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DERDE JAARGAiVG N°. 1. ZATERDAG 5 J A N U A R I 1895. 

R E D A C T I E V A N ABCHITEOTI.-UA ET AMICITIA : 
W. K R O M H O U T C Z N . , JOS. T H . J . C U I J P E R S , 

J . L . M . L A U W E R I K S en H . E L L E N S . 
Bijdragen te adresseeren aan den Heer J . L . M. L A I W E R I K S , . V U » . 

iade 369 Ie Amsterdam, en alles, wat de Administratie van het Genoot
schap betreft aan den Heer J . C . D . Dl G A Z A R , le Secretaris, 
American-hotel te Amsterdam. 

VoO KW AAROEN VAN HET LIDMAATSCHAP. 
Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege • 

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

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

• buitenleden K 0 

M E D E D E E L 1 N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

1°. De 1013e gewone vergadering zal gehouden worden 
op Woensdag 9 Januari a.s., des avonds ten 8 uur, in het 
Genootschapslokaal, American Hotel, Leidsche plein. 

Agenda : 
a. Mededeelingen van het Bestuur 
b. Keuze van tijdschriften en boeken voor de leestafel, 

leescirkel en bibliotheek. 
c. Verkiezing van een lid der Redactie. 
Door het Bestuur wordt als candidaat gesteld de heer 

W . van Boven. 
d. Ballotage als gewoon lid van den heer W. G. Eber 

son, voorgesteld door het Bestuur. 
e. Lezing en Kunstbeschouwing van den heer J . L . M . 

Lauweriks. 
2o. De heer II. Ellens heeft zijne benoeming tot lid 

der Redaclie aangenomen. 
3o. De Bibliothecaris-Archivaris, de heer J . Koffieberg, 

brengt ter kennis van heeren Leden, dat de Portefeuilles 
van den Leescirkel, ingevolge Art. 13 van het huishoudelijk 
reglement der Genootschapswet, op Maandag 7 en Dinsdag 
8 Januari a.s., zullen worden opgehaald, en dat de circulatie 
gedurende een week zal zijn gestaakt. 

4o. De Penningmeester, de heer J . A. van der Sluijs 
Veer, brengt ter kennis van heeren Leden, dat de op I 
Januari 1895 vervallen coupons der leening 1886 betaal
baar zijn ten zijnen huize, Sarphatipark 15 te Amsterdam, 
op alle werkdagen van 9—12 uur. 

5o. Heeren Leden wordt medegedeeld dat de ontwerpen 
voor de prijsvraag //Raam in gebrand geschilderd glas" moeten 
worden ingezonden voor of op 7 Januari a s., des voormid
dag* te 12 uur, aan het adres van den ondergeteekende, 
American-Hótel, Leidsche plein, Amsterdam. 

Co. Plaatwerk i/de Architect.", uitgave van het Genoot
schap n Architectura et Amicitia". 

De platen dezer uitgave worden verdeeld in 4 rubrieken, 
te weten : lo. Hedendaagsche Kunst, 2o. Antwoorden op 
prijsvragen, 3o. Oude Kunst en 4o. Voorwerpen van Kunst
nijverheid. Jaarlijks 86 platen, waarvan minstens 6 in tint-
druk of chromo. 

De prijs bedraagt voor leden van het Genootschap f 6.— 
per jaargang, voor leden der Vereenigingen //Bouwkunst en 
Vriendschap" te Rotterdam en //de Vereeniging tot bevor
dering der bouwkunst" te Groningen f 7.— per jaargang 
en voor niet-ledeu van een dezer Vereenigingen f8.— per 
jaargang. 

De twee maandelijksche afleveringen worden den abonné's 
franco toegezonden, terwijl voor het buitenland de verzen
dingskosten extra worden berekend. 

De betaling geschiedt iu twee termijnen, nl. na het ver
schijnen van de 3de en van de 6de aflevering. 

Voor nieuwe inteekenaren zijn nog exemplaren der 5 
verschenen jaargangen tegen denzelfden prijs verkrijgbaar. 

Abonnementen op te geven aan den heer J . A . van der 
Sluijs Veer, Sarphatipark 15 te Amsterdam. 

Namen» het Btituur, 
De \*te Secretaris, 

J . C. D. D l GAZAR. 

„ARCHITECTURA ET AMICITIA" 
VERSLAG DER 39ste ALGEMEENS, TEVENS 1012e GEWONE 

VERGADEitiNG, GEHOUDEN OP WOENSDAG 19 
DECEMBER. 1894 in het Genootschapslokaal. 

De Voorzitter de heer H . G. Jansen opent met de vol
gende rede de Vergadering : 

Mijne Heeren ! 
Wederom rust op inij de voreerende taak de Algemeene 

Vergadering met een inleidingswoord te openen. Iu de eerste 
plaats dan heet ik U allen welkom te dezer plaatse. Uw 



A R C H I T E C T U R A . 5 Januari 1895. 

hierzijti getuigt van belangstelling in den kring die ons 
allen lief is, en, wanneer gij straks geroepen zult worden 
den gang van /.aken voor het volgend jaar vast te stellen, 
dan zal die belangstelliug zich ongetwijfeld door daden weten 
te uiten, door daden bevordelijk voor den bloei van het 
Genootschap. 

Een terugblik op het afgeloopen Genootschapsjaar kan tot 
tevredenheid stemmen. Mijne geachte collega's zullen u zoo 
aanstonds een gedetailleerd overzicht van den toestand voor
leggen ; ik volsta dus met te vermelden, dat de verschillende 
onderdeelen van ons werkprogram, ook dit jaar, dank zij de 
ijver en de toewijding der verschillende titularissen, geregeld 
konden worden voortgezet. 

De belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis van het 
jaar dat bijna achter ons ligt is wel geweest, de goed ge
slaagde 1000ste vergadering en de daaraan verbonden ten
toonstelling. En al hebben die buitengewone gebeurtenissen 
ook buitengewone uitgaven noodig gemaakt, ja al moest een 
oogenblik de vrees bestaan dat onze bescheiden schatkist een 
inoeielijk te herstellen déficit zou aanwijzen, de krachtige 
steun van velen uwer en vooral die van enkelen onzer ge
achte eereleden, gepaard aan de uitnemende administratie 
van onzen waardigen penningmeester, hebben gelukkig dit 
schrikbeeld lot onbeduidende proportion teruggebracht. 

Kunnen wij dus, wat het mnterieele betreft, een nieuw
jaar met nieuwen moed en onbezorgden blik tegemoet gaau, 
uit de agenda voor dezen avond zal u gebleken zijn, dat van 
andere zijde moeielijkheden zijn komen opdagen, die voor
zeker al uwe aandacht vereischen om tot eene bevredigende 
oplossing te geraken. Ik bedoel de vacaturen in Kedactie en 
Bestuur, ontstaan door het aftreden van twee functionarissen 
de hh. Nijhoff en Paul J . de Jongh die zich op diverse wijzen 
voor het Genootschap in hooge mate verdienstelijk hebbeu ge
maakt. 

Ook ik M . H . heb gemeend mij ditmaal niet wederbeschik-
baar te moeten stellen en alzoo de door de wet binnen een 
zekeren tijd geëischte persoonsverwisseling niet tot het uiterste 
oogenblik te verschuiven. Gelooft echter niet dat verminderde 
sympathie voor ons Genootschap op dit mijn besluit van 
invloed is geweest. Gaarne maak ik van de hier mij geboden 
gelegenheid gebruik om U de verzekering te geven, dat het 
wel en wee van A. et A. mij op dit oogenblik nog evenzeer 
ter harte gaat als op welk ander tijdstip ook en daarbij de 
hoop uitspreek nog zeer geruimen tijd deel te mogen uit
maken van uwen kring, waar mij steeds een vriendschap en 
hartelijkheid is ten deel gevallen die ik immer in dank
bare herinnering hoop te bewaren. 

Vergun mij, al mag het misschien overbodig heeten, U 
nog eenmaal te wijzen op het groote gewicht van de heden 
avond door IJ te nemen besluiten. Ons Genootschap, dat op 
een bijna veertigjarig bestaan heeft te wijzen is steeds een 
aantrekkiugspuut geweest vooral voor het jongere clement 
onder de bouwkunstbeoefenaars. Het heeft zich steeds te 
rechter tijd weten te reconstrueeren en frissche krachten aan 
zich te trekken. Met eene merkwaardige consequentie is dit 
verjongingsproees steeds onwillekeurig doorgezet en daardoor, 
naar mijne meening, de hoeksteen van zijn bestaan geworden. 
Dat deze eigenaardige ontwikkeling dikwijls aanleiding tot 
wrijving gaf mag niemand verwonderen, zulks is veeleer te 
beschouwen als een noodzakelijk gevolg ervan en een blik 
in onze geschiedenis zal U overtuigen, dat de vaan van A. et A., 
na iedere windvlaag zich met nieuwe fierheid ontplooide. De 
reden nu M . H . van dit standhouden en weer opleven, ook 
na groote beroeringen, moet gezocht worden in het feit, dat 
er steeds een kern aanwezig was, die, ondanks persoonlijke, 
verschilpunten, één groot doel voor oogen hield en wel de 
bloei van het Genootschap. Hoeveel werkkracht en belang-
looze toewijding aan dit ideaal is opgeofferd kan inoeielijk 
worden geschat, doch op ons rust de verplichting om 
hetgeen door onze voorgangers werd tot stand gebracht, 

zorgvuldig te bewaren niet alleen, doch het zoo mogelijk 
tot hooger bloei op te voeren. Kiest daarom die mannen 
van wie gij kunt verwachten, dat zij zich het eervolle be
staan en de gestadige ontwikkeling van Architectura et 
Amicitia tot devies zullen kiezen en steunt hen in hunne 
moeielijke taak door allen, naar de mate uwer krachten en 
begaafdheden daaraan mede te werken. 

En hiermede M H . verklaar ik de 39ste Algemeene Verga
dering geopend. 

De 1 ste Secretaris brengt daarop het volgende verslag uit 
over den toestand van het Genootschap : 

Mïjneheeren ! 
Het is voor de eerste maal dat ik, in kwaliteit van 1 e 

Secretaris, verslag mag uitbrengen over den toestand van ons 
Genootschap. 

Viel mij bij den aauvaug van dit jaar de functie wel 
wat zwaar; de goede orde waarin ik de administratie 
van het Genootschap vond, alsmede de voorlichting van 
onzen vorigen le Secretaris, deed mij er spoedig in thuis 
komen. Een woord van hulde over de uitstekende inrichting 
der administratie mag dan ook den heer C. W. Nijhofl' niet 
onthouden worden. 

En nu overgaande tot de verplichting die Art 18 der 
Wet mij oplegt heb ik de eer U het volgende mede te 
deelen : 

Het aantal leden zal in het Genootschapsjaar 1895, bedragen 
4 Buitengewone Eereleden. 

16 Eerelede". 
10 Donateurs. 
91 Gewone leden. 

188 Buitenleden. 
84 Kunstlievende leden. 

5 Vereenigingen die lid zijn. 
Het Bestuur van het Genootschap bestond in 1894, uit 

de heeren J . H. I.eliman, Eere-Voorzitter; H . G. Jansen, 
Voorzitter; C. W. Nijhoff, Vice-Voorzitter; J . C. D. di 
Gazar, le Secretaris; J . L . M . Lauweriks, 2e Secretaris; 
J . A, van der Sluijs Veer, Penningmeester eu J . Koffie-
berg, Bibliothecaris-Archivaris. 

ïn den aanvang van het jaar was de heer Th. L . D . 
Smeele Bibliothecaris-Archivaris; de heer Smeele moest 
echter om gezondheidsredenen aftreden en werd den 28en 
Februari door den heer J . Koffieberg vervangen. 

Deze heeren hebben gedurende het afgeloopen Genoot
schapsjaar de hun door de wet opgelegde taak vervuld. 

Van de permanente commission moet eerstens vermeld 
worden het Bureau van Redactie. 

Dit bureau bestond in 1894 uit de heeren H.G.Jansen, 
Voorzitter; W. Kromhout Czn., Jos. Th. J . Cuijpers, Paul 
J . de Jongh en J . L . M . Lauweriks, Secretaris. Den 24en 
October trad de heer W. Kromhout Czn. als lid der Re
dactie af en werd vervangen door den heer C. W. Nijhoff. 

De taak der Redactie was ook dit jaar niet gemakkelijk; 
stroomde somtijds de stof voor het blad ruim toe, dikwerf 
was er groot litterair gebrek, zoodat de heer Paul J . de 
Jongh, die het belangrijkste aandeel in de Redactiewerk-
zaaiuheden had, veelal zelf naar de pen moest grijpen. Een 
woord van dank mag namens het Genootschap niet worden 
onthouden aan den heer Paul J . de Jongh, voor de wijze 
waarop hij de belangen van ons Orgaan heeft behartigd. 

Het technische bijblad leverde veel belangrijks op prak
tisch gebied; ik herinner U slechts aan de belangrijke 
//Algemeene Voorschriften voor de. uitvoering van werken", 
door den heer J . A. van der Kloes bewerkt, daarin ver
schenen. Een woord van dank en hulde aan den heer van 
der Kloes voor de goede zorgeu aan ons technisch gedeelte 
wederom dit jaar bewezen. Moge de samenwerking van den 
heer van der Kloes met onze Redactie nog jaren op dezen 
voet voortduren. 
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Toch geloof ik in den geest van het Bureau van Redactie 
en den heer van der Kloes te spreken, wanneer ik U op
wek ons Orgaan meer te steunen. De taak van de heeren, 
die daarmede belast zijn, is werkelijk zeer zwaar. 

De samenwerking met de uitgevers, de heeren J . van 
der Endt en Zoon te Maassluis, liet niets te wenschen over, 
zoodat in de vergadering van 2G September besloten werd 
het contract met gen. heeren voor 2 jaar te verlengen. 

Het plaatwerk de Architect, waarvan nu bijna vijf jaar
gangen verschenen zijn, werd geregeld voortgezet, het aantal 
der inteekenaren bleef stationair. 

Ook hieraan wijdde de heer Paul. J . de Jongh de be
langrijkste zorg, terwijl de administratie in hauden van den 
penningmeester de heer J . A . van der Sluijs Veer berustte; 
ook de Redactie van het plaatwerk ziet steeds gaarne uwe 
medewerking door toezending van platen tegemoet. 

Het vignet van de Genootschapskalender werd dit jaar 
ontworpen door den beer H . Ellens. 

De Lokaal-commissie bestond bij den aanvang van dit. 
jaar uit de heeren E . H . Kluwer, J . Koffieberg en J . F . 
W. Stom. 

Door de benoemiug van den heer Koffieberg tot Biblo-
thecaris werd in diens plaats benoemd de heer J . G. F. 
Wiggers, terwijl de heer E . H . Kluwer, die om gezondheids 
redenen ontslag moest nemen, werd vervangen door den heer 
Jac. Duncker. 

Deze commissie bestaat dus op het oogenblik uit de hee
ren J . F. W. Stom, J . G. F. Wiggers en Jac Duncker. 

De Lokaal-commissie belastte zich wederom met de ex
posities in het Genootschapslokaal en de orde der ver
gaderingen. 

De vak- en vragen-cotnmissie heeft dit jaar hare werk
zaamheden niet verricht, daar het Bestuur er niet in is 
kunnen slagen het ledental voltallig te krijgen. Het Bestuur 
zal echter trachten, ook met het oog op de vele ingekomen 
vragen, deze commissie bijeen te krijgen. 

Met inbegrip van deze algemeene vergadering werden in het afgeloopen 

jaar 14 gewone vergaderingen gehouden, waarin dc volgende gebeurtenissen 

plaats vonden : 
Den lOdcn Januari besprak de heer J . A. van der Kloes ccnige belangrijke 

praktische zaken bij den bouw onzer woonhuizen. 
Ben 27en Januari werd de 1000ste vergadering feestelijk herdacht, samen-

vallende met dc opening der hierna te vermelden Bouwkunsttcntoonstelling. 
Door den Ecrc-voorzittcr, den heer J . II. I.eliman, werd de openingsrede 

gehouden, waarna de heer \V . Kromhout Czn. als bijdrage „Onze Tentoon
stelling" besprak, de notulen der late vrraaderiug en het juryrapport der 
prijsvraag „Hotelwezen" werden voorgelezen. 

Den I4en Februari stelde de heer L . Berghuis als kunstbeschouwing ter 
bezichtiging „Uenaissance ltaliénne d'après les dessins originaux des nrchiteeles 
pensionaires de 1'academie de France ü Rome.* 

Den 2Sen Februari hield Dr. H. C. Muiier, Buitengewoon Een-lid van het 
Genootschap een lezing over „Athene voorheen eu thaus", toegelicht door 
fraaie fotogralicn, teekeniugen, enz. Deze vergadering, waar gelegenheid tot 
introluetie van Dames w-as, scheen zeer in den smaak van het sehoone ge
slacht tc vallen. 

Den 14en Maart gaf de heer I'. Berghuis als kunstbeschouwing dc „Revue 
Illustreer", en werd door den heer Paul .1. de Jongh ingeleid een motie in 
zake de bouwkunstbcooordeclingeii in de dagbladen. 

Den 28cn Maart hield de heer II. V. Bcrlagc Nzn. een lezing over «Houw-
kunst en impressionisme», cn werd uit de Genootschnpsbibliotlieek ter bezich
tiging gesteld „der F'ormenschatz", jaarg. 1888. 

Den Hen April werd wederom een motie in zake de dagbladkritiek be
handeld en gaf de heer Paul J . de Jong als kunstbeschouwing: »Le Japon 
artistique." 

Den 12en September gaf de heer Jan de Quark een bydrage overdo „Notre 
Dame» te Parijs, waarbij de heeren J . I.. M . Lauweriks tn Paul J . de Jongh 
een kunstbeschouwing bijeenbrachten in betrekking tot bovengenoemd onder
werp. 

Den 20en September bracht de Eere-voorzitter, dc heet J . 11. I.eliman, 
hulde aan de 1000ste Portefeuille, en gaf de heer J . 11. W. U-liman als 
kunstbeschouwing eenc collectie fotogralicn. 

Den lOden October stelde de heer J . Koflicberg eenigc fotogralicn van den 
heer E . II. Kluwer ter bezichtiging cn hield de heer J . C. D. di Gazar ecu 
causerie over „Fotografie in verband met bouwkunst." 

Den 24en October gaf de heer F'ranz M. Meiehen uit Veere een bijdrage 
over: „Les arts plastiques dans la vie soci; le moderne," en de heer W. 
Hoeker als kunstbeschouwing : „Les oeuvres de Meissonicr." 

Den 7en November werd het Juryrapport der Geuootschapsprijsvragen 1893-
1894 voorgelezen en gaf de heer J . \V. 1'. Slnm een kunstbeschouwing be
staande uit Baudenkroiilcr in Spanier, und Portugal cn Architeetonis details 
des Mittelatters, terwijl de heer L . J . Hijuink Ier tafel bracht Chicago Views. 

