinderhuisvest: lo. het maken van eer; 
munitiemagazijn bij Kijulan ishuis te Spiiirniatn, !>jgr. f 47.500; 
2o. het wij'.igen en maken van hel aardwerk voor lint werk n 
de Liebrug, begr. f 9700, bilj. inzeilden uiterlijk 12 D JC . des 
nam. 3 uur op genoemd bureel. 

Haarlem. 11 uur. Bet ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van net prov. bestuur: het verdiepen 
van de vaargeul lang; den strekdam in het Open IJ, behoorende 
tot de werken der verbetering van het vaarwater buiten den afsluit
dijk: bij Schellingwoude, begr. f 95.700. 

VRIJDAG 14 DECEMBER. 
Amsterdam. lO uur. De genie op het bureel Plantage-Lijn-

baansgracht no. 1: het leveren van icazerncmeuoelen aldaar, begr. 
I 1000, bilj. franco inzenden uiterlijk 13 Dec. nam. 3 uur op 
genoemd bureel. 

ZATERDAG 15 DECEMBER. 
Aalten (Geld.) De aan leiners Koelman en Lelivelt: het maken 

van het stucadoorwerk der nieuwe R. K. kerk. 
Dordrecht. 11 uur. De genie in het lokaal van den heer J. 

C. v. d. Horst, op de Groenmarkt aldaar: het verbeteren van 
de schietbaan der dd. schutterij, ten gebruike van het garnizoen 
aldaar, onder het beheer der genie te Breda, begr. f 1200, bilj. 
inzenden 14 Dec. nam. 3 uur op het bureel vnn den hooldopzicbter 
van fortificatiën, Kromhout 106 te Dordrecht. 

Utrecht. 2 uur. Het ministerie «nn waterstaat, handel en nijver
heid, aau het gebouw vau het prov. bestuur: bet leveren en 
verwerken ''an puin eu perkoenpalen aan de oevervoorzieningen 
van het Merwedekanaal in de proc'ncie Utrecht, begr. f 3040. 

MAANDAG 17 DECEMBER. 
's-tiravenhage. 11.30 uur. Het provinciaal bestuur: Uet ouder, 

houden vau het kanaal tusschen Kijn en Schie met zijne aansluiting 
aan de gemeente 's-Qravenbage, met de daarbij behooreude kunst-
werkeu, van 1 Jan. 1895 tot 31 Dec. 1896, begr. f 14.000. 

's tiraveuhage. U.30 uur. Het privivcinal bestuur: het onder
houden van de werken behoorende tot het jaagpad langs den Rijn 
ingaande den len Januari 1895 en eindigende den 31en December 
1897, begr. f 3O.000. 

Kamerik (Utr.) 2 uur. De bouwkundig' A. J. van Bentin» te 
Jntpbaas namens P. de Lange, in net koffiehuis van J. Eugdenian 
te Kamerik: bet herbouwen de' afgebrande hofstede met schuur 
en hooiberg aldaar. 

DINSDAG 18 DECEMBER. 
Cu||k (N.Br.) De heer W. Willems, in het café v. Vree 

Moienstraat: het afbreken en opbouweu van ziju huis, hoek 
Molenstraat, aanw. nam. 1.30 uur. 

WOENSDAG 19 DECEMBER. 
Groningen. 10 uur. De genie, op bet bureau van deu opzichter 

van fortificatiën in het boofdwachtbuis: 1. het bouweu van eene 
kazerne c. a. voor een bataljon infanterie te Groningen volgens 
bestek; 2. het maken van genoemd werk bij verplicht gebruik 
van Groninger steen, behalve voor de straatklinkers, met dien 
verstande dat de te bezigen Groniger steenen in hoedanigheid 
moeten overeenkomen met de beschreven soorten Wanlsteenen en 
overigens moeten overeenstemmen met bij (1; directie aaowezigj 
monsters, begr. f 291.500, bilj. inztodeu uiterlijk 18 Dec. nam. 
3 uur op gemeld bureau, aanw. 12 Dec. nam. 2 uur. 

DONDERDAG 20 DECEMBER. 
Veendam. 8 uur. De heer A. R. Hazewinkel, in 't café de 

Vries: 1. het afbreken vaa een steenoven; 2, de werkloouen van 
een te bouwen steenoven. 

VRIJDAG 81 DECEMBER. 
Goes. 2 uur. Mr. Liebert, te zijnen kantore: bet afbreken der 

oude en het bonwen van eene nieuwe sobuur te Krabbendijke 
op de hofstede bewoond door den heer Kolff, aanw. 14 Dec. van 
11—1 uur door den architect Hannink te Goes. 
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fJELIJZER per 10OO Ktt. 
Plaatijzervoorscheeps- en brug

genbouw . . • 
io. voor raasten, eu*. „Best" . 
Ketelplaten „Best" . . 

id. „Boet best" . 
id. „Best best best" . 
id. „Extra triple best 

voor zeer moeielyk flenswerk 
Geribde vloerpla'en . . 
forkshire keteJplaten (Low-

inoor) van af . • 
id. id. (Andere merken) 

Hoek- en kraalijzer voor scheept
en bruggenbouw . 

,Best" hoekijzer 
^esl best" id. 

ff ijzer • 
Kraal T ijzer . van af 
id. tot knieën en spanten ge

bogen meer: • • • 
Klinknagelijzer, gewoon . 

id. „besl" 
id. „best best" voor ketelw, 

Staafijzer, Welsh . 
id. Schotseh f. a. b. Glasgow 
id. Gewoon North Staffordshire 
id. Best id. . 
id. Superieur id. 
id. South Staffordshire. Marked 

bars. List brands . 
ld. „Lowmo-or' 
id. Yorkshire, andere merken 
Spijkerstaven . 
Zweedsch staalijzer, gewalst . 

id. id. gehamerd. 
Belg. id. No. I f. a.b. Antwerpen 

„ Spijkerstaven id. id. 
Gootüzer id. id. 

„ I ijzer, van af. 
Draadnagels No. 5—7 

("per IOO KG.) . 
Bandijzer, gewoon . 

„ superieur 
Baaiband N SO, breed 22.2 111M. 
Export blik . . . . 
Blik „Woiking up" kwaliteit . 
öegalvan. gegolfd blik No. 24 BU 

id. id. id. No. 26 id. 
id. plat id. No. 20 id. 
i i . id. „best best", koud ge-
waUt en uitgegloeid No.24BG 

Gehamerde staven . 
Kielstukken, ruw besmeed 
8teven id. id. id. vanaf 
Krukassen, afgewerkt 
8cheepsschroofassen,ruw afgedr. 
Getrokken ijzeren stoompijpen. 
Hulpstukken daarvoor . 
Getrokken ijzeren gaspijpen . 
Hulpstukken daarvoor 
Gegalvaniseerde gaspijpen 

„ hulpstukken . 
IJzeren ketelpijpen (lapwelded). 
Ledikant pijpen 
Gegoten ijzeren sokbuizen 

id. id. sokken en spie
einden uitgeboord en afgedr. 

Id. id. bestrekenraelDr. Angus 
Smiths oplossing, moer: 

Gesmeed roosterijzei 

RUW- of GIETIJZER 
per ÏOOO K G . 

Schotseh G. M. B.No. I • M 

Gartsherrie No. 1 
id. No. 3 . . 

Cleveland No. 3, voor 
gietwerk. . 

id. No. 4, voor 
smeedijzer-bereiding . 

Gvmberl. hematiet No 1 
id. id. No 3 

Koude lucht-houtskool 
No. 1 voor gietwerk. 

Koude lucht-houtskool 
No. 5 voor smeedijzor-
Weiding 

jjnddelstaven en blokken 
Ferre mangaan 80 pCt. 

Gulden. 

58,31 
•4,14 
69,98 
87,47 
99.13 

116,63 
64.14 

209,93 
198,28-233,26 

56,40 
61,23 
72,90 
59,77 
6 Mis 

29,16 
64.14 
69,98 
81,64 
58,31 
58,31 
64,14 
69,98 
81,64 

93.30 
215,76 
204,09 
69,98 
96 22 

102,05 
53,94 
56,85 
58.31 
51,02 

7,87 
68,51 
74,35 
78,73 
78,73 
90,39 

110,80 
128,29 
110,80 

128,29 
186,60 
198,27 
419,86 

606,47—991,34 
233,26—279,91 

65 
2 "o . a 

- s i g 

o M ! .S. 

67* 
80 
8 2 4 
67* 
70 
73»/, O, 

99,1» 
43,74 

45,19 

1,4» 
61,23 

26,15 
80.03 
27.70 

80,99 

20,70 
26,25 
25,66 

99,13 

93,30 
46,68 

145,78 

M l l i . : M / i i: en 
STAAL per 1000 KG. 

Scheeps- en brugplaten . 
Ketelplaten 

i , l . vuurkast kwaliteit 
Staafsiaal 
Baal band . . . . 
Blik . . . . 
Zacht id. om op te werken 
Hoek- en kraalijzer . 
Kraal T ijzer 
I ijzer . . 
Spoorstaven, zware i. d. naas 

id. middelsoort to haven 
id. lichte 0. d. fabr. 

Tramrails 
Gercedschapstaal, gewoon 

id. speciaal 
Veerenstaal van af . 
Gietwerk in staal, speciaal id 

DRAAD per 1000 KG. 

Gewalst ijzerdraad r. omheining, 
uitgegloeid en geolied Nrs.0-5 

ld. gegalvaniseerd id. 
Gewalst staaldraad v.omheining 

uitgegloeid c n gcoliedNrs.O-l 
ld. gegalvaniseerd id. 
Getrokken ijzerdraad voor om 

heining, g e o l i e d Nos. 0—I 
ld. gegalvaniseerd id. 
G e t r o k k e n staaldraad voor omhei 

ning, uitgegl. en geol. Nos. 0 8 
ld. uitgegloeid en gegalvanis, 
Prikkel heiningdraad 2 draads 

Id. i d . 4 draads 
Id. thickset 8 „ 
Id. i d . 4 „ 

Telegraafdraad Nos. O—8 

ROOD KOPER. 
Chili staven per 1000 K G . . 
Gietelingen B. S id. , 

id. taai (Toughcnke) id. 
Staven, platen cn diibheling id. 
Draad per K G . . , . 
Gesoldeerde pijpen id. . 
Pijpen zonder naad id. . 

GEEL METAAL per KG. 
Staven 
Dubbeling . 
Soldeerwerk . . . . 

MESSING per K H . 
Gewalst messing . . . 
Bladmessing . 
Gesoldeerde gaspijpen 
Getrokken ketelpijpen 

id. condensorpijpen 
Draad . 

TIN per 1000 K G . 
Engelsch in staven (in kisten 

van 203,21 KG.) . 
id. id. best gezuiverd. 
id. gietelingen . 

Straits tin (pakhuis Louden) 

ANTIMONIUM p. 1000 KG 

Gulden. 

59,77 
65,60 
71,44 
69,98 
80,18 
84.56 
92,32 
56,85 
64,14 
58.31 
43,74 
49.57 
55,40 

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 
134,12 

151,62 
139,95 

466,51 
518,99 
507.33 
588,97 

0,69 
0,76 
0,79 

0,49 
0,49 
0,49 

0,62 
0,65 
0,71 
0,62 
0,73 
0,59 

787,24 
798,90 
775,57 
734,76 

431,52 

ZINK per 1000 K G . 
Zuiver bultenlandsch . 
Hard 
Bladzink No. 8 en daarboven 

LOOD per 1000 K G . 
Kngelsch pig . 
Spaansch id. . 
Bladen en staven 
Waterpijpen . 
Gaspijpen. . 
STEENKOLEN p. 1000 K G . 
South Wales stoomkolen lekw. 

Id. 
Lancashire 

Id. 
Newcastle 

Id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

2e 
le 
2e 
le 
2e 

Dubbel gezift meer: 
CEMENT p. rat T.l Hl.44 KG. 
Portland . . . . . 
Romein sch . . . . 
Vulcaan- of voegcement. 

VUURVASTE STEEN per 
1000 stuks. 

Schotsche . . . . 
South Wales . . . . 
Kiezel . . . . . 
VERFSTOFEEN p. 100 KU. 
Loodwit gemalwn . . . . 

Id. aan stukken 
Menie zuiver . . . . 
Uranje menie . . . . 
Loodglit . . . . . 
/.oiver zinkwit . 
Kahtjen's scheepscompo.itie 
Sims' id. . 

OLIËN per liter. 
Ongekookte lijnolie 
Gekookte id. 
Terpentijn . . . . 
Raapolie . . . . . 
Colza . . . . . 
Katoenzaadolie . 
Beuzel „ . . . 
ülüf „ . . . 
Ossenpoot „ . . . 
Spermaceti „ No. 1 
Palmolie per loo K G . . 

TEER eu PEK. 
Stockholnier teer per vat 
Archangel „ „ . 
Kootteer „ 
Pek, Zweedsche per 100 K G . 

„ Was „ „ 
„ Engelsche „ „ „ 

Hars, zwarte „ „ „ 
„ am lier „ „ „ 
„ geel „ „ „ 

MACHINE PAKKINU p.KG 
Pakking mei elastiek hart 
Tuck's pakking 

Id. genuine . . 
Id. triple . 
Id. metallieke 

Asbest pakking (best) . 
Beldam's pakking . 
Asbest i m l U m r l por L>)) KG. 

Gnlien. 
174,94 
128,29 
209,93 

1 19,55 
113,72 
125,38 
134,18 
131,21 

1.3 
O s 

7,00 
6,41 
6.70 
6,41 
6.1* 
5,54 
0,29 

3,40 
5,04 
9,48 

23,70 
32,59 
«7,40 

20,99 
16,91 
28,00 
19,83 
28,00 
69,98 
28,00 

0,23 
0,25 
0,24 
0,26 
0,24 
0,24 
0,55 
0,43 
0,39 
0,58 

29,65 

10,37 
8,30 
5,33 
7,58 

14,— 
6,12 
3.86 
3.26 
4,45 

1,63 
1,53 
2,93 
5.87 
3.27 
4,57 
5,22 

65.32 

SCHROEFBOUTEN en MOEREN per 100 KG. 

Bouten mot vierkanten kop en moer, diam. j ĵ Jjj"' 
lang beneden 50.8 mM. . . . ƒ 

„ 50.8 tot 76.2 „ . . . . 
„ 76.2 „ 114.3 „ 
„ 114.3 „ 158.4 „ 
„ 152.4 mM. en daarboven . . . . 

Met zeskanten kop ƒ 1.17 per 
Vierkante moeren, getapt 
Zeskante id. id. 
Gegalvaniseerde dekbouten 

V . V . *U V, > >'/. 
13.7 15.88 19 22.2 25.4 28.6 31.75 
18.95 15.74 14.00 1400 14.00 14.00 14.00 
17.49 15.16 13.41 13.41 13.41 13.41 13.41 
16,03 14.29 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 
15.16 13.70 12,24 13 24 12.24 12.24 12.84 
14.00 12.83 11.95 11.95 11.95 11.95 11.95 

Met zeskante moer ƒ 1.75 per 100 K . G . moer. 
16.77 14.87 14.29 14.29 14.39 14.29 14.26 
21.96 18.36 17.20 17.20 17.20 17.20 I ' . « • 
20.99 19.24 

KLINKNAGELS per 100 K G . 

100 K G . meer. 

Gewone brug- of scheepskwalieit 
„Best" 
„Best best" . . . . 
„Best beat" kotolklinkbouten 

13.41 12.53 
13.70 12.83 
14.87 14.00 
13.74 14.58 

11.95 
12.24 
13.41 
14.00 

11.95 
12.24 
18.41 
14.00 

11.95 
12.24 
13.41 
14.00 
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AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Arnhem. Het bouwen van eeu garnizoens-kleeding- tn nachtleger

magazijn ooier het beheer der genie aldaar. Laagste E. ». d. 
Woerd Jzn. te Deventer voor f 13.456. 

Enschede. Het verbouwen van de buitenplaats 't Zwik. Laagste 
B. O. Smit aldaar voor f 3970, gegund. 

'-tfrnvenbage. Het verlengen van den rijksveerdam en het 
maken van een aanlegsteiger langs den kop der verlenging, bij 
den Brielschen veerheuvel, aan den rechteroever der Nieuwe Maas. 
Laagste P. J. Dubbelman te Dordrecht voor f i 3.278. 

Groningen. 1. Het afbreken eener heerenbebuizing, koetshuis 
c a. en verder getimmerten te Zuidbroek; 2. bet bouwen eener 
heerenbebuizing op een terrein gelegen te Helpman, gemeente Haren, 
kadastraal bekend sectie A, nos. 198, 199 en 1382; 3. bet bouwen 
van een koetsbuis; 4. het bouwen van twee huizen; 5. bet ver
plaatsen van koepel, volière eu kippenhok met omrastering naar 
bovengenoemd terrein, met de leverantie van alle daartoe benoodigde 
materialen, arbeidsloonen enz. Laagste J. Zeldenrust te Warffum 
voor f 32.000. 

Haarlem. De voorziening der boorden van het Noordhollandsch 
kanaal, dienst 1894. Laagste J . Oldenburg te Bergen voor f 5068. 

Haarlem. Het maken van vier remstoeleu bij de in aanbouw 
zijnde schutsluis te Dmuiden, dienst 1894. Laagste B. van Buuren 
ts Amsterdam voor f 78.170. 

Hengelo. Het bouwen van 9 woningen iu den Breêmors voor 
J. H. Haveikate. Laagste Mulder te Oole voor f 1414. 

's-Hertogenboscb. Het driejarig onderhoud der werken van de 
gekanaliseerde Dieze. Laagste J. M. Gruiters te Orthen voor f 7530. 

Losser. Het bouwen van een zusterhuis met kapel en scholen, 
onder beheer van deu beer J. W. Boerbooms, architect te Arnhem. 
Laagste J. P. Broekhoven te Hengelo voor f 34.744, volgens 
bestek 1+ dagen beraad. 

Middelburg. Het oudeihoud van bet Nederlandsch gedeelte van 
bet kanaal van Sluis laar Brugge, geduiende de jaren 1895, 1896 
eu 1&97. Laagste P. Monjé te Breskeus voor f 237. 

Middelburg. Het onderhond gedurende 1895, 1896 en 1897 
van de havenwerken te Breskens. Laagste P. Monjé voor f 5746. 

Tilburg. De levering van 4 gegoten ijzeren zuiverkisten met 
deksels. Laagste Gebr. Deprez aldaar voor f 11.345. 

A D V E R T E N T I E N. 

P.D0LK&Z00N. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINEN GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - , 

W I T - , KRISTAL- , BROEI en M E L K -
Gr T„ A S. 

DEURPUATEN. 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 
GEBOOEN G L A S en D A K P A N N E N . 

Lenzen- en Patrijspoortglazen. 
(67) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E PRIJZEN. (73> 

S. IM tU IGOlH , 
AJJ A H V. itl. 

Alle soorten 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

O M E B O I W i l A T E R I MIX 
«T. A . 

beschreven door 
v a n d e r K l o c 

Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 
PM IJS: Compleet ingenaaid /IS.—. 

„ „ gebonden „ 21.50. 
B E O O R D E E L I N G E N . 

V o o r hem die i n Indiü echter d i k w i j l s z i jn eigen mater iaa l moet zoeken of vervaardigen, z a l 
daardoor d i t boek menige nutt ige a a n w i j z i n g bevatten. 

. . . . J u i s t de onbevooroordeelde onderzoekingen, d ie den heer V a n der K l o e s gemaakt 
heeft op I '.*• «ebied der bouwmater ia len, m a k e n z i j n boek belangri jk 

(Bouwkundig Weekblad.) 

. . . . H e t met zorg behandelde w e r k komt niet enke l den eigenl i jken bouw-, w e r k t u i g 
en scheepsbouwkundigen ten goede, maar ook a l l e n , die door h u n handel en bedri j f met de?< 
v a k k e n i n a a n r a k i n g k o m e n . 

. . . . H e t boek doorbladerende, w o r d t men telkens getroffen door den practischen z i n 
v a n den samensteller en zi jn cenvoudigen, d u i d e l i j k e n schrijftrant . . . (Het Handelsblad.) 

van 

W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts iu de.fijnste gualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D. DOMINICUS & SóHNE. 
te .Remscheid-Vieringhausen ( R h e i n l , ) 

Gevestigd in 1822. (35) 
• V Vraagde geïllustreerde Prijscourant 
welke wjj U gratis en franco toezenden. 

W. J . W E 1 S S E N O . 
Nieuwendijk UI te AMSTERDAM, 

fabriceert geijkte DUIMSTOKKEN, twee 
en vijf M E T E R L A T T E N , Stalen MEET-
KETT1NGEN, BAKENS, JALONS, 
koperen en stalen PEILL1JNEN, PEIL-
LOODEN, P E I L S T O K K E N , PEIL
SCHALEN, enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASSERDOOZEN, 
TeekeiibeboeftenenDptischelnstrumeutcn 

EQUERRES, PRISMA'S, ENZ. 

LICHTDRUKPAPIER, 
Zwaar, Prima kwaliteit, zeer gevoelig, 
rol 1 X 10 Meter . . f6.-

„ 0.75 X 10 Meter . . f4.-

H, J. T. MATVELD, 
Schrijf- en Teekenbehoeften, (56) 

Wagenstraat 27, Den Haag. 

PORTLAND CEMENT 
„JOSSON <£• Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 1 1 8 
, AMSTERDAM, A . E . B R A A T .Fokkt-

Simomstraat 7 4 . (66) 

in alle courante profielen 
op lengten van S tot 
12 Mr., opklim 
mende met-

M 

(a r o o t e v o o r r a a d 
V A N 

STALEN BALKEN 

Wegens 

bet grootere 

draagvermogen 

k u n n e n lichtere pro

fielen i n staal gebezigd 

orden, waardoor staleu 
bulken voordeel iger i n het ge

bruik z i jn d a n (jzeren balken. 

H- E. ÖVING Jr., <»i 
74 Haringvliet, R O T T E R D A M . 

Mférauiiscle en Electrische LIFTEN, 
F R E D . S T I E L T J E S & C o . , 

K e i z e r s g r a c h t 7 4 3 , w A m s t e r d a m . 

KOHNED G R O F S M E D E R I J , 
L, E I I> E IV. 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

S C H E E P SBOUWW E R F 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (?) 

Zware en lichte SmeBwerken, 
A IS K E R. S, 

IJZEREN FN STALEN KETTINGEN, 
met c e r t i f i c a a t vau L l o y d ' s 

en B a r e a n V e r i t a s . 

D E L I N T & C ° , ROTTERDAM. 
NIEUWE HAVEN N°. 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
' 59) Vraag dessins enz. 

LEONARD SLIGCHER, lonnickendam. 

V 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
uit m mi l end fabrikaat en tfi l ltjko pr i j s . (76) 

J . 
STOOMBOEKDRUKKERIJ 

T E 

MAASSLUIS, 
is er geheel op ingericht om 

alle soorten van D R U K W E R 

K E N met den met' s t en 

s p o e d tot zeer billijke prij

zen te leveren. 

Inzonderheid aanbevolen 

voor het drukken van 

BESTEKKEN 
met daarbij behoorende 

TEEKEN INGEN. 

D e P o r t l a n d - C e m e n t - F a b r i e k 

TA» 

Couden 

STAATS-
MEDAILLE. 

W K » t i l , I K 

Brislau 1169, 

GOUDEN 
MEDAILLE 

hoogste 
onderschei

ding in den 

internatio
nalen wed

strijd, to 
Arnhem 1879. 

(32 ) 

DYCKEMIOFF k SO 11 \ E 
te A m ö n e b u r g ; bi] itir.it itl r i l mi Rijn. 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der Fabriekt « 0 0 . 0 0 0 vaten per jaar. 

Magazijnhouders in de voornaamste steden. 

DQsseldorfi 

1111, 
MEDAILLE 

van 
Verdienste 

Weenenl878 

GOUDEN 
MEDAILLE 

Offenbach 
a/M. 1879. 

DIPLOMA A ( 

Eerste prjjs 
voor uitman* 

..jrikaat 
Kassei 187a 

http://itir.it
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C A I S I t O I I M I .1 
„Van Baerle", 

E £ 1\ I (• E A < • E N T E N voor 
Nederland «MI K o l o n i ë n : 

G. M. BOKS fr Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) o u z . 

Gedeeltelijke Bereiding, 
CREOSOTEERING. 

BURNETTEERING. 
BvV A.M.SI I BEX 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL. 

C . G i p s C z o o i i , 

D O R D R E C H T . (71) 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYANISEERIMRICH1 IMG. 