Den 21en November hield de heer Paul J . de Jongh een lezing over 
„de Woning van voorheen en thans", waarbij als kunstbeschouwing: „Cos-
tumc bistorique van Kacinct, Architecture franchise, Monuments historiques" 
en eenige schetsen. 

Den 19en December werd de 39ste Algemeene Vergadering gehouden. 
Ik moet ii evenwel opmerkzaam maken, dat aangekondigde vergaderingen 

dit jaar niet zijn gehouden, nl. de vergadering van 23 April en de verga
dering van 3 Deo., Wegens het St. Nicolaasleest, waardoor de Noa. der ver
gaderingen niet sluiten met dc Nos. in den kalender vermeld. 

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

Bovendien werden aldaar geëxposeerd : Een collectie fotogralicn van den 
heer J . II. \V. Leliman, de antwoorden der prijsvraag uitgeschreven door de B_ 
K. Leeivereeniging tc Rotterdam, dc ontwerpen ingezonden op de Prijsvraag 
voor een gevel van een Winkelhuis, uitgeschreven door de verecniging tot 
bevordering der Bouwkunst te Groningen, cn de ontwerpen ingezonden op 
de prijsvraag van een „Vereenigingsgebouw" Ie Rotterdam uitgeschreven door 
de Verecniging ..Bouwkunst cn Vriendschap" te Botterdam. 

Van de vragenbus werd dit jaar een druk gebruik gemaakt, de vele inge
komen vragen zyn in het blad opgenomen. 

Het Bestuur hoopt op die wijze de antwoorden ie verkrijgen ; en wekt u 
op uwe krachten te beproeven door ze te beantwoorden. 

Wat betreft de prijsvragen, kan ik u het volgende tnede-
deelen. : 

De prijsvragen van 1892-1S93 waren de volgende : 
lo . Een reclamebillet voor een bouwkunst-tentoonstelling. 
Op deze prijsvraag waren ingekomen zes antwoorden. 
De prijs van f50.— werd toegekend aan het ontwerp 

motto „Beschutten" van den heer J L . M Lauweriks te 
Amsterdam. 

De Jun bestond uit de heeren K . Sluijterman, G. W . 
Dijsselhof en W. Kromhout Czn. 

2o. Een Woonhuis op een onregelmatig terrein. 
Ingekomen 6 antwoorden. 
De prijs f75.— en de premie f25.— werden niet toe

gekend, doch bij elkander gevoegd en verdeeld als volgt : 
f40,— aan het ontwerp motto //Vier gestrengelde Cirkels" 
van den heer A. Hofman te Amsterdam, f30.— aan het 
ontwerp motto „II", ontwerper onbekend, en f 30.— aan het 
ontwerp motto //Volle maan" van den heer W . van Boven 
te 's Hertogenbosch. 

3t>. Een gebouw tot het houden van congressen, meetings 
en vergaderingen van werklieden-verenigingen. 

Ingekomen 3 antwoorden. 
De prijs f125.— werd toegekend aan het ontwerp motto 

//Nieuwe Maan" van den lieer Jan Stuijt te Vleuten, de 
premie f 50.— werd niet toegekend. 

Op de namens de commissie van de Internationale Ten
toonstelling van het Hotelwezen uitgeschreven prijsvraag voor 
tijdelijke gebouwen ten dienste dier Tentoonstelling kwamen 
13 ontwerpen in. 

De le prijs f 100.— werd toegekend aan het on werp 
motto //Attraction" van den heer W. Kromhout Czn., de 
2e prijs f 200.— aan het ontwerp motto „H B" van den 
h er Paul J . de Jongh en de 3e prijs f 100.— aan het 
ontwerp motto „Oost"West, Tliuis Best" van den heer 
W . van Boven. 

De Jury der 3 bovengenoemde prijsvragen, bestond uit 
de Heeren'Dr. P. J . H . Cuijpers, J . J . van Nieukerken en 
A. Salm G.hzn.; terwijl voor de prijsvraag „Hotelwezen", 
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door het comité als Jurylid werd toegevoegd de heer W . 
Schut te 's Gravenhage. 

Op de namens de Maatschappij, „Arti et Amicitiae" uit
geschreven prijsvraag vau //een Schildersatelier" kwamen 20 
antwoorden in. 

Be Jury bestaande uit de heeren A. C. Bleijs, H. G. 
Jansen en W. Kromhout Czn., kende den prijs, f 100, toe 
aan het ontwerp motto / / X " van den heer Jan Stuijt, een 
eervolle vermelding aan het ontwerp motto „2 x 2" van 
den heer K . de Bazel en een eervolle vermelding aan het 
ontwerp motto „Fluor", ontwerper onbekend. 

Be prijsvragen dit jaar uitgeschreven, doch nog niet 
ingeleverd bestaan uit : 

le. Algemeene Badinrichting in een groote stad. 
2e. Jachthuis in een bosch. 
3e. Raam in gebrand geschilderd glas. 
De Jury ter beoordeeling dezer prijsvragen zal bestaan 

uit de heeren H. P. Berlage Nzn , Jos. Th. J . Cuypers en 
Jonas Ingeuohl. 

De voor de leestafel en 'daarna voor den leescircel be
stemde Tijdschriften waren dit jaar : 

„Het Maandblad v. Teckenonderwgs" 
„De Nieuwe Gids", 
„De Amsterdammer. Weekblad", 
„Lu Construction Moderne'*, 
„ Malériaux et Documents", 
„Revue de VArt Chretien", 
„Petits Edilices Histori<|Ue>", 

„Gil Bias illustrc", 
„Wiener Bau-industrie-Zeitung" 
„Der ïormcnschatz", 
>• Wiegende Blütler", 
„The Architect", 
„The Studio". 

Iu ruil voor het Geuootschapsorgaan en het plaatwerk 
„de Architect" werden ontvangen : 

„De Opmerker. Bouwkundig Weekblad", 
„Bouwkundig Weekblad. — Maatschij. t. b. d. Bouwkunst", 
„De kunstwereld", 
„De Schilder", 
„De Portei'cuile", 
„De Ingenieur", 
„Hellas, Orgnne de la Socicte Fhilhellcnique d'Amsterdam", 
„Annalcs de l'Ecole Polytechniquc de Delft", 
„Deutsche Bnuzeiting", 
„Autographieén der Achener Architecten Verein", 
„L'Emulation», . 
De stukken van „The Royal Institute of British Architects", 
„ l ie t Weekblad en Tijdschrift van dc Vereeniging van Architecten te 

BudajM-st", 
benevens: 
Het Dagblad „de Amsterdammer", en de „Amsterdamsche Courant". 

Voor de bibliotheek werden aangekocht de navolgende 
boekwerken : 

Noord-Hollandschc, Oudheden II, stuk, beschreven en afgebeeld door G. v. 
Arkel en A. W. Weissmann. 

Oud Antwerpen door Max Rooses. 
Bucher, de Kunstnijverheid vertaald door de Kruijff. 
G. Dein.]. Das Gleichseitigen Dreieck. 
Academy Architecture 1891. 

Ten Geschenke ontving het Genootschap dit jaar : 
De jaarverslagen, stattiten enz. van verschillende binnen* en buitenlandsche 

maatschappijen, genootschappen enz., terwijl evenals vorige jaren ons gere
geld de catalogi van belangrijke boekenveilingen welwillend werden toegezonden 

De leescirkel, waaraan dit jaar weder eenige nieuwe 
leden toetraden, volbracht zijnen loop iu goede orde, terwijl 
het portefeuille-nummer 2020 werd bereikt. 

Ten slotte kan nog vermeld worden, dat van de biblio
theek voortdurend goed gebruik werd gemaakt. 

BIJZONDERE MEDEDEELINGEN. 

Als bijzondere mededeeling komt in de eerste plaats in 
aanmerking de viering der 1000ste Vergadering en de 
daaraan verbonden Bouwkunst-Tentoonstelling. 

De Commissie voor deze Tentoonstelling bestond uit de 
heeren H G. Jansen, Voorzitter, Jos. Th. J . Cuijpers, H . 
Ellens, K . de Bazel, J . L . M . Lauweriks, J . Mendes da 
Costa, H. A . Scholtz, J . A . van der Sluijs Veer en C. W . 
Nijhotl', Secretaris. 

Hoe deze Commissie zich van bare taak kweet is U bekend, 
terwijl ik U herinner, dat de heer W. Kromhout Czn. het 
front van het gebouw ontwierp en de uitvoering daarvan 
leidde, terwijl de heer C. W. Nijhotf de veel omvattende 
administratie op zich had genomen. 

Het gemeente-bestuur van Amsterdam stond belangeloos 
een houten hulpschool aan de Plantage-Muidergracht af. 

Doch hoe belangrijk deze tentoonstelling ook geweest is, 
heeft zij niet die belangstelling van de zijde van het publiek 
ondervonden, welke zij verdiende. Een troost is het voor de 
Commissie, die zich zooveel moeite gaf, dat ook hier weder 
de afwezigen schuld hadden. 

Het finantieel tekort werd belangrijk verminderd door de 
extra donaliën van de heeren A. N . GoHefroy, Jhr. Victor 
de Stuers, G. B. Salm, J . Gosschalk en C. Scholier. 

De excursie had dit jaar plaats, en als doel, „het Kasteel de 
Haer", zij mag alleszins geslaagd genoemd worden ; een 30-tal 
leden namen er deel aan. De bijzonderheden der excursie 
zijn vermeld in No. 29 van jaargang 189-1 van het Genoot
schapsorgaan. 

Het belangrijke boekwerkje „Algemeene Voorschriften voor 
de uitvoering van werken" van den heer J . A. van der Kloes 
werd met medewerking van het Genootschap uitgegeven eu 
tegen verlaagden prijs voor de leden verkrijgbaar gesteld. 

Door het Genootschap werd dit jaar afgevaardigd als 
Jurylid voor de prijsvraag van een diploma, uitgeschreven 
door het Comité der Bakkerijtentoonstelling, de heer \ V . 
Kromhout Czn. 

Venler werd dit jaar medegewerkt met het Hootdbestuur 
der Maatschappij tot bevorderdering der Bouwkunst, door 
het zenden van een adres aan Z.E. den Minister van Kolo
niën, met verzoek de belangrijke overblijfselen van vroegere 
Bouwkunst in Ned. Indië te doen afbeelden en beschrijven. 

Dit adres is in No 18 van dezen jaargang van het Ge
uootschapsorgaan opgenomen. 

Aan Portefeuille No 2000 werd voorts de gepaste hulde 
gebracht in de vergadering van 26 September, waarbij onze 
wakkere bode, A. van Walen, niet vergeten werd. 

De heer II. G. Jansen, nam dit jaar zitting in het Comité 
van de Tentoonstelling te Antwerpen, afdeeling „schoone 
kunsten" ter behartiging der belangeu van de Nederlandsehe 
inzenders. 

Op verzoek van eenige Amsterdamsche werklieden werd 
uit hel Genootschap een commissie gevormd, om lezingen 
over kunst- en stijlouderwerpen te houden, de heer H . 
Ellens had daarvau het secretariaat op zich genomen en 
zooals U uit de verslagen in ons blad zult gezien hebben, 
mochten deze lezingen, waarvoor zich verscheidene heeren 
welwillend als sprekers aanboden, zich zeer iu de belang
stelling der werklieden verheugen. 

Bij het Bestuur is een schrijven ingekomen, met verzoek 
om ook dit jaar weder deze belangrijke lezingen te houden, 
ik druk hierbij den wensch uit, dat ook in het volgende 
jaar leden gevonden zullen worden, die deze serie willen 
vervolgen. 

Van de Nederlandsehe Maatschappij ter bevordering van 
Nijverheid kwam een schrijven in aan het Genootschap, 
om deel te nemen aan het Nationaal Congres omtrent het 
vakonderwijs en de vakopleiding voor toekomstige werk
lieden in Nederland, in het volgende jaar. De deelname 
daaraan wordt door het Bestuur geregeld. 

Aan uitnoodigingeu tot het bijwonen van vergaderingen, 
tentoonstellingen enz., waarbij o.a. de feestelijke opening 
van het hernieuwde gebouw der Maatschappij „Arti et 
Amicitia" alhier, en de vergadering en kunstbeschouwing 
der Vereeniging „Arti et lndustriae", te 's Gravenhage, ter 
gelegenheid van haar 10-jarig bestaan, werd door het Be
stuur gevolg gegeven. 

De \tte Secretaris, 
J . C. I>. D l GAZAR. 
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O N T V A N G S T E N . 

Saldo's te goed van Contribution enz. over 1893 

Entreegelden 
Contributien van gewone leden 

„ „ buitenleden 
„ n Vereenigingen (buitenlid) 

„ „ kunstl. leden 
„Architectura" 

„ d e 

Restitution post 

Donatiën 
Weekblad „Architectura" cn plaatwerk 
Restituliën port „de Architect" . 
Rente rijkspostspaarbank 
Terng ontvangen gelden v/d hotelhoudersbond 
Verkochte boekwerken 
Boctegelden leesciikel 

Architect' 

BEDRAG. 

Gezien i de Commissie ter verificatie, 
E . J . V A N D I J K . 

H . J . W A I X E J Z N . 

M . D E J O N G H . 

50 

40 

117 
8 

1163 
1342 

45 
360 

11 
113 

2067 ' 50 
8 ! 80 

10 66 
50 
26 

8 

/ 5315 81 

65 
80 

U I T G A V E N . 

Nadcelig saldo, rekening 1893 

Salaris bode 
Voorschotten bode, bestaande uit : 

Berging kar, innen Contributien en fooien . 

Lucaalhuur cn Assurantie 

Drukwerken 
Rente leening 1886 

Aflossing leening 1886 

Bibliotheek met inbinden van boekwerken . 
Voorschotten bestuur, met inbegrip vnn: 
Innen der Contributie van buitenleden, briefporten, enz. 
Voorschotten redactie, met inbegrip van : 
Reiskosten, briefporten, enz. . 

Prgsvragen . 
Uitgave Weekblnd „Architectura" en plaatwerk „de 

Architect" , 
Lidmaatschap „Maatschappij tot bevordering der bouw

kunst" cn „Afdeeling" 

Lezingen 

Tentoonstelling 

Totaal . 

Nadcelig saldo 

BEDRAG. 

/ 

Aldus opgemaakt, 

Amsterdam, 14 December 1894. 
De Penningmeester, 

J . A. V A N D E R SLUIJS V E E R . 

374 

175 

31 

507 

88 

33 

100 

147 

129 

87 
275 

3256 

17 
60 

554 

/ 6788 

473 

ƒ 6315 

80» 

80 

50 

25 

69 

33 

20» 

54 
23 

81 

B E G R O O T I N G V A N H E T J A A R 1 8 9 5. 

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

Contributien van gewone leden 
„ „ buitenleden 

„ „ kunstl. leden 

Donatiën 

Uitgave Weekblad „Architectura» en plaatwerk „de 
„Architect" 

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

ƒ 1100 

„ 1410 

„ 330 

113 

„ 1725 
, B 
* 8 

210 

ƒ 4928 

De heer E . J . van Dijk brengt namens de commissie 
ter verificatie van de rekening en verantwoording van den 
penningmeester het volgende verslag uit : 

Nadcelig saldo over 1894 

Salaris en voorschotten bode . 

Lokaalhuur en Assurantie 

Drukwerken 
Rente lctning 1886 

Atlossing „ . . . . . . . . 

Bibliotheek met inbinden van boekwerken . 

Voorschotten bestuur, met inbegrip van : 
Innen der Contributien van buitenleden, briefporten, enz. 

Overschotten redactie, met inbegrip van : 
Reiskosten, briefporten, enz. 

Prijsvragen . . . . . . . . 

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

Lidmaatschap „Maatschappij tot bevordering der bouw
kunst» en „Afdeeling" 

40-jarig bestaan van het Genootschap, (pl. m.) 

Totaol . 

Term. nadeelig saldo 

Aldus vastgesteld op dc Algemeene Vergadering 
van 19 December 1894, 

De Penningmeester, 
3. A . V A N DER SLUIJS V: ER. 

Mijne Heeren ! 
Andermaal met Uw vertrouwen vereerd, om de geldelijke 

verantwoording van onzen geacliten penningmeester na te 
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zien, heb ik de eer u ook namens mijne mede-commissie
leden mede te deelen, dat die Administratie weer als altijd 
Tolmaakt in orde was. Ik wilde zelfs wel dat onze Sluijs 
eens ergens een tastbare fout maakte, zoo'n Commissie
rapport zou dan wat meer kleur krijgen. 

Het wil voor een genootschap, meest bestaande uit jonge
lui, Artiesten, iets zeggen in den tegenwoordigen tijd, nu 
zelfs steeds geachte en met rang bekleede personen, zoo
wel bij ons als in andere landen, blijken geven, niet alleen 
van slordig beheer, maar zelfs van bepaalde oneerlijkheid, 
een man te hebben, waaraan men zijn dubbeltjes gerust kan 
toevertrouwen. Artiesten zijn anders slechte administrateurs. 
Ik kan me zelfs geen Artiest denken, tuk op geld ; maar 
er zijn uitzondelingen die deze maal eens in ons voordee 
zijn. 

Zooals u uit de hier gecirculeerd hebbende verantwoording 
hebt kunnen zien, heeft onze geachte Minister van Einan-
tiën nog een kleine prop gevonden om het lek, ontstaan 
door He door U verzonnen, al dan niet gemotiveerde 
laatsten tentoonstelling, te stoppen, en alzoo het schip der 
kunst weer drijvend te houden. En al heeft hij dan ook de 
wanden nie' vol gehangen met teekeningen voor eigen 
reclame, toch heeft hij ren groot deel aan het succes. 

Maar nu hebben wij dan ook ons laatste kruit verschoten ; 
«•n als jelui nu weer eens uit reclame-zucht de schuit op 
lager wal brengt en er daardoor een lek ontstaat, dan geloof 
ik niet, dat onze Sluijs nog proppen in voorraad heeft 
Dus opgepast en hulde aan onzen Sluijs. 

De hierop volgende verkiezingen hadden tot resultaat dat : 
De heer W Kromhout Czn. werd verkozen tot Bestuurs

lid en Voorzitter. 
De heer M . de .Tongh tot Bestuurslid. 
De heer H Ellens tot lid der commissie van Redactie, 

en de heer K . de Bazel tot lid dor commissie van Redactie. 
Daar deze heeren niet aanwezig waren, zal hunne beslissing 

in de volgende vergadering worden medegedeeld. 
Nadat nog verscheidene sprekers het woord hadden ge

voerd, werd de vergadering door den Voorzitter gesloten. 

DE KUNST I N D E VRIJE GEMEENSCHAP, 
van GUST. V E R M E U L E N . 

(Uit het Vlaamsche tijdschrift //Van nu en straks.") 

(Vervolg en slof ran Bh. 230.,/ 
De verloochening der transcendente wet — wat als gevolg 

heeft : streven naar volkomen vrijheid in de gemeenschap 
— zal dezen tijd omwerpen, met zijn kunst. 

Want zij brengt ons dichter bij de natuur, bij het leven-
zelf, en heel deze tijd staat onder den dwang der abstrac
ties, der leugens. Met al zijn wetenschap sterft hij, die 
onharmonische tijd, die tijd zonder ikheid, omdat hij geen 
absolutum, —een voor hem absolute waarheid — meer bezit dat 
het bepaalde verbindt met het oneindige. En van die onna
tuurlijke, valsche, onzedelijke beschaving, waar niemand 
meer weet waar hij staat en zich op zijn plaats voelt, waar 
geen menschwaardigheid is omdat de vrijheid er niet is, 
wordt een trouwe beeld geleverd door onze verdeelde en 
verbrokkelde, onze mechanische kunst, die slechts onder 
den invloed der mode ligt en der woorden wezenloos, die 
kunst, die zich niet meer innig vereenigd voelt met het 
leven en uit het volle leven opgroeit. "Want zij is niet meer 
behoefte, inair luxus, dilettantisme, spelen met het heilig 
geheim, waarin geen gelooft. Uitzonderingskunst', aparte 
stukjes mooiheid, — geen vreugd meer cn geen liefde, maar 
nietig gepeuter en ijdelheid, leege ijdelheid, die het werk 
besmet (de echte dichter, zingt hij niet zooals hij bidt, en 
zoolang h'j ec-i hooge borst zet om te bidden, kan hij Gods 
stem hooren spreken in de diepste eenzaamheid der ziel ?) 

Wanneer nu een machtig kunstwerk tot stand komt, dan 
schijnt het accidenteel, uit zijn verband gerukt, en heeft 
ook geen oniniddelijke werking op de maatschappij. Tegen
over de maatschappij staat de groote dichter als een vijand, 

die kracht van reactie put uit al het schijn-zijn dat hij 
ziet rond zich, en alleen door opstand tot volledige ont
wikkeling komt. 

En nochtans is deze tijd vreeslijk enorm en schoon, 
juist omdat hij zich uit zichzelf verlossen wil. Wie durft 
zich afvragen wat hij gaat baren, misschien in scheuringen 
en bloedvloeden vau revoluties? Hij schijnt de meest inge
wikkelde die er ooit was, onontwarbaar weefsel van heidendom 
en christendom, paroxysme van al wat er in den loop der 
geschiedenis gebeurde ; gedachten, die sinds eeuwen vergeten 
lagen, duiken weer op, alle vroegere levenselementen botsen 
tegen elkaar, en dat alles gaat zoo snel nu, zoo verschrikkelijk 
snel, dat onze zenuwen breken en de woorden in ons kelen 
beven en ons hoofden duizelen. Maar door dat ongeloof, 
dien koortsigen twijfel lijden wij, en dat zal ons sterk maken. 
Hoort ge 't opgisten, als heel een nieuwe wereld die aan 
't groeieu is? O, wij zoeken, wij grijpen met onze handen 

. . . Maar weer komen er menschen, groot als verdoemden, 
die 't vuur des hemels willen, en hunne daden recht op
richten midden in 't leven . . . Deze tijd voelt allen hel
denmoed uit zijn diepten opbruischeu, hij beeft, met op 
zich de zwaarte van al die doode eeuwen, die hij van zich 
niet losschudden kan . . . O maar 't zal al br.ken nu, 
uit-bréken in liefde onbekend, deze tijd wil uit zichzelf, 
hij wil zichzelven vluchten, om zich weer naar hooger op 
te tillen, hij zal zichzelf verzuiveren, verbranden in zijn 
verlangen, in zijn ontzaglijk overwinnend verlangen, om met 
één ruk hooger te steigeren, tot het groote leven, dat wij 
misschien nog zullen zien. 

Een der machtigste beweegk'achten van 't menschdom is 
de bewuste en onbewuste zucht naar eenheid, zoet van 
onzen geest en onze wereld. Door de geschiedenis ook gaat 
een rytrimus, die telkens uit critische tijdvakken, vol onrustig 
en wanordelijk gestreef van gesplitste zielen, hooge re syn
thesis doet wassen, organische tijdvakken, evenredig bevestigd 
door een gemeenschappelijk geloof Dat wij lang ontleed 
hebben, en over ons zeiven gebogen lagen, kijkend alleen 
naar onzen innerlijke?! spiegel en trouw verdedigend ons 
zelf, was een noodwendigheid, en de eenige grondslag, 
waarop de gemeenschap kan gebouwd worden. De dichter 
moet zichzelven erkennen als afgezonderd wezen, eer hij 
tot de eenheid kan besluiten van wat hem omringt en deel 
uitmaakt van zijn leven ; zooals het een land niet vroeger 
mogelijk is zich naar algemeen menschelijke kunst uit te-
werken, dan wanneer het zichzelf saamgepakt heeft in de 
volle bewustheid van zijn eigenen aard, en het volledig beeld 
van zijn ras kan vastzetten. 

Ik heb er elders reeds op gewezen, hoe nazoeken van 
eenheid in kunst, wijsbegeerte, wetenschap, het kenmerk is 
geworden van onzen tijd. Wat wij, die geklommen zijn 
langs bergen en bergen, en hier nu staan als voor de zee, 
wat wij zien opkomen is een nieuwe synthese, waarvan het 
symbool zal wezen de gemeenschapskunst. 

Iu den tijd van Aischulos, en in de Middeleeuwen, was 
leven en kunst één, rustend op geloof. Dionusos, vader 
der Tragoedie, was de verpersoonlijking dier innerlijke levens
kracht, die, zichzelf erkennend en haren samenhang met alle 
krachten, zich in hoogere opborlende geestdrift, in heilige 
al-vreugde, versmelt met heel de natuur. En later was 
Apolloon het symbool van den Griekschen geest, van de 
Grieksche gemeenschap, Apolloon die liet galmen in het werk 
van den Dichter de diepst-verborgene stem van het volk 
voor 't geheele volk. Wanneer Apolloon sprak hoorde ieder 
in den rythmus der godenstem, den rythmus zijner mensch-
gedachten, den rythmus van zijn eigen stem en van de ziel 
des ganschen volks. En dat volk voelde zich één, en iu het 
kunstwerk dat het noodwendig voortbracht, in het monumen
taal kunstwerk, dat den natuurwil zelf, het noodlot, bezong, 
kwam het tot vollediger bewustzijn zijner eigene edelheid, 
schoonheid en sterkte. Ook in dat ander organisch geheel, 
de christelijke maatschappij, spanden zich alle krachten iu 
naar één ideaal. Het zijn geheele volkeren die de kruisvor-
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uiige kathedraal opbouwden naar den hemel, steenen symbool 
hunner gemeenschap in Christus. En uit de kerk bloeiden 
alle kunsten, voor de laatste maal vereenigd iu wondere 
samensmelting 

Sinds is ook het groote aangezicht van liefde dat zijn 
licht straalde op het kunstwerk langzaam verduisterd onder 
de menschen. En wij staan hier als verloren, in 't halfduister 
van den zwangeren nacht waar reeds lange sidderingen 
doorvaren, vreezend maar vol hoop en open van liefde, 
want wij voelen dat een nieuwe annunciatie nakend is, wij 
voelen 't bijna physiek alsof, het lijf van God weer uit onze 
hoofden ging opgroeien gelijk een boom. 

Zelfs iu deu baaierd der decadente kunst, in al dat zoeken 
en trachten der meest uiteenloopende scholen, zie ik dat 
verlangen naar een nieuwe eenheid vau 't leven Eu dat is 
de beteekenis van de machtige idealistische richting dezer 
tijden, en van 't catholiek mysticisme dat in onze moede 
beschavingen voor dc laatste maal verrijst. Wie behoefte 
naar een nieuw geloof voelt kan die behoefte alleen uit
drukken door vormen die voorhanden zijn, symbolen van 
het oude geloof, die nog overweldigend grootsch naar omhoog 
staan. Symbolen maakt men niet, men ondergaat ze. Alleen 
wanneer het nieuw geloof zal bewust worden in de ge
meenschap zal uit de gemeenschap het nieuw symbool 
groeieu. Maar dat mysticisme, dat wel grijpeu moest naar 
de voor ons valschgeworden beelden der kerk, maar al die 
gebaren en pogingen die zich overal oprichten naar den 
hemel, streven naar een enkel doel : een verloren ikheid 
weder bemachtigen, zich weer in volle bewustheid eene ziel 
scheppen, eene ziel die de eenheid, het princiep van har
monie moet wezen der synthese die komen zal, de ziel van 
dat organisme dat de samenleving van morgen is, een ziel 
die de rythmus wil zijn der innerlijke levenskracht van de 
gemeenschap. 

Wij wachten hier als kinderen, want wat er gebeuren 
gaat weten we niet. Alle stelsels en woorden, waarin we 
nu ons voorgevoel kleeden, zullen misschien omslaan in de 
religieus-moreele omwenteling die we tegemoet zien. 

Misschien is het nog noodig dat eerst de natuurwil 
bewust worde iu den grooten dichter, die, uit het volk 
zelf gesproten, met zijn twee voeteu op den grond en zijn 
stem hel bazuinend boven de hoofden der menschen, over 
de aarde zal gaan, en, met zijn armen alles wat leeft om
vattend, ineens zal zeggen wat gezegd moet worden, heel 
de jonge wereld in hem gevoeld, met de reine klaarheid 
van het ware, en de revolutie zuiveren zal door ons het 
nieuw, het gemeenschappelijk ideaal van het komend leven 
ie openbaren, wat de oude Godsidee zal vervangen, het 
nieuw zedelijk criterium, het absolute dat we zoeken, en 
vinden moeten indien we niet willen sterven. 

We weten alleen dat wat gebeuren gaat onvermijdelijk 
is, noodlottig. 

Die helderheden in de lucht, en al die donkere stemmen 
die van beneden, van diep onder ons, stijgen en stijgen 
duizendvoudig, voorspellen het. Het hoogtij zwelt, en wat 
niet meêvloeieu wil zal geknakt wordeu en overrompeld 
door de groote bewegingen van het leven zelf, dat ons aller 
•meester is. 

Onze beschaving heeft de natuur zoodanig onderdrukt en 
vernepen, dat de natuur zal moeten uitbreken met een 
geducht samengeperste macht. Haar werktuig zal het volk 
zijn, de gemeenschap van al wie door haren onbewusten 
wil, door eenzelfde instinct noodwendig worden voortgestuwd. 

Het volk zal alleen vernielen wat den schoonen en vrijen 
opgroei belet, en laten wij aan de natuur zelf over wat 
daarna komen moet. Zij zal zich weer uitspreiden in volle 
kracht, organisch de vormen der samenleving bepalen; en 
waar het leven niet meer gebonden en gedwongen is zal 
het kunstwerk vanzelf, spontaan, opbloeien en herrijzen uit 
het hart zelf des volks Het volk moet de kunst herdoopen, 
want wij hopen alles van het volk, wanneer het niet meer 
vervalscht door een kunstmatige cultuur, maar een normaal 

voortbrengsel is van deu menschelijken aard : hel volk dat 
de religie gemaakt heeft, en de taal. Een waarlijk groote 
en hechte kunst, wier artistieke versieringen niet afschil
feren na korten duur als blanketsel op een gezicht, maar 
een bloedwarme altijd door een nieuw gistend levenssap 
doorvloeide kunst, wordt alleen voortgebracht door de on
bewuste noodzakelijke kracht van de natuur. Als de inensch 
zich geheel zal overgeven aan de inwendige wet alleen, zich 
onbelemmerd zal ontwikkelen volgens ziju eigenen bewegings-
rythuie, moet, bezield door dien rythme zelf, opzingen uit 
ziju diepste diep de loutere eu noodzakelijke openbaring van 
deu God-in-hem. De dichter moet diepgeworteld in het 
volk staan, en steeds nieuwe krachten uit zijn aarde zelf 
in hem op voelen strijgeu ; en er zullen kunstwerken op
groeien schoon als boomeu. 

De eenling zal weten dat hij deel uitmaakt van een 
harmonisch geheel, waarin alle dingen, solidair, in noodwen
dige verhouding tot elkaar staan ; gedreven door zijn doel, 
volkomen zelfontwikkeling, weten dat hij dat doel best be
reiken kau in de gemeenschap. Wanneer, uit een nieuw 
geloof, uit de nieuwe gevoelde waarheid die ons met God 
kan verbinden, uit de erkenning, door allen, van deu naar-
buiteu werkenden natuurwil, de eenheid der maatschappij 
zal ontstaan, zal het kunstwerk het puurste beeld dier eeu-
heid weergeven, het monumentaal gewrocht waarin alle 
kunsten, de handen in de handen getrengeld, samenstreven naar 
één grootsche verwezenlijking van 't bewustworden der 
gemeenschap, synthesis van kunst en religie, die eenzelfden 
oorsprong hadden en weer ineenvloeien, hoogste wetenschap 
en metaphysiek, ritus vau vreugde, waarin alle geheimenissen 
die den meusch omringen hem spiegels zijn van zijn eigen 
goddelijk — geheimzinnig wezen, zuiverste uitdrukking van 
't levensmysterie zelf. Eu als de Dichter, verheiligd door 
het herboren leven, dat zijn oorsprongrein gevoel vatbaar 
maakt voor de ontvangenis van wat geen noemen kan, als hij, 
de priester, opgewassen uit het lijf van het geheele volk, 
naar de diepten van zijn eigeu zelf zal luisteren en het 
echtste en innigste in zich, zijn rythmus, zal uitzingen, dan 
zal hij tevens het levensmysterie der gansche gemeenschap 
uitgezongen hebben. 

Maar ditmaal zal het kuustwerk niet meer alleen het 
symbool zijn des grondigsten zelfs vau een nationaliteit, maar 
van heel een opkomend menschdom. 

Het enkele wat thans betrekkelijk voor een uiting der 
gemeenschap mag gelden, is alleen evenredig in het brutaal-
leelijke, in zijn negatie van 't reine en 't mooie ; en de waar
lijk schoone gewrochten, waarin een menigte haar harteslag 
hoort, zijn poemns vau smart; de onrust en de smart, ziedaar 
't eenig gemeenschappelijke onzer kunst Maar wij nu willen 
dat wie iu licht en blijheid zingt niet meer liegen zou. 

Wanneer het geluk van den eenling uit het geluk vau 
allen zal vloeieu, dan, zijner kracht en waardigheid bewust, 
vertrouwend in zich zelf en de natuur, iu wier levenslust 
hij mee opleeft, en versterkt door 't gevoel zijner solidariteit 
met al wat hem omringt, zal de vrije mensch over de 
menschen zijn groote overwinnende vreugde doeu lachen 
buiten welke de hoogste schoonheid niet is. 

En, dichter bij de natuur gekomen, moet hij erkennen, 
dat hij deel uitmaakt van een organisme, waarin alles, en 
hij ook, door samenwerking van allen werd voortgebracht, 
en zijn grond heeft iu een eindeloozen samenhang met alles; 
dat heel de keten van omstandigheden waar een gedachte 
uit voortkomt bijdraagt tot haar geboorte, eu die gedachte, 
alleen ontstaat — in veel hoofden tegelijk — als zekere 
bedingen haar ontstaan noodwendig maken. 

Dan zal de kunstenaar, dichtend om aan zijn innerlijken 
drang te gebieden, zich geeu ijdelheidskransen om het hoofd 
meer hangen, maar schoonheid scheppen uit liefde tot de 
schoonheid zelve. De pure zaligheid, de kalme vreugde in 
het mysterie zal hij terugvinden. Eu geeu kau sterk en 
vrij zijn als in wien de liefde openlicht, de liefde tot den 
levenswil die zijn werk bezielt, den levenswil die hij bemin-
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nen moet in zichzelf en in den minsten zijner medemenschen. 
Artiesten van nu, waarvan de meesten te veel artiest zijn 

en niet genoeg mensen, die, ver van 't gewoel, liefst alleeu 
zit met de dierbare fantazieën die ge uit de lucht droomt, 
en schuw zijt van 't leven omdat deze gruwelijke beschaving 
het zoo vervalscht heelt en verleelijkt, — er zal, ja, er 
zal een tijd komen dat de dichter, de reiuvoeleude dichter, 
héél het leven zal mogen aanvaarden met vertrouwen eu 
gansch in zich opnemen, met al zijn schaduwen en donkerten 
en louter licht, dat hij door zijn gevoel nog verloutert. 

En eindelijk — wat wij de kunst noemen is zoo weinig, 
de gestamelde woorden waarin we één oogenblik van ous 
beste zijn afschijnen — wordt ons leven zelf' het groot 
kunstwerk, waarvan elk onzer allerdaagsche daden is als 
een stroof, en dat we gansch moeten verwezenlijken, met 
lielde. En heel ons handelen van dag-in,-dag-uit, — als één 
gestadig gebed naar de geheimenis die ons bezielt en door 
de wouderen dezer wereld drijft, — heel het leven, met 
zijn effene vloeiing, zijn melancboliëen en zijn verheffingen, 
moet worden ééu rythine vau schoonheid. Dat ons ideaal 
ver ligt, wat doet het ? 

En wie mag het beweren ? Wat komeu zal behoeft onze 
beschouwingen niet, inaar wij helpen vernielen wat nog op 
den weg ligt, dat het rijk onzer hoop vroeger koine. Eu 
dat rijk bestaat reeds, vermits wij duizenden zijn om het te 
verlangen, en alle echte menscheu er zich reeds in voelen. 
Wij, die lang in schriklijken twijfel doolden, met ons 
kunst die altijd maar enger wordt en zich niet hernieuwen 
kan, die ter prooi aan onze afwijkende passies en al 't on
bekende van afgronden waarover wij in wanhoop bogen, 
ons aan niets meer konden vastklampen dat niet brak in 
onze deerlijke handen, wij die in het nih lisme, in het niet 
gingen omkantelen, eu ons nu verlost weten, en weer breed-
adeinend en vreugdig, wij kijken vóór ons en vreezen niet 
de gedacht aanzeilende tijden. Want wij laten ons alleen 
drijven door de almachtige wel, den inuerlijken Rythmus der 
natuur, volgens welken het leven ontstaat in de cel, eb en 
vloed der zeeën wisselen, de werelden geboren worden en 
het zuiver gezang uit ons diepste zelf opwelt, — den 
eeuwigen Rythmus, die, brekend en bouwend en zich gestadig 
verreinend, de harmonie aller dingen verwezenlijken wil, de 
opperste schoonheid, die het doel is van alle trachten. Zuiver 
en sterk zal zijn wie iu 't Leven gelooft, alleen in het god
delijk Leven, want de dood zelf zal hem maar een vorm van 
't leven schijnen, die is onsterfelijkheid. 