II. L E N S I N K , 
ARNHEM, 

levert pask laar gekyan i seerd 

(rot- en z w a m vrij) (81) 

Rasterwerken, schuttingen. 

BROEIBAKKEN, VLOEKEN, 
VLOERRIDDEN, enz. enz. 

F O L K E R S & Co. 
middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwniiivorining enz. 

Engelsche en Belgische A A 11 B E B ( J I Z EX. 
ENGELSCHE, DUITSCHE, FRANSCHE 

en HOLLANDSCHE 

E N 

MOSSTEESEN 
' voor ligte ut II r«'ii, plafonds, enz. 

Directe aanvoer U I P S P L A l \ « E N 
PORTLAND CEMENT 

Merk: Knight Bevan $ Sturge. 

Merk: Dyckeihoff & Söhne. 

DRIJF-, VUUR- EN METSEL-
STEENEN. 

82) A M S T E R D A M . — R A P E N B U R G 2 9 . 

TROTTOIR-, VLOER
EN WANDTEGELS, 

in v e r s c h i l l e n d e des s in s 

DAEPAPIER, ASPHALT 
EN VERDERE 

R O II W jtl A T E R I A L E V 

Nederlandsche Verzinkfabriek, I C h e m i * < * breide 
VAN BER LEX BEX & Co. - DORDRECHT. V J 7 ] J 7 

A L G E M E E N 
BOUWSYSTEEM. 

L E K VRIJE 
Dak- en Zijbekleeding. 

Houten of IJzeren RAAMWERK, 

A F D A K E N , B R U G G E N , S C H U T T I N G E N , B E S C H O E I I N G E N , D R O O G - I N R I C H -
T I N G E N voor tropische producten, R O L L E N D E K A P P E N voor Steenovens 
en Kol'ücv loeren, L O S S E P L A T E N speciaal ter vervanging van riet
matten voor steenovens, enz. in alle afmetingen en voor alle doeleinden, opgesteld 
in NEDERLAND ot' KOLONIËN; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enke le dagen. G E G A L V A N I S E E R D I J Z E R E N , ook gegolfde P L A T E N . 

P L A N N E N en B E G R O O T I N G E N worden opgemaakt voor elk gevraagd 
doel. O P G E S T E L D E C O N S T R U C T I E S ter bezichtiging. 

CATALOGI op aanvraag franco en gratis. (58) 
WlfW A C d E I N T E . V G E V R A A G D . 

I I O I T I I A N U E L 
F. & A. VAN BEK L1NBEN. - Dordrecht 
Pitch-Pine Parketvloeren i Pitch-Pine Heiningen 

Deze O L I E V E R 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 e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBURG", 
(70) Rijswijk (Z.-H.) 

UK 

f 1.75 per M*. I geheel gereed afgeleverd ƒ 2.70 per M s . 

Ileerengrncht 583, 

AMSTERDAM, 
hebben steeds voorhanden 

NORMAAL 

S P I J Z I M I F T S . 
Deze worden hier geheel compleet en 

gangbaar in liftschachtgeraamte gemon
teerd afgeleverd. 

Talrijke Referenties. 

Tweede Jaargang No. 50. Zaterdag 15 December 1894. 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A.II i r i . i i i i i i i ia dit bied kotten m 1—ö regelt 
60 eentt, iedere regel meer 10 eentt. Groote lettert nur 
plaatsruimte. Driemaal plaatting wordt tlechtt tweemaal 
bankend. 

VERSCHIJNT ZATE"DACS, 
Uitgevers i 

J. VAN DER ENDT A ZOON, 
M A A S S L U I S . 

A l l o n i l v e r t r n t i a n in ARCHITECTURA opgenomen 
worden gratia gcplaattt is DB AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Metaelaan, Machinisten, Smedea. 
Verven, enz. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

L A B O R A T O R I U M - P R O E V E N . 
(Een tegenhanger van de basaltproej, in de Nos. van 

6 October en 24 November vermeld.) 

(•ebakkeu keien. 

In het byblad van de Delfttche Courant, aan de handelin
gen van den gemeenteraad gewijd, las ik onlangs het volgende: 

„ D e heer L.: Er is dit jaar een proef genomen met het 
vervangen van grèskeien door gebakken keien. Ik wil niet 
zeggen, dat het mjj niet wenscheljjk voorkomt dergelijke 
proeven voort te zetten, maar de proeven zgn altyd gevaar
lek. Jarenlange ondervinding leert eerst ot het werk bestand 
is, ja dan neen. Zoodat ik meen, dat 60 ° / 0 van den ge-
heelen aankoop van materialen met gebakken keien wel wat 
veel is. Ik zon derhalve wel in overweging willen geven, 
om die 60 ° / 0 te veranderen in 6 of zooveel meer of minder 
als de wethouder van openbare werken oirbaar zal achten. 
Wy kunnen deze zaak veilig aan zijn prudentie overlaten." 

„De heer V.: Mogelijk is het den heer L . niet bekend, 
dat de grootste proeven met deze gebakken steenen geno
men zjjn. Wy hebben de steenen 9 maal laten bevriezen, 
zonder dat er het minste schilfertje afgekomen is. Het is 
derhalve gebleken een zeer goed fabrikaat te zijn, dat dan 
ook in Gorcum steeds meer en meer in gebrnik komt. 

„De Voorzitter: Naar aanleiding van deze discussie wensch 
ik de heeren in kennis te stellen van een schrijven over 
deze zaak, door Burgemeester en Wethouders van den ge-
ook meente-architect ontvangen. Dit schrijven luidt:" 

Delft, den 29 October 1894. 
Aan Heeren Burgemeester en Wethouders van Delft. 

„Naar aanleiding van opmerkingen, die in het Algemeen 
verslag over de gemeente-begrooting voor 1895 gemaakt 
zgn over de voorgestelde gebakken keien, heb ik de eer U 
het volgende mede te deelen:" 

„Ik heb een monster van 10 stuks laten onderzoeken 
aan het proefstation voor bouwmaterialen van de heeren 
D E KONING & BIKNVAIT te Amsterdam; het resultaat daarvan 
voeg ik hierbij: de conclusie, waartoe genoemde heeren 
komen is, dat zij van niet minder qualiteit zgn dan goede 
machinale straatklinkers. Uit de proeven bljjkt verder, dat 
het weerstandsvermogen na 1 1 maal bevriezen en weder 
ontdooien niet noemenswaard veranderd was, en de hoeveel
heid afgebrokkelde steen daarby nihil was". 

„In Rotterdam zgn zg ook toegepast, echter te kort nog 
om een oordeel te vellen; in Gorinchem zgn de proeven 
ouder en voldoen zy zeer goed. Uit eigen ervaring meen ik 
te mogen opmerken, dat zg een bestratingsoppervlak leveren 
dat zeer vast ligt; zware verhuisvrachten zgn er overheen 
gegaan zonder eenig spoor na te laten. Wel is waar zgn 

bg de eerste proef (tusschen Ouden Langendgk en Krom-
straatsteeg) veel zachte steenen voorgekoman, maar by de 
tweede proef, vanaf de steeg tot verder op, heeft zich dit 
niet meer voorgedaan; deze zgn dan ook van harder fabri
kaat en kosten f 2.50 per duizend duurder. Van glad wor
den zal geen sprake zgn; daar staat het materiaal borg voor." 

De gemeente-architect, 
BARTMAN. 

„De heer L . : Mag ik den heer V. doen opwerken, 
dat ragns inziens de grootste en kolossaalste proef, dit in 
deze kan genomen wordeu, wel de tgd is. Alleen jarenlange 
ondervinding kan in deze een afdoend bewijs leveren. De 
verklaring, afgelegd door het technisch bureau van de heeren 
D E KONING & BIKNKAIT , dat huns inziens bet materieel iets 
beter is dan de gebruikte klinkers, is naar myn bescheiden 
meening een veroordeeling der gebakken keien, want de 
kosten per M-. zgn het dubbele. Ik wil de proef niet tegen-
houdeu, maar ben tegen de 60 ° / 0 die daarvoor wordt 
uitgetrokken. Een voorstel daaromtrent zal ik niet doen, 
omdat ik meen, dat dit minder op den weg van den Raad 
jigt; ik ben tevreden met een verzekering van het Dage-
lgksch Bestuur, dat aan deze zaak de noodige aandacht zal 
worden gewyd." 

„De Voorzitter: Namens het Dagelgksch Bestuur wepsch 
ik mede te deelen, dat het naar zgn beste weten in deze 
zaak zal big ven handelen.' 

De ervaring heeft geleerd, dat behoorlyk doorbakken 
baksteen, van de qualiteit van waalhardgrauw b. v. of ook 
nog wel iets minder, de eeuwen trotseert. Men kan aau 
oude gebouwen meermalen opmerken, dat baksteen no< stand 
houdt, waar natuursteen (zand- en kalksteen) zich begeeft. 

Een baksteen van de qualiteit van goed waalhardgrauw 
weerstaat de vorst om zoo te zeggen tot in het oneindige. 
Wat beteekent dan negen malen bevriezen? Is dat geen 
kinderwerk ? 

Wanneer men bg vochtig weder zyn oog over de bedoelde, 
nog nieuwe bestrating op de Koornmarkt te Delft laat gaan, dan 
ziet men, dat een deel van de steenen droog zgn; dit zgn 
de hardere. Maar het meerendeel zit onder den modder ('); 
waar deze het oppervlak bloot laat, ziet dit rood, afge
schuurd; van tal van steenen zgn de kanten vergruisd en 
verscheidene liggen reeds aan stukkeu in de straat. 

Nu kan elk metselaar, elk straatmaker, onmiddellijk op de 
breuk zien of een baksteen een klinker of van mindere 
qualiteit is. Elk bouwmeester ook, zal men zeggen. Dit moest 
zeker zoo zgn, maar bg gebreke daarvan ziet men liefst 
door de oogen van anderen, van „specialiteiten". 

(') De straten te Delft zijn v u i l ; zij mogeu niet gesclirobd wordeo. 
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De hier bedoelde straatsteenen zijn als zoodanig dooreen 
genomen bepaald slecht, maar kannen negen, zegge negen, 
malen bevriezen, zonder dat er het minste schilfertje afkomt. 

Als men mijn oordeel vraagt omtrent een of ander 
bevloerings-materiaal, dan verricht ik er wel eens afschurings-
proeven op, en wel op de volgende manier: ik neem stukken 
van ongeveer 5 0 cM*. grondvlak, schuur die onder een 
druk van 5 K G . een half nur lang met scherp rivierzand 
en water op eene gegoten yzeren plaat en ga daarbij n a 

hoe veel ze aan gewicht verliezen. Zie hier eenige resultaten: 
Soort der steenen. Gewichtsverlies. 

Engelsche iron-brick Nog niet 1 Gram. 
4 Gram. 
11 Gram. 

>83 en 91 Gram. 

105 Gram. 

,. „ ander fabrikaat . 
Goede waalklinker, gewoon fabrikaat . 
Twee id. van geringe qualiteit, die na 

1 jaar in de straat gelegen te hebben 
zeer afgesleten en afgebrokkeld waren, 

Gebakken kei uit de partij, die op de 
Koornmarkt te Delft werd verwerkt, 
Omtrent deze laatste, die dus van nog geringer qualiteit 

bleek te zijn dan bepaald slechte straatklinkers, acht ik my 
verplicht mede te deelen, dat ik haar na de vltooiing der 
bestrating onder ander puin in twee stukken naast den weg 
vond liggen en haar zelf heb opgeraapt en meegenomen. 
Ik heb de stukken bewaard, voor het geval dat iemand lust 
mocht gevoelen ze nog eens negen of meermalen te doen 
bevriezen; ik sta er borg voor dat ze daartegen zullen 
kunnen; de qualiteit is die van redelijk goed waalhardgrauw. Als 
ik er een geschikt stuk uit kan krygen zal ik er nog eene 
vastheidsproef op doen; ik vertrouw, dat de uitkomst daarvan 
met die van goed hardgrauw gelyk zal staan; ook van die 
slechte waalklinkers heb ik nog een paar stukken over, die 
daar wel voor zullen kunnen dienen. 

J . A . v. D. KLOKS. 

A L U M I N I U M - N I K K E L - L E G E E R I N G E N . 

A. E. HUNT te Pittsburg heeft in een Ingenieurs-verga
dering te New-York eene nieuwe alnminium-nikkel-legeering 
ter tafel gebracht, die in platen van ongeveer 6 mM. dikte 
was uitgewalst; iu eene daarvan was een gat van 15.5 
mM. koud tot 2 0 mM. middellijn uitgedreven. Eene strook 
van 75 mM. breedte en 6 0 0 mM lengte was van het mid
den uit zoo gebogen, dat de pijl 5 0 mM. bedroeg. Men 
toonde aan, dat de daartoe vereischte kracht voldoende 
was om een stuk staal van ongeveer 3 KG. gewicht en 
gelyke afmetingen op dezelfde wyze te buigen. De strook 
aluminium-nikkel werd vervolgens op eene vlakke plaats 
gelegd en belast tot zy' weder recht was. Na verwijdering 
vau het daartoe bevorderde gewicht, nam zy hare vroegere 
gedaante volkomen terug en toonde zich dus binnen deze 
grens volkomen elastisch. De samenstelling der legeering 
die zeer licht en schoon wit van kleur was, werd niet 
medegedeeld, doch het schijnt dat het nikkelgehalte niet 
zeer groot was. In elk geval is zulk eene legeering echter 
voordeelig is het gebruik, waar behalve gering gewicht 
ook eene zekere vastheid vereischt wordt. 

(Ztschr. f. Berg-, Hutten- & Masch-lnd.) 

V E R S T I K K E N V A N A M E R I K A A N S C H 
G R E E N E N H O U T . 

Enkele jaren geleden hoorde ik een ingenieur, die reeds 
vry wat werk had uitgevoerd en dos tot de mannen van 

ervaring gerekend mocht worden, beweren, dat het hars-
rijke Amerikaansche grenenhout, als het in het werk over
eind komt te staan, de eigenschap heeft, dat de hars naar 
onder zakt en aanleiding geeft dat het hout daar ter 
plaatse verstikt. 

Ik begreep er niets van; hars moest, dacht mij, eer be
derfwerend werken; immers de grootere duurzaamheid van 
grenenhout in vergelijking met vuren en dennen wordt aan 
zyn grooter harsgehalie toegeschreven. Hoe zou nu hars, 
door byeen te zakken, het hout kunnen doen verstikken? 
Ik heb later meermalen aan dit gesprek gedacht, zonder 
eenige verklaring te kunnen vinden voor het beweerde feit. 

Nu onlangs ontmoette ik een architect uit het Noorden, 
een man van veel ondervinding. Deze deelde my' mede, dat 
hy by Amerikaansch grenen-balken meermalen na korten 
tyd verstikking of rotting had waargenomen van de muur-
einden en dat hy' daarom geen Amerikaansch grenenhout 
meer voor balken deed verwerken. 

Wanneer twee personen, niets van elkaar afwetende, in 
verschillende tyden in van elkaar veraf liggende oorden, één 
zelfde verschijnsel waarnemen, dan moet er wel iets van aan 
zyn, zou men zeggen. In dezen zin besprak ik het gehoorde 
dezer dagen met myn oud-collega Dn. L . C. LEVOIB en 
al pratende kwamen wy' tot de volgende conclusie, waar
omtrent het my aangenaam zal zyn het oordeel der mannen 
van het vak te vernemen. 

Amerikaansch grenenhout bevat in verschen toestand niet 
enkel veel kleverige hars, maar even als alle andere hout
soorten ook eene groote hoeveelheid water; door de groote 
mate van „vetheid", die aan dit hout eigen is, gaat het 
water er niet gauw uit. Amerikaansch grenenhout zal dus 
langer werk hebben om uit te drogen dan andere minder 
harsige naaldhoutsoorten. Dit moet de reden zyn, dat Ame
rikaansch grenen zich in den eersten tyd zoo slecht laat 
verven. Het is dus niet de hars zelf, die de aanhechting 
der verf belet — integendeel, hars is geneigd met olie en 
vooral ook met loodmenie zeer vaste en dichte verbindingen 
te vormen (*) maar het water, dat op eene eigenaar
dige, moeielyk te beschrijven wyze met de hars gecombineerd 
in het hout voorhanden is. 

Na verloop van tyd verdampt er water aan het oppervlak, 
de hars zet zich tot eene meer of minder droge en harde 
massa in de houtvezels af en is nu geschikt om verf aan 
te nemen. Het hout schynt nu tamelyk droog en wordt 
verwerkt. De balkeinden worden vóör het inmetselen rondom 
zorgvuldig in de menie gezet, de kozynstylen ten deele 
eveneens gemenied en na verloop van eenigen tyd ook ron
dom afgeverfd. Maar nu zit er in het inwendige van het 
hout nog eene massa water, dat niet meer weg kan: het 
wordt door de dichte verflaag aan het oppervlak belet uit 
te dampen, 't Gevolg is verstikking van de balkkoppen en 
van het kozy'nhout, het laatste aan het ondereind het eerste 
omdat het water ook in het binnenste van het hout aan 
de wet der zwaartekracht gebonden blijft en zich in het 
ondereind verzamelt. Het is dus niet de hars, maar het met 
houtsappen vermengde water, dat naar onder zakt. 

Kozyn- en dergelijk hontwerk van Amerikaansch grenen 
late men dus zeer lang ongeverfd. Het komt mij voor ook 
eene groote verbetering te zyn, dat het meniën van het hout, 
dat met metselwerk in aanraking komt, tegenwoordig meer 
en meer door bes try ken met carbolineum wordt vervangen. 
Dit is ook voor balkkoppen goed. 

De aanraking van het hout met de kalk van den mortel 
moet op zich zelf op de duurzaamheid eer van ongunstigen 
dan van gunstigen invloed op het hout zyn; bovendien 

(*) Glasachtig hard geworden vernis is immers niets anders 
dan met olie verbonden hars. 
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verhindert de mortel, als hy het hout aan alle kanten om
ringt de uitwaseming. Men doet daarom het best de steenen 
koud tegen het hout te doeu aansluiten en de voegen, waar 
zy ertegen aankomen, een weinig open te houden, opdat er 
luchtspeling zy, dan kan er geene verstikking plaats grijpen. 

v. D. K . 

D E T E L E G R A A F L I J N E N D E R W E R E L D . 

Over de aarde in haar geheel zyn 1.710.000 KM. tele
graafdraad gespannen. Daarvan komen op Europa 6 1 2 . 7 0 0 , 
op Amerika 8 7 8 . 1 0 0 , op Azië 1 0 8 . 6 0 0 , op Afrika 3 4 . 7 0 0 
en op Australië 7 6 . 5 0 0 KM. Van de landen afzonderlijk, 
nemen de Vereenigde Staten van Amerika met 6 5 0 . 0 0 0 KM. 
de eerste plaats in. Daarop volgen Europeesch Rusland 
met 1 3 0 . 0 0 0 , Duitschland met 1 1 8 . 0 0 0 , Frankrijk met 
9 6 . 0 0 0 , Oosteniyk-Hongary'en met 6 9 . 2 0 0 , Britsch Oost 
Indië met 6 3 . 0 0 0 , Mexico met 6 1 . 0 0 0 , Groot-Brittanië en 
Ierland met 5 5 . 0 0 0 , Canada met 5 2 . 0 0 0 , Italië met 3 9 . 0 0 0 , 
Turkeye met 3 3 . 0 0 0 , Argentinië met 3 0 . 0 0 0 , Spanje met 
2 6 . 0 0 0 , Chili met 2 5 . 5 0 0 KM. enz. Een geheel ander beeld 
krygt men echter, als inen de dichtheid van het telegraaf-
net in aanmerking neemt. Dan staat in het eerste gelid 
(op 1 0 0 0 K M 1 , berekend) België met 2 5 4 K M . Daarop 
volgen Duitschland met 2 1 7 , Nederland met 1 8 2 , Fran
krijk, Zwitserland en Turky'e met 180 , Groot-Brittanië en 
Ierland met 174 , Italië met 136, Denemarken met 126 , 
Griekenland met 117 , Oostenryk-Hongary'e met 102 , de 
Vereenigde Staten met 8 4 , Spanje met 5 2 , Mexico met 3 1 , 
Rusland (zonder Finland) met 2 6 , Britsck-Indië met 12, 
Argentinië met 1 1 , Canada met 6.5 K M . 

{Dingl. Pol. Journ.) 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Bootiiiachiiies. 

AiiibachtH*oiiderwijs iu Drenthe. 
Aan het slot van myn opstel over dit onderwerp in ons 

No. van 2 4 Nov. j.1. merkte ik op, dat het my, by' het lezen 
van het verslag der Vereeniging tot bevordering van het 
Ambachts-onderwys in Drenthe, bevreemd had, dat, niettegen
staande de levensvatbaarheid en doelmatigheid van de aldaar 
ingestelde regeling van het Ambachts-onderwys op de meest 
overtuigende wyze zyn gebleken, zy door de stichters toch 
nog beschouwd wordt als eene noodhulp, waar Ambachts
scholen vooralsnog buiten bereik lagen. 

Naar aanleiding dezer opmerking zond men my de twee 
eerste gedrukte rapporten der vereeniging, gedagteekend 
1 8 Mei 1 8 9 1 en Juni 1 8 9 2 ; uit deze verslagen en het ( 
begeleidend schryven blykt, dat er onder de eigenlijke stichters { 
der vereeniging wel degelyk u anuen voorkomen, die van den 
aanvang in het leerlingstelsel de eenige oplossing zagen 
van het vraagstuk en aan die meening tot op heden vol
komen getrouw zyn gebleven; verder dat van die stichters 
slechts één — toevallig een verklaard voorstander van 
Ambachtsscholen — deel uitmaakt van het tegenwoordige 
hoofdbestuur. Schryver zegt innig overtuigd te zyn, dat het 
leerlingstelsel, zooals hy het geluk had het na zeer veel moeite 
in Drenthe te zien tot stand komen, mits in goede 
handen, eene schoone toekomst tegemoet gaat. 

v. D. K . 

Zooals men weet wordt er een ruim gebruik gemaakt j 
van de gelegenheid tot het stellen van vragen aan de i 
redactie van dit blad en tracht deze gaarne, zoovee! in haar 
vermogen is, in de beantwoording ervan te voorzien. 

Het gebeurt ook wel, dat aan de redactie geheel onbekende 
personen haar raad inroepen over question, die zy om de 
eene of andere persoonlijke reden liever niet in het open
baar behandeld zien. Ja nu en dan komt het ook voor. dat 
men de redactie ervoor spant of tracht te spannen op 
eene wyze, die met eene gepaste bescheidenheid moeielyk is 
overeen te brengen. Het sterkste feit op dit gebied is on
derstaande brief, waarin in privé raad gevraagd wordt over 
ingewikkelde questiën op het gebied van werktuigbouw, 
zonder dat de schrijver zyn naam of adres opgeeft. 

WelEd. Heer Redacteur der „Ambachtsman.'' 
WelEd. Heer! 

Daar ik voornemens ben een stoom sleepboot voor het 
sleepen van schepen van naar boven te laten ma
ken, eu wel bekend beu met het vaartuig doch niet zoo 
goed met de machines, zoo neem ik myn toevlugt tot U. 
Wat U my aanbeveeld voor het voordeeligst in gebruik en 
tevens het best in de bewerking der machie drijver, (hoe 
het zy in myn belang.) Een straalcondensor of een conden
sor met luchtpomp en welk zyn van beide de voordeelen. Als 
Gids voor Machinisten neem ik myn toevlugt tot U, met 
beleefd verzoek my door middel van U veelgelezen blad 
te willen toelichten. U bestendige lezer, 

een Scheepsbevrachter. 

In Prife buiten U blad. 
De een fabrikant raad een straal condensor, de andere 

een gewone luchtpomp, maar dat is myn inziens Egoisties. 

Kyaniseeren. 
Boskoop, 5 Dec. 1 8 9 4 . 

Den heer J . A. VAN DK:I KLOES, 

Delft. 
Uw inlichtingen aangaande kyaniseeren zyn voor my 

van veel waarde, daarvoor myn dank. 
Vergun my echter u te doen opmerken, dat volgens in

formatie by beken-Ie kweekers alhier, het gebruik van 
gekyaniseerd hout, by planten op den kouden grond, volstrekt 
geen uadeelige gevolgen heeft; het wordt hier al eenige jaren 
met succes gebruikt. Wel is het nadeelig in verwarmden 
vochtigen grond, zooals in verwarmde bakken enz. 