GUST. V E R M E U L E N 

PR1N DE ROME. 
In de St -Ct. komt voor ecu artikel over den prix de 

Rome door jhr. mr. R. de Marees van Swinderen, gezant
schapssecretaris te Rome. !Na breedvoerig te hebben uiteen
gezet wat de verschillende regeeringen doen om jonge 
kunstenaars in hun studie te steunen en na vooral gewezen 
te hebben op de Académie de France en de Académie 
(FEapagne te Rome, eindigt de heer De Marees: 

„En Nederland? 
Hoe bij uitstek artistiek eene Académie de Holland ook 

klinke, toch is daarvan in Rome geen spoor te ontdekken. 
Tot voor kort was zelfs de toestand in dit opzicht bij ons 
te lande al zeer weinig bevredigend. Ingevolge de wet van 
1890 tot regeling van het onderwijs van rijkswege in de 
beeldende kunsten, werden wel is waar zooveel mogelijk 
geregelde wedstrijden uitgeschreven, tengevolge waarvan de 
bekroonde in de gelegenheid gesteld werd in verschillende 
kunst centra, en derhalve ook te Rome, zich in zijn kunst 
te volmaken, maar de gelukkige Nederlandsche kunstenaars 
die als overwinnaars uit die wedstrijden traden, zagen tot 
een subsidie van 1200 gulden alle geldelijke steun en tege
moetkoming hun van Staatswege gegeven, bepaald ; moesten 
met name hun woning en atelier zelve daaruit bestrijden 
en konden, wanneer zij naar Rome kwamen, de zoo be
voorrechte condities hunner Belgische kunstbroeders, om 
van dc geheel eenige privileges der Erauscheu en Spanjaar

den niet te spreken, zeker niet dan met gemengde gevoelens 
aanzien. 

Het Koninklijk besluit van 22 Februari 1893 bracht 
hierin echter eene zeer te waardeeren verandering. Volgens 
art. 65 toch van het daarbij vastgestelde reglement voor 
de Rijks-Academie van beeldende kunsten, kan aan den 
bekroonden kunstenaar door den minister van binnenl. zaken, 
op voorstel vau de commissie van toezicht, den directeur 
gehoord, eene vergoeding voor uitgaven wegens werkplaatsen 
en modellen worden toegekend, tot een bedrag vau hoogstens 
f 1000 's jaars voor een schilder of een beeldhouwer, 
hoogstens f 000 's jaars voor een graveur of een bouwkundige. 

Iudien aan het facultatieve van dit artikel geen te groote 
rol in de toepassing wordt toegekend, is voorwaar geen 
reden tot klagen meer gewettigd en is de Nederlandsche 
kunstenaar mijns iuziens op toereikende wijze in staat ge
steld om den hem verleenden bijstand der regeering, ook 
werkelijk aan het doel te doen beantwoorden. Op den per
soon van den kunstenaar zelve komt het echter in groote 
mate aan. Geld toch alleen is niet voldoende om de verdere 
ontwikkeling van den artist, in de goede richting te waar
borgen ; die waarborg moet men verkrijgen door zijne voor
afgaande opleiding in Nederland zelf; naast het staats subsidie 
moeten de beginselen, dank zij de opleiding den kunstenaar 
bijgebracht, de kostbaarste en onmisbare bagage vormen, 
die hij op zijne kunstreis medeneemt. 

Hem een leiding in het buitenland te geven en bepaalde 
kunstacademies in het leven te roepen, zoude een uitgave 
inet zich brengen waarvan speciaal, wat betreft Rome, het 
nut aan ernstige bedenking onderhevig zou zijn. De Neder
landsche schilderkunst bijv. bezit een dusdanig sterk ont
wikkeld nationaal type, dat eeu verblijf onder zuidelijken 
hemel, met de daaraan verbonden eu van het noordelijk 
klimaat zoo belangrijk verschillende kleureneffecten, aan 
hare ontwikkeling zeer betwistbaar kunnen voorkomen. De 
architecten, die tevens het zuiver kunstvolle gedeelte van 
hunnen arbeid, echter toch altijd in de eerste plaats reke
ning moeten houden met de moderne wetenschap, zullen die 
behoeften door het aanschouwen van het Forum Romanum 
of de thermen van Caracalla weinig bevredigen en de ver
gelijking niet geheel ontloopen met een spoorweg ingenieur 
die zijne studies maakt van liet teekenen van oude diligences. 

Waar de voordeelen van een verblijf te Rome, en het 
zich losmaken van den vaderlaudschen bodem, wellicht het 
miust betwistbaar zijn, dat is iu de beeldhouwkunst. Voor den . 
jeugdigen beeldhouwer ligt in de Italiaansche en iu het bijzon
der Komeinsche museums, en eveneens in het levende Italië, 
een rijk terrein voor de ontwikkeling zijner talenten voorhanden. 
Maar ook hier zij de jonge artist op zijne hoede ; in het 
Italiaansche kunstparadijs liggen vele voetaugels en klemmen 
die een vertoeven aldaar allesbehalve bevorderlijk aan zijne 
ware kunstontwikkeling zouden kunnen doen worden. 

Het hooggeroemde Campo Santo van Genua levert, bij 
zijne heerlijk schoone ligging, een plastisch bewijs, tot welk 
eene diepte van vulgariteit de beeldhouwkunst kan afdalen 
en door welke bewerkingen men het marmer zijn epitheton 
ornans van edel kan doen verliezen. Ook hiertegen echter 
wapene men den Nederlandschen kunstenaar door eene dege
lijke opleiding, die hem alsdan, die hem alsdan, in geluk
kige tegenstelling met velen zijner hedendaagsche Italiaan
sche kunstbroeders, er voor behoeden zal om zijn roem te 
zoeken iu eene vaardigheid der detailleering die, ten nadeele 
van zijn waren kunstzin, zijnen arbeid meer aantrekkelijk 
maakt voor den suikerbakker dan voor degenen, die in een 
beeldhouwwerk uitingen van hooger gehalte wenschen weer
gegeven te zien." 

Het artikel, te uitvoerig on het in zijn geheel over te 
nemen, komt ons zeer belangwekkend voor. We zijn alleen 
wat verbaasd over den //bekwamen spoed" waarmee de St.-Ct. 
het publiceert. Het is gedateerd Mei 1894. (Tel.) 
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5o. Op de door het Genootschap uitgeschreven prijsvraag 
van //een Raam in gebrand geschilderd glas" zijn ingekomen 
2 ontwerpen onder de motto's /,W O" en ////." Deze ont 
werpen zijn in het Genootschapslokaal geëxposeerd. 

60. De penningmeester, dc heer J . A van der Sluijs Veer, 
brengt ter kennis van heeren Leden, dat de op 1 Januari 
1895 vervallen coupons der leeuing 18*11, alsmede de uit
gelote aandeden der zelfde leeniug met de Nos. 11, 25, 
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Namen* het li'tfuur, 
De lx te Sec re tii rit, 

J . C. D. DI GAZAR. 

„ARCHITECTURA ET AMICITIA" . 
1013e GEWONE VERGADERING 

VAN 9 JANUARI 1895 . 

De vergadering werd door den Voorzitter, den heer W. 
Kromhout Czn., geopend met eenige toepasselijke woorden, 
waarin hij de heeren leden dankte voor het vertrouwen 
in hem gesteld door de verkiezing tot Voorzitter, waarna de 
notulen werden gelezen en goedgekeurd. 

Door den Voorzitter werd medegedeeld dat het Bestuur 
gemeend heeft de Vragen-coinmissie voor 1895 samen te 
moeten stellen uit 5 heeren, terwijl hij daarvoor voorstelde als 
leden de heeren K . de Bazel, H. W. Mol en L . J . Rij
nink, met den heer W . Kromhout Czn als Voorzitter en 
den heer M . de Jongh als bestuurslid Dit werd door de 
vergadering goedgekeurd, terwijl de heeren de Bazel en Mol, 
ter vergadering aanwezig, deze benoeming aanvaardden. 

Besloten werd, wegens het vergevorderde seisoen, de lezingen 
voor werklieden niet ineer te doen plaats hebben, doch deze 
in September a s. zoo noodig te regelen. 

De heer J . L . M . Lauweriks verkreeg uu het woord tot 
het houden zijner aangekondigde lezing. 

Spr. had als onderwerp gekozen „ Kunst-philosophic", een 
vertaling van den Engelschen schrijver R. Machell. Deze 

I boeiende lezing werd afgewisseld door bemerkingen en toe-
' lichtingen van den heer Lauweriks, die vooral de aandacht 
I vestigde op de heerlijke Oostersdte philosophic. 
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Deze lezing lokte eenige gedachten wisseling uit, terwijl 
spr. haar op verzoek van den Voorzitter voor het Genoot
schapsorgaan afstond. 

De kunstbeschouwing, afgestaan door deu heer K . de Bazel, 
bestond uit het fraaie plaatwerk: „Album de Paleographie 
Kopte, pour servir u 1'introduction paleographique des 
actes des martyrs de l'Egypte par Henri Hyvernat." 

De Voorzitter deelde "mede dat als gewone leden waren 
voorgesteld de heeren A. J . Th. Kok eu D. K. Gerhardt 
door de heeren J . G. van Gendt ALzn, en J . C. D. di 
Gazar, en de heer J . Hessing door de heeren K. de Bazel 
en H. W. Mol. 

Bij de hierop volgende ballotage werd de heer W. G. 
Eberson met algemeene stemmen tot gewoon lid aangenomen. 

Voor de verkiezing van een lid der Redactie, waarvoor 
door het Bestuur als candidaat was gesteld de heer W. 
van Boven, werd als tege tl candidaat gekozen de heer H. 
W. Mo l ; terwijl de uitslag der eindveikiezing was dat de 
heer W. van Boven tot lid der Redactie werd verkozen. 

Hij de keuze van boekwerken en tijdschriften voor Biblio
theek, Leestafel en Lecscircel, werd besloten de werken, 
waarop het Genootschap ingeteekend is, te behouden en 
stappen te doen om de weekbladen De Kroniek en De 
Aannemer te ruilen voor het Genootschaps-orgaan. 

Nadat de heer H W. Mol nog eenige inlichtingen om
trent Genootschaps-adrainistratie had gevraagd, werd de 
Vergadering, niets meer aan de orde zijnde, gesloten. 

DE B E E L D E N D E K U N S T E N IN' HET H E D E N -
DAAGSCI1E SOCIALE L E V E N . 

(Lezing gehouden in het Genootschap Architectura, 
door Franz M . Melchers te Veere. *) 

De democratie en het groeien der bourgeoisie, eigenlijk 
meer de struggle for life, heeft successievelijk een onverschil
ligheid doen geboren worden voor de voorwerpen, die 't 
menschelijke leven omringen. 

De versiering als kunstuiting is door de revolutie gedood ! 
De rustige en indrukwekkende schoonheid, het strenge 

en eenvoudige der middeleeuwsche interieurs; het meer 
wulpsche der Louis N V en Louis XVI-perioden, dat 
zeer zeker de uitdrukking was van heel een volk, hebben 
plaats gemaakt voor een schreeuwerige weelde van prullen 
en klatergoud. 

Vroeger straalde tot op de meest eenvoudige voorwerpen 
iets af van het innige voelen en streven van gansch een 
periode. 

Met de regeering van Lodewijk X V I begint, in alles, 
't zoeken naar stijl, vanaf het monument tot in de meest 
nietige voorwerpen, zijn vast karakter te verliezen; daarin, 
zijn persoonlijk cachet door zich aan alle denkbare stijlen 
vast te klampen, totdat, onder Napoleon, eindelijk het totale 
verval kwnn : het negeeren zelfs van de goede smaak. 

Een soort van heldengewaarwording wierp de kunstenaars 
op de Griekscbe kunst, waaruit de style empire het leven 
zag. En dit werd veroorzaakt door de onverschilligheid van 
den mensch, levende, vóór alles, voor den schijn, een leven 
met alléén hechten aan het uitwendige, met negeeren der 
innerlijke waarde ; de bourgeoisie van toen stelde de wet. 

De monumenten zetten de traditie voort; enkele cp zich
zelf staan de artiesten ; hoe droevig en beroofd van ideaal 
was deze periode. ! 

De wensch om weer te stijgen heeft in onze dagen een 
herleving van opnieuw zoeken te voorschijn gebracht, in 
Architectuur zoowel als in andere kunstuitingen. 

Alom zag men de Vlaamsche en Fransche Renaissance 
weer opbloeien en vooral de laatste vond veel bijval. Dit, 
in Architectuur evenals in de meubelen. 

(*) Lit het Frunu-h v.rtaalJ, door II. W. .Mol. 

Deze beweging, algemeen geworden, heeft 't leven ge
schonken aau tal van lompe navolgingen der renaissance, 
Heuri II, Louis X V en Louis X V I . 

Aanschouw de wonderlijke pretentie van vele onzer 
hedendaagsche interieurs en de monsterachtigheden, waar
mede cnze moderne magazijnen volgepropt liggen onder 
den opgesmukten titel van: kunstvoorwerpen! 

De menschen, die nog smaak bezitten zijn genoodzaakt 
zich tot voorwerpen uit vroeger eeuwen te wenden, — en 
toch ook hiervan maakte zich de hedendaagsche geest mees
ter, want nu de oude voorwerpen weer in smaak gekomen 
zijn, hebben de handige en slimme fabrikanten apocriefe, 
nagemaakte voorwerpen voortgebracht, die van vervlogen 
eeuwen slechts een bedriegelijken schijn vertoonen. 

Dit is te meer noodlottig dewijl de koopers van dusdanige 
voorwerpen, inp'aats iets te kunnen opvangen van den geest 
en de verhoogde gevoelens van afgeloopen beschavingen, door 
't aanschouwen van kunstvoorwerpen uit goede perioden 
(tijdperken waarin kunstwerken zeer zeker totstandkwamen 
zonder winstbejag en met waarachtige kunstgevoelens), 
die koopers een vervalschten geest en gevoelens ontvangen 
hebben door deze bespottelijke namaak-voorwerpen, die 
overal druk verkocht worden 

De werkelijk fijn voelenden, de oprechten, die niet de 
dupe zijn geworden van dezen treurigcn schijn zien, ook nog 
met droefenis, de zeldzaamste kunstspecimen, 't zij vernield 
door onkunde of vandalisme, 't zij van zijn plaats weg
gerukt of opgeborgen door een verzamelaar millionair ; waar 
deze overblijfselen gewoonlijk nog ontheiligd worden door 
een beleedigende omgeving. 

Een gelegenheid om goede, echt moderne, smaakvolle 
voorwerpen, die binnen ieders bereik liggen te scheppen 
en ook te doen accepteeren, doet zich nu voor, want aan 
den eenen kant hebben de handig-speculatieve kooplieden, 
profiteerende van den heerscheuden smaak voor antiquiteiten, 
de prijzeu onzinnig-hoog opgedreven en aan den anderen, 
maakt de zeldzaamheid van deze oudheid-speciineu. dat ze 
weinig bestemd zijn om deel van ons leven-voor-allen uit 
te maken, aangezien het kapitaal zich in enkele handen heeft 
opgehoopt en de meeste menschen, die deel van onze sa
menleving uitmaken, beschikken slechts over zeer bescheiden 
middelen. 

In vroegere perioden was het hof de zetel van den goeden 
smaak. — De vorst, de prinsen en prelaten gaven den toon aan, 
en het geheele volk was van dezen smaak doordrongen. —-
Iu onze, meer democratische, samenleving is 't een andere 
klasse, die, den toon aangeeft, namelijk de kunstenaars, ge
letterden en eenige fijn voelenden 

Nog eens kondigt zich een hernieuwing der versierings
kunst aan, en wel vooral in bouwkunst : een bijzondere 
uitdrukking, geheel eigen aan onze tegenwoordige behoef
ten, aau onze vernieuwde aestetische opvatting; een karak
tervolle, eenvoudige en toch schoone uitdrukking, zelfs een 
weinig ernstig, want onze beschaving is wonder-ernstig eu 
diepzinnig, liet jongere geslacht van heden, toegerust met 
werkelijke kennis en ernst, geheel aan den strijd en aau 
de studie, geeft een diepzinnig karakter aan ons tijdperk. 
Ook dit kondigt ons een kunsthcruieuwing aan in onzen, 
zoo enorm van de voorgaande perioden verschillenden tijd; 
een hernieuwde kunst zal te voorschijn treden. 

Onvermijdelijk is 't : onze eeuw zal iets van een archi
tecturale-stijl te voorschijn brengen; eerst 't zoeken in 
Renaissance en nu in de fraaie Middeleeuwsche stijlen of 
„Koningin Anna", als 't gevolg van een ontbreken, beter 
van een herzoeken van ideaal was eu is ongetwijfeld een 
uiting van den tijdgeest. 

In litter.ttuur heeft zich, evenals in schilderkunst, een 
eigen karakter, verschillend van voorgaande eeuwen, gevormd, 
waarin de geest onzer generatie zich afspiegelt; de gebruiks
kunst verheft zich weer en brengt werkelijk voorwerpen, 

aan onzen tijd eigen, voort. Maar dat gebeurt echter, zooals 
ik reeds te voren aanmerkte, geïsoleerd en niet ten behoeve 
vau allen. De 19e eeuw is bovenal uit een intellectueel 
oogpunt merkwaardig, zoowel quantitatief als qualitatief; — 
nooit, zelfs niet in het tijdperk der Italiaansche vroeg-
Renaissance, trof men een dusdanige algemeenheid van 
groote intellecten aan. 

Vroeger, bijzonder in de schoone Italiaansche periode, 
waarover straks meer, schiepen enkele geïsoleerden werken 
van gewijde strekking, enkelen ook waren er die deze wer
ken in stilte overdachten, begrepen en bewonderden en toch, 
niettegenstaande het klein getal van deze enkelen, welken 
invloed oefenden zij uit op hun omgeving, op de handswerk
lieden, ja, op 't geheele volk ! — En onze tijd, zoo vrucht
baar in groote geesten, zoo rijk aan hulpmiddelen, zoo 
verzadigd aan 't bezit vau schoone voorwerpen, onze eeuw, 
zeg ik, zou verdwijnen, zonder een stijl te doen geboren 
worden, niets achterlatende dan apocriefe overblijfselen, dan 
den weerschijn van een eng en onverschillig leven ! J! — 

In ware kunst; in litteratuur eu schilderkunst zullen de 
grootsche en talrijke werken blijven ; ik ben er zeker van ! 
— Het is misschien inoeielijk ons rekenschap te geven van 
de innerlijke waarde van onze werken op de beschaving; 
wij die te veel aan het materieële hechten en toch direct 
gereed ziju een oordeel te vellen. — Want hier, evenals 
overal, kan men zich van het geheel geen rekenschap geven 
dan op zekeren afstand. — Dicht bij ziet men te veel; van 
verre heeft men 't juiste overzicht; het schoone en de 
fouten lossen zich op en alléén de waarheid blijft over, de 
waarheid die de geest van alles is en eeuwig zal blijven 
voortbestaan. — 

Echter is 't zeker, dat de eeuw waarin wij leven, de gul
den-eeuw onzer beschaving zal zijn, eu dat ondanks al ziju 
fouten, al zijn dwalingen, zijn onrechtvaardigheden en ziju 
haat. — 

Maar wij dwalen van ons onderwerp af eu dit zou inder
daad een parenthese zijn; ik ga dus nu direct over tot het 
behandelen van het eigenlijke onderwerp dezer studie. 

Mijne idee is U te spreken van de hernieuwing, 
welker noodzakelijkheid ik zco innig gevoel. De hernieuwing 
van 't wezen der ons omringende voorwerpen, die deel 
uitmaken van ons leven ; wij, die iets anders noodig hebben 
om te leven dan uitsluitend dierlijk voedsel; die iets anders 
wenschen dau planken en riet om ons te beschutten tegen 
de wisselvalligheden der jaargetijden ; iets anders dan boom
stammen en dierhuiden om op te rusten. Onze beschaving, 
het vervolg van alle voorgaande, heeft behoeften geschapen, 
die zich, naarmate wij vooruitgaan, uitbreiden. De wetten 
van hervorming zijn, bovendien, gestreng op dit punt. 

Men behoeft geen vorscher, denker, geleerde, ook geeu 
philosoof te zijn, om zich rekenschap te kunnen geven van 
de uitgebreidheid en ingewikkeldheid onzer hedendaagsche 
behoeften. Ziet, al het comfort dat wij noodig hebben, al 
de levensgemakken, die wij zelfs eischen, hoe verschillend 
met onze voorvaderen ! 

Er is dus vordering van eu ernstige behoefte aau inte
rieurs, overeenkomstig onzen smaak. Maar, ongelukkig, heeft 
niemand (behoudens enkele uitzonderingen, waarover ik U 
zal spreken) met het comfort, de eenvoudige schoonheid, 
die nrtisten-oogen zoeken, weten te vereeuigen. Wij worden 
voortdurend droevig getroffen door de voorwerpen die 
ons bepaald onontbeerlijk zijn, die wij dagelijks gebrui
ken ; wij zijn omringd van leelijkheid. En hoe valt t te 
betreuren, dat wij genoodzaakt worden ons huis te verlaten, 
of minstens op een of ander obscuur-voorwerp moeten 
staren, dat we niet aan mogen rakeu, om genot te hebben, 
om ons te sterken, om zoo te zeggen, iu een atmospheer 
van schoonheid ! 

En toch zou 't zoo gemakkelijk zijn, deze schoonheids-
indrukken bij ons zelf, t'huis, te ontvangen door one meu

belen, de versiering onzer kamer, door alles wat het com
fort en het genot van het huiselijk leven vormt. 

Eenigen hebben dit begrepen en een beweging in deze 
richting is in de laatste jaren ontstaan; eerst schroomvallig, 
zich nauwelijks durvende openbaren, hebben zij een strijd 
aangegaan tegen heerschende begrippen ; in den laatsten 
tijd nu heeft deze beweging een levenskracht en intensi
teit verkregen die buitengewoon zijn. 

Het is zeker, dat bijna niets grootscher is dan 't verlan
gen, oiis leven te omringen met voorwerpen, die den meest 
mogelijk aangenamen indruk op onze zinnen teweegbrengen ; 
ons bezig te houden met de schikking van het inwendige 
van een paleis, kasteel of huis, vau voorwerpen van onze 
eigen smaak, vau ons enthousiasme, — voorwerpen die 
gemeenschap moeten hebben met onze gedachten en onze 
droomen. 

De Hollandsche binnenkamers, modem wel te verstaan, 
geven bij den eersten aanblik een indruk van geluk, van 
vrede j maar bij de minste ontleding wordt dat verfoeielijk 
en ontzenuwend. — Ik vind dat ellendig ! — 

Het tehuis moet, tegelijkertijd, in een atmospheer van 
rustige gezelligheid ademen en blijk geven van een hoog 
zoeken naar het schoone : de eenvoud zonder oogverblinding, 
zonder valschen schijn. — Er binnentredende moeten wij 
ons op ons gemak gevoelen, met een vaag gevoel van er 
altijd te willen blijven. 

In plaats van dat alles hebben wij interieurs, zeer leelijk 
en comfortable of eenvoudiger, een valsche weelde, waar zelfs 
het comfort gebannen is. — 

Hoe gemakkelijk zou 't niet ziju hierin verandering te 
brengen en de waarachtige schoonheid aan het gemak en 
zelfs aan onze beurs te doen paren. — 

In Engeland heeft 't optreden van kunstenaars, die zich 
aan dit reorganisatiewerk wijden, werkelijk 't binnenhuis, 
een interieur van den goeden smaak doen worden, dat tege
lijkertijd geriefelijk is. 

Frankrijk, een land van zeer veel verkwisting, dat zeer 
afsteekt, waar het leven meer buitenshuis is, volgt dit voor
beeld slechts sedert enkele jaren ; en juist hier diende dit 
herzoeken van goeden smaak al de overige landen te over
treden. De inwendige weelde is hier successievelijk een uit
wendige geworden. — 

(Bovendien zijn 't slechts zeer overdadige versieringen en 
als onschendbaar (!) in Henry II, Louis X V en Louis XVI.) 

Aangezien 't klimaat in Frankrijk zachter is, leeft de 
mensch meer te midden der natuur. 

Daarentegen, in 't Noorden, leeft de mensch meer in 
huis, voelt dus ineer de behoefte zich te omringen met 
schoone zaken die voor hem de schoonheden der natuur, 
welke hij 't grootste deel van het jaar moet missen, ver
vangen. 

{Wordt voortgezet.) 

VEEUK. F R A S Z M . MELCHERS. 

B R I E V E N V A N E E N VRIEND 
EN VIER KOTOGRA1TEN. 

(Lezing door den heer L. M . MOOLENAAK. te Groningen 
gehouden.) 

Laat ik beginnen met een paar dichtregelen, die ieder 
uwer waarschijnlijk van buiten kent. 

Een rijmpje, dat we allen iu de prille jeugd van onze 
bouwkundige loopbaan gelezeu en daarna in het geheugen 
hebben geprent. 

Het stond op de eerste bladzijde van dat groote boek, tlat 
alreeds niet meer in den handel verkrijgbaar was toen we 
op het gebied der bouwkunst de eerste schreden zetten. 

Dat toen als een dierbaar kleinood door vader of leer
meester werd bewaard cn met zuinigheid werd behandeld, 
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opdat het ook nog voor een volgend geslacht zou kunnen 
schitteren. — Helaas zijn glans is zeer verbleekt of liever 
overschaduwd door een tal van andere boeken, die echter 
goed beschouwd toch eigenlijk hun schaduwgevend ver
inogen aan zijne waarde ontleenen. 

ïk bedoel dan het nooit volprezen trappenboek van Tile-
man van der Bont, waarin we de welbekende dichtregelen 
vinden : 

De bouwkunst toont haar beeld in vrouwelijk gewaad 
Gelukkig is de grond, waarop haar tempel staat. 

Het is niet willekeurig dat ik met deze woorden aanvang 
it zou er zelfs niet aan gedacht, hebben, wanneer ik 

niet dezer dagen door een goed vriend van mij er aan her
innerd was geworden. 

Ik zocht nl. naar een geschikt onderwerp, waarover ik 
U op een onzer bijeenkomsten zou kunnen toespreken, toen 
ik al grabbelende tusschen eenige oude papieren, een 
brief vond van een mijner vrienden, die met hetzelfde 
tweeregelige versje aanvangt. 

In dien brief eu ook in eenige van later datum vond ik 
vele niet onjuiste beschouwingen aan dit rijmpje vastgeknoopt 
die zelfs nu nog, al zijn er eenige jaren over verloopen, 
niet zonder waarde zijn gebleven. Ik gevoelde, toen ik die 
brieven nog eens overlas, veel lust om u met den inhoud 
van een paar dezer brieven bekend te maken en besloot 
daartoe over te gaan in de hoop dat, voor het geval u met 
de beschouwingen van miju vriend slechts ten deele of in 
het geheel niet mocht instemmen, dat ik ook dan op uwe 
toegevendheid zal mogen rekenen en geen gevaar behoef te 
loopen, dat, zoo ge hem te een of te anderen tijd tegen mocht 
komen, gij hem niet met den nek zult aanzien. Want, dit moet 
ik u wel vooraf zeggen, het is best mogelijk dat gij, zelfs 
de waarheid van zijn woorden erkennende, niet met de wijze, 
waarop hij de zaken tracht voor te stellen, kunt instemmen. 
Ik zal echter datgene, wat naar mijne meening voor u van 
minder belang is, weglaten. 

Zie hier den inhoud van den ee sten brief. 

Beste Triend! 

De redenen, waarom je in zulk een langen tijd niets 
van mij gehoord hebt, zijn gelegen in de vele bezigheden, 
welke, zooals je licht begrijpen kuut, miju geheele lichaam 
en mijn geest in beslag nemen. 

Ik heb een week of wat rust genomen om wat te kal-
raeeren, zoo het heet, maar gelijk je bekend is, ligt het niet 
iu miju aard om niets te doen, of om veel en lang stil te 
zitten. Het gebeurt daarom wel, dat ik nu en dan beproef 
om tusschentijds mijn beeuen eens wat uit te strekken, maar 
nauwelijks zit k op mijn gemak, of daar komt een stroom 
van gedachten op mij los, die ik niet bij machte ben te 
keeren. Ik moet daarom bet lezen ontzien. Vooral de bladen 
en tijdschriften over ons vak brengen mijn geest vaak in 
beroering. Er is zooveel twistgeschrijf ouder; dit zou echter 
niet zoo erg zijn als de bouwkunst er maar wat meer mede 
opschoot, maar daarvan merkt men niet veel. Ik moet je 
eerlijk zeggen, het begint me soms wel wat erg te vervelen 
en bovendien geraak ik er zelf ook wel eens door van streek. 

Ik zoek daarom wat afleiding en ben nu besloten om 
daartoe bij wijze van ptoef, aan jou een brief te schrijven, 
die wat langer is dan gewoonlijk. 

Ik wil nu iu den eersten tijd met dat gezanik in de 
couranten over: „dit is wèl en dat is geen bouwkuLst" niets 
meer te doen hebben. Het beroerdste is wel, dat er altijd 
zooveel partijdigheid en persoonlijkheid bij iu 't spel komt, 
en het vreemdste is ook dat men wil gaan gelooven aan een 
nieuwen bouwstijl, die den een of anderen tijd als vrucht van 
dat gehaspel moet te voorschijn komen. Nu ik denk er 
nog anders over. Dat gekibbel hindert mij geweldig; mijn 
hoofd is er van in de war, mijn eigen meening moet er uit 
eu wil ik kwijt aan de eerste de beste, dat wil zeggen ann 

jou natuurlijk, want ik weet wel dat jij een stootje velen 
kunt 

„Ik laat hier eenige zinnen weg die voor u vai geen 
belang zijn." 

Om tot de zaak te komen, verzoek ik je eens even stil 
te staan bij de vraag: Wat wordt er tegenwoordig zoo al ge
bouwd ? dat wil zeggen, zoo gebouwd, dat het eenigszins 
op bouwkunst gelijkt. O ! zult ge zeggen, gaat de stad 
maar eens door eu vooral de nieuwe wijken, daar vindt ge 
nog al zoo iets. Straten vol van allerlei bouwproducten, hier 
zus en daar zoo, te veel om op te noemen. 

Ja zeker, dat geef ik je toe, maar dat soort van bouwen 
bedoel ik nu juist niet. Ge moet je gedachten niet alleen 
bepaleu bij woon- en winkelhuizen. Laat die, om mijnent 
wil, maar geheel achterwege. Je weet zoo goed als ik, dat 
bij burgerhuizen en arbeiderswoningen meestal maar heel 
weinig bouwkunst te pas wordt gebracht. Maar, denk bijv. 
eens aan al die boven alles uitstekende torens, zooals kerk
torens, vuurtorens, villatorens, Eifeltorens en watertorens, 
aan al die kunst- en natuurboter fabrieken en aan de kerken; 
aan al die beestenstallen en aan de stationsgebouwen ; aan al 
de kazernen en ann de tentoonstellingsgebouwen ; aan de post
en telegraafkantoren en aan de betastinggebouwen; ain de 
schoolgebouwen en aan tie gekkenhuizen, aati de sociëteitsge
bouwen, en aan de ziekenhuizen; aan de broodfabrieken en 
aan tie armhuizen ; aan de bierpaleizen eu aan de onthou
derskoffiehuizen, aan tooneelgebouwen en lokalen voor heilsoldaten, 
aan badhuizen en bankgebouwen, en nog meer, te veel om 
ze allen op te noemen. 

Maar toch dit staalkaartje zal je opfrisschen en mij dunkt 
het is lang genoeg om een architect te doen watertanden 

Ik moet hierbij even opmerken, dat mijn vriend dit schreef 
toen het een beteren tijd voor de architecten was dan tegen
woordig ; toen er misschien meer gebouwd werd, maar er 
in elk geval minder architecten waren. (Dit tusschen twee 
haakjes). Mijn vriend schrijft verder 

(Wordt vervolgd.) 

B E R I C H T E N . 

Be Aannemer. Weekblad voor de bouwvakken. 
De titel van dit nieuwe weekblad releveert voldoende 

zijne strekking ; voor bouwkundigen of ambachtslieden voor
ziet het in eene behoefte, daar het eene geregelde lijst be
vat der aanbestedingen en eene rubriek «Techniek en. 
wetenschap." 

Ook voor de heeren bouwmeesters kan het belangrijk zijn, 
daar zij een onbewimpeld oordeel te wachten hebben over 
hun werk eu hun persoon van de zijde der aannemers. 

— Als leeraar in de decoratieve Bouwkunde aan de 
Polytechnische School te Delft, als opvolger van den heer 
Lecomte, is benoemd de heer K . Sluijterman, leeraar aaji 
Kunstnijverheidschool te Haarlem. 

— In ons nummer van 22 Dec. j.1. deelden wij mede 
dat „de bouwkundige afdeeling'' van de H II. S. M . bezig 
is, het Centraalstation te Amsterdam te ontsieren door het 
overschilderen der marquises. 

Het is ons echter gebleken dat niet die afdeeling voor 
dat wandalisme aansprakelijk is te stellen, wijl bovenbedoelde 
werken aan de zorgen zijn toevertrouwd van de ambtenaren^ 
die met het „onderhoud" van den spoorweg zijn belast. 

DERDE J A A R G A N G N°. 

R E D A C T I E V A N ARCHITICTURA KT A M I C I T I A : 
W. K R O M H O U T Czx., JOS. T H . J . CUIJPERS. 

J . I,. M . LAUWERIKS, II. ELLENS en W. V A N BOVE.V. 
Bijdragen te adreasceren aan den Heer J . L . M. LATJWKRIKS, yassau-

kade 369 te Amsterdam, en alles, wat de Administratie van het Genoot
schap betreft aan den Heer J . C. D . DI G A Z A R , le Secretaris, 
American-hotel te Amsterdam. 

VOORWAARDEN VAN H E T LIDMAATSCHAP. 
Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege

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

Voor gewone leden (tc Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12. 
„ kunstlievende leden „ 10. 
ti buitenleden „ 7.50 

MEDEDEELUVGEN V A N HET GENOOTSCHAP. 
le. De 1014e gewone vergadering zal gehouden worden 

op Woensdag 23 Januari a.s. des avonds ten 8 uur, in het 
Gen otschapslokaal, American-Hotel, Leidsche plein. 

Agenda : 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Bijdrage over de kunst der Egyptenaren, met kunst

beschouwing door den heer B. W. Wierink. 
Ballotage als gewoon lid van de heeren A J . Th. Kok en 

D. R. Gerhardt, voorgesteld door de heeren J . G. van Getuit 
A.Lzn. en J . C. D. di Gazar en van den heer J . Hessing, 
voorgesteld door de heeren K . de Bazel en H . W. Mol. 

2e. Als buitenlid is toegetredeu de heer A. van Hattiun 
te Utrecht. 

3e. De 2 ingekomen antwoorden op de Genootschaps
prijsvraag „Baant in gebrand geschilderd glas" zijn in het 
Genootschapslokaal tentoongesteld. 

4e. Plaatwerk „de Architect" uitgave van het Genootschap 
11 Archil eet ura et Amicitia" 

De platen dezer uitgave worden verdeeld in 4 rubrieken, 
te weten : lo. Hedendaagsche Kunst, 2o. Antwoorden op 
prijsvragen, 3o. Oude Kunst en 4o. Voorwerpen van Kunst
nijverheid. Jaarlijks 30 platen, waarvan minstens G in tint-
druk of chromo. 

De prijs bedraagt voor leden van het Genootschap f6.— 
per jaargang, voor leden der Vereeuigingen „Bouwkunst en 
Vriendschap" te Rotterdam en „de Vereeniging tot bevor
dering der bouwkunst" te Groningen f 7.— per jaargang 
en voor uiet-leden van een dezer Vereenigingen f 8.— per 
jaargang. 

De twee-maandelijksche afleveringen worden den abonne's 
franco toegezonden, terwijl voor het buitenland de verzen
dingskosten extra worden berekend. 

De betaling geschiedt in twee termijnen, nl. na het ver
schijnen van de 3de en van de 6de aflevering. 

Voor nieuwe inteekenareu zijn nog exemplaren der 5 

i verschenen jaargangen tegen denzelfden prijs verkrijgbaar. 
Abonnementen op te geven aan den heer J . A . van der 

Sluijs Veer, Sarphatipark te Amsterdam. 
Namens het Bestuur, 

De Isfe Secretaris, 
J . C. I). DI GAZAR. 

DE B E E L D E N D E K U N S T E N IX HET H E D E N 
DAAGSCHE SOCIALE L E V E N . 

(Lezing gehouden in het Genootschap Architectlira, 
door Eranz M . Melcliers te Veere. *) 

(Vervolg van blz. 11.) 

In Engeland dus, heeft zich een industrie gevormd : het 
maken van nuttige bruikbare kunstvoorwerpen. Kunst-indus-
trieële scholen, op deze basis, evenals musea als het Ken
sington bijv., zijn geslicht geworden. — 

De glorie van deze beweging komt zeer zeker toe aan 
Etlgard Poe, dezen buitengewoon begaafden geest van ons 
tijdperk, den ziener, die, een voorgevoel van deze herleving 
hebbende, heeft geschreven zijn Cottage l.andor, le roi Pes/e, 
la mort rouge, philosophie van liet ameublement. 

D.-ze revolutie, die in het geheele vereenigde. Koninkrijk 
een totale hervorming zal veroorzaken in architectuur, ver
sieringskunst en het ameublement, zal de zee overstekeu en 
de andere landen bereiken. — 

In Frankrijk, jammerlijk, zijn slechts enkele op zich zeif-
staande gevallen te constateereu, bijv. de kunst pogingen van 
Delaherche, met zijn gevlamd aardewerk ; Jean Ballier niet 
zijn tinvoorwerpen. Ook kunnen nog genoemd worden de 
fayence voorwerpen en het aardewerk van Francois Rn port 
Carabin ; de tinvoortbrengselen van Alexandre Charpenlier ; 
de muurschilderingen en illustraties van Cheret, Wil lette 

(*) Uit het Franarh vertaald door II. W. Mol. 
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en Lautrec. De laatsteu brengen ook in de straten eenige 
artistieke afwisseling. — 

Verder het aardewerk van Dalparijat en Lesbros; de 
boekbanden van Marius Michel, Charles Meunier en de 
meubelen van Emile Gallé van Nancy, enz. En eindelijk, 
om niemand te vergeten, noem ik ook nog de meubelen 
van Niederkorn ; de architectuur-ontwerpen en de meubelen 
van den architect Georges Serrurier ; de prenten en geïllus
treerde boekjes, die door le Café concert, l'estampe origi-
nale, 1'Escarmouche, enz. verspreid worden en tal van aan
plakbiljetten, programma's, origineele prenten, enz. enz. — 

De beweging is hier echter niet algemeen en omvat slechts 
enkele kunstenaars en letterkundigen. — 

In Denemarken is de beweging in 't leven geroepen door 
de koninklijke werkplaatsen van dit land, die prachtige 
favences voortbrengen, evenals de ateliers van Minton, o. a. 
van de Gebroeders Deck en van Ziegler. 