Is u voor het laatste ook eene oorzaak bekend, en zou 
zulks niet belet worden, door het gekyaniseerde hout 
te verven ? 

Beleefd verzoek ik u dienaangaande, eenige inlichtingen. 
Hoogachtend, Uw Dnr. 

K. VAN NES Nz. 

De oorzaak van het nadeel iu den vochtigen grond dei-
broeikassen moet gelegen zyn in het veel meer oplosbaar 
zijn van het cloorkwik in warm dan in koud water. Kokend 
water kan eene zeer groote hoeveelheid chloorkwik opgelost 
houden; daarvan maakt men gebruik om liet vocht in de 
kyaniseerbakken met kl. ine hoeveelheden zeer sterke oplos
sing op den gevorderden graad van sterkte te houden. Door 
flink roeren voorkomt men dat het zout onder het bijgieten 
in lange naalden uitkristalliseert. Kond (gedistilleerd) water 
kan echter nog wel 6 1 / , tf/0 chloorkwik opgelost houden. 

Door een paar lagen goede loodwit- of (lood)menieverf 
zal men het loslaten van het ehloorkwik van de oppervlakte 
wel degelyk kunnen voorkomen; daarby' moet gezorgd worden 
het gekyaniseerde hout eerst dan te verven, als het volkomen 
droog geworden is en het verfwerk, als het slyt, op zyn 
tijd te vernieuwen. V . D. K. 
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V E R B E T E R I N G . 

Aan het slot van het opstel over de Mainbrug van den 
heer v. NIFTBIK heeft eene miszetting plaats gehad. Dit 
moet aldus gelezen worden: 

en bracht dus Ioodbedekkingen aan. 
Zeker zal ook de sterke specie, die gebruikt werd, daarop 

van invloed geweest zijn. 
1 1 ° . De brng kostte enz. 

I N G E Z O N D E N S T U K K E N . 

Oude fundeeriiif{eii. 

Tengevolge der vernieuwing van eene vaste brug over 
een kanaal in de provincie Friesland moest de oude fundeering 
geheel worden opgeruimd. Bij die opruiming: werd bevonden 
dat de hoogte van den vloer was gelegen op 0 80 M. —.- A. P. 
of nagenoeg 0.60 M. beneden den gemiddelden waterstand. 

Deze fundeering bestond uit twee rijen ingeheide palen, 
waarop eene kesp, daarover de vloer met schuifbout, terwijl 

langs den achter
kant een steekhei-
ing was aange
bracht; alles van 
grenenhout. 

Een en ander 
zooals nevenstaan
de schets aanduidt; 
schoorpalen waren 
niet aanwezig. 

De kespen waren zonder wiggen of nagels opgesloten en 
daarbij waren de gaten zoo ruim, dat ze met weinig of geen 
moeite konden afgenomen worden. Het schuifbout, achter de 
eerste vloerplank gelegd, was met zwalnwstaartvormige keepen 
over de kespen gewigt en, evenals de vloerplanken, met 
nagels en enkele rongen of spijkers bevestigd. De steekheiïng 
was koud tegen elkaar achter langs den vloer geheid, zonder 
eenige bevestiging. 

Deze fundeering, die zoowel onder den frontmuur als onder 
de vleugelmuren was aangebracht, had hoegenaamd geene 

^ o o i verbinding op de hoeken; 
de frontmuur was voorover 
gegaan en op de beide 
hoeken was een open naad 
ontstaan van voren onge
veer 5 tot 6 e.\l. wijd. 

Het hout, waarvan deze 
fundeering was gemaakt, was daar, waar het in den grond 
had gezeten zeer goed. Wel was het natuurlijk zacht ge
worden, maar van verrotting of iets dergelijks was niets 
te bespeuren, zelfs waren de enkele rongen en spijkers nog 
zoo gaaf als nieuw. Iets anders was het met het gedeelte, 
dat niet onder den grond, maar alleen onder water had ge
zeten. Daar waren op vele plaatsen de voorkanten der kespen 
en de onderkanten der vloeiplanken en van 
het schuif hont afgevreten, de vloeiplan- ^Zmzm • 
ken ongeveer a tot 2 1 / , cH. en het schuif- "Hfi^ 
hout, dat oorspronkelijk 13 bij 17 cM. zwaar u 

was geweest, als fig. 3, wat zeer waar
schijnlijk was verricht door mosselen, diein grooten 
getale zich juist op de aangetaste plaatsen van het 
hout hadden vastgehecht. Behalve deze mosselen werden 
ook nog kleine roode wormpjes gevonden, doch zeer weinig, 
zoodat ik onderstel, dat alleen die mosselen de schade 

hebben toegebracht. De palen waren niet aangetast, wel 
de pennen in de kespen, (f) 

Den ouderdom der brug kan ik niet juist zeggen, doch 
uit de betrekkelijke stukken kon worden nagegaan, dat /.ij 
reeds in 1849 bestond. 

Uit 't bovenstaande volgt dus, dat wel degelijk hout niet 
alleen in zont water, maar ook in zoet water wordt aangetast; 
eene omstandigheid, die wel in 't oog mag worden gehouden 
bg het ontwerpen van fundeeringen voor dergelijke werken. 

Ik heb dan ook gemeend hieraan eenige publiciteit te 
moeten geven, opdat daamit eenig nut kon worden getrokken 
door de lezers van dit blad. 

B. Oct. '94. W. 

(f) M. i . ten onrechte meent de geachte inzender, dat mosselen 
of andere gedierten het hout onder water hebben aangetast. 

't Is enkel de wryving door den stroom en de kabbeling 
van het water, die dit heeft uitgewerkt. Ik zal mede-
deelen, waaraan ik dit met zekerheid meen te hebben 
opgemerkt. Lang aanhoudende wrgving met water of 
met fijn stof, als ik het zeggen mag, molekulaire wrgving, 
heeft op langshout deze uitwerking: het zachte voorjaarshout, 
d. w. z. de binnenranden der jaarkringen worden veel sterker 
en sneller weggevreten dan het hardere en vastere najaars
hout, de buitenranden der jaarkringen; het zeer vaste 
kopshoul der noesten blijft als heuveltjes op het atgevreten 
oppervlak staan. 

Ik heb voor mijne Afdeeling der Polyt. school enkele 
jaren geleden van de directie der Nederl. Olietabriek alhier 
ontvangen eenige stroken en stukken plank, die tot hellende 
kokers hebben gediend, waar men de aard- of apenootjes 
door laat gigden. Voor zoover daarbij het voorjaarsbout 
(de ronde kant der plank) boven heeft gelegen, zijn deze 
door de wrijving geheel doorgevreten, totdat er een groot 
gat in was; lag daarentegen het vastere najaarshout (de 
holle kant der plank) boven, dan had veel minder wegvreting 
plaats en ligt het najaarshout van een aantal jaarkringen 
bloot. In eiken daarvan werd in het midden mettertijd een 
langwerpig gat gevreten; is eenmaal de harde buitenkant 
weg, dan volgt het zachtere voorjaarshout spoedig, maar dan 
stuit de schurende kracht onmiddellijk op een nieuw hard 
buitenvlak, waarin mettertijd weer een gat komt enz.; maar 
deze strooken hebben betrekkelijk weinig in dikte verloren. 

Een nog sprekender voorbeeld heb ik in andere strooken, 
die tot ventilatie- of afvoerkokers voor het fijne kaf hebben 
gediend. Dit fijne goed, afkomstig van de schillen der nootjes, 
is er met kracht door geblazen, en heeft daardoor het hout 
nog sterker aangetast, dan de heele nootjes bij het glijden 
door de aanvoerkokers deden, zoo zelfs dat planken, waarvan 
de jaarkringen toevallig haaks op de platte kanten gericht 
waren, door het wegvreten van het meer aantastbare voor
jaarshout en het blijven zitten van het vastere najaarshout, 
tot traliewerk uitgehold werden. 

Ik gebruik deze stukken op mgne colleges om de structuur 
van het bout duidelijk te maken; zg zy'n daartoe uiterst 
geschikt. Op geene andere wyze zou de inwendige bouw 
van het hout zoodanig bloot te leggen zyn. 

Sommige stukken vertoonen eene opmerkelijke overeen
komst met het door den golfslag aangetaste hout, my door 
den heer W. toegezonden. v. D. K . 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbetledingen worde* tlechtt eenmaal in dete rubriek opgenomen. 

MAANDAG 17 DECEHBEB. 
Amsterdam. 3 uur. In bet American-Botol, Leidschepleiu: het 

bouwen van pakhuizen, kantoor, conciërgewoning ens., op een 

terrein gelegen aan de Hoogte Kadijk, najat perceel 115 en aan 
de Nieuwe Vaart te Amsterdam, voor rekening ran den beer J . 
Tas Esn. 

•s-tii avenhage. 11.30 uur. Aan bet lokaal van het prov. bestuur: 
het ooderboudeo ran de brug over de Oude Maas te Barendrecht 
met de toegangswegen en kunstwerken gedureade het jaar 1895, 
begr. f 10.300. 

's-iiraii ii ha ge. 11.30 uur. Het ministerie van binoeulandacbe 
saken aan het gebouw van bot prov. bestuur: bet bouweo «an 
een bacteriologisch laboratorium op een ttrrein gelegen aan de 
Nieuwe Laan te Delft, begr. f 49.000. 

Kampen. 1.30 uur. Het gemeentebestuur: de levering van twee 
suiverkisten met hulpstukken ten dienste van de gasfabriek. 

Vlieland. 8 uur. Het gemeentebestuur: het vernieuwen van 
den kop van deu gemeente.steiger te Vlieland, dienende lot 
aanlegplaats van de Postboot, begr. f 2255. 

DINSDAG 18 D E C E H B E B . 
Alkmaar. 18 uur. Het gemeentebestuur: de uitvoering der 

volgeode werken, dienst 1895: 1. bet ouderb ouden van alle 
gemeente-gebouwen en werken, in 5 afdeelingen, begr. f 4320; 
3. bel doen van vernieuwingen aan die gebouwon, in 6 rubrieken, 
begr. f SI35.50; 3. bet doen van eeuige vernieuwingen aan 
bruggeu, begr. f 905.50; 4. bet verrichten van voeg- en inboet-
werken aan de wallen, het afboenen daarvan eu bet doen van 
eenige vernieuwingen, begr. f 11«2; 5. het leveren en vervoeren 
van materialen voor de buitenwegen, begr. f 2633.50; 6. net 
onderhouden van den Hoeverweg, begr. f 1364, bilj. inzenden 
vóór 18 Dec. 'smorg. 10 uur. 

Amsterdam. 10 uur. De genie, op het bureel Plaulage-Lijn-
baausgracht uo. 1; bet inrichten van het voormalig logement de 
Doelen te Muiden, tot 4 woningen voor gehuwde militairen, begr. 
3500, bilj. inzenden uiterlijk 17 Dec. nam. 3 uur. 

Uoriocbem. 11 uur. De genie, op het bureel Stadhui:: het 
herstellen van bouten vloeren en het aanbrengen van dubbellingen 
in verschillende gebouwen te Gorincbem, begr. f 1600, bilj. 
inzenden uiterlijk op 17 Dec. nam. 3 uur. 

Hellevoetsluis. 1G uur. De genie ten zijnen bureel: het ver-
boogen eu verbreeden van den gemeenscbapaweg van de vo irmaligt 
Briellerpoort naar den Westelijken Kanaaldijk te Hellevoetsluis, 
(verbetering van ondergeschikt belang aan werken iu de stelling 
van de monden der Maas en het Haringvliet), onder het beheer 
der genie aldaar, begr. f 2600. 

Slotcrdyk (N.H.) 11 uur. Het bestuur van den Sloterdijker 
meerpolder, iu bet café van P. van den Bogaard: het sloopen en 
weder opbonweu van een windvijzelwvtermolen op eene nieuwe 
fundering en het maken eener nieuwe vijzel met ijzeren beacboepiog, 

rtiiK\MiM. 19 D E C E H B E B . 
Arnhem. 11.30 uur. Het gemeentebestuur, bestek no. 6: het 

verrichten van buiten- eu binnenverfwerken enz. aan verschillende 
gemeente-werken en gebouwen, in vier perceelen, begr. peic. 1 
t 1654; perc 8 f 2021; perc. 3 f 1768; perc 4 f 2004; bestek 
no. 13: het bouwen van een politicwachtpost aan de Utrechtsche 
straat, begr. f 1310. 

Arnhem. 11.3u uur. Het gemeentebestuur, bestek no. 26: het 
verrichten van buiten- en binnen verf werken aau de in aanbouw 
cijnde ambachtsschool met woniugen voor deu direoteur en den 
concierge; bestek no. 12: bet vervoeren van vuil enz. van de 
wegen, pleinen, plantsoenen, ent. naar de stortplaatsen der gemeente. 

Assen. 11.30 uur. Het ministerie van waterstaat, handel eu 
nijverheid, aan bet gebouw van bet prov, bestour: het onderhoud 
van de rijks groote wegen eu van de verspreide rijkawerken in de 
prov. Drenthe, in de jaren 1895, 1896 en 1897, begr. f 19.000 
per jaar. 

Eindhoven. De architect H . van Doornmalen voor rekening 
van den heer J . Viseers ten kolliehuiz? van C. van der Veer. 
•cafe Appollo aldaar: bet bouwen van een heerenhuis met bijlevering 
van alle materialen, aanw. 'smorg. 10 uur. 

's-Gravenhage. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid: bet verbroeden en verdiepen van bet groat scheep», 
vaarwater in het Scheur en in de doorgraving boven de haven 
voor rijksvaaituigen te Hoek van Holland, voor de verbetering 
van den waterweg langs Botterdam naar Zee, begi. f 145.000. 

Haarlem. 10 uur. De genie op het bureel aau de Kinuerhuiavest: 
het makeu van loodsen enz. op het noordwestelijk en westelijk 
front der stelling van Amsterdam, begr. f 47.000. 

Soeterwonde. Het K. K. Kerkbestuur van de H. Maria Onb. 
Ontv. aan den Hoogeo Rijndijk in de herberg het Witte Huis: 
bet bonwen eener nieuwe kerk en drie woonhuizen, een gebeel. 

Zwolle. 4 uur. De arobitect D. de Herder in het botel de 
Zon: het boawen van een blok woningen bestaande uit een 
winkelhuis en 80 arbeiderswoningen op een vrij terrein aan den 
Schellerweg. 

DONDEBDAti 20 D E C E H B E B . 
Amersfoort. 8 uur. De arobitect Herm. Kroes namens den 

hetr O. van Dorsten in café de Arend: bet amoveeren van perc. 
wijk F no. 233, staande aau de Krommestraat en bet aldaar bouwen 
van een winkelhui» met bovenwoning eu werkplaats. 

Haarlem, l i uur. Het ministerie van waterstaat, hatdel en 
nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: bet maken 
van steenbergplaatsen langs de haven op Vlieland, behoorende 
tot de zeewerken iu Noordbolland, begr. f 3499. 

Middelburg, 1.30 uur. Het polderbestuur van Walcheren aan 
bet polderhuis in de Abdij: lo. bet maken van twee nieuwe paal
hoofden tutscheu de dijkpalen 6 rn 8 voor den Westkapelscben 
Zeedijk; 2o. het bestorten vau der onderzeeacbeo oever tusschen 
de dijkpalen 33 en 36 aan de Zuidwatering. 1 

Ondega (Fr.) Kerkvoogden vau Oudega (Hemelumer Odephaert 
en Noord wolde: bet amoveeren der oude pastore, bet uitgraven 
en aanplempen van een bouwterrein en het daar ter plaatae 
opbouwen van eene nieuwe paatorie. 

Utrecht. 10 uur. De genie op het bureel van den eerstaanw.-
iogenieur op Damlust: bel maken van de gemetselde onderbouwen 
van twee ijzeren loodsen achter de lunetten I en III op de Hou-
tenacbe Vlakte met bijkomende werken, als verbetering van 
ondergeschikt belang van werken in de Nieuwe Hollaudscbe 
Waterlinie onder hel beheer der genie aldaar, begr. f 3150. 

Woesp (N.H.) 12 uur. Het bestuur van den Gemeenschapspolder 
onder Weesp iu bet botel de Roskam s bet éénjarig onderhoud 
van twee wiudvijzeimolena en annexe werken-, het doen van repa
ration aan eu het vernieuwen van scboeiiogwerkeo langs aen 
Stammerdijk; het leveren en slechten van klei, grove harde puin 
eu gewasschen grind; het maken van circa 800 strekkende M . 
bestrating voor een paardenspoor op den Stammerdijk. 

Zaandam. I uur. Dijkgraaf en heemraden van den polier 
Westzaan en eene Commissie uit het Gemeentebestuur van Koog 
aau de Zaan, in bet koffiehuis Neuf.- bet eenjarig onderhoud van 
de Bantluizen en aanboorigheden. 

VRIJDAG 81 D E C E H B E B . 
Middelburg. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan het gebouw van bet prov. bestuur: het vernieuwen 
van het remmingwerk in de buitenhaven te Wemeldinge, van 
dukdalven in de buitenhaven te Hansweeit en van schotbalken 
voor de kleine sluizen, behoorende tot de werken van het kanaal 
door Zuid.Beveland, begr. f 25.200. 

Z A T E R D A G 28 D E C E H B E B . 
Nienwknik (N.Br.) 11 uur. Het gemeentebestuur: het af breken 

van het bestaand en het bouwen van een nieuw raadhuis, aanw. 
20 Dec. 't inorg. 11 uur. 

BAANDAG 24 D E C E H B E B . 
'S*Uraveuhage. 11.30 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid aan bet gebouw van bet prov. bestuur: het opnemen 
en weder leggen van bestrating, het aanbrengen vaa nieuwe 
kliukerbestrating benevens het vervangen van grindweg door 
klinkerbeatrating op de rijkawegen van Goidscbalzoord naar Nu-
mansdorp en naar 's Gravendeel, in de gemeente Heinenoord, begr. 
f 6325. 

DONDERDAG 27 D E C E H B E B . 
Amsterdam. 10 uur. De majoor eerataanw.-ingen. op het bureel 

der genie: het maken van loodaen op het noordelijk en op bet 
zuidelijk front der stelling van Amsterdam, bilj. inzenden uiterlijk 
26 Dec nam. 3 uur. 

's-Gravenhage. 3 uur. Het ministerie van juatitie: bet onder
houden van en bet uitvoeren vau vernieuwingen en herstellingen 
aan: het paleis van juatitie, het kantougereebtagebouw en het 
buis van bewaring te Amaterdam en de atrafgevangenia te Nieuwer-
Amatel (bestek no. 43); het rechtagebouw en het buia van bewaring 
te Haarlem, bet reohtagebouw en de atrafgevangenia te Alkmaar 
en het rechtagebouw en het buia vau bewaring te Hoorn (beatek 
no. 43); bet rechtagebouw en bet buis van bewaring te Middeiburg, 
bet reohtagebouw en bet buia van bewaring te Zierikzee eu de 
atrafgevangeuia te Goes (beatek no. 44); bet paleia van juatitie 
en de gevangenissen te 's Hertogesboaeb, bet rechtagebouw, het 
huis van bewaring en de atrafgevangenia te Breda en het rechta
gebouw en bet buia van bewaring te Eindhoven (beatek no. 45); 
bet rechtagebouw en het huis van bewaring te Maastricht en het 
rechtagebouw en het huis van bewaring te Roermond (beatek no. 
46); het rijkaopvoedingagesticht te Doetinchein (beatek no. 47). 
Aanw. sal worden gehouden: voor de gebouwen te Hoorn, 19 
Dec, nam. 1 uur, aanvangende bij bet rechtagebouw: voor de 
strafgevangenis te Nieuwer-Amatel, 30 Dec, nam. 3 uur; voor 
de gebouwen te Haarlem, Goes en Eindhoven, 31 Dec, en wej 
te Haarlem, 'a morg. 9 uur, aanvangende bij het rechtagebouw; 
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te Eindhoven, nam. 1.30 uur, aanvangende bij Uet recbtsgebouw 
e n te Goes, nam 1 30 uur.; voor tie gebouwen te Amsterdam, 
Alkmaar, Middelburg, Zierikzee. Breda,'* Hertogenbosch, Roermond, 

Maastricht en Doetincbem. 2i Deo. en wel le Amsterdam en te 
's Hertogenbosb, 'smorg. 9 uur, aanvangende bij het paleis van 
justitie; te Alkmaar, Zierikzee, Breda, Roermond en Maastricht, 
'smorg. 9 uur, aanvangende bij bet recbtsgebouw; te Doetincbem 
'smorg. 9 uur en te Middelburg, 'smorg. 9.30 uur, aanvangende 
bij bet rechtsgebouw. 

Gouda. 19.30 uur. Dijkgraaf eu heemraden vau den Zsidplas 
polder in de Zalm • het uitvoeren van vernieuwingen en reparation 
aan, benevens bet onderhouden van de machinegeboawen, woningen, 
sluizen, trugger., duikers, scberiuiren en verdere kunstwerken des 
polders, van 1 Jan. 1895 tot 31 Dec. 180S, in 3 perc. eu 
diverse massa's. 

Haarlem. 11 uur. Uet ministerie van wa'erstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van liet prov. bnstuur: het voltooien 
vau de beide toeleidingskanalen aan weerszijden van de in aanbouw 
zijnde schutsluis te Uinuiden, met inbegiip van de daarbij behoo
rende bekleediugen e i bestrat:ngen, behoorende lol de aitbreidiog 
der sluis- en havenwerken aldaar, begr. f 913.000. 

Stad Doetincbem. 3 uur. Het gemeentebestuur, ten raadbuize: 
het bouwen van een school voor 288 kinderen, verleeld in 6 
lokalen, bergplaatsen voor bovenkleeding, gangen, enz. 

VK1JDAU 2 8 DECEMBER. 
Arnhem. 2 aur. De direeteur der gemeente-gasfabriek aldaar : 

lo. de levering van magazijtgoederen, in II peic. beooodigd 
gedurende hel dienstjaar 1895; io het onderbonden d-r fabrieks
gebouwen enz., gedurende her. dienstjaar 1895, berg. f3215, aan», 
voor So. 24 Dec. 'smorg. • 11 uur. 

Middelburg:. 11 uur. Het ministerie van waters'.aat, bandel 
en nijverheid, aan bet gebouw vao het prov. bestuur: het herstellen 
en verwisselen van ijzeren sluisdeuren van de groote schutsluis 
van het kanaal door Walcheren te Vlissingen en van de groote 
schutsluis van bet kanaal d*,or Zuid-Beveland te Hansweert, begr. 
f 36.81-0. 

Middelburg:. 11 aur. Het ministerie van waterstaat, handel 
eu nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: bet maken 
van eene ijzeren drijvende aanlegplaats met toeleidende brug en 
verder toebebooren, ten behoeve van de verbe'eriug van de haven 
te Breskeas, behoorende tot dd havenwerken in de prov. Zeeland, 
oegr. f 83.8"0. 

ZATERDAtt 8» DECEMBER. 
's-Uruveubiige. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, bandel 

en nijverheid: bet onderhoud en herstel vau de landsgebouwen 
gedurende i895, begr. f 41 739. 

Utrecht. 2 uur. Hel ministerie van waterstaat, bandel eo 
nijverheid, aan het gebouw vau bet prov. bestuur: bet leveren en 
aaubrengeo van lolkleppen, windwerken en bijbehoorende ijzerwerken 
aan de stormdeuren der Koniugiunesluis te Vreeswijk en bet maken 
van 'niichtiog'-u tot het lichten van scbotbnlken aan deze schut
sluis eu axu die beneden Utrecht, begr. f 8000. 

AFLOOP VAN JARBESTEOIHGEN. 
Amsterdam, liet bouwen eener vaste brug over de Bilderdijks-

gracht eo van steenen walmuren langs die gracht. Laagste II. J. 
Meekers aldaar voor f 38.938. 

Amsterdam. Het doeu van eenige werken aau Barak 11. Laagste 
ja. T. Sleeswijk aldaar voor f 6175. 

Amsterdam. Het wijzigen eu maken van aardewerken voor het 
fort iu den Botshol. Laagste Pb. Kriekaart aldaar voor f 26.900. 

Amsterdam. Het bouwen vau woningen voor gehuwde militairen 
eu het maken van afsluitingen te Muiden. Laagste W. Voskuil 
aldaar voor f 7i>86. 

Amersfoort. Het bouwen van een confectiemagazijn met woonhuis 
aan de Langestraat aldaai. Laagste W. van Achterberg aldaar 
voor i 898'i, gegucd. 