In Kooiwegen enkele zeer zeldzame weinig bekende 
pottenbakkersvoortbrengselen. 

In Be'gié' zijn de Engelsche voorwerpen ingevoerd. Zeer 
zwakjes echter doet zich de beweging hier gevoelen ; cur
sussen, speciaal kunstnijverheid betredende, zijn opgericht 
o. a aan de nieuwe Universiteit, de academie en in het 
Volkshuis. — Ook is er een naamlooze Vennootschap ge
sticht, ten doel hebbende den verkoop van kunstnijverheids-
voorwerpen, verder een tapijtenfnbriek onder leiding van den 
dichter Eug. de Molder — 

'tZijn hier nog slechts pogingen, terwijl in Engeland de 
versiering reeds overal is doorgedrongen ; in de collegezalen, 
hospitalen, tbeaters, enz. enz — 

Er is, om eens iets le noemen, in Engeland een dusdanige 
zaal, in een kinderhospitaal, waarvan de muren en deuren 
bedekt zijn met vlak schilderwerk, tot onderwerp hebbende 
naïeve legenden ter afleiding en geestelijke verkwikking der 
arme kleine zieken. — 

Hoe verschillend moet de indruk zijn, door dit schilder
werk op deze kleine wezentjes teweeggebracht, vergeleken 
met dien, welke witte en koude muren met hooge vensters, 
afgesloten door doodskleederen, op hen moet maken. — 

De revolutie is te danken aan deze enkele buitengewoon 
begaafde kunstenaars, de herleefde prcraphaeliten ; de eerte 
impulsie is vooral uitgegaan van de architecten, die hun kunst, 
successievelijk door de laatste eeuwen heen verlrapt zagen. 

Sir Charles Barry en Pugin, mannen die de stem hoog 
verhieven, hebben dit merkwaardige Parlement, aan den 
Thames opgericht, en dit was het begin van 't heerschen 
eener Gothische stijl-redivivus en van de „Queen Anne". 

't Is wel eigenaardig te moeten constateeren, dat de he
dendaagsche beweging is uitgegaan van artiesten, wier 
smaak archaïsch scheen te zijn — maar deze eerst-archaïsten 
hernieuwden langzamerhand de keten, door de traditie 
onderbroken, en toch, moet onze kunst niet een zekere 
analogie met dc Middeleeuwen hebben ? 

In ieder geval komen de eerste moderne werken er uit 
voort en 't eind onzer eeuw krijgt hetzelfde streven naar 
grootheid en strengheid, 't Is zeer juist dat onze werken 
voortvloeien uit voorgaande tijdperken, maar dit moei ge
schieden trans'ormeerend, met den stempel onzer individua
liteit. — 

Ik wil I" van dc Engelsche kunstenaars de meest energieke 
en misschien wel de meest sympathieke aanwijzen. 

Ik heb eerstens U te noemen M. William Morris. 
Deze kunstenaar, schrijver van fraaie gedichten, staat aan 

het hoofd der hedendaagsche Engelsche beweging. — 
William Morris werd in 1834 te Waltliaiuston geboren. 

Zijn eerste bestemming was die van geestelijke; hij stu
deerde te Oxford en maakte daar kennis met Burne Jones, 
die evenals hij in de Orde wenschte opgenomen te worden. 

Weldra echter — dank zij Ro=setti — gaven zij zich beiden 
geheel aan de kunst en aan de poëzie. 

Van nu af aan verbond een vaste en innige vriendschap 
deze twee kunstenaars en de schoone verzen van Morris 
dienen ter inleiding bij verscheidene der werken van Burne 
Jones. 

Morris begon met de bouwkunst te bestudeeren en juist 
deze studie gaf hem een vaste basis en deed hem veel beter 
beseffen datgene, wat hij wilde doen voor de versieringskunst. 

In 1861 stichtte Morris, met Burne Jones: Mado Brown 
en Philip Webb zijne kunstwerkplaatsen, bekend onder de 
algemeene firma Morris en Co. 

De hedendaagsche woning, de kunstwoning wel te verstaan, 
werd eindelijk, door hen, geslicht. 

Zij vingen aan met het vervaardigen van die merkwaardige 
beschilderde vellen voor wandversiering, zoo gezocht tegen
woordig om hun schoonheid van lijn en kleur. De muren, 
eerst zoo treurig-wanstaltig, werden weldra luisterrijk. — 
Morris fcing, zonder te copiëeren, terug tot het bestudeeren 
van bloemen en planten ; 't styleeren, met gevolg een har
monie van lijn en kleur, zoo goed en juist begrepen door 
de kunstenaars der middeleeuwen en van het Oosten. 

Morris bleef echter meer Engelschmau en bestudeerde 
bovenal de eeuw van Chaucer. 

Dus is 't nu ongeveer 30 jaar geleden, dat Morris en zijue 
adepten de beweging op touw zetten, die ons allen weldra 
zal medeslepen en van ons tijdperk misschien een der 
schoonste perioden van decoratieve kunst zal maken en die 
zeer zeker eindelijk zal doen gloren een nieuwen kunststijl, 
die der 19e eeuw. — 

Helaugrijke wedstrijden werden uitgeschreven door kunst
werkplaatsen eu kunst-industrieele scholen en hoevelen stonden 
verbaasd van 't werk, zelfs van vrouwen en jonge meisjes 
der Londensche scholen en die van Glasgow, Manchester, 
Canterbury, enz. Hoeveel levens-intensiteit schonk dat! 

Andere kunstenaars volgden de gegeven impulsie. 
Herbert Horn, Selwyn Image en anderen stichtten de 

Eitzroy Picture Society — welker werken zeer merkwaardig zijn. 
Dan de werkplaatsen van muurdoek van Jeffrey en Essex, 

waarvoor Walter Crane en Voysey zulke schitterende 
ontwerpen samenstelden — ook werkte voor Jeffrey, Hey wood 
Summer, wiens naam bekend is geworden door 't wonderlijke 
fraai beschilderde papier genaamd „Tulp". — 

Deze kunstherleving bereikte ook de fayence-voorwerpen 
en tegels; voorts de boekbanden, waarvan verscheidene 
reproducties, die zeer merkwaardig zijn, zich bevinden in 
de Engelsche tijdschriften bijv. Magasin of Art, Studio, Art 
Journal enz. 

Dat alles bewijst ons hoe de Engelschen, positief volk als 
ze zijn, bovenaan staan in 't generaliseeren der goede smaak 
in de versierings- en behoeftekunst. 

Morris bepaalde zich niet tot het maken van tnuurdoek 
alleen; hij schiep fayenc:s en meubelen en begon succes
sievelijk het geheele inwendige te transformeeren, zoekende 
hierin onzen tijdgeest uit te drukken. Hij maakte wandver
sieringen en tapijten, die niet alleen harmonieerden met de 
muren en meubelen, maar deze ook aanvulden — 

Zijne werkplaatsen cn magazijnen aan 't eind der Oxford-
street bij Marble Arch, breidden zich spoedig uit en tegen
woordig zijn ze over bekend bij allen, die zich bezighouden 
met de versieringskwestie. De eigenlijke ateliers zijn te 
Surrey, ter plaatse van een oude abdij ; de abdij van Merton. 
Hier worden al de merkwaardige voorwerpen vervaardigd, 
die door hem of andere voorname kunstenaars zijn ontworpen, 
kunstenaars die, evenals hij, droomen van een herleefd 
kunstleven. 

Terwijl Morris onvermoeid zijne werkplaatsen leidde, schreef 
hij schoone gedichten als: the enrtly Paradise, le roi Acunius, 
Eupudon en Psyche, Poems by the way en andere. Tegelij
kertijd maakte hij, door zijne lezingen en zijne talrijke ken
nissen gesteund, ernstig propagande voor kunst-industrieele 
scholen. (Er ziju er nu reeds 40 in Engeland.) 

Persoonlijk versierde hij eenige interieurs met zijn exquise 
kunst, scheppende voor iedere binnenkamer speciale meube
len, tapijten, muurdoeken en duizenden kleine voorwerpen 

en dat alles met een harmonie en eene noodzakelijke 
eenheid tot het scheppen van stijl. 

't Eerste huis dat door Morris werd versierd was in de 
stijl „Queen Anne". In dit huis, speciaal voor hein in '61 
te Upton (in Kent) gebouwd door den architect Phillip 
Webb, vindt men in exquise vereeniging de samenweikers, 
samenzweerders, Rossetti, Holman Hunt, Mado Brown, Burne 
Jones, Schwinbum — allen schitterend — uü als hun god, 
de kunst-zelf, die bijna heerscher is. 

{Wordt voortgezet.) 

VEBUE. ERANZ M . MELCHERS. 

BRIEVEN VAN E E N VRIEND EN VIER 
t 'OTOGRAEIEN. 

(Lezing door den heer L. M . MOOLE.NAAK te Groningen 
gehouden.) 

(Vervolg van blz. 12.) 

Ge vraagt misschien wat ik bedoel met de opsomming 
van al die onderscheidene bouwwerken ? 

Wel, in de eerste plaats, om je te laten zien dat er nog 
al wat werk aan den winkel is, maar in de tweede en voor
naamste plaats om je nu eens aan te toonen dat al het 
gehaspel om aan een nieuwen bouwstijl te komeu volstrekt 
nog geen resultaten kan opleveren. 

Ik stel me voor dat je het met mij eeus zult zijn, dat 
onze tegenwoordige bouwwijze geen bepaalde gegevens aan
biedt, waaruit kan worden afgeleid, dat er een soort van stijl 
bestaat, die het leven en streven van onze eeuw min of 
meer op karakteristieke wijze uitdrukt, tenzij ge eeu ver
zameling van allerlei brokstukken uit vroeger tijd ook stijl 
wilt noemen, maar dan zijt ge ook in staat, om je appelen 
voor citroenen of allerhande voor weesper-moppen in de hand 
te laten stoppen. Ik veronderstel dat dit met jou niet het 
geval is, en daarom, vergelijk nu eens het aantal en de 
soort van gebouwen, welke ik hiervoor heb opgenoemd, met 
het aantal en de soort van gebouwen, die gebouwd werden 
in eeu der vroegere tijdperken en waaraan iu het algemeen 
een bepaalde stijl wordt toegekend. 

Bedenk daarbij, en dit zult ge mij toegeven, bedenk 
daarbij dat als het ware het geheele deel der menschheid, 
dat toen in vroeger tijd als beschaafd bekend stond, een zin 
en eene gedachte heeft moeten koesteren aangaande eeu be
paalde zaak of een te verwachten toestand, opdat het ge
lijkmatig eu eeu zeer geruimeu tijd, in eene voor allen 
aangewezen richting, werkzaam zou kunnen zijn, ten einde 
elk hunner in staat te stellen op hunnen arbeid een stempel 
te zetten, die een gelijk karakter droeg. En nu vraag ik je 
in gemoede, waar moet in dezen en den eerstvolgenden tijd 
die algemeene eenheid van geest vandaan komen, die voor 
de ontwikkeling van een bepaalden stijl een eerste vereischte is. 

Om je de waarheid te zeggen, ik begrijp er niets van 
hoe men tegenwoordig aan een nieuwen bouwstijl denken 
kau. Want hoe zal men eenheid kunueu brengen iu die 
groote verscheidenheid van behoeften, die telkens nieuwe 
eischen stelt en het oprichten van telkens andere gebouwen 
noodzakelijk maakt. 

Hoe ontzaggelijk veel meer zijn thans de algemeene en 
bijzondere behoeften vergeleken bij die in vroeger tijd, toen 
men weinig meer bouwde dan vestingen voor den oorlog, 
tempels of kerken voor den godsdienst, kasteelen eu paleizen 
voor de rijken en hutten voor de minder bedeelden. Het 
was toen ongetwijfeld een geheel andere tijd, of liever, het 
is toen beshst een geheel andere tijd geweest dan tegen
woordig ; en hoe moeilijk het valt om zich het leven dier 

tijden voor te stellen en zich in die oude toestanden te 
verplaatsen, men kan toch, aan de hand der geschiedenis, 
gerust de gevolgtrekking makeu, dat men met de weinige 
behoeften, die men toen kende, een veel gemakkelijker leven 
moet hebben geleid dan in den tegenwoordigen tijd. 

Gemakkelijker, dat wil zeggen : minder zon» voor het ma-
terieele leven, minder last van fitterijen en haarkloverijen, 
minder verdriet over buuririans grootheid dus ook minder 
afgunst; in «11e opzichten minder teleurstellingen en daardoor 
minder aclilerdocht eu minder gebrek aan het uoodige voor 
een natuurlijk bestaan. 

Vooral daarom leefde men gemakkelijker, omdat men door 
zooveel minder lasten, die uit een ruimer levensbeschouwing 
zijn ontstaan, zich veel meer kon toeleggen op de natuurlijke 
behoeften van het algemeen, meer vrijwillig het openbaar 
gezag ondersteunde, meer hoop had op hetgeen de toekomst 
brengen zou, en meer geloof had aan een gelukzaligheid 
die, bij het verlaten van de wereld, ieders deel zou zijn. 

Ik zie je in mijn verbeelding een glimlach onderdrukken 
nu ik het kind bij zijn waren naam noem en spreek van 
een geloof aan een gelukzaligheid na dit leven. Maar lach er 
gerust om ; als je het niet deed, zou je toonen eigenlijk 
geen kind van je tijd te zijn. 

Ik erken het gaarne, die woorden klinken mij zelf vreemd 
in de ooren, maar dat neemt niet weg dat ik ze nog eens 
herhalen wil en niet schroom te verklaren dat liet algemeen 
geloof aan een gelukzaligheid na dit leven de geestelijke 
grondslag is geweest, waarop alle stijlen zich hebben ont
wikkeld, die nog heden getuigen van een edelen en zich 
boven alles verheU'enden kunstzin. 

Of, zijn het andere en grootschere bouwwerken geweest 
dan tempels, die eeuw op eeuw de motieven hebben geleverd 
voor een verdeie kunstbeoefening? Hebben de Perzen, de 
Egyptenaren, de Grieken, de Romeinen en de Volken der 
middeleeuwen, iets anders en beters nagelaten dan bunne 
tempels aan den godsdienst gewijd? En zijn er andere ge
bouwen uit het grijs verleden overgebleven, die meer typisch 
den geest des tijds karakteriseeren dan de bedebuizen' waar
in onder welken vorm dan ook, de geest moest versterkt 
worden in het geloof aan eene gelukzaligheid voor ieder 
sterveling ? Wijs ze mij maar aan, beste vriend. Maar ik weet 
wel, dat jij en elk ander daartoe niet in staat zijt. 

Missc'tien ligt de wedervraag je op de lippen : Wensch 
jij dan, ter wille natuurlijk van de bouwkunst, dien grijzen 
voortijd terug ? 

Laat ik je daarop antwoorden, dat ofschoon mij die vraag 
niet verwondert, ze op dit oogenblik niet aan de orde is. 

Het is nu de kwestie of we spoedig een nieuwen bouw
stijl verwachten kunnen en verwachten mogen. 

Intusschen wil ik je die vraag wel beantwoorden. 
Het antwoord is gemakkelijk en misschien geheel in je 

geest, want ik wensch dien tijd volstrekt niet terug, zelfs 
niet ter wille van de bouwkunst. Maar wel zou ik, met een 
blik op den tegenwoordigen toestand, kunnen wenscben, dat 
de z.g. beschaafde menschheid nog, evenals onze minder 
beschaafde voorvaderen, in het geloof leefde aan eene ge
lukzaligheid als uitvloeisel van eene hoogste geestkracht. Dat 
zou ik, om van niets anders te spreken, van harte wenscben 
voor de kunst in het algemeen en voor de bouwkunst in 
het bijzonder. 

Ja vriendje, trek nu je schouders maar niet op, omdat ik 
er nu eens de religie, of zoo je wilt, het godsdienstig geloof 
bij te pas breng. Ik vraag je, op mijn beurt, waarom niet? 
Wijs mij eens iemand aan als je kunt, die een en ander 
over de geschiedenis der bouwkunst in het midden kan 
brengen, zonder daarbij over tempels en kerken te spreken. 
Waarom zou ik dau niet het godsdienstig geloot' mogen 
aanroeren, wanneer ik het noodig acht om je aan te toonen, 
dat we volstrekt nog geen nieuwen bouwstijl van eenige betee-
kenis te verwachten hebben. 
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Laten wij, voor elkander, er maar geen doekjes omwinden. 
Je weet zoo goed als ik, dat sedert we met zekere, in ons 
oog verouderde, godsdienstvormen ook de kern dier vormen 
over boord hebben geworpen, er in ons gemoed toch een 
leegte is oveigebleven, die we gaarne weder aan zouden 
willen vullen als er maar iets was, dat hot verstand en het 
gevoel tegelijk bevredigen kon iu vergelijking met andoren, 
die nog een geloof aan eene gelukzaligheid na dit leven 
hebben, leven wij eigenlijk maar min of meer half, in elk 
geval minder voldaan dan die anderen. 

Nu weet ik wel dat men ons praat over humaniteit, in 
plaat van geloof, over de macht van de kennis en het 
verbazend geluk dat de wetenschap brengen zal, maar neem 
ine niet kwalijk, als ik je wijs op het resultaat van die pre
dication. Zou ik ver mis zijn, als ik dat resultaat noemde 
een toenemend geloof, aan de almacht van een Staat, die de 
macht heeft om een materieel geluk te verschaffen in plaats 
van een geloof aan een geestelijke almacht, die de macht 
heeft om een geestelijk geluk, dat is de gelukzaligheid, te 
verschaffen? Al ij dunkt, ik tast niet ver mis. Denkt 
gij er anders over, dan zal hot mij genoegen doen dit van 
je te vernemen. 

Maar zie intussehen eens hoe de algemeene geest van het 
menschdom, als een wriemelende massa, de maatschappelijke 
en godsdienstige toestanden omver tracht te halen en de 
aanhangers van het geloof aan eene staatsalmacht, in dichte 
drommen naderen, om beslag te leggen op alles wat het 
matorieele leven bieden kan, omdat zij, evenals de Israëlie
ten voor Christus' geboorte, en de meesten hunner nu nog, 
gelooven aan een maatschappelijken toestand waarin de Staat, 
als de almachtige, aan ieder denkend schepsel eeu menson
waardig bestaan zal kunnen verschaffen. 