Breda. Het leveren van kazernemeubelen onder bet bebeer der 
genie aldaar. Laagste C. van Doogeu aldaar voor f 807. 

Ermelo. Het bouwen van een heerenpaviljoen voor onrustige 
krankzinnigen le en 2e klasse eo bet vergrooten van een dames-
paviljoen op bet landgoed Veldwijk te Ermelo. laagste D. van 
Munching te Harderwijk voor f 23.608, nog niet gegund. 

's-Hruveuhage. Het vernieuwen van een walmiiu' langs ren 
gedeelte van den Zwarieweg en het manen tan een walbekleeding 
langs eeu gedeelte van de Haringkade. Laagste v0or deu Zwarte-

weg O. v. d. Drift aldaar voor f 5430; voor de Haringkade J. H. 
d-. Swart en Zn. aldaar voor f 3446; voor massa dezelfde voor 
f 8089. 

's-t«mveiiliago. Het inrichten van eenige perceelen int post
en telegraafkantoor te Maastricht. Laagste'Z. C. Kleinte Maas
tricht voog f 19.325. 

's-tiruvenhage. Het maken en stellen van deu ijzeren boveobonw 
voor de brug bij Heesbeeu. Laagste Sooiété Anonyme de Con
struction la Metallurgique te Brussel voor f 397.935. 

Haarlem. Het onderhoud der haven beoosten het Oude Schild 
op Texel, dieust 1895—1897. Laagste D. de Vries te Helder 
voor f 7049. 

Haarlem. Het stellen vao meerpalen en bet maken van roeiboot
steigertjes langs het Noordzeekauaal, dienst 1894. Laagste S. 
Schoonboom te Den Haag voor f 3581. 

Leeuwarden. Het driejarig onderhoud van de havenwerken te 
Harlingen eo Makkum c. a. in Friesland. Laagste F. J. Scbaafsma 
te Harlingen voor f 15.890. 

Middelburg. Het onderhoud tan de rijkszeeweringen ea 
havenwerken te Vlissingen en Veere, gedurende 1895, 1896 eu 
1897, iu S perc. Laagste voor perc. 1 J. van den Hoek aldaar 
voor f 8130- voor perc 2 C. de Wilde Az. te Kattendijke voor 
f 3640. 

Stryen. Het amoveeren der oude en in dezelfs plaats leveren 
en stellen der nieuwe poortec voor de balansbrog over de schut
sluis te Stiijensas. Laagste O. Blijdorp te Strijensas voor f 845. 
gegund. 

Terneuzen. Het houwen van een woon- en winkelhuis. Laagste 
M. D. de Puiter voor f 4797. 

Utrecht. Het maken van drie seinhuizen op het statiou Amsterdam 
W. P. Laagste H. J. Nederborst te Gouda voor f 19.936. 

Utrecht. Hit bauwen van een woonhuis aan de Ramstraat 
aldaar. Laagste G. Rijksen te Utrecht voor f 13.990. 

Utrecht. Het bouweu van eene zwem- en badinrichting, c. a., 
benevens bet aanleggen eer.er Wielerbaan op bet sportterrein 
aan de Meentstroom nabij bet park het Hooge Land aldaar. 
Laagste E. Scheepbouwer aldaar voor f 17.920. 

Woensel. Het bouweu van 9 woonhuizen aan den Bosohdijk. 
Laagste J. Mutsaarts aldaar voor f 1430, gegund. 

A D V E R T E N T I E I\. 
DE GROEVEN 

VAN 

/ M EU RIN 
te Anderiiach a/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (8) 

la Andernachsche Tras 
en Trassteen 

op - i i c i i n - i c L i UI verder: 

DRIJF- of Z W E M S T E E N ; I V -

V A G R O T S T E EN beste en goedkoop

ste SIERSTEE.N voor Tuinen,Terrassen, 

Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & Z00W te Maassluis. 

O M E B O U W M A T E R I A L E N , 
beschreven door 

•T. A.m v e i I T d o x * K l o e s , 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PU IJS: Compleet ingenaaid f18.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

B E O O R D E E L I N G I v 
. . . . daarbij in gebruik, prijzen, kortom alles wat met de industrie in verband staat 

en geeft het 't meest volledige tot op heden (Vademecum der Bouwvakken. 

. . . . Wij durven dit werk dan ook gerust aau allen, die iets met het bouwvak hebben 
uit te staan, aanbevelen. Allen zullen er ongetwijfeld nut uit trekken 

(Algemeen Nederlandsen Advertentieblad.) 

Verkrijgbaar bfl H . A. KRAMERS 
A ZOON. Boekhandel, Rotterdam, 

ut mm 
IN DB 

W e s t e r s c h e Architectuur. 
DOOR 

HENRI EVERS. 

Prijs . . . . ƒ 1.— 
Chemisch bereide 

V E R F 
Deze O L I E V E R F is « e l i r H 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 e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK,,KRAAIJENBURG", 
(70) Rijswijk (Z.-II.) 

MAN N HEIMER 

Portland-Cement-Fabriek 
FABRIEK 

M A N N H E I M , I 

FABRIEK 
IN 

li M . i in / . 

Opgericht 

1864. 

LEONARD SLIGCHER, lonnickendam. 

kW 

I I P 
m wm 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
ui tm ii nl (Mirt fabrikaat en Mllljte prijs. (76) 

. : , T r T T T v n T ^ T T T T T r - T T T T T T I T T r ï . n » l -

MSMMES» 

Opgericht f̂ffllLWQOfr 
1801. 
Levert haar beproefd en voortreffelijk 

fabrikaat snel, middel of langzaam bin
dend, onder garantie van de grootste 
bindkracht, gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijks meer dan 450.000 
vaten. 

HOOFD - VERTEGENWOORDIGERS 
voorde Z u i d e l i j k e Provinciën: 

Wed. A. Terkuhie & van Swijndregt 
R o t t e r d a m . 

Voor de N o o r d e l i j k e Provinciën: 

D E BEER & LEHREN, 
A M S T E R D A M , (60) 

H A N D E L A R E N in 

Marmer en Bouwmaterialen. 

J . TAN DER ENDT & ZOONS 
STOOMBOEKDRUKKERIJ, 

T E M A A S S L U I S , 
is er geheel op ingericht om alle soorten 
van D R U K W E R K E N met den meesten 
spoed tot zeer billijke pijzen te leveren 

K O N I N G : B I F - N F A I T . 
*TOGCJ?aiï>lSCJ? .»c]?eTDiscp 

owösraoek^üaTi Toek&lev 
bou o m b e r Idler), VQT\> 
TO&cbiraeolier), evs. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E PRIJZEN. (73) 

S. B R U I G O M , 
A BH HEM. 

A R C H I T B A V E N 
e n L I J S T E N , 

volgens b e s t a a n d of op t e g e v e n 
p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout 
zagerij en Schaverij van 

R. W. ROGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs courant op 

aanvraag gratis. (80) 

L E I I> E >. 

Machine-, Stoomketel-en 
Constructiefabriek. 

S C H E E P S B O U W W E R F 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. ( 7) 

Zware en lichte Smeêwerken, 
A N K E R S , 

IJZEREN KKSTALEN KETTINGEN. 
met certificaat van Lloyd's 

en Bureau Veritas. 
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C A I i l C O M M I II 
„Van Baerle", 

E E N I G E A G E N T E N voor 
\< t l i i l.i II ii <'ii K i i l o n i i n : 

G. M. BOKS fr Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) 

Alle soorten var 

ZISEI 
61) 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J- D. D O M I N I C U S & Só 'HNE. 
te Bemscheid-Vier inghausen ( M i e i n l . ) 

Gevest igd i n 18*22. (35) 
9*W Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wjj U gratis en franco toezenden. 

Groote voorraad 
V A N 

STALEN BALKEN 
in alle courante profielen 
op lengten van f. tot 
12 Mr. , opklim 
mende met 

Wegens 
' liet grootere 

draagvermogen 
kunnen lichtere pro

fielen in staal gebezigd 
worden, waardoor stale* 

bulken voordeeliger in het ge
bruik zijn dan ijzeren balken. 

H. E. OVING Jr., C M * 
74 Haringvliet, R O T T E R D A M . 

I M M M k i / O O ) 
Spiegel- cn Vensterglas. 

ROTTERDAM. 

WOUSSELINJÊTGEKLEURD-, 
Cathedraal-, Maf., Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - , 

W I T - , KRISTAL - , BBOKI en M B L K -

Ci L _ A S . 

O E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 
GKBOGKN UI.AS en D A K P A N N K * . 

Lenzen- en Patrijspoortglazen, 
(67) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

NIEUWE HAVEN N". 39 N.Z., 
Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 

'59) Vraag dessins ens. 

IR 
HeereiiKraeht 583, 

AMSTERDAM, 
hebben steeds voorhanden 

NORMAAL 

S I M J Z K M I H S . 
Deze worden hier geheel compleet en 

gangbaar in liftschachtgeraamte gemon
teerd afgeleverd. 

Talrijke Referenties. 

PORTLAND CEMENT, 
„JOSSON d- C o . " 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. B R A A T , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTKHOAM, Nieuwehaven No. 1 1 8 , 
„ AMSTBKDAM, A . E . B R A A T .Fokkt-

Simomstraat 74. (66) 
O E N E D E R L A N D S C H E 

Caoutchouc en Guta Percha Fabriek 
„ S I 1 V T J O R I S " 

B A K K E R * Z O O N , - R i d d e r k e r k , 
v e r v a a r d i g t a l l e s o o r t e n V E R P A K K I N G , K L E P P E N en B L A D E N 
voor Stoom-, Water- en andere Machines, ZUIG-, PERS- en STOOMPIJPEN, 
VELOCIPEDE-, RIJTUIG-, BILJART- en LINTZAAGBANDEN, TRAMBUFFERS, 
PAARDENHOEF-BUFFERS en RANDEN, M A T T E N (in verschillende soorten) 
met naam en op maat, HOSPITAALDOEK, om kinder- en ziekbedden rein te 
houden, TOCHTBAND voor deuren en ramen. 

R e p a r e e r t en f a b r i c e e r t WRINGROLLEN, enz. enz. B e k r o o n d 
met Zilver, te Amsterdam 1 8 8 3 , en door de Maatschappij ter bevor
dering van Nijverheid 1885 . (38) 

Mi 

Tweede Jaargang No. 51. Zaterdag 22 December 1894. 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A.iwrti-iiilën ia dit bied kosten vsn 1—6 regels 
60 eentt, iedere regel meer 10 cent». Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgeven i 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

A l l . n.1 venenden in ARCHITECTURA opgenomen 
worden gratis geplaatst ia DE AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Metaelaan, Machinisten, Smedas, 
Ververs, en». 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

P R A A T J E S O V E R O N D E R W I J S E N 

O P L E I D I N G . 

Het stuk, waarop de brief van den Ingenieur A . HUKT in 
ons No. van 1 December j.1. doelt, is eene voordracht van Prof. 
A D . ERNST, onlangs in eene vergadering des „ Vereins Deutscher 
Ingenieure" gehouden. Zij heefr betrekking op de opleiding 
van werktuigkundige ingenieurs, en meer in het bijzonder 
de strekking om de noodzakelijkheid te betoogen van het 
oprichten van Machinebouw-Laboratoriën aan de Polytech
nische scholen, ten dienste van het practische onderwys. 

Het onderwerp valt eenigerniate buiten het kader van dit 
blad en bet stuk is ook veel te lang om het in zyn geheel 
over te nemen, duch het verdient zeer de aandacht der 
belanghebbenden en het is my aangenaam het hier te kunnen 
vermelden, als een opmerkelyk en gunstig teeken des tyds. 
Als zoodanig acht ik het niet ongepast er eenige beschou
wingen aan te wyden. 

't Was niet zonder schroom, dat ik nu ruim twaalf 
jaren geleden eene wereld binnentrad, die in ij tot dusver 
geheel vreen.d was, eene wereld van „geleerden". Ten einde 
eenigszins thnis te geraken in de taak, die my wachtte, 
moest ik wel oogen en ooren zooveel mogelyk den kost 
geven. Onwillekeurig begon ik langzamerhand op te merken, 
dat 't ook hier niet alles goud is wat er blinkt, hoe ook 
hier, naast ware, boven allen lof verheven verdienste, opper
vlakkigheid, kleinzieligheid eu kinderachtige nayver den 
scepter zwaaien. Meermalen vroeg ik mij zelf af, is 
dit nu die opleiding, waarvan ik in vroegere jaren 
zoo gaarne iiiyu deel zou gehad hebben ? Is dit 
nu de manier waarop bouwmeesters gevormd behooren 
te worden? Ik heb jaren laug geschroomd my er over uit 
te laten, denkende aan eigen onbevoegdheid, als vreemdeling 
in onderwijszaken. Soms werd het my wel eens wat erg, 
zoo b.v., als ik van een hoog geplaatst onderwijsman de 
uitspraak vernam: „Mathesis is eigenlyk het eenig verstan
dige wat men aan de P. S. leert; het andere kan men zich 
later wel eigen maken, maar deze niet." Of eene van een 
jongmaatje, die de klok had hooren luiden, maar niet wist 
waar de klepel hing: „De ingenieur moet vóór alles een 
man van wetenschap zyn; practyk is de zaak van zyne 
ondergeschikten". 

Zulke meeningen komen er al vroeg in en zy worden 
begunstigd door zekere lieden, die meenen zoodoende de 
wetenschap hoog te houden en het aanzien der school te 
bevorderen. Tegen zulk een stroom op te roeien is voor één 
man een byna hopeloos werk. Zonder krachtige samenwerking 
van meerderen is er niet veel tegen te doen en, waar die 
samenwerking ontbreekt, is de verzoeking groot zich maar 

met den sleur mede te laten dry ven. Doch daarom te meer 
doet het goed, stemmen in andere richting te vernemeu, van 
mannen wier gezag in wetenschappelyken, zoowel als in 
maatschappelyken zin, boven allen twyfel is verheven. 

Aan de rede van Prof. EUNST ontleen ik het volgende: 
„Mathesis en theoretische mechanica vormden in den aan

vang in hoofdzaak den inhoud van het geheele theoretische 
onderricht, en hoe gewichtig en onontbeerlijk beide nog 
beden als grondslagen voor ons (machine-) vak zyn, is toch 
vooral mathesis voor den machine-iugenieur slechts eene 
hulpwetenschap. Nadat de eigenlyke constructie vakken tot 
wetenschappelijke zelfstandigheid zyn opgegroeid en men 
beter dan voorheen kan overzien, in hoever wy nit de ma
thematische hulpwetenschappen voor ons theoretisch en 
practisch rekenen nut. kunnen trekken, moest vooral daar 
het mes in gezet worden, om de ver over de grenzen van 
het noodzakelijke uitgebreide leerstof te beperken, want 
wij w i l l e n en z u l l e n c o n s t r u c t e u r s en in dus-
t r i e e l e n , geene m a t k e m a t i k e r s vo rmen en 
moeten v o o r a l de v o o r n a a m s t e a f d e e l i n g e n 
der e i g e n l i j k e v a k s t u d i e naa r behoo ren voor 
oogen houden." 

„De omvang, waarin mathesis wordt behandeld, gaat ten 
deele verder dan die, welke de meest uitstekende, zuiver 
theoretische beoefenaren van ons vak aanwenden, en — 
geheel afgezien van de groote massa der degelyke en in de 
vakwetenschap op de hoogte van i'en tyd staande middel
mannen — aanmeikelyk verder dan overeenkomt met de 
behoeften van de uitstekendste practische ingenieurs, wier 
verrichtingen ook op wetenschappelijk gebied tot de ge
wichtigste behooren, die ooit aan het licht zyn gekomen." 

„M. H. Ik ben overtuigd, dat ik slechts van zeer weinigen 
een bevestigend antwoord zou krygen, als ik hier iu deze 
zaal in rondvraag giug brengen of gy na uw studietyd 
ooit nog elliptische function of Eulersche integralen benut
tigd hebt of ook zelfs ooit in het geval gekomen zijt van 
ze te kunnen benuttigen." 

„Maar al mocht dit ook by uitzondering zyn voorgeko
men, dan stelt dit een zoo buitengewoon, aanhoudend zich 
sterk bezig houden met de zuivere mathesis op den voor
grond, dat het my niet gerechtvaardigd toeschijnt om ter 
wille van enkelen aan eene hulpwetenschap zulk eene uit
gebreide plaats in het gewone studieplan in te ruimen, 
wanneer ons van alle kanten meer dringende eischen worden 
gesteld. Het valt b.v. geene medische faculteit in aan 
de matheraatisch-natuurwetenschappely'ke voorbereiding der 
artsen den maatstaf te stellen, die dan te rechtvaardigea 
zou zyn, als men van voren af aan rekening wilde houden 
met de mogelijkheid, dat eenigen van hen zich later naar 
het gebied der physiologische onderzoekingen wenden. Ik 



402 A R C H I T E C T U R A . 22 December 1894. 

aarzel niet als leeraar eener Hoogeschool uit te spreken, 
dat ik' zonder nadeel voor de wetenschappelijke verrich
tingen op het gebied van het raachine-ingenieurswezen eene 
beperking der mathesis in het verplichte gedeelte van het 
studieplan, tot de beginselen der hiogere mathesis met 
inbegrip van de partiëele differentiaal-vergelijkingen voor 
dringend gewenscht hond en dat ik alles wat verder gaat, 
verwezen zou willen zien naar een bijzonder college, waar
van de inhoud niet meer in het examen-programma wordt 
opgenomen. Dan blijft zonder overlading van het normale 
verloop der opleiding ook voor diegenen voldoende gezorgd, 
die door hun byzonderen aanleg en neiging nit de voltooiing 
hunner studiën naar den mathematischen kant voor hunne 
toekomst nut hopen te trekken'' 

„Wel verre daarvan, dat ik mij met betrekking tot den 
omvang en de behandeling onzer wetenschap zon stellen 
op het standpunt der naakte nattigheid, leiden mijne erva
ringen mij toch daarheen, dat wy' op geen onderdeel van 
de organisatie onzer scholen de gemiddelde aanleg en ver 
mogens van de studeerende jeitsrd nit het oog mogen ver
liezen. Daar de stof zich voortdui end ophoopt, ontstaat voor 
eiken leeraar op zich zelf de taak, zich in zijn onderwijs
gebied zoove.d mogelijk te coucentreeren en zich, ondanks 
alle vrijheid in het onderwijs in de verplichte vakken, te 
schikken naar de algemeene behoeften. Sneller dan op ander 
gebied verliest bij ons wat heden nog nieuw en belangrijk 
is zijne waarde van bestaan en heeft na korten tyd alleen 
nog waarde als bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis". 

„Bfi ons is er nog meer dan aan de universiteiten reden 
om aaneengeschakelde voordrachten van geschiedkundigen of 
wijsgeerigen aard, alsmede geleerde studiën over speciale 
vraagstukken, die niet bepaald tot het afgeronde geheel der 
vakstudie behooren, te verwijzen naar afzonderlijke colleges 
en ze over te laten aan de vrije keus der overmaat van 
arbeidskracht, zonder de massa der studeerenden met den 
geheelen overvloed van het geleerde weten vol te proppen. 
De veelzijdigheid van het vak. het onvermijdelijke rekening 
houden met de omvangrijke wetgeving op het bedrijf en de 
noodzakelijkheid van de beoefening der vreemde moderne 
talen voor het indnstrieele wereldverkeer beschermen ons 
toereikend tegen eenzijdige beperking tot nooddruftige 
broodstudie." 

„Wanneer ik de leerstof van het officieele vakstudieplan 
voor de theoretische vakken zooveel mogelijk wensch ineen 
te dringen, om naast het oude voor het onontbeerlijke 
nieuwe plaats te winnen, zonder leeraar en studenten te 
overladen, omdat wy' ons toch niet enkel tot de vakstudie 
knnnen beperken, zoo zou ik toch de gelegenheid om met 
de studie verder te gaan dan dit eindpunt geenszins van 
onze technische hoogescholen verbannen willen zien. Maar 
het moest, als voren reeds gezegd, aan de vrjje keus van 
den leeraar zoowel als van den leerling overgelaten blyven, 
nadat in het onverinydelyk noodige is voorzien." 

„Leerstellige theorie en boekenwetenschap kunnen voor den 
ingenieur niet de plaats innemen van ontbrekende eigen 
aanschouwing en practisch kunnen." 

„ V o o r ons ge ld t in zyn v o l l e n omvang het 
oude woord: Probeeren gaat boven s tudeeren; 
t r o u w e n s moet men om met z e k e r h e i d en goed 
b e g r i p te probeeren , met s c h e r p z i n n i g h e i d 
studeeren." 

Aan het slot van zyne voordracht heeft Prof. ERNST een 
aantal uitvoerige aanhalingen van bekende ambtgenooten en 
vakmannen doen afdrukken, alle van de laatste jaren, 
waaruit blykt hoe in Duitschland meer en meer de over
tuiging veld wint, dat het mathematisch onderwy's aan de poly

technische scholen binnen zekere perken behoort terug gedron
gen te worden, ten einde meer ruimte te verschaffen aan de be
oefening der technische vakken. Tot hen, die zich in dezen zin 
hebben uitgelaten, behooren de hoogleeraren RIEDLEB, SI.ABY 
en HARTMANN te Uerly'n en F E A N K te Hannover. In het Zeitschr. 
des Vereins Deutsc'ter In /enieure is er in den laatsten tyd 
meermalen op gewezen. In eene der daarop betrekking heb
bende citaten wirdt ook van het „misbruik" (Unfug) melding 
gemaakt om natuur- en wertuigkunde enz. (Physik, Mechanik) 
in mathematischen zin op te vatten en te behandelen. Verder 
wordt er herhaaldelijk op Amerika gewezen, waar er van 
het wetenschappelijk deel van de technische opleiding weinig, 
wellicht te weinig werk wordt gemaakt, en waar niettemin 
of misschien ook juist daarom de industrie altyd en altyd 
weer met nieuwe vindingen wordt verry'kt, die haar weg 
door de geheele werel 1 vinden. Het zou te veel ruimte 
eischen dit alles hier woordelijk terug te geven, doch ik 
kan niet nalaten het slot der verhandeling hier nog af te 
schrijven. Het bevat de volgende woorden, door Prof. C. B A C H 
geuit, toen hy' in 1878 de betrekking van fabrieksdirecteur 
met die van hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool 
te Stuttgart ging verwisselen. 

„Ik heb het bewustzijn, dat ik met my zelf, over dat 
wat de te vormen ingenieurs noodig hebben, door eigen 
aanschouwing en ondervinding tot klaarheid ben gekomen, 
iu het bijzonder ook daarover, dat het te doen is om het 
aankweeken van zelfstandig denkende en zelfstandig schep
pende beroepsgenooten en niet om liet opleiden van geleerden." 

Waar, zooals in Duitschland, van alle kanten stemmen 
opgaan tegen het opvoeren der hulpwetenschappen ten koste 
van het eigenlijke vakonderwijs, wordt de kans groot voor 
eene betere regeling. Ten onzent zal, naar het my' toeschijnt, 
die kans nog zeer lang uiterst gering blyven. De bestaande 
regeling van het beheer der Polytechnische school sluit 
dit m. i. in zich v. o. K . 

R O E S T W E R E N D E B E D E K K I N G E N VOOR 
IJZER E N S T A A L . (*) 

De bescherming van yzer en staal als constructie-materiaal 
en kunstwerk tegen de invretende werking der atmosfeer, 
zoowel als tegen lucht, die door allerlei takken van industrie 
met rook en gassen is verontreinigd, en het feit dat de 
gebruikelijke bedekking met verf, ook dan als zy' telkens 
vernieuwd wordt, zoo onvoldoende is om spoedig aantasting 
te voorkomen, heett reeds lang de aandacht getrokken van 
uitvinders en proefnemers, zoowel als van vele scheikundigen 
en beoefenaren der wetenschap. 

Laatstgenoemden, toegerust met al de hulpmiddelen van 
wel ingerichte laboratoriën, zyn weinig of niet verder gekomen 
dan de minder begunstigde proefnemers, die hunne denk
beelden op goed geluk ten uitvoer brachten, hoewel, wanneer 
eenmaal de daad of de manier is bekend geworden, de 
geleerde in staat is de doelmatigheid daarvan met bewyzen 
aan te toonen. 

Het Bower-Barflf-proces, dat zich iu Engeland omstreeks 
het jaar 1875 heeft ontwikkeld, bestaat daarin dat de voor
werpen de deklaag verkrygen in een moffel, die tot ongeveer 
1000° Fahrenheit (538° Celsius) is verbit, en dat, wanneer 
zy dezen hittegraad bereikt hebben, 't zy' door den moffel 
van buiteu te stoken, 't zy door er bereid gas of verbran-
dingsproucten doorheen te voeren en de voorwerpen in 
onmiddellijke aanraking daarmede te brengen, 't zy door 
beide methoden gelijktijdig in toepassing te brengen, stoom 
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(*) Uittreksel van eene verhandeling aangeboden aan de „ A m -
Soc. ol Mech. Engineers" door M. P, Woon. Juni 1891 en mede. 
gedeeld door Indut/riet and Iron. 

wordt aangevoerd, die tot de vorengenoemde hooge tempe
ratuur oververhit is; daardoor begint zich onmiddellijk magne
tisch oxyde op het ijzer te vormen. De hitte van den moffel 
ontleedt den stoom en maakt waterstof vry, die benuttigd wordt 
om de hitte van den moffel te onderhouden, terwyl de zuur
stof zich met het yzer vereenigt en daarmede magnetisch 

t oxyde (Fe 30 4) vormt. De bewerking duurt 5 tot 20 uren 
naar gelang van de grootte der voorwerpen en de dikte der 
deklaag, die verlangd wordt en van

 ljtn0 tot */,„ inch (0.25 
tot 2.5 mM.; verschilt; zy kan bijna onbepaald worden 
vergroot, zoodat ijzer van matige dikte geheel en al in 
oxyde veranderd kan worden. De kleur van het aldus ge
vormde magnetische oxyde is donker blauw-zwart; de bedek
king is standvastig, doch als zy' doorbroken word} door 
boren, knippen of werktuigelijke beschadiging, roest het 
ontbloote oppervlak van het ijzer sneller dan dat van 
onbeschermde voorwerpen. 

De hooge hitte en het afwisselende karakter van het 
proces werken verwoestend op de retorten of moffels en de 
toepassing ervan op scherp gereedschap is uit den aard der 
zaak uitgesloten De aanwending ervan op vuurwapenen, 
ter vervanging van het gebruikelijke blauw of bruin bijten 
met zuren, had weinig succes, daar er te veel zorg moest 
worden besteed om het springen of vervormen der loopen 
te voorkomen en den neerslag eruit te verwijderen, hoewel 
het tot zekere hoogte bruikbaar bleek op hulpstukken 
voor vuurwapenen. Voorwerpen, die zich tydens het proces 
verwrongen hebben, kunnen op nieuw tot zwak roode of 
mindere hitte verhit en gericht worden, zonder dat de 
deklaag eronder lydt. Het proces doet de ijzeren of stalen 
voorwerpen in hardheid achteruitgaan, niet enkel doordat 
er eene zekere hoeveelheid materiaal door tot raetaaloxyde 
of metalloide is gemaakt, maar ook — en dit vooral by 
smeedijzer — door het uitbranden van de kool door het 
langdurig verhitten, waardoor ontstaat wat walsers en smeden 
„droog yzer" noemen. 

Nog een bezwaar is verbonden aan de toepassiug der behan
deling van constructiewerk, dat met klinknagels aan elkaar ver
bonden is; de hitte namelijk, die noodzakelijk is om het oxyde te 
doen ontstaan, maakt dat de klinknagels los gaan zitten. 
Wanneer het werk na de oxydatie iu elkaar geklonken 
wordt, blyven de klinknagels van de bescherming verstoken 
en wordeu verbindingen met Muntz- of kanon-met aal noodig. 
De elasticiteiis-coëfncienten van het oxyde en het metaal, 
waaruit het is ontstaan, komen elkaar zoo nabij, dat otider-
deelen van spoorwegbruggen en onderstellen van spoorwagens 
op den langen duur betrekkelijk volkomen bestand blyven 
tegen den invloed van drukkende, trekkende en trillende 
krachten. Toegepast op pijpen en ander ijzerwerk in aanra
king met mynwater, zwavelhoudende of zure vochten en 
zeewater, verleent het daaraan het weerstandsvermogen tegen 
snelle aantasting, waarnaar door hen, die met deze vloei
stoffen te doen hebben, zoolang verlangd is. De gegevens 
omtrent de kosten der uitvoering van het proces zyn zeer 
onvolledig. Zy hangen grootendeels af van de afmetingen 
der voorwerpen, de verlangde diepte van doordringing, het 
al of niet voortdurend in bedrijf zyn van den oven of moffel; 
maar het kan per gewichts- of vlakte-eenheid niet anders 
dan duur zyn, door de hooge mate van technische vaardig
heid en zorgvuldigheid, die voor de uitvoering ervan ver-
eischt worden, buiten en behalve de kosten van het over
verhitten van den stoom tot 1 0 0 0 ° F . ( 5 3 8 ° C.) 

Geen van degenen, die van dit proces hebben gebruik 
gemaakt, schynt zyne methode om stoom te overhitten te 
durven aanbevelen. De bekend geworden kosten wisselen 
af van 5 tot 20 dollars per ton (f. 12.53 tot 50.12 per 
1000 KG.) behandelde artikelen, maar er zyn verschillende 
omstandigheden, die de kosten der bescherming door dit 

proces aangebracht, tot boven de gegeven cyfers verhoogen. 
De hoeveelheid stoom benoodigd, wanneer zy' enkel wordt 
verbruikt om het oxydeeren element dat zij bevat en voor 
deklagen van matige dikte, is bepaald als volgt: voor elk 
pond avoirdupois (0.4535 KW.) vermeerdering in gewicht 
van ijzer, dat geoxydeerd is om magnetisch oxyde te vormen, 
worden 232.9 kubieke voeten (6.595 M:') waterstof, wegende 
2 pond, vrijgemaakt d.i. 3 pond of 75 kubieke voeten stoom 
van eene spanning van 1 atmosfeer of iets daarboven, (f) 

Het bovenstaande is de theoretische hoeveelheid stoom, 
benoodigd om de zuurstof te verschaffen; in de practyk 
ging er, om het doel te bereiken, 25 tot 3 3 ° / 0 meer door 
deu oververhitter en den moffel. Indien 1000 vierkante voeten 
oppervlak niet dikker dan * / 6 4 inch (0.4 mM.) geoxydeerd wer
den, wat overeenkomt met 625 pond magnetisch oxyde, zouden er 
ten minste 2500 pond of 62500 voet'1 stoom benoodigd 
zyn, te leveren iu zes uren of ongeveer 17 paardekracht 
per uur. 

De octrooien voor dit proces hebben, zoo zy' niet 
vervallen zyn door het verstrijken van den tyd of door 
bepalingen betreffende het niet uitvoeren in buiteiilandsche 
octrooiwetten, geriuge waarde meer, tenzy' iu bijzondere 
gevallen van nieuwere verbeteringen door uitvinders, waarvan 
er een by de Am. society of Mech. Engineers aanhangig is; 
het is van belang te weten, dat de toepassing van dit laatste 
goedkoop en uitvoerbaar zal zyn, omdat deze uitvinding niet 
geoctrooieerd is en de uitvinder haar door openbaarmaking 
tot publiek eigendom heeft gemaakt. 

Volgens deze methode wordt aau het afgewerkte opper
vlak van gegoten yzer (*) eene biouskleurige deklaag medege
deeld, die bestand is tegeu mechanische invloeden, zooals 
een slag, zonder dat de deklaag barst of op haar beschermend 
vermogen inbreuk wordt gemaakt. De toestel voor tnigwerk 
euz. bestaat uit een gewonen bak of pot van gegoten yzer, 
diep genoeg om het grootste der te behandelen Voorwerpen 
(b. v. een geweerloop overeind gezet) te bergen en wijd ge
noeg om er een dozijn of meer geweerloopen (') in te plaatsen, 
opgesteld in eeu beweegbaar rek, teneinde ze in een 
bad van gesmolten salpeter met een klein gehalte mangaan-
peroxyde op en neer te kunnen bewegen. Een steenen fornuis 
is rondom den salpeterpot opgemetseld en een kolenvuur 
onderhoudt de hitte van het mengsel, dat heet genoeg 
is om eene laag zaagsel op zyne oppervlakte te doen ontvlammen 
en blyven branden, d. i ongeveer 650" F :3:>2" C). De 
voorwerpen worden, na gepolyst, maar niet gebrand of golfs
gewijze geglansd te zyn, eenvoudig ingedompeld en in het 
bad eenigen tyd op en neer bewogen, totdat zy de verlangde 
kleur hebben bereikt, wat men nagaat door ze eruit te 
lichten en weer onder te dompelen, totdat de kleur goed is; 
dan neemt men ze eruit, laat ze in de open lucht afkoelen 
tot ongeveer de temperatuur van kokmd water, dompelt ze 
in heet water om het salpeter te verwijderen en vervolgens 
in een bad vau spermaceti-olie om het proces te voltooien. 

Het salpeter moet geraffineerd zyn, daar dat uit den 
handel geen gelijkmatige uitkomsten geeft. Voorwerpen, die 
by de eerste behandeling niet de gewenschte kleur aannemen 
of die er streperig of vlekkerig uitzien, door de eene of 
andere eigenaardigheid in het metaal, worden voor de tweede 

(f) Deze opgaaf is niet iu orde: 
1 Eng. voet» = 0.28315 xM3. 
232.9 voet" = 6.595 M». 
1 M" waterstof weegt bij 0° en atmosferische spanning (76 cM. 

kwikhoogte) 0.089578 KG. 
Dienovereenkomstig wegen 232.9 voel'1 waterstof geen 9 poud 

avoisdupois of 0.906 KG. maar slechts 0.68 KG. v. i>. K. 
(*) Enkel gegoten ijzer P 
(') Geweerloopen vau gegoten ijzer? 

v. D. K. 
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maal onderhanden genomen, Er moet op gepast worden, dat 
er in het bad geen water, olie, hont of welke verkoolde of 
brandbare stof kome. Het salpeter-mengsel is niet ontplofbaar, 
ook al wordt het in de open lucht uitgegoten, maar in dit 
geval hebben de dampen, die ervan uitgaan, eene verstik
kende en gevaarlijke uitwerking. De eenvoudigheid en goed
koopheid der voor dit proces benoodigde toestellen, de 
besparing in tjjd, werk en materiaal, de gelijkmatigheid van 
het product en de schoone kleur, die ermede verkregen 
worden, maken het tot een belangrijken vooruitgang 
in de industrie. Ik heb nog niet gehoord van de 
toepassing van dit proces op een of ander groot onaf
gewerkt onderdeel van bouwconstructiën, maar zie geene 
reden, waarom het daartoe niet even dienstig zou zy'n als 
voor honderden van kleine artikelen, zooals paardentuigen en 
zadelmakerswerk, in het algemeen van hardgietwerk, smeed
baar gegoten yzer, smeedijzer en klein ijzerwerk, die byna 
overal te koop zyn. 

De nieuwe Bertrand-processen voor het overtrekken met 
magnetisch oxyde en het emailleeren van yzer en koolver
bindingen daarvan (carburets) verdienen onze belangstelling, 
als zynde eenvoudiger en meer afdoende dan het Bower-Barff-
proces; zy zyn klaarblijkelijk gegrond op eene nieuwe ontdek
king in de chemie, die daarop neerkomt dat, wanneer op een 
stalen, smeedijzeren of gegoten ijzeren lichaam, een dun, goed 
aanhechtend vlies van een ander metaal wordt gevormd en 
het voorwerp dan tot 1000° F. (538° C.) wordt verhit en 
blootgesteld aan een stroom van oxydeerend gas, de zuurstof 
door het vlies heendringt, het metaal daarbinnen oxydeert 
en magnetisch oxyde doet ontstaan. De vorming van dit 
oxyde kan onbepaald worden voortgezet; de dikte vermeer
dert naar gelang de oxydeerende stroom blyft aanhouden, 
mits de temperatuur op ongeveer 1000° F. blyft. Het me
talen vlies, dat allereerst wordt aangebracht, verdwijnt op 
de eene of andere duistere manier, doordat het al naar ge
lang van den aard van het metaal met het magnetisch 
oxyde gemengde oxyden vormt of wel vervluchtigt De 
proeven van BKRTKAND om het beste metaal te vinden voor 
het eerste laagje, leidden hem tot de keus van brons (eene 
legeering van koper en tin), dat best voldoet; voor het 
aanbrengen ervan wendt hy electriciteit of natte baden en 
zwavelphenolzuttr aan. 

Op de volgende wyze gaat BKUTKA.NI> te werk. Het 
voorwerp wordt, na terdege schoongemaakt te zyn, gedom
peld in eene oplossing van sulphophenaat van koper en tin, 
waardoor een dun laagje brons op het oppervlak wordt ge
vormd ; daarna onmiddellijk in kond water afgewasschen, in 
zaagsel gedroogd en in den oven gezet. Ka 15 tot 30 
minuten daarin te zyn gebleven, is het voldoende geoxydeerd; 
de dikte der oxyde-laag bedraagt dan 1j10 tot */ft mM.; 
door langer erin te blyven, kan zy' naar believen vergroot 
worden. BKKTRAND wendt een electrischen stroom aan om 
na te gaan of de laag gelijk en voldoende van dikte is. 
De draden, met de polen van eene gewone galvanische 
batterij verbonden, brengen eene schel in beweging als de 
stroom erdoor gaat. Wanneer nu, terwyl de draden met het 
in behandeling zynde voorwerp zyn verbonden, de schel 
luidt, gaat de stroom door, en is de oxydatie onvoldoende; 
is de schel stil, dan heeft de oxyde-laag voldoende dikte 
om het voorwerp te isoleeren en in werkelijkheid te be
schermen. (Wordt vervolgd.) 

B E N Z I N E E N E L E C T R I C I T E I T . 

Het is niet alleen reeds langer bekend, maar ook be
wezen, dat het knetterende geluid, dat in chemische wasch-
inrichtingen meermalen vernomen wordt, bjj de behandeling 
met benzine, zy'n oorsprong vindt in wryvings-electriciteit 
en in verband daarmede meermalen oorsprong is geweest 

van verwoestende branden. Tot nog toe is het niet gelukt 
middelen te vinden om de electriciteit in dit geval af 
te leiden. Nog meer waard is het echter het ontstaan er 
van te voorkomen. Daartoe heeft nu C. F. GÖHKINQ een 
volkomen bruikbaar en afdoend middel gevonden in eene 
soort van in benzine oplosbare zeep, die reeds in de ver
houding van 0.2 "/„ daaraan toegevoegd de electrische 
prikkeling bij het indompelen van wollen- en zyden stoffen, 
die tevoren in heete lucht gedroogd werden in benzine ver
hindert. De reiuigende werking der benzine wordt door het 
toevoegsel niet verminderd, maar nog verhoogd. 

L . SCHUTTE, LANDSBERG & to en M. M. RICHTKB hebben 
dit feit niet alleen bevestigd, maar maken elk voor zich 
aanspraak op de eer van de zeep uitgevonden te hebben. 

(Hannov. Gew. BI.) 
HO U T VERSIE RING DOOR P Y R O T Y P I E . 

In het Hannov. Gew. BI. beschrijft F. BÖTTCHKB eene 
nieuwe wyze van houtversiering, uitgevonden door BEKXHABD 
LÜDWIO, hofschrynwerker te Weetien en door dezen pyrotypie 
genoemd. Zy heeft ten doel door de vervaardiging van relief-
versieringen, die uiterst veel gelijkenis vertoonen met snij
werk, de zoo dikwyls op verkeerde plaatsen aangebrachte 
ornamenten, lijsten en bekrooningen van gips te verdringen 
en een product te leveren, dat in massief hout elk motief 
in de hoogste volkomenheid kan weergeven. 

De uitvoering der pyrotypie of braudtecbniek geschiedt 
onder hoogen druk en sterke hitte en levert door de na
tuurlijke kleur van het hout op den gebranden ondergrond 
eene zeer harmonische, rjjke en oorspronkelijk versiering. 

Om de juiste toepassing dezer techniek aan te toonen 
en de verspreiding ervan te bevorderen heeft LUDWIÜ voor 
zeer billijken pry's eene reeks van voorbeelden uitgegeven. 
Deze afbeeldingen vertoonen zeer schoone kolingen in de 
meest verschillende vormen en grootten: eierstaven, acanthus 
en andere bladeren, meanders, parel- en lauwerstaven, slag-
ljjsten, lisenen en pilasters met schubben, vlechtwerk en 
opgaand ornament, rosetten van de meest verschillende 
teekening, friezen versierd met doorloopende golflijnen en 
palmetten, paneelen met wapens en tropheeën, wy/.erplaten 
voor wandtiurwerken, stoelzittingen en leuningen enz. Geheele 
vertrekken en zalen zyn op zeer werkzame en tevens be
trekkelijk goedkoope wyze te versieren met de producten 
der pyrotypie van Lunwio, waarby gedeeltelijke beschildering 
en vergulding niet uitgesloten zyn. 

E E N E NIE U W E TOEPASSING 
R I E T P L A N K E N . 

V A N 

Eene firma te Heidelberg, de „Hheinische Gipsindustrie", 
heeft de volgende toepassing van rietplanken toegepast, 
speciaal voor zoogenaamd bont-ceinent-daken. In plaats van 
de gewone houten bebording, worden rietplanken op de 
gordingen gespijkerd. Over die rietplanken wordt gips-
beton gegoten, om zoo alles tot eene stevige, dragende massa 
te maken. Daarop wordt na verharding van het gips-beton, 
de bekende asphalt-kitt warm opgestreken, en verder het 
hout-cement op gewone wyze aangebracht. 

Nieuw hierbij is voornamelijk de toepassing van rietplanken 
en gips-beton, want lang reeds was gezocht naar eene doel
matige vervanging der kouten bebording, die, zooals men 
weet, 't zwakke punt is by de hout-cement-daken. De riet
planken zy'n b.v. onbrandbaar en van verstikken, zooals bjj 
hout, is geen sprake. Ook ontstaan geene naden door krimpen, 
zoodat stofnesten uitgesloten zyn. 

De kosten van aanleg mogen misschien iets grooter zyn 
dan by 't aanbrengen van hout, de verkregen voordeelen 
wegen daar echter wel tegen op. 

(1). Bauzeitung.) P. A. S. 
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A A N B E S T E D I N G E N . 

Aantettedinge» worde» slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG 24 D E C E M B E R . 

Dordrecht. 8 uur. De opsichter R. J. Wibbelink ten zijnen 
huize: het bouwen w i n 4 woningen voor den heer P. v. Asperen. 

Haarlem. 10 uur. De genie, op het bureel Kinderhuid c-t: 
het maken van munitieinagazijueu en een gemeensclwpsweg op 
bet Noordwestelijk front der Amsterdamscüe stelling, onder het 
beneer der geoie aldaar iu twee perc, begr. le perc. f 106.500; 
Se perc f 93.400. 

DONDERDAG 27 D E C E M B E B . 

Amsterdam. 10 uur. De majoor eerstaanw.-ingenieur op het 
bureel der genie: bet maken van loodsen op het noordelijk en 
op bet zuidelijk trout der stelling van Amsterdam, begr. I 39.500, 
bilj. inzenden uiterlijk 36 Dec. nam. 3 uur. 

Arnhem. 11 uur. De Arnbemsche wntei leiding-maatschappij, 
ten bareu kantore Bergstraat 19: bet bouwen van eeu bergplaats 
met bovenwoning Dijckstraat Arnhem. 

Assen. 1! uur. Het gemeentebestuur: het ondeibouden vau- en 
het doen van herstellingen enz. aan gemeente-werkec over 1895 
in 4 perc. 

bloes (Zeel.) 3 uur. De architect A. le Clercq, op het slot 
Osteude: het afbreken vau verschillende gebouwen, het bouweu 
van een nieuwe graanschuur en afzonderlijk staande veestal, het 
herbouwen van een bakkeet eu varkenshok, op de hofstede bewoond 
door deu heer I. Verhuist aan den Zanddijk gemeente Kruiniugen. 

's-Uraveuhage. 2 uur. Het gemeentebestuur: 1. bet onderhoud 
van de kachels met toebehooreu in de scholen en in verschillende 
gemeente-gebouwen gedurende iS95; 2. het leveren en inzetten 
van glasruiten iu de scholen en verschillende gemeente-gebouwen 
gedureude 1895; 3. de levering vau steenkolen tea behoeve van 
de verschillende stoomgemalen. 

V R I J D A G 28 D E C E M B E B . 

Arnhem. 11 uur. Het gemeentebestuur: het onderhoud van al 
de brandbluscbmiddelen vnu de gemeente Arnhem zoowel het in 
dieust zijnde als bel reserve materieel zonder bijleveriug vau 
materialen voor drie jaren, aanw. op 24 Dec. te 9 uur te beginnen 
aan het Nieuwe plein. 

Amsterdam. 10 uur. De genie ten bureele Plautage-Lijnbaans. 
gracht no. 1: het uitvoeren van metaalconstructies eu van ver
schillende voorzieningen in verband met deu aanleg van eene 
electrische verlichting op het fort iu de Zuiderzee aan liet Pampus, 
als verbeteriug van ondergeschikt belang van dat fort, begr. f 7500. 

Goor (0«.) 12 uur De architect J. C. Meijer namens den heer 
G. J. H. ten Hallers bij B. Holthuis in de Hengevelderstraat: 
het bouwen van twee dubbele woonhuizen. 

Groningen. 12 uur. H-.-t ministerie van binnenlandsche zaken, 
aan het gebouw van het prov. bestuur: het onderhouden van 
en het doen van eenige vernieuwingen en herstellingen aan de 
gebouweu der Rijksuniversiteit te Groningen, gedurende het jaar ! 
1895, begr f 12.475. 

Haarlem. 10 uur. De genie, op het bureel der genie aan de 
Kiuderhui8vest te Haarlem: 1. het maken van aardwerken voor 
de linie Zuidwijkermeerpolder Veldhuis, begr. f 211.000; 2. bet 
maken van onderbouwen enz. voor loodsen bij Vijfhuizen en 
Hoofddorp en het. wij/.igeu van het glacis te Hoofddorp, begr. 
f 15.100; 3. bet herstellen van vloereu in militaire gehouwen te 
Haarlem ea het le-eren van kazernemeubelen, begr. f 1550. 

Lisse (N.H.) 3 uur. De heeren M. Veldhuijzen van Zanten eu 
Zonen; het bouweu van koe- en patrdeustal, wagenhuis etc. 

Z A T E R D A G 2 » D E C E M B E B . 

Nlenwveen (Z.H.) 10 uur. Dijkgraaf en heemraden van den 
polder Zevenh>veu, bij de Wed. van Vliet: 1. bet vijfjarig 
onderbond van den Joukenuolengang ia dien polder; 2. bet 
vierjarig onderhoud der wegen vaa dea polder, welk onderhoud 
bestaat in het vervoeren eu vetspreiden der verschillende onderhouds-
materialen. 

Utrecht. 2 uur. Het ministtrie van binnenlandsche zaken aan 
bet locaal van bet prov. bestuur: het onderhouden van en het 
doen van eenige vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen 
der rijKsveeartsenijschool te Utrecht, gedurende de jaren 1805 
eu 1896, begr. f 7165. 

I Itreoht, 3 uur. Het ministerie van binnenlandsche zaken, aan 
het gebouw van het prov. bestuur: bet onderhouden vaa en het 

doen van herstellingen aan de gebouwen vaa het prov. bestaar 
van Utrecht, gedurende 1895 ea 1896, begr. f 3790. 

Utrecht. S uur. Het ministerie van binnenlaudscbe zaken, aan 
het gebouw vaa het prov. bestuur: het onderhouden vaa ea bet 
doen vau heistellingen aan de gebouwen der rijks hoogere burger
school te Utiecht, gedurende 1895 en 1896, begr. f 3670. 

Utreeb'. i uur. Het ministerie vaa binueulaiidsohe zaken, aan 
het gebouw vaa bet prov. bestuur: hel onderhouden van eu bet 
doen vau herstellingen aan de gebouwen van de Rijks.universiteit 
te Utrecht, gedurende 1895, begr. f 13.680. 

Zaandam. 1.30 uur. Het gemeentebestuur: 1. het onderhouden 
der straat eu grindwegen, berm. en oeverwerkeo enz. gedurende 
1895; 3. het onderhouden der PapeupadsluU, der Noordervaldeur-
sluis en der Zuidervaldeursluis, gedureude J 895. 

M A A N D A G 31 D E C E M B E B . 
's-Gravenhage. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

ea nijverheid: de verbouwing van het departement van marine te 
's-Uiaveahage, begr. f 35.900. 