Zeg! begrijp jij er iets van hoe een menigte, die lacht 
om het geloof aan een geestelijke grootheid, die boven alles 
staat, wel in ernst kan gelooven aan de almacht van een Staat, 
die iu figuurlijken zin, toch niets meer is en niets meer zijn 
kan dan een groote geldzak, zonder ziel, zonder geest en 
zonder leven. — Zeker, voor geld kan men alles koopen, 
zoo zegt tenminste het spraakgebruik, — ja alles, behalve 
geestkracht, en je zult ine toegeven, dat dit het voornaamste 
is om een mensonwaardig bestaan machtig te worden. 

Dat schijnen zij, die aau de almacht van een toekomstigen 
staat gelooven, niet te vatten en velen die, ofschoon het 
laatste toegevende, geraken toch onder dien algeineenen 
stroom of ziju er onwillens onder geraakt, omdat zoo'n zware 
geldzak hun toch eigenlijk ook wel toelacht. 

In het algemeen levtn we dus grootondee's een verstands
leven, waarbij het gevoelsleven wordt ondermijnd en daarbij 
ongeschikt is geworden om kunst van een blijvende kracht 
voort te brengen. 

Wij kunnen het dagelijks gewaar worden, dat zij die 
zich op het gebied der bouwkunst bewogen, zich tevreden 
stellen en meestal moeten stellen, met nog eens over te 
maken wat in vroeger tijd is voortgebracht en dat een groot 
gedeelte, zelfs van hen die bouwen en bouwen laten, geen 
andore behoeften kennen, dan het genot van nog eens weer 
na te maken wat reeds nagemaakt is. 

En let ook eens op hoe men bij zooveel diefstil, waarvooi 
men vroeger zoor terecht met een gloeiend ijzer eeu zeker 
merk op zijn lichaam zou ontvangen, hoe men zeg ik, bij 
zooveel diefstal elkander, als gevolg van de humanitcitspre-
dioatiën, iu dc hoogte steekt wanneer het bouwproduct zoo 
is afgewerkt, dat de groote menigte van het gestolene niets 
bemerkt. 

Ge trekt hier de schouders op en vindt misschien dat ik 
in mijn oordeel over de hedendaagsche bouwkunst wel wat 
te pessimistisch hen — goed, ik zal het hierbij laten. Ik wonsch 
niemand te kwetsen en vooral hen niet, die bewijs geven en 
hebben gegeven, van eene onvermoeide werkzaamheid om 

p o f , 
de bouwkunst, tegen den algemeenen stroom op, in een goed 

spoor te leiden en te houden. Ik meen ook niet dat de 
kunst geeu toekomst heeft. Integendeel, wellicht meer dan 
iets anders. Maar ik blijf er bij, en mij dunkt, ik heb het 
je in 't kort aangetoond, een nieuwe bouwstijl komt er 
vooreerst niet. Niet eer, voor dat het materieel geloof weer 
van do. baan is en het gevoelsleven zich weer aan een gees-
stelijk ideaal, onder welken vorm dan ook, kan vastgrijpen. 

Er zijn nog andere verschijnselen, die er op wijzen dat 
we zoo ooit, dan toch eerst in een zeer ver verschiet, de 
ontwikkeling van eenen nieuwen bouwstijl mogen verwachten. 

Keeds niet een eukol woord wees ik op de vele behoeften, 
waaronder onze. tijd gebukt gaat; en hoevele vragen van 
den dag treden er telkens te voorschijn, welke een gevolg 
zijn van de meer en minder gelukbevorderende nalatenschap
pen onzer voorvaderen. 

(Wordt veroohjd.) 

IETS OVER TENTOONSTELLINGEN. 

Frankrijk tracht, nog bogend op zijn succes in 1889 
behaald, in de Metropolis aan de Seine de eeuw der toekomst 
een passende begroeting te brengen, haar toonende vele der 
schatten tot 191)0 geproduceerd, ze omstralend met bundels 
van licht en omgevend met schitterende kleedij van paleizen 
en zalen. 

Ter eere der Fransche natie dient gezegd, dat zij, prat op 
dat succes van. 1S89, zich opmaakt om den vreemdelingen, 
die zich als gasten naar de Seinestad zullen spoeden, het 
beste te geven wat wetenschap en kennis, geleid door artistieken 
geest, kunnen samenstellen. Niet haastig en onbeslagen, maar 
den weg kennend, waarlangs men 't doel bereikt, begon men 
een prijsvraag uitteschrijven voor 't algemeene plan der 
expositie. 

112 ingekomen antwoorden bewijzen dat èn ingenieurs èn 
artiesten hun lust hebben botgevierd in 't bouwen van 
paleizen en fantastische torens. De een zoekt het in een 
schitterende brug over de Seine, een ander bouwt zich een 
feërique paleis, waar electrisch licht en ijzerconstructie een 
droom uit den duizend en een nacht trachten te verwezenlijken. 
Een derde gebruikt de Eifl'eltoreu als voetstuk voor 't beeld 
der beschaving, de fakkel der verlichting hoog houdende. 

Om het door Eiffel gewrochte reusachtige geraamte vau 
ijzer groepeeren de meesten hunne koepelvormige fantasiën, 
breed uitgezwaaid of met minaretslanke torens terzijde. 

Formigé, wel de eerste in deu wedstrijd, denkt zich voor 
den Eitfeltoren een groot waterbassin met heerlijke fonteinen, 
waarin zich een colonnade met beelden weerspiegelt; zijn. 
brug over de Seine is een paleis met veelkleurige koepels, 
des avonds een zee van licht over de rivier werpend. 

Thomas en Taverxier doen ons door een tal van minarets 
kathedralen, frontons en gondels beurtelings aan Londen, 
Venetië ol Koustantinopel denken. 

Gaston de Montgolfier maakt een luchtspoorweg, wiens 
geweldige spanning den Eilleltoren drukt en met zijne baan 
doorboort. 

Zoo zouden we door kunnen gaan, want talrijk zijn de 
variatien in deze fantastische projecten. 

Alfred Pieard, de president der jury, kan met zekerheid 
dezen wedstrijd welgeslaagd noemen. 

— In W eenen zal dit jaar een internationale tentoonstel
ling van bouwkunst, koramiek en Kerkelijke kunst gehou
den worden. 

De tentoonstellingsbureaux ziju voorloopig gevestigd : Wien 
I Rathausstraat E . 

't Paviljoen des Keizers is laat-Romeinsch gedacht en zal 
in rijk materiaal, veelkleurig geschilderd, uitgevoerd worden. 

Terracotta, Mojolica en Faience zullen in kleurenharmonic 
wedijveren, terwijl levens projecten en schetsen zullen worden 
geplaatst. 

DERDE J A A R G A N G N°. 1. ZATERDAG 26 J A N U A R I 1895. 

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

II. E L L E N S en W. VAN B O V E N . 
Bijdragen voor het blad cn alles, wat de Administratie van het 

Genootschap betreft te adresseeren aan den Heer J . C. 1). Dl G A / . A K , 
le Secretaris, American-hotel te Amsterdam. 

VOORWAARDEN V A N H E T LIDMAATSCHAP. 
Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toegc -

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

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . f 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. 
lo. De heer J . L . M . Lauweriks heeft, wegens vertrek 

naar elders, ontslag genomen als bestuurslid en is daardoor 
uit de Redactie getreden. 

2o. De heer J . C. D. di Gazar heeft zich tijdelijk belast 
met de.administratie der Redactie. 

Men wordt beleefd verzocht bijdragen te zenden aanzijn 
adres: American-Hotel, Amsterdam. 

3o. Als gewone leden zijn aangenomen de heeren A. J . 
Th. Kok, D. R. Gerhardt en J . Hessiug. 

4o. Als buitenlid is toegetreden de heer P. N . Leguit 
te Zaandam. 

5o. Als gewoon lid is voorgesteld de heer H . A. J . Baan 
ders, door de heeren W . Kromhout Czn. en J . C. D. di 
Gazar. 

6o. Heeren leden wordt medegedeeld, dat de ontwerpen 
voor de prijsvraag nJachthuvt in een bosch" moeten worden 
ingezonden vóór of op 4 Februari a. s., des voormiddags te 
12 uur aan het adres van den ondergeteekende, American 
Hotel, Leidsche pleiu, Amsterdam. 

7e. Plaatwerk ,/de Architect" uitgave van het Genootschap 
iiArchitectura et Amicitia" 

De platen dezer uitgave worden verdeeld in 4 rubrieken, 
te weteu : lo . Hedendaagsche Kunst, 2o. Antwoorden op 
prijsvragen, So. Oude Kunst eu 4o. Voorwerpen van Kunst
nijverheid. Jaarlijks 36 platen, waarvan minstens 6 in tint-
druk of chromo. 

De prijs bedraagt voor leden van het Genootschap f6.— 
per jaargang, voor leden der Vereenigingen „Bouwkunst en 
Vriendschap" te Rotterdam en „de Vereeniging tot bevor
dering der bouwkunst" te Groningen f 7.— per jaargang 
en voor niet-leden van eeu dezer Vereenigingen f 8.— per 
jaargang. 

De twee-maandelijkschc afleveringen worden den abonnó's 
franco toegezonden, terwijl voor het buitenland de verzen
dingskosten extra worden berekend. 

De betaling geschiedt in twee termijnen, nl. na het ver
schijnen van de 3de en van de 6de aflevering. 

Voor nieuwe inteekenaren ziju nog exemplaren der 5 
verschenen jaargangen tegen denzelfden prijs verkrijgbaar. 

Abonnementen op te geven aan den heer J . A . van der 
Sluijs Veer, Sarphatipark te Amsterdam. 

8o. De Genootschapskalender is aan alle leden toegezon-
I den j heeren, die de kalender niet hebben ontvangen, worden 
verzocht daarvan opgave te doen aan deu ondergeteekende. 

Namens het Beduur, 
De \ste Secretaris, 

J . C. D. DI GAZAR. 

„ARCHITECTURA ET AMICITIA". 
1014e GEWONE VKRGADEHING 

VAN 23 JANUARI 1895. 
De Voorzitter, de heer W. Kromhout Czn., opent de 

Vergadering, waarna de notulen der vorige bijeenkomst wor-
! den gelezen en goedgekeurd. 

De Voorzitter deelt mede, dat de heer J . L. M . Lauweriks, 
door plotseling vertrek uit Amsterdam, zijn ontslag heeft 

i moeten nemen als bestuurslid, dat in de volgende \ergade-
ring een bestuurslid iu de plaats van den heer Lauweriks 
en uit het Bestuur een lid der Redactie moeten gekozen 
worden en dat de heer J . C. D. di Gazar tijdelijk de funo-
tiën zal waarnemen. 

Met eenige toepasselijke woorden werd daarna de heer 
W. G. Eberson als gewoon lid geïnstalleerd. 

De vraag door den heer H W. Mol in de vorige Verga
dering gedaan: „om boven het Genoot schapsorgaan te doen 

\ drukken, dat het blad ook voor niet-leden verkrijgbaar is," 
j werd nu besproken. De Voorzitter doelde mede, dal het 

Bestuur van oordeel is, dat het beter is dit niet boven het 
! blad te plaalseu, aangezien de finautieele belangen van het 
Genootschap daaronder zouden lijden. De heer do Bazel acht 
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publiciteit juist gunstig; dit werd door den heer Jansen 
bestreden. Na eenig debat werd besloten, dat het Bestuur 
deze zaak met den uitgever zal bespreken. 

Voorts werd nog medegedeeld, dat als gewoon lid is voor
gesteld: de heer H . A . J . Baanders, door de heeren W . 
Kromhout Czn. en J . C. D. di Gazar en dat als buitenlid 
is toegetreden de heer P. N . Leguit te Zaandam. 

Alsnu verleende de Voorzitter het woord aan den heer 
B. W. Wierink. 

Spr. zeide een woordje als inleiding te willen zeggen bij 
een collectie tblogratiën van oud-Egyptische kunst, die hij 
voor de leden ter bezichtiging zal stellen. 

In een geestige causerie schetste spr. de geografische ge
steldheid van het oude Egypte en zijne geschiedenis, om 
daarna den Godsdienst en de legenden in verband met de 
symboliek te behandelen. 

Spr. deelde voorts ettelijke wetenswaardigheden mede, die 
in weinig boekwerken over oude kunst worden besproken 
en gaf eene verklaring van het hiëroglyphen schrift 

lie heer Wieriuk eindigde zijne boeiende voordracht met 
eene bespreking der Oud Egyptische schilderkunst, de be-
standdeelen der verfsoorten en de eigenaardige perspectivische 
voorstellingen der wandschilderingen en sculpturen. Door tal
rijke, van eeu vaardige hand getuigende schetsen, lichtte 
spr. zijne verhandeling toe. 

De fraaie collectie fotografiën van oud-Egyptische bouw-
oveihlijfselen en origineelen in het Leidsche en Britsche 
Museum en het Museum te Houlaek werden met veel be
langstelling bezichtigd , terwijl de heer Wierink op de vele 
vragen bereidwillig inlichtingen gaf. I'e Voorzi ter bracht 
den heer Wierink den dank der Vergadering, daarbij den 
wensch uitsprekende, dat Architectura hem nog dikwijls in 
haar midden lioopt te zien. 

De heeren A. J Th. Kok, D. R. Gerhardt en J . Hessing 
werden geballoteerd en als gewone leden aangenomen. 

Hierna niets meer aan de orde zijnde, werd de Verga
dering gesloten. 

DE B E E L D E N D E K U N S T E N I N HET H E D E N 
DAAGSCHE SOCIALE L E V E N . 

(Lezing gehouden in het Genootschap Architectura, 
door Franz M . Melchers te Veere. *) 

(Vervolg van blz. 15.) 

Deze decoratie was slechts een eerste stamelen, want ze 
was nog te archaïsch, zij sprak nog te veel vau vervlogen 
eeuwen en herinneringen. Daarna is ze spontaau-gemoderni-
scerd, zooals men kan zien iu de huizen, die achtereenvolgens 
door Morris zijn versierd geworden. 

Ken zijner laatste ondernemingen is zijn drukkerij : Kelms-
cott-press, die hij opgericht heeft te Hammersmith, bij zijn 
verblijfplaats. Hij bezorgde er eerstens de reproductie van 
oude, zeldzame boeken, zooals bv. : la légende dorée, chaucer 
work", enz. 

De typen door hem geteekend, o.a. : golden-type, Troy-
type en Chaucer-type, naar de lettervormen der XVe eeuw 
van Jensoti van Venetië en Peter Schoelfer van Mayence, 
overtreffen, wat schoonheid betreft, de Komeinsclie karakters, 
terwijl zijn tecketiingen en boeken de mooiste edities evena
ren uit de eerste dagen der drukkuust. 

In 1880 stond Morris aan 't hoofd der sociale bewe
ging iu Engeland. Hij droomt van een broederschap van 
het geheele volk en heeft groote liefde en eerbied voor zijn 
werklieden en helpers — en in al zijn geschriften en studies 
vindt men telkens deze idee, als zijn geliefkoosd onderwerp, 
terug. — 

Hij wil dat ook zij van 't leven zullen kunnen genieten; 
hij erkent ten volle hun recht op eeu gelukkig leven, het 

(•) Uit liet Fi-anwh vertaald door II. W. Mol. 

onvervreemdbare recht van zijn. En dit niet alleen wat betreft 
het groot aantal uitgehongerde!), maar ook den verzadigden 
kent hij deze rechten toe. — 

In een schoone voordracht, die hij gehouden heeft in de 
Teekeuschool vau de Society of Arts te Birmingham, zeide 
hij onder meer 't volgende : 

„Laten we dus arbeiden met heel de menschheid, om ons 
zoo spoedig mogelijk van vernederenden arbeid te verlossen 
door het handwerk te verheffen en te transformeeren in 
aangenaam werk. Onder vernederend werk versta ik niet 
het vermoeiende en ruwe werk. 

Ik beklaag de menschen niet om de smart, die zij te ver
dragen hebben ; vooral niet wanneer ze tijdelijk is en niet 
uitsluitend eigen aan eeu bepaalden stand of categorie van 
individuen. Men zou gek of idioot moeten zijn om zich te ver
beelden, dat de mensciielijke arbeid uit ruwe werkzaamhe
den alleen zou bestaan Maar ik heb er geuoeg van gezien 
om er niets vernederends iu te vinden. De aarde bewerken, 
aan het weefgetouw staan, kudde weiden, in de mijnen 
werken, alle die bezigheden en soortgelijke, waarbij zwaar 
gewerkt moet wordeu met physieke kracht, kunnen ge
schikt zijn voor den besten van ons — mil* men eenige 
uren voor zich bestemt, uren ran ontspanning en vrijheid, voor 
zelfontwikkeling, en dat men daarvoor een overeenkomstige 
juiste vergoeding krijgt." 

Bellamy citeert ook eenige sociale ideeën van Morris in 
zijn werk, dat zooveel sensatie en opgang maakte : the looking 
Backward; maar bovenal is 't in bet laatste geschrift the 
iVtw from Nowhed, dat zijn ideeën ten volle zijn uitgewerkt. 

Iu ziju kunstuitingen heeft Morris een bepaalde voorkeur 
voor het einde der X lVe eeuw ; den tijd van Chaucer, die 
zeer zeker in verband staat met de belangrijke eeuw der 
vroeg-Italtaneti, die tot de meest voorname artiesten der 
mensciielijke beschaving behooren. — 

Hoe beminnen en bewonderen wij allen de goddelijke 
werken van Botticelli, Lippi, Mantegua, Leonardo da Vinei 
en de anderen ! 

In 't algemeen wijden beeldhouwers, architecten en schil
ders weinig aandacht aan de versieringskunst als waarachtige 
kuustuitiug. — Morris en Burne Jones daarentegen houden 
niet op, gevolgd door Phillip Webb en zooveel anderen, aan 
te toonen dat alle kunsten eendrachtig dienen saam te gaan 
en te harmonieereu, evenals dat steeds in schoone en groote 
kunstperioden 't geval is geweest. E" juist om deze reden 
is 't, dat zij zoo'n machtig sterken invloed uitoefenen en zulk 
een groote actie teweegbrengen iu de kunst van ons tijdperk. 

Met Walter Crane, de delicate artiest, wiens zoo fraaie 
kinderboeken, en die van anderen, iu Engeland, Frankrijk 
en zelfs in Nederland, (waar Hoytema ook in dezen zin ar
beidt), zulke rijpe vruchten zouden voortbrengen en zoo 
grooten invloed zouden hebben, indien men slechts wilde 
begrijpen dat zijn boeken de eerste moesten zijn, die 
de kinderen onzer generatie in handen krijgen ; met Waller 
Crane dan stichtte Morris the Arts en Craft Exhibition 
Society (genootschap voor kunst en kracht) waarvan het 
doel is te propageeren, den smaak voor schoone voorwerpen 
bij het volk te ontwikkelen en te doen rijpen. — 

Sprekende van Walter Crane moet ik even stilstaan om 
IJ bekend te doen worden, hoe de boekversieringskunst in 
Engeland weer uit het stof opgeheven is. — 

Caldecott begon, als een der eersten, met kinderboeken te 
illustreeren — daarna Walter Crane met zijn albums, 
waaruit een kiesche smaak spreekt. Bekijk de uitgaven 
der Kelmscott-press, met medewerking van Crane, Itosetti, en 
Burne Jones — en bovenal vergelijk de catalogi der Engelsche 
werkplaatsen en winkels met de smakeloos-banale der onze, 
en ge zult over de vorderingen daar kunnen oordeelen. 