WOENSDAG 2 J A N U A B I . 
Utrecht. 2 uur. De maatschappij tot exploitatie vaa staatsspoor

wegen, aan bet centraalbureau der maatschappij bij oe Moreelse 
Laan: beslek no. 674: bet maken van gebouweu eu iurichtingea 
ea eenige diverse werken ten behoeve van de uitbreiding van bet 
station Sillard ea de aaasiuiting van den locaalspoorweg Sittard 
—Ilerzogeurath aan dea Staatsspoorweg Maastricht—Venlo, begr. 
f 29.0"O. 

MAANDAG 7 J A N U A R I . 
Amsterdam. 1.30 uur. De directie der Holl. Ijzer. Spoot w.-Mij. 

in het centraal personen-station: het aanbrengen van doorgaande 
bouten dekken met bijbehoorende werken op de draaibruggen over 
het Noordzee-kauaal ea de Zaau te Zaandam, begr. 1 9800. 

Amsterdam. 1.30 uur. De directie der Holl. IJzer. Spoorw.-Mij. 
iu het ceutraal personen-station; bestek no. 607: het uitbreiden en 
wijzigen v̂ u de stalioiisemplacetnenten Neede en Bockeloo van den 
Gelderscb-Overijselschen locaalspoorweg, begr. f 10.200. 

DINSDAG 8 J A N U A R I . 
Utrecht. 2 uur. De maatschappij tot exploit, van staatsspoorw. 

aan het centraalbureau bij de Moreelse Laan-, bestek no. 076: het 
maken van eene bergplaats voor steenkolen eu eene loods voor 
takkenbossen op bet station Grouingeu, begr. f 2600. 

AFLOOP YAH AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het leveren vaa kazeraemcubelen. Laagste F. 

Verniminen te Utrecht voor f 949. 
Bergeu-op-Zoom, Het leveren vau kazeinetneubeleu aldaar. 

Laagste F. van der Muren aldaar voor f 839. 
Doetinchem. Het opbouwen van een door brand vercield huis. 

Laagste J. Bel te Zelhem voor f 777.77, gegund. 
Dordrecht. Het bouwen van acht woonhuizen en vier ea vijftig 

arbeiderswoningen. Laagste J. Kooijman Lzn. aldaar voor f 103.986, 
gegund. 

Enschede. Het bouwen van tien woningen voor den heer H. H. 
Zeggelt aldaar. Laagste A. Jennink aldaar voor f 898d, gegund. 

Groniugen. Het bouweu van een botanisch laboratorium ia den 
Hortus Medicus aldaar. Laagste K. J . Kalt te Heereoveen voor 
f 75.838. 

Haarlem. Het verdiepen van de vaarceul langs den strekdam 
in het open IJ, dienst 1891—1895. Laagste A . Volker Lz. te 
Sliedrccbt en P. A. Bos te Gorinchem voor I' 59.300. 

's-Gravenbage. Het onderhoud van de brug over de Oude Maaa 
te Bareudrecbt. Laagste J. Blok te 's-Gravendeel voor f 9186; 
het bouwen vaa eea bacteriologisch laboratorium te Delft. Laagste 
J. Bosman voor f 18.111; liet tweejarig onderhoud van den haven-
dam te Ooltgensplaat. Laagste S. Bezooyen te Ouddorp voor f659 
per jaar; het onderhoud van het getouw van het prov. gouverne
ment te 's-Uruvenhage iu 1895 en 189C. Laagste J. P. J. Lorrie 
aldaar voor I' 2870; het onderhoud vau het kanaal tusschen Rijn 
eu Schie in 1895 en 1896. Laagste J. Blok voor f 13.128; het 
onderhoud van bet jaagpad langs deu Rijn iu 1895, lS96en 1897. 
Laagste VV. A. Verbrugge te Waddingsveen voor f 2S. 196. 

's-Gravenhage. Het verbreedeu ea verdiepen van het Scheur en 
de Nieuwe Waterweg. Laagste M. C. de Jong P.Mz. te Sliedrecht 
voor f 102.800. 

Gorinchem. Het afbreken van twee bruggeu en het vervangen 
daarvan door ijzeren ophaalbruggen. Laagste Pea en Bauderea te 
Dordrecht voor f 23 600. 
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Hnarlem. Het maken van loodsen ens. op bet noordwestelijk 
front der stelling van Amsterdam. Laagste L. de Groot te Ueokelom 
voor f 40.750. 

Hnarlem. Het bouwen van een munitiemagazijn te Spnarndam 
en van eeu werk aan dc Liebrug: 1. bet maken van een munitie-
mngnzijn bij Rijnlands buis te Spaarnaam. Laagste A. de Groot 
te Ueukelom voor f 40.900- S. bet wijzigen en maken van het 
aardewerk voor bet werk aan de Liebrug. Laagste J. van Noor* 
rienne te Utrecht voor f 7890. 

Haarlem, liet voltooien van den aanleg eener visscbersbaven tc 
IJmuideti, dienst 1894—1897. Laagste A. Volkcr te Sliedrecbt 
en P. A. Ros te Gorinchem voor f 441.900. 

Haaksbergen. Het bouwen van 4 dubbele woningen voor de 
firma D. Jordaan en Zonen aldaar. Laagste voor: massa, G. Nijbuis 
aldaar voor f 7118; 1 blok, dezelfde voor f 1761; 1 put, dezelfde 
voor f 37. 

Hellevoetsluis. Het vervangen van den grindweg buiten de 
2uidpoort te Brielle door eene keibestrating. Laagste B. de VVaerd 
te Nieuwpnhonri' voor f 2584. 

I Kiiudum. Het s' ichteu van een nieuw schoolgebouw. Laagste 
P. T. Gerlsma te Hiudeloopen voor f 6792, gegund. 

Maastricht. Het onderhonden van- en bet doeu van eenige 
vernimwingen en hérstellingen ged. 1895 en 1896 aan de gebouwen 
der R. U. burgerschool te Roermond. Laagste Tb. Rcijnen te Roer
mond voor f 1625. 

Maastricht. Het onderhouden van- eu het doen vau eenige 
vernieuwingen en heistellingen ged. 1895 en 1896 aan de gehouwen 
der rijkskweekschool voor ouderwijzers aldaar. Laagste J.Limpens 
aldaar voor f 1984. 

Roosendaal (gem. Haastrecht). Het afbreken eener bestaande, 
ea liet bouwen eener nieuwe bouwmanswoning met b roeden hooi
berg en steenen schuur aldaar. Laagste J. J.insscn te Haastrecht 
voor f 3259, gegund. 

Zuandum. 1. het driejarig onderhoud van den watermolen enz. 
Laagste J. vau der Waag te Nieuwcndam voor f 718H; 2. bet 
driejaiig onderhoud van de zeesluizen enz. Laagste C . Berghouwer 
aldaar voor f 2274. 

A D V E R T E N T I E N. 

sche en Eledrische LIFTEN, 
F R E D . S T I E L T J E S dc C o . , 

K e i z e r s g r a c h t 7 4 5 , (78) A m s t e r d a m . 
Alle soorten van 

Z A G E N 
en 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de Jijuste qualiteiten tot billijke 

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 IH'ïl. (35) 
' Vraagde geïllustreerde Prijscourant 

welke wij D gratis en franco toezenden. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E PRIJZEN. (73> 

S. IMIUIGOM, 
ALBÜHEJU. 

L I C H T D R U K P A P I E R 
Zwaar, Prima kwaliteit, zeer gevoelig, 
rol 1 X 10 Meter . . f 6.-

„ 0.75 X 10 Meter . . f 4.-

H , J . T . M A T V E L D . 
Schrijf - en Teekenbehoeften, (56) 

Wagenstraat 27, Den Maag. 

Bouwkundig Opzichter. 
Voor de oprichting van een ge

bouw in hen Haag, W O R D T 
G E V R A A G D , een 

BOUWKUNDIG OPZICHTER, 
tevens teekennar, om behulpzaam te 
zijn in het opmaken der besteditigsstuk-
ken, het uitwerken van details en het 
houden van toezicht op de uitvoering. 

Degenen die bewijzen van bekwaam
heid big eenigigszius groote werken heb
ben afgelegd verdienen de voorkeur. 

Adres met franco brieven onder letters 
L . AL, by de Boekhandelaars W. 1'. VAN 
STOCKUM & ZOON, Buitenhof 36, 
Den Haag. 

j . 

STOOffl-BOEKDRUKKERIJ 
T E 

M A A S S L U I S , 
is er geheel op ingericht om 
alle soorten van D R U K W E R 
K E N met den mee s ten 
s p o e d tot zeer billijke prij
zen te leveren. 

Inzonderheid aanbevolen 
voor het drukken van 

BESTEKKEN 
met daarbij behoorende 

TEEKENINGEN. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

ONZE BOLI M l i l l ÜE \l¥X 
•x. 

beschreven door 
-£L. v a n d e > x - K l o e s , 

Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PB IJS: Compleet ingenaaid f 18.—. 
» „ gebonden „ 21.50. 

R E O O R D E E L I N G E N . 
. . . . daarbij in gebruik, prijzen, kortom alles wat met de industrie in verband staat 

eu geeft het 't meest volledige tot op heden (Vademecum der Bouwvakken. 

. . . . Wij 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 Nederlandsch Advertentieblad). 
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PORTLAND CEMENT, 
„JOSSOX 4~ Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. BR AA T, 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 118, 
„ AMSTERDAM, A. E. B R A A T .Fokkt-

Simonistraat 74. (66) 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYAHISEERIMRICH1IMG. 

t i . i I : \ S I x K , 
A R N H E M , 

levert j iasklaar gekyan i seerd 
(rot- en z w a m vrij) (81) 

Rasterwerken, schuttiiiKen. 

BROEIBAKKEN, VLOEKEN, 
YLOERRIRDEN, enz. enz. 

LEONARD SLIGCHER, Monnickendam. 

A M E R I K A A N S C H E H O U T B O O R M A C H I N E S E N B O R E N 
uitmuntend fabrikaat en billijke prijs. (76) 

De Portland-Cement-Fabriek 
TAK 

BYCKEBIIOFF&SOHNE 
te A m ö n e b u r g bij BIEIIIUCII a'd Rijn, 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 
STAATS-

voor de grootste vastheid en deugdelpheid. 

MEDAILLE, productie-vermogen der Fabriek-. AOO.000 vaten per jaar. 

P. BOLK & ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROT1ERDAM. 

M O U S S E L I N E N G E K L E U R D - , 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - . 

W I T - , KRISTAL- , BBOEI en M K L K -

Ci 1. A S . 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 
GKBOOEN G L A S en D A K P A N N E N . 

Lenzen- en Patrijspoortglazen. 
(67) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF,DAGLICHT-REFLECTORS. 

Gr r o o t e v o o r r a a cl 
V A N 

STALEN BALKEN 
in a l le c o u r a n t e profielen 

op lengten v a n 5 tot 

12 M r . , o p k l i m 

mende met 

Vegens 

het grootere 

raagvermogen 

k u n n e n lichtere pro
f i e l e n i n staal gebezigd 

w o r d e n , waardoor stillen 
'bulken voordeel iger i n bet ge 
l i k z i jn d a n ijzeren balken. 

H. E. OVING Jr., m 
74 Haringvliet, R O T T E R D A M . 

HF!» t l ! II ' 

B r u l a u 1859, 
Mairazijiihouders in de voornaamste steden. 

GOUDEN 

MEDAILLE 

hoogste 
onderschei

ding in den 
internatio

nalen wed
strijd, te 

Arnhem 1879. 
(32) 

K E D A I L L B 
van 

Verdienste 

Weenenl873 

GOUDEN 
UI K i l l I E 

Offenbach 
a/M. 1879. 

DIPLOMA A, 
Eerste prQs 

voor uitman-

: ... i.lt 
Kassei 1870. 

D E L I N T & C ° , ROTTERDAM. 
NIEUWE HAVEN N°. 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
' 5 9 ) Vraag dessins enẑ  

KON.NED G R O F S M E D E R I J , 
L E I D E I V . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

S C H E E P SBOUWWE R F 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger- en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. ( 7) 

Zware en lichte Smeewerken, 
A IV K E R. S, 

IJZEREN EN STALER KETTINGEN, 
met certificaat vuil T L l o y d ' s 

en Bureau Veritas. 

file://i:/si
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CARBOLINEUM 
„Van Baerle", 

E E N I G E A G E N T E N voor 
Nederland en Kolon iën: 

G. M. BOKS fr Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) « 3 I I Z . 

W. J . W E 1 S S E N O . 
Nieuwendijk 111 te AMSTERDAM, 

fabriceert gepte DUIMSTOKKEN, twee 
en vijf METERLATTEN, Stalen MEET-
KETTINGEN, HAKENS, JALONS, 
koperen en stalen PEILLIJNEN, PEIL-
LOODEN, P E I L S T O K K E N , PEIL
SCHALEN, enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASSERDOOZEN, 
TeekeubehoeftenenOptischelnstrumeuten, 

E Q U E R R E S , P R I S M A ' S . E N Z . 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CREOSOTEERING. 

BURNETTEERING. 
KYANISI I l l i : \ 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL. 

O. G i p s C z o o n , 
(71) D O It I) It E C II I. 

F O L K E R S & C o . 
middel tegen liet rotten van hout en touw, tegen zwaiiivormiiig enz. 

Engelsche en Belgische A A R D E B U I Z E N 
Directe aanvoer (. | I ' S I ' L A \ k K.\ ' 

VAK 

PORTLAND CEMENT. 
Merk: Knight Bevan <fe Sturge. 

Merk: Dnckerhoff & Söhne. 

DRIJF-, VUUR- EN METSEL-
STEENEN. 

EN 

JU OSSTEEXEJX 
voor ligte muren, plafonds, enz. 

ENGKLSCHK, DUITSCHK, FUANSCHK 

en HOLLANDSCHE 

TROTTOIR-. VLOER
EN WANDTEGELS, 

i n v e r s c h i l l e n d e de s s in s 

DAKPAPIER, ASPHALT 
EN VKKDKKE 

B O U W M A T E R I A L E N . 
(82) A M S T E R D A M . R A P E N B U R G 2 9 . 

Nederlandsche Verzinkfabriek, 
VAN DER LINDEN & Co. - DORDRECHT. 

A L G E H E E N 
BOUWSYSTEEM. 

L E K VRIJE 
Dak- en Zijbekleedinq. 

Houten of IJzeren RAAMWERK, 
I K ^ Z P I I P I E I T S T - , Q E B O T J W E 1 T , 

A F D A K E N , « R U G G E N , S C H U T T I N G E N , B E S C H O E I I N G E N , D R O O G - I N R I C H -
T I N G E N voor tropische producten, R O L L E N D E K A P P E N voor Steenovens 
en Kol'llevloeren, L O S S E P L A T E N speciaal ter vervanging van riet
matten voor steenovens, enz. in alle afmetingen en voor alle doeleinden, opgesteld 
in NEDERLAND of KOLONIËN; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in e n k e l e dagen. G E G A L V A N I S E E R D I J Z E R E N , ook gegolfde P L A T E N . 

P L A N N E N en B E G R O O T I N G E N worden opgemaakt voor elk gevraagd 
doel. O P G E S T E L D E C O N S T R U C T I E S ter bezichtiging. 

CATALOGI op aanvraag franco en gratis. (58) 
WsW A C J E i N T K I V G E V R A A G D . ~^8k 

HOUTHANDEL 
F. & A. VAN DEK LINDEN. - Dordrecht. 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor het gebruik eu bezinkt of verhard 
nooit. Zjj is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK ., KRA AI J E N B U R G ' , 
(70) B i j - u ijk (Z.-II. 

ftC, 

Pitch-Pine Parketvloeren 
f 1.75 per M - . 

Pitch-Pine Heiningen 
geheel gereed afgeleverd/Z.10 per M ' . 

Heerengraeht 583, 

AMSTERDAM, 
hebben steeds voorhanden 

NORMAAL 

S P I J Z i m i F T S . 
Deze worden hier geheel compleet en 

gangbaar in liftschachtgeraamte gemon
teerd afgeleverd. 

Talrijke Referenties. 
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A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A . u . r i . n i i . i i ia dit blad koeten vin 1—6 regels 
00 cents, iedere regel meer 10 cent*. Groote letters n u r 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATE*0AGS. 
Uitgevers i 

J. VAN DER ENDT A ZOON, 
M A A S S L U I S . 

A l l e a . l v o r i . - i K l i n in A R C H I T E C T U R A . opgenomen 
worden g r a t i * geplaatst in D E A M B A C H T S M A N , Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Smeden, 
Ververs, enx. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

ROEST WE R E N D E B E D E K K I N G E N V A N 
IJZER E N S T A A L . 

(le vervolg.) 
Vertinnen van gegoten ijzer. Het overtrekken van het 

oppervlak van gegoten yzer met tin is een van de minst 
volmaakte methoden in de industrie. De heer BERTRAND 
bezigt evenzoo sulphopher.olzuur om eene duurzame deklaag 
van tin op gegoten ijzer te verkrijgen. Men maakt een bad 
van water en het zuur, nadat daar vooraf tinzoat in op 
gelost is in de verhouding van 1 °/n tinzout en 5 °/ w zuur. 
Het voorwerp, dat vertind moet worden, wordt, na vooraf 
gereinigd te zijn, in het mengsel gedoopt en verkrijgt daar
door ineens eene goed aanhechtende deklaag van tin, die 
vervolgens gepolijst kan worden op gewone poetswielen 
(buffing wheels) van draad en doek. Het werk is tegelijk 
goedkoop en afdoende. 

Emailleeren van gegoten ijzer. De verslagen van het oc
trooibureau in de Vereenigde Staten bevatten menig recept 
voor mengsels en teekeningen van ovens voor het emailleeren 
van gegoten ijzer. Slechts weinige, zoo er al onder zijn, 
van die samenstellingen en ovens leveren bjj toepassing iets 
degelijks; over het algemeen laten zy het aan den belang
hebbende over naar het gewenschte resultaat te zoeken. 
Er bestaan slechts twee processen, waardoor inen op gegoten 
ijzer een voldoend glazuur kan aanbrengen. 

In het eerste of heete proces wordt het ijzer in helder 
rood gloeienden toestand door eene zeef bestrooid met een 
glazuurpoeder (boor-loodsilicaat), dan verder verhit totdat 
dit smelt en vervolgens bestrooid met een lichter smeltbaar 
poeder, dat aan het email den glans verleent. Dit is het 
eenige directe emailleerproces, gevaarlijk voor hem die het 
uitvoert, duur in zjjne toepassing, moeielijk op groote voor
werpen aan te wenden en ook niet voor decoratie geschikt. 
Het tweede proces bestaat in het overdekken van het ge
goten ijzer met eene soort van pottenbakkersglazuur, door 
middel van drie afzonderlijke op elkaar volgende bewerkin
gen in den oven. 

Volgens het proces van BKRTHAND worden de voorwerpen 
eerst overdekt met het magnetische oxyde als hiervoren 
beschreven, dan bestreken met of gedompeld in boor-lood
silicaat, dat door middel van metaaloxyden gekleurd en om het 
wat ljjviger te maken met een weinig pijpaarde vermengd is. 
Het aldus behandelde voorwerp wordt in den moffel gezet, 
waarin het email zich op het ijzer vastzet en tot glas smelt in 
de gewone temperatuur, die bij het verglazen wordt gebe
zigd. Door over de eerste laag eeue tweede van gekleurd email 
op te strijken, is het mogelijk elke verlangde versiering aau 
te brengen en deze in ééne operatie op te branden. Het 

proces is bijzonder geschikt voor vazen buitenshuis, beeld" 
werk, kolommen, leuningen balusters enz. De uitkomsten, 
die aan de onderlaag van machnetisch oxyde zjjn te dan-
keu, zjjn opmerkelijk, zoowel door de kleur als de duur
zaamheid van het email en zijn weerstandsvermogen tegen 
ruw gebruik. Het proces is dienstig voor voorwerpen van 
elke grootte, niet gevaarlijk en betrekkelijk goedkoop in 
de uitvoering. 

Eei:e methode om een zwart of magnetisch oxyde te 
vormen, dat van beperkte toepassing is, maar de vermelding 
waard is, doordien het eenige gegevens bevat voor den 
toekoinstigen proefnemer, is het Martens-Patent-Proces, 
volgens hetwelk het te oxydeeren voorwerp aan de anode-
pool van eeue galvanische batterij verbonden en zoodra 
het begint te oxydeeren in heet water gedompeld wordt. 
Eene herhaling van het proces is noodig om een gunstig 
resultaat te verkrijgen. Eene volledige beschrijving van deze 
methode is gegeven in een geschrift van DR. GEOKG 
LANGBEIN te Leipzig. In dit proces wordt het water ontleed 
door electrolyse, waardoor de waterstof vrij wordt en ver
bindt zich de zuurstof met het ijzer tot eene beschermende 
laag oxyde. Dit proces schijnt de vuorlooper te zijn geweest 
van het electrische wellen, dat op de Colunibtis-tentoonstelling 
zoozeer de aandacht heeft getrokken. In het. laatste geval 
brengt de sterke stroom van den dynamo eene zoo snelle 
ontleding van het water teweeg, dat het ingedompelde voor
werp omringd wordt met eene laag waterstof van zoo hooge 
spanning, dat z\j de hitte, die door de ontleding van het 
water ontstaat, belet te ontsnappen, zoodat eene snelle stij
ging van de temperatuur tot op weiliitte het gevolg ervan 
is, terwjjl de zuurstof vry wordt zonder oxyde te vormen. 
De zwakkere stroom, in het Martens-próces aangewend, 
keert de wel-inethode eenvoudig om. 

Het roest-proef-proces van GKSNBK. Deze methode oin 
ijzer en staal te beschermen is betrekkelijk nieuw; zij doet, 
even als het Bower-Barff-proces uit het metaal zelt eene 
beschermende laag ontstaan. 

Terwijl het Bowei-BaMT-prooes eene deklaag van mag
netisch oxyde vormt, heeft dat van GESNKB ten doel de 
oppervlakte van het metaal te veranderen in eene verbin
ding van waterstof, ijzer en koolstof: de analyse van aldus 
behandelde voorwerpen toont de aanwezigheid van water
stof aan ter hoeveelheid van 0.2 °/, en meer. Deze laag 
schilfert niet af door mechanische invloeden; de behandelde 
stukken kunnen tot een hoek van 45" gebogen winden 
zonder beschadiging. De afmetingen blijven volmaakt dezelfde; 
schroeven en moeren loopen na de behandeling even goed 
als te voren. Daarentegen vergroot het Bower-Barff-proces, 
als het wordt voortgezet, totdat eene dikke laag magnetisch 
oxyde is gevormd, de afmetingen zoozeer, dat het is aan-
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gewend om afgewerkte en pasgemaakte vergaringen, zooals 
hengsels en losse scharnieren op te zuiveren. 

Het verslag van een aantal proeven te Philadelphia, op 
eene proefmachine van OLSEN verricht, toont aan, dat de 
smeedijzeren staven door de behandeling weinig of niet in 
sterkte waren verminderd, terwijl stalen omstreeks 5 °/ 0 aan 
sterkte verloren en 5 °/ 0 in lengte gewonnen hadden, vermoe
delijk door de temperende werking van den moffel. Bij ge
goten ijzeren pijpen worden de poriën van het materiaal 
opgevuld en de sterkte ervan verhoogd. Gevallen zijn ver
meld, waarin de weerstand tegen inwendigen druk meer dan 
100 °/„ was verhoogd. 

De kleur der behandelde artikelen is schoon diep blauw
zwart. Getemperde voorwerpen, zooals veeren, bajonetten, 
scherp gereedschap enz, zijn van de behandeling uitgesloten, 
maar in sommige gevallen kan het werk na de behandeling 
gehard en ontlaten worden. Het proces eiseht geene bijzon
dere technische vaardigheid; nadat het is gereed gemaakt, 
kunnen gewone arbeiders het werk verrichten; het is overal 
van toepassing, waar tot dusver vertinnen of galvaniseeren 
plaats heeft tegen den invloed der atmosfeer, en is goed-
kooper dan deze. Het oppervlak der behandelde artikelen 
schijnt het gemakk> lijk uitstrijken en de aanhechting der 
verf te bevorderen, wanneer men het werk later wenscht 
te verven. De voorwerpen moeten, om een goed resultaat 
te verkrijgen, van schilfers bevrijd zijn, doch verwijdering 
van olie en vet, dat er bij de machinale bewerking op ge
komen is, is niet noodzakelijk. 

De inrichting en wijze van behandeling is als volgt: 
Twee gewone aarden gasretorten van de vereischte lengte, 
7 tot 20 voet (2.13 tot 6.10 M.) worden naast elkander 
opgesteld met een vuurhaard en rooster eronder en ertus-
schen, juist als bij een stel gasretorten. Aan een of aan beide 
einden zijn de retorten van deuren voorzien. De retorten 
worden tot 1000 of 1200° F. (538 tot 649° C.) al naar 
gelang var. den aard der te behandelen voorwerpen, verhit. 
Deze worden in de retorten geplaatst en 20 minuten, of 
zoolang, aan de hitte blootgesteld, dat zij de temperatuur 
der retort hebben verkregen : dan wordt er stoom van lage 
drukking in de retort aangevoerd door eene ijzeren pijp, die 
op den bodem daarvan is aangebracht en als waterstof
voortbrenger dient, die den stoom ontleedt; de vrijkomende 
waterstof vult de retort; wat er te veel is ontsnapt door 
eene atlaa'pijp, die ongeveer l ' / s inch (38 mM.) dieponder 
water reikt, om doordringen van lucht in de retort te 
beletten. 

Deze behandeling met stoom houdt 35 minuten aan; 
daarna laat men gedurende 10 minuten in elke retort eene 
kleine hoeveelheid naphta loopen, eene pint (0.57 L.) of meer; 
dan sluit men den toevoer van koolwaterstof af, maar houdt 
dien van stoom al dien tijd en nog ongeveer 15 minuten 
daarna aan. De geheele tijd, die ervoor noodig is, bedraagt 
dus voor voorwerpen van geen buitengewonen omvang en 
gewicht, zooals bouwartikelen enz. een uur en twintig minuten. 

De voorwerpen blijven in den moffel, van de lucht afge
sloten, totdat de temperatuur daarin tot 8 0 0 ° F. (426° C.) 
is gedaald, waarna zij er zonder gevaar voor afschilferen 
kunnen worden uitgenomen. 

Versierselen, voorwerpen van weelde enz., dompelt men 
nog heet in een bad van walvischtraan of paraffine-olie, 
om ze gelijk van tint te maken en vingervlekken enz. te 
voorkomen Het proces schijnt bijna hetzelfde te zijn, als 
dat van Bower-Barff, op het gebruik van naphta na, wat 
grond geeft aan de bewering, dat de vorming van een 
carbide (kool-ijzerverbinding) het proces verhaast, daar de 
duur der behandeling bij het Gesner-proces, in vergelijking 
met dat van Bower-Barff, bij gelijke dikte der beschermende 
laag, werkelijk korter is. Een aantal inrichtingen voor de ' 

toepassing van dit proces, zijn in verschillende gedeelten 
van de Vereenigde Staten in bedrijf; de voornaamste 

| daarvan, de „South Brooklyn Rust-Proof Iron and Steel 
I Works", 176 Sullivanstreet naast Atlantic Basin, South 
' Brooklyn, heeft eene capaciteit van twee ton kleine artikelen 
J en zes ton püpen tot 7 1/, voet 2 28 M.) opbrengst per dag en 
; kan voorwerpen behandelen tot 20 voet (6.10 M.) lengte toe. 

Met betrekking tot stoomketels werkt de aanwezigheid 
! der huid, die bij de meeste daarvan wordt aangetroffen, 

tot op zekere hoogte beschermend; in het algemeen ver-
; toont bij alle typen van ketels de romp meer de uitwerking 
i van het roesten op het buiten-, dan op het binnenoppervlak. 

Ketels, die met volkomen zuiver of gedistilleerd water wor
den gevoed, zijn meer onderhevig aan mottig worden {pitting) 

| dan aan gelijkmatig roesten over het geheele oppervlak 
j van romp en pijpen. De oorzaak daarvan ligt niet zoo dadelijk 
| voor de hand. Zuiver heet water is een krachtig oplosmid-
i del voor bijna alle lichamen; staal en ijzer ontsnappen niet 

aan den invloed daarvan, zooals het verteren van het buizen
net voor de verspreiding van heet water te Boston in 
Massasuchets, dat allen ingenieurs nog versch voor den 
geest staat, aantoont. Maar de Heine-ketels, die het heete 
water voor het bedoelde systeem verschaften, onder een druk 
van 450 pond p. inch'2 (31 atin.) bleven betrekkelijk ver
schoond van invreting; en andere ketels en pijpen, hebben 
onder gelijksoortige omstandigheden jaren lang gediend, zon 
der eenige neiging te toonen om te verteren, zooals de 
straatpjjpeu in dit geval deden. 

Het voorschrift van de Amerikaansche Admiraliteit, dat 
alle ketelplaten moeten worden afgebeten om ze van de 
walshuid te ontdoen, is rationeel en moest tot alle platen 
worden uitgestrekt, die in den scheepsbouw verwerkt wor
den. Inderdaad is voor alle ijzer en staal, die bescher
ming tegen roesten eischen, anders dan door de magnetisch-
oxyde-processen, en die ten dien opzichte afhankelijk zijn 
van het verven, het ontdoen van de walshnid eene onmis
bare voorwaarde, om de beste uitkomsten te verzekeren. 
Als dit gedaan is en dan geverfd wordt met volstrekt 
zuivere loodmenie, aangemaakt met zuivere rauwe lijnolie, 
die van behandeling van den koopman in walvischtraan of 
Menhaden-olie vrij' gebleven is, wordt eene verf verkregen, 
die zoo innig aan het oppervlak van ijzer en staal hecht, 
dat zij in beschermend vermogen tegen de inwerking der 
atmosfeer enkel achter staat bij magnetisch oxyde. Schrijver 
vermeldt dit op grond van eigen ervaring met een aantal 
smeedijzeren trekstangen, die in de buitenlucht meer dan 
50, jaren even vrij van roest bleven alsof zij pas eene week 
geleden geverfd waren. Onderzoek toonde aan, dat de stangen 
voor het verven afgebeten en tijdens den bouw geverd waren 
met twee lagen zuivere loedmenie-olieverf; door de wijze, 
waarop zij in de constructie voorkwamen, had men ze niet 
opnieuw kunnen verven zonder ze van hare plaats te nemen. 

Hoe snel er zich roest vormt onder de huid van wals-
ijzer kan meu opmerken aan de trossen en het ijzerwerk 
van de verheven spoorbanen te New-York; tevens zal men 
dan het belang inzien van de beschreven voorbereiding tot 
het beschermen van het oppervlak. Aan dat werk worden 
nu en dan op alle constructiedeelen, die gemakkelijk te 
bereiken zijn, nieuwe lagen van eene arme, goedkoope verf 
opgestreken; noch de beambten, noch de ververs geven zich 
eenige moeite om het werk van de bladders te ontdoen, 
die zich onder de eerste laag gevormd hebben en blijven 
vormen. Hoe lang dit zoo voort kan blijven gaan, zonder 
de constructie ernstig te verzwakken, is enkel te gissen. 
Eene duchtige les op dit punt is het instorten van een dak 
van ijzer en leien over het retortenhuis van de gasfabriek 
te New-York, dat zich plotseling, zonder eenige waarschu
wing, begaf en als een domper neerkwam op alles wat 
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daaronder was. De trekstangen, die oorspronkelijk een weer 
standsvermogen bezaten van vijf maal het gewicht der kap 
met de gewone onderstellingen voor wind- en sneeuwdruk, 
waren onder de opvolgende lagen verf en kootteer langza
merhand verteerd, eu de breuk trad in zonder dat omstan
digheden van eenigszins bnitengewonen aard daartoe bij
droegen Het materiaal van de oude Hammersmith-brug over 
de Theems te Londen werd door sir W I L L I A M ABROL aan
gekocht om voor hulpconstructien te dienen bij de Forth-
brug. Het ijzer was na 62 jaren dienst nog zoo goed als 
nienw eu was sedert den bouw niet overgeverfd. Zuiver 
loodwit was in dit geval het geheele geheim. 

De roode huizen en schuren, die zoo kenschetsend zijn 
voor het landschap in Nieuw-Engeland, hebben vijftig tot 
honderd en meer jaren gestaan in eene atmosfeer en een 
climaat, waarin al de voorwaarden voor eene snelle vertering 
voorhanden zijn. Deze gebouwen kregen bij de oprichting 
in het algemeen twee lagen verf van loodmenie en zuivere 
gekookte lijnolie, die ze zoo ter dege beschermden dat, 
terwijl de verf in vele gevallen is weggeblazen door de 
zandstormen van kaap Cod, het hout nog in goeden staat 
verkeert en de koppen der sppers er zoo versch uitzien als of zij 
pas waren ingeslagen. Maar de verf was deugdelijk, en be
stond niet uit roode of bruine ijzeroxyden met een ruimen 
toeslag van bariet, krijt, pijpaarde, oker en andere bijmeng
sels „bijna even goed als loodmenie," aangemaakt met zuur 
siccatief (sig) en olie zoo visschig, dat men de vischschubben 
haast uit de verfkwast kan zoeken, waarmede het werk is 
uitgevoerd. (Wordt verrolgd.) 

SLAVONISCH E I K E N H O U T . 

Naar aanleiding van mijn bericht over dit hout in ons 
No. van 23 Juni j.1. zond mij een onzer lezers dezer dagen twee 
stukken van eene eiken sluisdeur, dwarsdoorsneden van eene 
bovenregel en eene achterhar, die na 9 jaren dienst, geheel 
vervuurd zijn. Het schijnt hem toe — naar mij voorkomt 
echter ten onrechte — dat het eene andere soort hout is. 

M. i. is het gewton eikenhout, dat verstikt is door te 
vroeg teeren, harpuizen of op andere wijze afsluiten van 
het oppervlak. De buitenkanten zijn grootendeels gaaf en 
hard; van binnen is het hout ten deele tot de consistentie 
van roggebrood verrot en met witte schimmels doorgroeid. 
Op sommmige punten nadert het kwaad tot op enkele cM. 
het buitenoppervlak, op andere blijft het er verder van 
verwijderd. Van oorspronkelijke kernrotheid van den boom 
kan hier dunkt mij geen sprake zijn; dit had bij hout van 
deze betrekkelijk geringe zwaarte (28 bij 37 en 28 bij 34.5 cM.) 
bij de keuring niet aau het oog van den keurmeester kunnen 
ontsnappen; in een der stukken is het hart, dat dicht hij 
een der hoeken zit, ook nog gaaf. 

Een en ander leidt mij tot het vermoeden, dat de bouw
meester der sluis de deuren, voordat hij ze liet inhangen, 
eens flink in de teer heeft willen zetten, denkende „men 
kan er later niet zoo goed meer bij, daarom nu geen t e e r 

gespaard". Het hout moet toen inwendig alles behalve droog 
zijn geweest en daarmede waren van den aanvang af de 
voorwaarden voor het verstikkingsproces voorhanden; na
dat het rottingsproces aldus was ingeleid, deed de schim

melgroei mettertijd het zijne om de vernieling te voltooien. 
De moraal der geschiedenis is voor mij deze: „Teer geen 

zwaar eikenhout, want dit is gevaarlijk, met het oog op 
inwendige vochtigheid. Kunt ge niet laten creosoteeren, 
gebruik dan carbolineuiu". 

Ik zond den berichtgever een stuk Slavonisch eikenhout 
om hem te doen zien dat, zoo er verschil tusschen dit en 
ons gewone eikenhout bestaat, dit uiterst gering is. Ik 
ontving dit stuk van een aanzienlijk werkbaas hier ter stede, 
die een paar jaren geleden een paar zware blokken Slavonisch 
eiken had doen zagen voor eeue monumentale trap, die hü 
te maken had. Ik heb die trap toen zien maken en het 
kwam mij voor, dat het hout iets rooder vau kleur was 
dan het gewone eiken. 

De timmerman, iemand van veel ervaring, is van oordeel 
dat het hout niet of onvoldoende gewaterd is; dit komt mij 
zeer waarschijnlijk voor en klopt ook volkomen met de 
waarnemingen van mijn vorigen berichtgever. (Vergelijk het 
No. van 23 Juni j.1.). v. D. K. 

I N G E Z O N D E N S T U K K E N . 

Mijnheer de Redacteur! 

Het volgend schrijven, hetgeen wij naar aanleiding vau 
uw artikel „Laboratoriumproeven" in de Ambachtsman van 
15 Dec. aan den Gemeente-Architect te Delft richtten, 
zouden wij u willen verzoeken in uw eerstvolgend No. te 
willen plaatsen. 

ben WelEd. Gestr. Heer den Heer HARTMAN, 

Gemeente-Architect Delft. 

Mijnheer! 

Het stukje in de Ambachtsman No. 24, resp Architectura 
No. 50, getiteld „Laboratoriumproeven (15 Dec. '94) en 
waarin de heer J . A. VAN DER KLOES uwen en onzen naam 
in eeu belachelijk daglicht tracht te stellen, is zeker uwe aan
dacht niet ontgaan. Wij gunnen hein gaarne dit genoegen. (') 

Naar aanleiding van het daarin medegedeelde omtrent 
de proeven met straatklinkers zouden wij u het volgende 
wenschen mede te deelen. 

I Op de in de laatste jaren gehouden Internationale Con-
ferentiën (*) ter bepaling van onderzoekingsmethoden van 

t Bouwmaterialen, gehouden te Müuchen, Dresden, Berlijn en 
Weenen, is bepaald, dat van alle materialen voor bestra
ting, die niet in ovc dekte of vorstvrije ruimten aangebracht 
zijn, proeven betreffende het bestand zijn tegen vorst, ge
nomen moeten worden, in waterverzadigden toestand, op 
de wijze zooals zulks ook voor het, onderzoek No. 1107 
der gebakken keien aan onze inrichting is geschied. Het 
bevriezen en weder ontdooien der steenen wordt daarbij op 
25 maal bepaald: het is ons echter gebleken dat, wanneer 
na circa lOmaal bevriezen geen stukjes afspringen of zieh 
geen scheuren vertoonen, deze proef voldoende sterk is, en 

j bekorten wij dit op bovenstaand getal, omdat de onderzoe
kingen anders meestal van te langen duur worden. 

Deze proef, welke evenals alle in genoemde besluiten 
; vermelde proeven, eerst na grondige onderzoekingen eu be-
: raatlslagingen is vastgesteld, eenvoudig als kinderwerk ("j 

op zyde te schuiven, kan, dunkt ons, alleen geschieden door 
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iemand, die altyd overtuigd is het beter te weten dan 
anderen. (4) 

Wat de afschuurproeven betreft, werd door de genoemde 
conferentiën aanbevolen deze ook te nemen en wel volgens 
de methode van Professor BAUSCHINOBB, medegedeeld in 
Heft XI zjjner Mittheilungen. Hoewel de door BAUSCHINQER 
verkregen resultaten zeer waardeerende, zyn wij en velen 
met ons, niet overtuigd, dat op deze wyze de qualiteit van 
een straatklinker of plaveisel geheel kan worden bepaald. 

Het afslijpen van een steen door middel van amaril 
of zand, geeft toch, naar onze meening, niet weer, wat 
eigeulyk in den weg plaats heeft. De actie van het loopen 
van personen en dieren evenmin, als het rollen van wagens, 
is geheel eene slijpende. 

Het is bovendien gebleken, dat, wanneer deze proeven zich 
niet op een voldoend aantal monsters uitstrekken en niet 
genomen worden in de daartoe bestaande beproevingsmachiues 
met nauwkeurig afgemeten hoeveelheden amaril voor een 
zeker getal omwentelingen der gietijzeren schyf, tot ver
keerde gevolgtrekkingen kan leiden. Ook de toestand, waarin 
zich de te beproeven steen bevindt, heeft hierop invloed, 
zoo wordt b.v. van een natiën steen dikwijls tot 4 maal toe 
meer afgeslepen iu denzelfden tijd als van denzelfden steen 
in drogen staat. Eveneens heeft de snelheid, waarmede de 
gietijzeren schjjf onder de af te slypen steenen draait, in
vloed op de afslijting. Daar deze proeven, in verband met 
het vroeger opgemerkte, dns nog te weinig zekerheid geven 
om daaruit een resultaat, betreffende de qualiteit, v.ior be
strating te kunnen afleiden, hebben wy gemeend, deze nog 
met in onze steenonderzoekingen te moeten opnemen. 

In de Besehliisse der Conferenzen staat ook nog uit
drukkelijk vermeld: 

„Bei allen gebrannten steinen ist die Gleichmiissigkeit 
der Abnutzing von der ausseren Brandliant nach dem Intiem, 
durch wiederholung des l'ersuches an demselben stuck zu 
ermitteln, wie andererseits diese Priifung nicht auf ein stück 
des zu nntersuchenden Materials beschrankt bleiben derf, es 
ist vielinehr iiöthig stiicke der geringsten, mittleren und besten 
zur Lieferung bestimmten Gattung zttr Verfiiging zu stellen." 

Hieruit blykt reeds, hoe voorzichtig men inet deze proeven 
moet zyn, en dan geeft men als resultaat het afslijpen 
van een paar opgeraapte stukken steen! (5) 

En nu eindelijk het voortdurend afgeven op Laboratorium
proeven. Is dan het afsljjpen als het goed en nauwkeurig 
geschiedt, geen Laboratoriumproef! 

Het betoog van den heer v. D. K. komt ons voor hier 
alles behalve logisch te zyn. (u) 

Uw Dw. Dnr., 
P r o e f s t a t i o n voor B o u w m a t e r i a l e n , 

KONING & BIENFAIT. 

N .B. Wij vermeenen hiermede deze zaak voldoende te 
hebben toegelicht en zullen daarop niet meer terugkomen. (') 

(') De zaak heeft zeer zeker hare belachelijke zy'de, 
doch het was niet het genoegen om deze te doen uitkomen, 
dat my aanleiding gaf tot de inededeeling in ons No. van 
15 dezer. Veeleer heb ik het een ernstigen plicht geacht 
op te komen tegen de opvatting van het keuren van ma
terialen, die de heeren KONING & BIKNFAIT trachten te 
doen veld winnen, eene opvatting, die, als het gelukte haar 
by het bouwend publiek ingang te doen vinden, ten slotte 
verderfelijk zou worden voor al de betrokken partijen. 

(-) Zoo iemand, dan zal ik wel een der eersten zyn, om 
de werkzaamheden dezer congressen hoog te waardeeren. 
Zoo de telkens zich herhalende reis- en verblijfkosten voor 
my geen overwegend bezwaar waren geweest, zou ik er 

ook reeds lang een werkzaam aandeel in genomen hebben. 
Immers, reeds negen jaren geleden werd ik daartoe uitge-
noodigd door den stichter en toenmaligen voorzitter, Prof. 
ÜAI-SI i i i M i i K te Munchen en nu onlangs weder door zyn 
opvolger in het voorzitterschap, Prof. TETMAYER te Zurich. 

It Kan niet in my opkomen, in welk opzicht ook, eenig 
afkeurend oordeel uit te spreken over hetgeen door die 
congressen is tot stand gebracht en voorbereid. 

(3) Doch ik bljjf kinderwerk noemen: de wyze, waarop 
de heeren K. & B . omspringen met de resultaten der aldaar 
gevoerde besprekingen. Ik noem het kinderwerk, dat men 
bevriesproeven verricht op materiaal — hardgrauwen waal
steen — waarvan elk deskundige, ja elk meusch, die zyne 
oogen gebruikt, weet, dat het volstrekt ongevoelig is voor 
de vorst. Ik noem het kinderwerk, als men op die proeven 
het materiaal — dien hardgrauwen waalsteen — goedkeurt 
tot bestrating, van ry wegen nog wel, terwyl elk deskundige 
het op het eerste gezicht daartoe volstrekt ongeschikt zal 
moeten verklaren. 

(4) Als ik het niet werkelijk beter wist dan lieden, die 
zulke kunsten vertoonen, en daar zulke gevolgtrekkingen 
uit maken, dan zou het er met myn onderwijs in de kennis 
der bouwstoffen wel uiterst treurig moeten uitzien. 

(5) Ik waardeer alweder zeer de moeite, die het congres 
zich geeft om te geraken tot algemeen bruikbare voor
schriften voor het verrichten van afschuringsproeven op 
straatmaterialen. Zulke voorschriften kunnen mettertijd in 
twijfelachtige gevallen wellicht van groot nut worden. In 
afwachting daarvan mogen wü, practische bouwkundigen, 
intusschen toch zeker wel ons gezond verstand blijven ge
bruiken in gevallen, die in het minst niet twijfelachtig zyn ? 

Het geval, waarmede wy hier te doen hebben, is dit: 
Ik keur den steen af omdat ik weet, dat hardgrauw in de 
straat geen stand kan houden, omdat het daartoe niet hard en vast 
genoeg is en weldra zal afslyten en vergruizen. Ten einde die 
wetenschap aan anderen zoo duidelijk mogelyk te maken 
doe ik eene eenvoudige schuurproef, die elkeen my* dadelijk 
na kan doen. Het resultaat daarvan springt in het oog op 
eene wyze, die elk onbevooroordeeld man wel byzonder moet 
treffen: tegelykertyd, evenlang en onder gelijken druk ge
schuurd, verloor de hardgrauwe straatkei ruim negen en een 
half' maal zooveel in gewicht als een goede waalklinker! 

(") Willen de heeren K. & B . deze proef onder het 
laboratoriumwerk rangschikken, mij goed; in elk geval is 
het er dan toch eene, die binnen het onmiddellijk bereik 
van elkeen valt! Nog wil ik even in herinnering bren
gen dat, zoolang geene algemeen toe te passen methoden 
zyn bekend gemaakt, vergelijkende proeven met erkend 
goede materialen eigenaardige waarde kunnen hebben, vooral 
als /ij van zoodanigen aard zyn, dat elkeen ze kan verrichten, 
Wie b. v. in eene keet op een werk tras heeft te keuren, 
en geene gelegenheid heeft de temperatuur daarby in acht 
te nemen, is al dadelyk gered als hy in het bezit is van 
een hem als deugdely'k bekend monster, en daarmede gelyke 
proeven doet als met dat, wat hein ter keuring is aange
boden, 't Zou wel jammer zyn, als men met zulke dingen 
wachten moest, totdat na lang zoeken algemeen geldige 
methouden zyn opgespoord, die alleen in laboratoriën inet 
kostbare toestellen zyn uit te voeren ! 

(7) Dit is ook geenszins noodig. Ik zal wel zorgen, dat 
de lezers op de hoogte blyven van het verval en den on
dergang der gelegde bestrating. J . A. v. D KI.OKS. 

Nadat het bovenstaande reeds naar de drukkerij was 
verzonden, gewerd my onderstaand schryven van den heer 
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Gemeente-Architect van Delft. Ik vond daarin geene aan
leiding aan mijne aanteekeningen iets te veranderen. Immers 
het feit, dat op grond van bevriesproeven hardgrauwe steen 
als straatmateriaal is goedgekeurd en verwerkt, wordt er 
niet in het minst of geringst door verzacht. Integendeel 
treedt het in een te schriller licht door de mededeelingen: 

1°. Dat de firma K. & B. nog onlangs geheele reeksen 
van verschillende baksteensoorten onder oogen en handen 
heeft gehad, eene uitmuntende gelegenheid om eenige kennis 
van baksteen op te doen, en 

2°. Dat de heer H . tot de oud-leerlingen der Polyt. 
school behoort. 

Ik doe zooveel mogelyk myn best den leerlingen dezer 
school het onderscheid te leeren tusschen de meest ge
bruikelijke baksteensoorten, maar ik beken gaarne dat, als 
men het resultaat van dit onderwys afmeet. naar gevallen 
als dit, het succes allerbedroevendst is. 

Den my onbekenden fabrikant der gebakken keien, wensch 
ik gaarne toe, dat het hem eenmaal moge gelukken, op 
dit formaat een materiaal te fabriceeren, dat aan de eischen 
voor rijwegen in steden voldoet. Twijfel aan de mogelijkheid 
daarvan is vooralsnog echter niet ongegrond, als men in 
aanmerking neemt, dat zelfs harde straatklinkers er in de 
meeste gevallen niet geschikt toe worden geacht. 

Gaarne zal ik een dozijn van zulke steenen in ontvangst 
nemen ten gebruike by het onderwys en voor eventueele 
proeven. 

De door my verwerkte steen was eene in tweën liggende weg
geworpen kei. Ik heb daaruit nog juist een stuk kunnen krijgen 
voor eene vastheidsproef. Ik meen waarlyk te bemerken, dat de 
heer H. deze uitdrukking in myn vorig bericht zoo opgevat 
heeft, alsof ik wilde probeeren een stuk nit zijne be
strating te halen!!! V. o. K. 

Delft, den 20 December 1894. 

WelEdelOeboren Heer! 
Voor een paar dagen werd mij door bevriende hand ter 

lezing gezonden de Ambachtsman van 15 December, waar
door ik kennis nam van het door U geschreven hoofdartikel. 

Ik laat daar in hoeverre het voor de kracht van Uw 
betoog noodig was, dat daarby moest worden afgedrukt een 
gedeelte van de handelingen van den Gemeenteraad van 
Delft, alsmede een rapport van ondergeteekende aan Bur
gemeester en Wethouders; of een uittreksel van een en 
ander niet even voldoende zou zyn geweest en in hoeverre 
het loyaler zou zyn geweest om den schrijver van dat rap
port van te voren van Uw voornemen te doen blyken. 

Meer prikkelden my echter de volgende woorden van 
Uw artikel: „Nn kan elk metselaar, elk straatmaker on-
„middellijk op de breuk zien of een baksteen een klinker ot 
„van mindere qualiteit is. Elk bouwmeester ook, zal men 
„zeggen. Dit moest zeker zoo zyn, maar by gebreke daar-
„van ziet men liefst door de oogen van anderen, van 
„specialiteiten "" 

Blijkbaar heeft UEd. de bedoeling my' daarmede te treffen. 
Ik zal hierover verder zwijgen, maar U houde my ten 
goede, dat ik deze beoordeeling van een leeraar der P. S. 
tegenover ten oud-leerling dier school minstens genomen, 
zeer onvoorzichtig vindt. 

Neen, mynheer Van der Kloes. ik ben niet gewend om 
aan de „specialiteiten" te gaan vragen, wat ik meen wel 
zelf te kunnen doen en toen ik dezen zomer een proef heb 
genomen met een nieuw, inlandsch bevloeringsmateriaal, 
wilde ik een monster daarvan (niet een opgeraapt stuk, 
maar een hoeveelheid, die voor een grondig onderzoek 
wordt noodig geacht) aan het Proefstation laten onderzoe
ken, teneinde beter vergelijkingen te kunnen maken met 
andere bevloeringsiuaterialen. 

Daartoe heb ik my gewend tot de „specialiteiten," aan 
wie door en onder toezicht van den Rijkswaterstaat het 
onderzoek is opgedragen ter vergelijking van inlandsche en 
Belgische baksteenfabrikaten. 

Dit onderzoek is zeker met, meer ernst gedaan, dan het 
Uwe, daar U, buiten my om, van een hoop puin een paar 
door de straatmakers weggeworpen stukken hebt genomen, 
en naar de uitkomsten van uw afkeuringsproef op die stuk
ken, veroordeelt gij het geheel materiaal. 

Ik heb ray op een ander standpunt gesteld; ik juich het 
toe, dat een nieuw bevloeringsraateriaal ditmaal uit ons land tot 
ons gekomen is en volgaarne heb ik daarmede met mach
tiging van het Gemeentebestuur een proef genomen Ook 
ik heb wel degelyk in dat materiaal gebreken aangetroffen, 
maar iu plaats van ze aan de groote klok te hangen, heb ik 
reeds voor een paar weken daarover inet de fabrikanten 
gecorrespondeerd; myn vertrouwen in dat materiaal is nog 
geenszins geschokt, zoodat de proef in 1895 nog belang
rijk zal worden voortgezet. 

Ten slotte, wanneer U op de gebakken keien nog eens 
een paar vastheidsproeven wilt verrichten, dan is het niet 
noodig te wachten op een gelegenheid, dat U er een ge
schikt stuk uit kunt krygen; de politie mocht het eens 
beletten. Wanneer U echter den wensch daartoe aan my 
te kennen geeft, zal ik gaarne tot het nemen van onpar
tijdige proeven een monster ter Uwer beschikking stellen. 

Ik heb de eer te zyn, WelEdelGeboren Heer, 
De gemeente-architect van Delft, 

HARTMAN. 

C O R R E S P O N D E N T ! E . 

W. te Buitenpost . De beide my toegezonden stukjes 
eikenhout zijn waarschijnlijk zoogenaamd rood (red oak) en 
zwart [black oak) Amerikaansch eiken. Het roode wordt 
hier ter stede om zyne merkwaardige rechtdradigheid in de 
wagetimakerjj voor radspaken gebezigd. Ik keu nog eene 
derde soort: zoogenaamd wit [white oak) Amerikaansch 
eiken, doch andere bijzonderheden zyn er mij niet van 
bekend geworden. v. i>. K. 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek oppenomen. 

MV VM»vt. BI DECEMBER. 
Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: de anuleg vau eeu 

districtreservoir met hoofd- en cen'raalbuizen, alsmede van eenige 
afzonlerlijke hoofdhuizen, ten dienste van de pneumatisch rioleering, 
volgens het Lioroui-stelsel te Amsterdam. 

Delft. 11 uur. De architect J . H . ïonnaer, in het kotlicliuia 
van den heer P. van der Arend, Heeslenmarkt: het bouwen van 
5 woonhuizen een geheel, op een terrein gelegen »nu deu Spoor-
singcl te Hof van Delft. 

's-tiravenhage. 11.30 uur. Het ministerie van hit.nenlandsehe 
saken aan het gebouw vau het prov. bestuur: het onderhouden 
van en het doeu van herstellingen aan de gebouwen der rijks, 
universiteit te Leiden, gedurende het. jaar 1895, begr. f .'12.200. 

Heerlen (Limb.) 1 uur. De heer li. J. Savelberg te VVelteu 
in bet café van den beer E. Boost: het. bouwen van een woonhuis 
met bijleveriug van alle lenoodigde. materialen. 

Hengelo (Ov.) 2 uur. I>e beer .1. VI. Lindeman in 't café van 
.!. vau Wezel hij bet station: het bouwen vau eeae woning met 
slachthuis aan de Molenstraat, aanw. 'smorg. 1 1 uur. 

's-llosch. 11 uur. De Ecrw Zusters in de Postelstraat in het 
koffiehuis van P. Mulders: het met eene verdieping verhoogeu 
vnn een schoolgebouw eu het bouweu van een ringmuur. 

Roermond. De architect J. .lorna: bet gedeeltelijk afbreken eu 
weder opbouwen van een heerenhuis aan de Swalmerstraat, voor 
rekening van den WelEdelGestrengen heer Mr. G. A. R. Leminens 
aldaar, bilj. inzei den 31 Dec. nam. 3 uur bij bovengenoemde 
architect. 
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WOENSDAG 2 J A N U A K I . 
Vinnen. 1 uur. Met gemeentebestuur: het onderhoudeu der 

gemeentewerken gedurende 1S95. 

V R I J D A G 4 JANUARI . 
Horn (Limb.) 4 uur. Het gemeentebestuur: het verbouwen, 

vergrooten en restaurecrea der school, bet bouwen vau Corridor, 
bergplaatsen enz., het bouweu van rna.'buis, alsluitingsbekkeu, 
speelplaats, levering van banken en verdere werken met levering 
van alle materialen, aunw. nam. 1.30 uur. 

Z A T E R D A G 5 JANUARI.-
Arnhem. 11.80 uur. Het gemeentebestuur, besteK no. 5: het 

verrichten van ecnige herstellingen eu vernieuwingen van verschil
lende gemeente gebouweu en scholen, in 2 perc , begr. peic. I 
f 40110, perc. 2 f 3935. 

's-Graveuhage. De architect H . Westra Jr . : het b „ u w e n van 
3 woonhuizen „ e u bloc" aan de Uroot 1J< -rtoginielaan aldaar. 

DONDERDAG 10 JANUARI . 
Haarlem. 11 uui. Hel ministerie van binnenlandsche zaken aan 

het gebouw vau het prov. bestuur: het ouderhuudeu van tn bet 
doen van herstellingen eu vernieuwingen aau de gebouwen der 
Rijks Academie van Beeldende Kunsten, le Amsterdam, vau den 
dag der goedkeuring van de aanbesteding tot. eu met 31 Dec. 
1896, begr. I 2500. 

Haarlem. 11 uur. Het ministerie van binnenlanusehe zaken ann 
het gebouw van het prov. bestuur: het onderhouden van en bet 
doen van herstellingen eu vernieuwingen aan 's Rijks kweekschool 
voor voedvrouwen te Amsterdam, van den dag der goedkeuring 
tot en met 31 Dec. 1S96, begr. I 2000. 

Haarlem. 11 uur.. H t l ministerie van binnenlandsche zaken, 
aan het gebouw van hel prov. bestuur: het onderhoudeu van en 
bet doen van eenige herstellingen en vernieuwingen aau de gebouwen 
van het rijks.landbouwproefstation le Hoorn, van deu dag der 
goedkeuring van de aanbesteding lot en met 31 Dec. 1896, begr. 
f 1775. 

VRIJDAG 11 JANUARI . 
'8-tiraveubage. 1 uur. Het ministerie vau waterstaat, handel 

en nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het onder
houd van het post- eu telegraafgebouw tc Noordwijk, gedurende 
de jaren 1895, 1896 eu 1897, begr. f 765. 

D1NSDAU 15 J A N U A R I . 
Assen. 12 uur. Het ministerie vau binnenlandsclie zaken, aan 

het gebouw vnu het prov. bestuur: het onderhoudt!, van en bet 
doen van ! eenige vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen 
van het prov. bestuur en het hotel van den commissaris der 
koningin le Asten, vnu den dag der goedkeuring van dc aanbeste
ding tot en met 31 Dec. 1S9C, begr. I 5200. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
A m s t e r d a m . Het houwen van pakhuizen, kantoor, c o n c i ë r g e w o 

ning, enz. op een terrein aan de Hcogte Kadijk. Laagste U . R . 
Hendriks te Nicuwer-Anislel voor het bouwen met 2 verdiepingen 
t 70.348, met een verdieping f 61.990. 

A m s t e r d a m , Het bouwen van vier woningen voor gehuwde 
militairen te Muiden. Laagste N . M ü b l te Muiden voor 13744. 

A u l l c n . Het stucadoorwerk van de nieuw te bouwen kerk aldaar 
Laagste O. van deu Bestelaar te Vught voor I 1125, gegund. 

A m e r s f o o r t . Het bouwen van een winkelhuis met bovenwoning 
en werkplaats aldaar. Laagste H . J . Feijnenberg aldaar voor f 4825. 

D o r d r e c h t . Het verbeteren van de schietbaan aldaar. Laagtte 
C . Bot t'z. te Papendrecbt voor f 1155. 

G o r i n c h e m . Het herstellen van houteu vloeren en het aanbrengen 
van dubbelingen in verschillende gebouwen aldaar. Laagste A . C . 
Korteweg te Willemstad voor f 1259. 

G r o n i n g e n . Het bouwen eener kazerne c. a. in de voormalige 
linie vau Helpman, voor eeu bataillon infanterie. Laagste J . J . van 
Sluisdani voor f 284.000 

H a a r l e m . Het maken van steenbergplaatsen langt de haven op 
Vlieland. Laagste C. G . Doekse te Terschelling voor f 2778. 

H a a r l e m . Het vernieuwen van eeu gedeelte plankier langt de 
haven op Vlieland. Laagste G . D . van Itooru te Amsterdam voor 
f 1640. 

He l l evoe t s ln i s . Het verboogen en verb ecden van den gemeen-
schapsweg vnn de voormalige Brielier poort naar den westelijken 
kanaaldijk aldaar. Laue-ste B . de Waerd te Nieuwtnhooru voor 
! 207.938. 

K a m e i i l i . Het herbouwen der afgebrande bolstede. Laagste M . 
C. van Wijngaarden le Oudewater voor f 8050, gegund. 

M i d d e l b u r g . Het vernieuwen vau Let remiuingwerk in de 
buitenhaven te Wemeldinge, van ducdalven in de buitenhaven te 
Hansweert en van schotbajken voor de kleine sluizen, behoorende 
tot de werken van het kanaal• uoor Zuid- Rcvelazd. Laagste J . B . 
Kocb te Hansweert voor f 19.944. 

M i d d e l b u r g . 1. Het. maken van twee nieuwe paalhoofden tus
schen de dijkpaleu 6 eu 8 voer den Westkapelsche zeedijk. Laagste 
J . v. d. Hoek aldaar voor f 18 .760; 2. het bestorten van den 
ouderzeeschen oever lusschen de dijkpalen 33 en 36 aau de Zuid-
waiering. Laagste J . de Bree Fzn. te Terneuzcn voor f 23 .100 . , 

S loterdf jk . Het verplaatsen der wiud-vijzel-walermolen van den 
bioteii-binueupolder op de werf van de afpebrande watermolen der 
Sloterdijkermeerpolder gemeente Sloten. Laagste B. J . van Mierlo 
te Sloten voor f 8.420. 

S o e t e r w o u d e . Het bouwen eeuer nieuwe kerk met toren en van 
3 woonhuizen. Langste C . P. W . Dessing te Gouda voor f59.610. 

U t r e c h t . Het maken van de gemetselde onderbouwen van twee 
ijzeren loodsen achter de Lunetten 1 en III .op de Houtensche 
vlakte met bijkomende wei ken als verbetering van OLdergeschikt 
belang van werken in de Nieuwe Hollandsche Waterlinie. Laagtte 
C . vau 't Hullenaar te Alkmaar voor f 2698. 

U t r e c h t . Het leveren en verwerken van puin eu perkoeupalen 
aan de oevervoorzieningen van het Merwedekanaal in de provincie 
Utrecht. Laagste J . Monster te Vreeswijk voor f 2442. 

V l i e l a n d . Het vernieuwen vau den kop van de gemeente-steiger 
te V l i d i n d , dienende tot aanlegplaats van de postboot. Laagste 
M . Daalder te Terschelling voor f 1786. 

Weesp . 1. Het eenjarig onderhoud van 2 wind-vijzel-watermolens 
en annexe werkeu. Laags'e flrma C . Timmer te Muiden voor f 1028; 
2. het doen van reparation en het vernieuwen van schoeiingwerken 
langs de Stammerdijk. Laagste dezelfde voor f 548.26; 3. het 
maken van 875 strekkende meter klinkertjes!rating voor een paar-
denspoor op de Stammerdijk. Laagste C . Rademaker aldaar voor 
f 1 50, geguud. 

Z w o l l e . Het bouwen van een Hok woningen, bestaande uit een 
winkelhuis en 20 arbeiderswoningen op een vrij terrein aan den 
Schellerweg. Laagste J . Eizinga te Gorredijk voor f 20.777, gegund. 

ADVERTENTIËN. 

Chemisch bereide 

V E R F . 
De/.e OLIEVERF is Krlict'l gereed 

voor liet min nik en bezinkt of verhard 
nooit. Zij is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam cn goedkoop. 

S t a a l k a a r t e n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK „ K R A A I J E N B U R G " , 
(70) Rijswijk (/.-li.) 

DE GROEVEN 

J. MEVR 1IS 
te Aiidi'i-iiaiii a/d U i ju . 

leveren sedert 1851: (8) 

la AndernachscheTras 
en Trassteen 

op M t r c u g M i ' k e u r verder: 
IHtl.II- of Z W E M S T E E N ; LA-

V A U R O T S T K K K beste en goedkoop
ste BIERSTEEN voor Tuinen,Terrassen, 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz-

Alle soorten van 

Z A G E N 
6tt 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de.fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D.DoMINICUS&Só'HNE, 
te Remscheid-Vier inghausen ( M i e i n l . ) 

Gevestigd in 1822. (35) 
BCJP" Vraag dc geïllustreerde Prijscourant 
welke wij U gratis en franco toezenden. 
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(iroote voorraad 
V A N 

STALEN BALKEN 
i n alle courante prof ie len^ 

op lengten v a n 51 
12 M r . , o p k l i n v 

mende met 

Wegens 

et grootere 

draagvermogen 

k u n n e n lichtere pro

den in staal gebezigd 

orden, waardoor stalen 
'bulken voordeel igor iu hc-tge-

ik zi jn dun ijzeren balken. 

H- E. OVING Jr., (74) 
74 Haringvliet, R O T T E R D A M . 

D E L I N T & C ° , ROTTERDAM. 
NIEUWE HAVEN N°. 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
'59) Vraag dessins enz. r 

L E i r> K IN. 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

S 0 H EEP 8 BOUW W E R F 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
8poorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

A N K E R S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met o e r - t i f i e a a t v a n l ,!«>.%<I's 

en B u r e a u V e r i t a s . 

l U M L k & Z O O f t . 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 
M O U S S E L I N E ^ G E K L E U R D - , 

Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 
Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

RUW S P I E G E L - , 
W IT - , KRISTAL - , BBOKI en M E L K -

ö L» A S. 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 
GKBOOKN G L A S en DAKPANNEN. 

L e n z e n - en Patrijspoortglazen. 
(67) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

TTTTTTTTTTT' ' T T T T T T T 1 

K O N I N G * B I E K I E f f i 
•7DGCprVülScj? ercCJPGTDlSCb" 
073de r i o e l ^ D a u voetcxlev 
b o u t o r n i e r l a l e T O , oerf 
7D3l C J? LTD G O LlSTO, 

< JLJLJLJkJLJLJL.JLxJk TT55HT"' (69) 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT& ZOON te Maassluis. 

mm BOUWMATERIALEN, 
«T. A . 

beschreven door 
v a n <XGTT K l o e 

Leeraar aau de Polytechnische School te Delft. 

Pit IJS: Compleet htgenaaid flS.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

B K O O R I) K E L I N <• E N. 
. . . daarbij i n gebruik , pri jzen, k o r t o m alles wat met de industr ie in verband staat 

en geeft het 't meest vol ledige tot op heden (Vademecum der Bouwvakken. 

. . . . W i j d u i v e n d i t werk d a n ook gerust aan a l l e n , die iets met het b o u w v a k hebben 
uit te staan, aanbevelen. A l l e n zu l len er ongetwijfeld n u t u i t t r e k k e n 

(Algemeen Nederlandsch Advertentieblad). 

. . . . I n de 6e afdeeling w o r d t het hout beschreven. Dat over d i t belangri jk m a t e r i a a l 

heel wat te zeggen v a l t , is e lk b o u w k u n d i g e bekend, en velen onzer k u n n e n geacht worden met 

de eigenschappen der verschi l lende houtsoorten en het g e b r u i k e r v a n v o l k o m e n o p do hoogte 

te z i m . De heer V a n der K l o e s deelt omtrent deze bouwstof zooveel wetenswaardigs mede, dat 

e lk v a k m a n er voordeel en leering u i t k a n t r e k k e n (De Opmerker) 

. . . . V o r m t de w e r k k r i n g , w a a r i n de schr i jver geplaatst is, de geschiktste gelgeeuheid 

o m dergel i jken veel omvattenden arbe id naar wensch te voltooien, het reeds verschenen gedeelte 
bevestigt z u l k s on erkennen wi j gaarne, dat d i t het meest vol ledige is w a t over mater ia len-

kennis in den laatsten t i jd is gezegd. 

De fabricage wordt zeer u i t v o e r i g besproken en daarbi j met t a l r i j k e figuren toegelicht, zoodat 
daardoor de uitgave een onmisbare gids is voor a l len, die grondige kennis der materia len wen
schen te verkr i jgen . H e t v o r m t een n u t t i g hoek, dat door a l len dient gekend te w o r d e n en 
waarvoor de schri jver waardeer ing verdient . 

. . . . Is het voor den jongen ingenier eu opzichter v a n bijzonder veel waarde op een 
voor hen bi jna onbekend v e l d te worden voorgel icht door iemand, die ri jpe e r v a r i n g aan breed

voerige studiën paart , ook h u n n e oudere vakgenooten zu l len evenzeer als vele aannemers, 

w e r k b a z e n en handelaren, gaarne oen werk ter h a n d nemen, dat i n zoo aangenamen en bevatte-
l i j k e n v o r m een r u i m overz icht geeft v a n wat de p r a k t i j k b ier en elders tot op heden 
heeft uitgewezen o f een theoretisch onderzoek v a n de bouwstoffen met j u i s t h e i d k a n doen 
voorspel len (De Ingenieur.) 

. . . . M e t groote u i t v o e r i g h e i d en voorl iefde teekent de schr i jver liet s tecubakkersbedri j 

met al de daartoe noodige w e r k t u i g e n , b l i j k b a n r met het oog op aankomende industr iee len, voor 
wien hij zijn boek oven goed heeft geschreven als voor b o u w k u n d i g e n , iets wat laatstgenoemden 

moeten bedenken, indien hen dat wat te u i t v o e r i g v o o r k o m t en zij l i e v e r een meer vergel i jkende 

b e s c h o u w i n g van bouwmater ia len hadden gewensebt, wat men echter moet erkennen, dat zijn 
eigenaardige moeie l i jkheden heeft. 

. . . . Voor den ingenieur en den architect mag het boek v a n den heer V a n der Kloet 
van onschatbare waarde worden genoemd. Op alle vragen, we lke op het terrein der bouw
materialen kunnen worden gedaan, geeft bet een u i t v o e r i g antwoord, en k a n het dus met vrucht 
worden geraadplecgt. De uitvoering is waarlijk k e u r i g en doet de firma V a n der Endt & Zoon 
alle eer aan. De prijs is zeker beneden de waardo van het boek 

(Dagblad voor Zuid-Holland en 's-Oravenhaje.) 

http://IHtl.II-
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C A K B O L I N E I M 
„Van Baerle"*, 

E E N I G E A G E N T E N voor 
Nederland en k o l o n i ë n : 

G. M. BOKS fr Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) <5 I I X. 

M AN IN UE1MER 

Portland-Cement-Fabriek 
FABKIEK 

IN 

MANNHEIM. / 
\i MANNNEIMER 

Opgericht WlUUMErfflr. 
1801. N̂ WlHÖfej 

I 
FABKIEK 

IN 

.WEISEIM) 
b/Muinz. 
Opgericht 

1864. 

Levert haar beproefd en voortrefteiyk 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin 
dend, onder garantie van de grootste 
bindkiacht, gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijks meer dan 450.000 
vaten. 

H00F0 - VERTEGENWOORDIGERS 
voor de Z n i d e 1 ö k e Provinciën: 

W e d , A. T e r k u h l e & van Swi jndregt 
li.ottei'fla.m. 

Voor de N o o r d b ' j j k e Provinciën: 

DE BEER & LEHREN, 
A M S T E R D A M , (60) 

H A N D E L A R E N in 

Marmer en Bouwmaterialen. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E P R I J Z E N . (73( 

S. B R U I G O M , 
A.BSHKM. 

I Cl, 
lleercugracht .>N.'1, 

AMSTERDAM, 
hebben steeds voorhanden 

NORMAAL 

SPIJZEN LIFTS. 
Deze worden hier geheel compleet en 

gangbaar in liftschaclitgeraamte gemon
teerd afgeleverd. 

TaIrijke Referenties. 

UTRECHTSCHE LOOD WITFA BRIEK, 
F i r m a Gr. G R E V F , U t i e o l i t , 

E ' 5 

is beter dekkend, lljner, witter en beter 
kleur houdend dan eenig ander; 

is bekroond door den Nederl. Schildersbond, 
Tentoonstelling van Decoratieve 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 Ingenieurs, Gemeente. 
Architecten en andere Autoriteiten in hunne 
bestekken voorgeschreven; 

wordt, tot waarborg van echtheid, zuiverheid 
en goedgewicht, nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van Zegel, Etiket en Fa
brieksmerk, welke allen wettig zyn gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur gel verd, des
verlangd met certificaat van o <i sprong. 

Men leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in Let „N. v. d. Dag" 
dd. 31 Jan. 1887; in de „Huis - en Decoratieschilder" dd. 1 Mei 1887; in de 
„Ingenieur'- dd. 11 en 25 Juni 1887 ; in de„ Schilder" dd. 1 Mei 1889; in de 
„Opmerker" 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 Dec. 1891. (27> 

Verkrijgbaar bij alle soliede Verfhandelaren en Drogisten. 

T 

PORTLAND CEMENT, 
„JOSSOK Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT, 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 1 1 8 , 
„, AMSTERDAM, A. E. B R A A T .Fokkt-

Simomstraat 74.. (66) 

AlUIMTIt VVKiN 
en L I J S T E N , 

volgens b e s t a a n d of op te ge ven 
p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

R. W. ROGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profiel teekeningen en Prijs-courantop 
aanvraag gratis. (80) 

LEONARD SLIGCEER, fflonnickendam. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
uitmuntend fabrikaat en billijke pr$s. (76) 
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