Deze herleving, die in Architectuur en in de geheele 
versieringskunst zich doet gevoelen, drong ook door tot het 
theater. Bijv. Henry Irving, directeur van het Lyceum, bracht 
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in het ten tooneele voeren van Shakespeare's tooneelwerken, met 
behulp van talentvolle kunstenaars, een tot nu toe onge-
kenden smaak. Hij maakt van iedere voorstelling een vol
maakte kuustuitiug door het litteraire werk aan te vullen 
door schoone en juiste decors en costumes. Ook de mise 
en scène werd gereconstrueerd. 

Maar, zooals ik reeds bij den aanvang dezer studie aan
merkte, bovenal was de zorg voor het tehuis iu Engeland 
een oorzaak van herleven en scheppen van kunst in de meu
belen en de versiering in 't algemeen. — 

Bekijk bijv. de magazijnen van Liberty, waar wel alle voor
werpen nog zeer zeker niet van een waarachtig kunstgehalte 
zijn, maar waar toch zeer vele belangrijke zaken te vinden ziju. 

Zijn meubelen bijv. zijn waarachtig modern en geheel 
eigen aan ons intieme leven. 

Evenals Whistler hebben de andere Engelsche kunste
naars al hun pogingen aangewend om alle voorwerpen te 
doen liarmonieeren en dat met bepaald kunstgevoel. Om dit 
te beseffen is 't voldoende een der interieurs te bezoeken, 
geschapen door William Morris b. v. Bij een dusdanig bezoek 
kunt gij u er volkomen rekenschap van geven. Be
kijk eens aandachtig zoo'n eetzaal, met levendige vlakke 
en voorname kleuren, met gemakkelijke en bruikbare meu
belen, waarin alles harmonieert en stand houdt, wat voor
zeker het voldoen aan een materieele behoefte minder brutaal 
en meer poëtisch maakt; zoo'n muziekzaal, waar al de aan
wezige voorwerpen als droomen ziju en in hun vormen iets 
van de melodieën, die zij aanhooren, schijnen te bewaren, 
't Zou inoeielijk zijn u in alles de onderdeelen dezer inte
rieurs duidelijk te maken. 

O ! zeer zeker hebben de pogingen dezer Engelsche kun
stenaars, ten opzichte van het regenereeren van de men
sciielijke omgeving, en misschien van den ïnensch-zelf, hunne 
vruchten gedragen ; — schoone vruchteu reeds, die op 't 
punt staan van geheel tot schitterende rijpheid te komen. 

Nog eeu enkel woord over William Morris. Ik zal u nog 
citeeren eenige uittreksels vau zijn studies, tot onderwerp 
hebbende de hedendaagsche kunst, zooals hij ze opvat. 

In zijn studie : de kunst van het volk, waaruit ik reeds 
citeerde, vind ik de volgende passage: Eenigen van ons zijn 
zeer oprecht ingenomen met kunst, maar men moet erkennen 
dat 't in ouze dagen sporadisch is. — Afgescheiden van de 
tallooze ruwe lieden, ruw van zeden eu intelligentie — 
die ongelukkigen, ze kunnen immers niet anders zijn — af
gescheiden dan van deze massa ziju er gecultiveerde geesten, 
voorname mannen, die de kunsten beschouwen als een tus-
schengerechlje, ja misschien wel als een ziekelijkheid van 
de beschaving, of nog erger, als een hinderpaal om te stijgen. 

Het veld van werkzaamheid van de laatste categorie is 
dikwijls zeer uitgebreid ; ze doen aan wetenschap, politiek 
en andere bezigheden, en bewonderen, zonder nagedachten, 
wat men voor kunst houdt; 't verteerde uitvloeisel van de 
mensciielijke uiteenspattiug. — Zij beseffen maar niet hoe 
zij hun geest op kolossale wijze vernauwen door zulk een 
onnatuurlijk en opgezet werk — ofschoon men dikwijls toch 
met lof van hen kau gewagen — maar ze arbeiden op ver
keerde basis. — 

Wat scheelt er dus aan onze kunstuitingen dat wij se
cundair blijven en vergeten wat eens onze glorie was? 

't Antwoord is niet gemakkelijk te geven, maar om zouder 
omwegen tot U te spreken, wil ik openhartig verklaren, dat 
het meerendeel der menschen, die de voornaamste plaatsen 
in de hedendaagsche samenleving innemen, de kunst bedriegen 
— ja haar zelfs diep durven haten. — Zoo zijn de voorgan
gers en is ook de groote hoop. — Wrat gelijk staal met te 
zeggen dat wij allen, die hier gekomen zijn om tot U te 
spreken en bij te dragen tot kunst uitbreiding door ver-
spreidiug van juist begrip en kennis — dat wij van U 
vervreemden. — 

Wij verspelen onzen tijd, totdat vroeg of laat wij zullen 

behooren tot de catagorie van hen, die de meening van 
't geheel leiden — totdat wij ophouden de zwakke minder
heid te vertegenwoordigen van lieden, die de waarheid besef
fen, die bijna niemand in 't aangezicht durft zien — tot
dat de voorgangers, nu afgedwaald door misverstand, zich 
zullen bekeeren. — 

De herleving is niet alleen, zooals ik U reeds zeide, uit
sluitend in Engeland, zij strekt zich ook uit over Dene
marken, Noorwegen, België, Frankrijk en de Nederlanden.— 

Nederland, 't land waar het tehuis zoo'n groote rol 
speelt, neemt ook deel aan deze kunsthernieuwing. — 

De werkplaatsen van Rozenburg maken, in hun soort, 
verwonderlijke aardewerk-voorwerpen ; de ateliers van 't 
Hooft en Labouchère te Delft verjongen zich ook, en maken 
het prachtige Berbass met zijn metallieken weerschijn, zoo 
somptueus barbaarsch; en Coïembrander, die zulke prachtige 
en unieke tapijten maakte, sticht ook hij op dit oogenblik 
niet een fabriek van kunst-aardewerk ? Een aantal glasschil
ders ook stellen zich tot taak deze zoo lang verloren kunst 
der vensters weer op te heffen. Deze zoo belangrijke kunst, 
die in onze dagen weer zoo opbloeit en gewild is, verdient, 
geloof ik, ten volle, dal ik er eenige oogcnblikken bij stil 
sta. — 

(Wordt voortgezet.) 

VEBUK. F R A N Z M . MELCHERS. 

BRIEVEN V A N E E N V R I E N D EN VIER 
FOTOGRAFIËN. 

(Lezing door den heer L M . MOOLENAAR te Groningen 
gehouden.) 

(Vervolg van blz. 1G.) 

Eu welke hooge eischen stelt de wetenschap waarvan een 
klein onderdeel genoeg is, om een geheel geslacht bezig te 
honden. 

Welk eene verbazende macht heeft de kennis ontwikkelt, 
die alle denkkracht opeischt, om de menschheid tot de over
tuiging te brengen dat door haar, zooal niet eene hemelsche, 
dan toch een aardsche gelukzaligheid te bereiken is. 

Er is voor de massa geen tijd meer beschikbaar om aan 
kunst en aan liet hoogere kunstgenot te denken. 

En de enkelen, voor wie de glorie van den roem nog is 
weggelegd, omdat zij kracht konden vinden om iu het spoor 
der geniale voorvaderen hun weg te vinden, zij sterven af, 
zonder in staat te zijn geweest een keurbende van even 
krachtige discipelen na te laten, die bestand zijn tegen den 
vliegenden stroom des tijds, welke door eene onweerstaan
bare kracht, door de macht der kennis wordt voortgestuwd. 

Let eens op de zenuwachtige gejaagdheid, welke door 
dien onnatuurlijken dorst naar kenunis en zijne gevolgen, 
de menschheid heeft aangegrepen. 

De gedachten en denkbeelden, die buiten het materieele 
leven willen treden, worden geen tijd gegeven om tot rijp
heid te komen. 

Wat heden gedacht wordt moet morgen bestaan. 
Gebouwen, straten, pleinen, dorpen, stedeu, ze verschijnen 

zoo vlug als nooit is aanschouwd. Het is alsof er geen na
tuur meer bestaat naar wier voorschriften men behoort te 
leven eu die als eerste voorwaarde voor hetgeen zij schept 
een bepaalden tijd stelt om te ontkiemen eu verder tot 
ontwikkeling te komen. 

Geheele en halve steden worden gebouwd en aangebouwd 
met geen andere kiemkracht, dan het te behalen voordeel 
van enkelen, zonder eenig vooropgesteld vast beginsel. Ze 
komen er zonder voorafgaande ontwikkeling, geheel in strijd 
met de natuur der dingen. En dat nog wel iu een tijd, 
waarin men zoo hoog opgeeft van algemeene ontwikkeling. 

Kan nu onder zulke omstandigheden wel met ernst aan 
de geboorte van eenen nieuwen bouwstijl gedacht worden ? 

Zoo er iets is, waarbij met de natuur der dingen rekening 
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moet gehouden worden, dan is dit toch zeker niet het minst 
de bouwkunst. 

Men zal toch iu de eerste plaats zaad moeten hebben om 
te kunnen zaaien. En waar is dit thans te vinden of te 
verkrijgen ? 

Iu de boeken en plaatwerken misschien ? Maar daarin 
vindt men niets meer dan afbeeldingen van door den tijd 
gedroogde bloemen. 

Dan bij de koude wetenschap ? 
Of bij de stroeve keunis? 
Of bij den een of anderen verbrokkelden godsdienstvorm? 
Ik weet het niet. 
Denk er zelve ook eens over na. 
Intusschen voeg ik hierbij, de vier stuks fotografien, die 

ik je beloofd heb. Ik wil gaarne bekennen dat ik het vooi gaande 
wel eenigszins ouder den indruk dezer afbeeldingen heb ge
schreven. 

Oordeel bij de beschouwing of mijue verwachtingen wel 
of niet op goede gronden berusten. 

Zij zijn op een helderen dag naar de werkelijkheid geno
men met een goed instrument, al zeg ik het zelf. 

Zie hier de eerste. Deze vertoont je de bouwkunst niet 
zooals ze zich tegenwoordig voordoet, maar zooals Tilleman 
van der Horst zich haar dacht, toen hij zijn welbekend 
trappenboek de wereld inzond. 

Ge ziet haar hier in een sohoonen en fraaieu tempel, uit
gedost in een elegant en vrouwelijk gewaad, blank en rank 
als eeu lelie, fier en edel als een zwaan, met een van kracht 
en geest fonkelend oog en met eenen min of meer (indien 
ik het zoo noemen mag) hemelschen glimlach op de lippen. 
In hare eene hand, die opgeheven is, heeft zij, zooals ge 
ziet, den passer als het symbool van de stiptheid en wis
kunstige zekerheid, waarmede ze te werk gaat. In de andere 
hand, die slechts van ter zijde zichtbaar is, heeft ze het 
waterpas eu de liniaal als symbool van den horizon, waarnaar 
haar geheele werk zich regelt en waarin alle lijnen harer 
kunst zich verliezen in de oneindige perspectievische diepte. 
Zij staat daar teu voeten uit, gedekt door haar vrouwelijk 
gewaad, dat in bevallige plooien neerhangt. 

Haar hoofd is omgeven, zooals je ziet, door iets wazigs 
of wolkachtigs, zonder lijnen; vermoedelijk is dat de geest
kracht die van haar uitstraalt. 

En zie nu den tempel eens ; het is jammer, vooral voor ons 
die altijd den mond vol hebben over stijl, dat Tilleman van 
der Horst er niet bij heeft geschreven in welken stijl haar 
tempel is opgebouwd. Ik vermoed dat hij het ook uiet ge
weten heeft of er geen naam voor heeft kunnen vinden. 

Hij schijnt rondom open te zijn. Aan de fotografie kan 
je niet zien, welke kleuren de tempel heeft; maar dat is 
minder; architectuur berust op vormen en verhoudingen — 
als die niet deugen, kunnen de kleureu het toch niet goed 
maken. 

Och, och, wat een prachtstuk, niet waar ? 
Heb je ooit zoo iets gezien ? Alles is geest eu leveu. Dacht 

je wel dat zoo iets uit ruw materiaal kon bewerkt worden ? 
Ik moet je eerlijk bekenuen, zóó had ik hem mij nooit voor
gesteld. Zie die zuilen eens hoe edel eu fier zij zich gelijk 
een natuurlijk gewas als uit den grond verhellen en welk 
een maagdelijke gratie zij ten toon spreiden. 

Ziju ze rond of veelhoekig ? 
Ik weet het niet. 
Maar schoon zijn ze beslist. 

(Wordt vervolgd.) 

B E R I C H T E N . 

— Voor den bouw van een nieuwe 7e kerk voor de 
Prot. gemeente in Den Haag is een besloten prijsvraag uit
geschreven, waartoe, naar Het Fad. meldt, zijn uitgenoodigd 
de volgende architecten : G. Brouwer Jr., E. F. Ehule, H . 

J . Mond eu J . J . Nieuwkerken, te 's-Graveuhage; C. B . 
Posthumus Meyjes, te Amsterdam, Paul du Rieu en Vau 
Seters, te Den Haag eu J . Verheul Dzn., te Rotterdam. 

De ontwerpen moeten einde Maait worden ingeleverd. De 
jurv bestaat uit de heeren Muysken, Nieuwenhuis en Peters, 
architecten te Amsterdam, Utrecht en Deu Haag. 

Amxl. Cl. 
— Het hoofdbestuur der Maatschappij tot bevordering 

der Bouwkunst brengt ter kennis, dat het examen tot het 
verkrijgen van een diploma voor Bouwkundig opzichter zal wor
den afgenomen op den 25sten tot en met den 28sten Februari 
1895, 's morgens vau 9—12 en 's namiddags van 1—1 uur 
door eene commissie bestaande uit de heeren C. Muysken, 
voorzitter der M . t. Bev. der B., H . van Dam, Henri Evers, 
D. A. N . Margadant, L . J . Rijnink C. T. J . Louis Rieber, 
secretaris der M . tot Bev. der Bouwkunst. 

De kandidaten wordeu uitgenoodigd zich voor den 15den 
Febr. schriftelijk aan te melden bij den secretaris der Maat
schappij, Marnixstraat 402, Amsterdam, waar tevens program
ma's der eischen kosteloos verkrijgbaar zijn. 

— In de uitstalkast der firma Vos en Legrand waren 
deze week eenige teekeuingen geëxposeerd, deel uitmakende 
van een antwoord op de prijsvraag voor een museum te 
Cairo, in te zenden door den heer H . J . de Groot, Arch, 
te Amsterdam. 

— Op de prijsvraag, door de Redactie van het Bouwkun
dig Weekblad, uitgeschreven voor een hoofd van dat blad, 
zijn 45 antwoorden ingekomen. De jury, uit de leden der 
Redactie bestaande, heeft toegekend den prijs, of f40, aan het 
ontwerp motto „ J " van den heer W. L . Bruckman, de le 
premie, of f 2 0, aan deu heer K . de Bazel, onder het motto 
„Houtsnee" eu de 2e premie, of f 10, aan den heer H . 
Ellens, onder het motto „bloeien". 

— Te Pesavella Tettermini, eeu plaatsje in den omtrek 
van Pompei', is voor eenige dagen een groot Rouieinsch 
badhuis ontdekt, waarvan nog drie zalen, met mozaïkvloeren 
en versierd marmeren wauden, welke nog in goeden staat 
verkeeren. 

Deze opgraving is nog al van gewicht, daar men hier voor 
't eerst de groote ketels tot verwarming van het water iu 
hunnen oorspronkelijken toestand terug vond en tevens het 
buizen-systeem nog goed kou volgen. 

— Iu het Paviljoen le Haarlem wordt een tentoonstelling 
gehouden van de werken van den heer H . P. Berlage N z n , 
Architect te Amsterdam. 

— Bij den uitgever van Gogh te Amsterdam is versche
nen eeu plaatwerk, ter herinnering nan de indertijd gehouden 
keuze-tentoonstelling in de zalen der Maatschappij „Arti et 
Amicitiae" te Amsterdam. 

— Bij Oldenzeel te Botterdam is geopend een tentoon
stelling van schilderijen en teekeuingen van Mej. Marie 
Heijermaus. 

— In de Telegraaf lezen wij het volgende : 
In de kerk der Evang. Luth. gemeente te Zaandam be-, 

vinden zich de overblijfselen van een op glas geschilderd 
raam, waarschijnlijk ten geschenke gegeven iu het begin der 
17e eeuw door zekeren Coruelis Arentz-Luick, en van de 
hand der schilderes Catharina Ortfries, waarop, behalve een 
deel der teekening „Zaanland's houthandel", ook de volgende 
dichtregelen te lezen staan : 

„Hier is gewoel eu Wildernis, 
„Bij God al ons Verlangen is, 
„Wij leven hier in smart en pijn 
„Bij God zal onze ruste zijn." 

Dit raam, dat door ziju slechten toestand dreigde geheel 
verloren te zullen gaan, zal thans worden hersteld, zooveel 
mogelijk in deu oorspronkelijken vorm. 

De Gemeente zal dit herstel te danken hebben aan eeu 
harer leden, die den kerkeraad een belangrijke som gelds 
toezond om het werk uit te voeren. 

DERDE J A A R G A N G FEBRUARI 

Uitgevers: J. VAN DER ENDT & ZOON te MAASSLUIS. R J > t . V / M - F N I W l P . C Z . 

R E D A C T I E V A N ARCIIITECTIRA KT AMICITIA : 
W. K R O M H O U T Czn., JOS. T H . J . CUIJPERS, 

H . E L L E N S en W . V A N B O V E N . 
Bijdragen voor Let blad en alles, wat de Administratie van het 

Genootschap betreft te adresseeren aan den Heer J . C. 11. Dl G A Z A R , 
l e Secretaris, American-hotel te Amsterdam. 

VOORWAARDEN 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 (le Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 1 2 . — • 
• kunstlievende leden „ 10.— 
« buitenleden „ 7.50 

M E D E D E E L 1 N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

lo. De 1015e gewone vergadering zal gehouden worden 
op Woensdag 6 Februari a. s., in het Genootschapslokaal, 
Leidscheplein, Amsterdam. 

A g e n d a : 
a. Mededeelingeu vau het Bestuur. 
b. Installatie als gewoou lid van de heeren A. J . Th. 

Kok, D R. Gerhardt eu J . Hessing. 
e. Ballotage van deu heer H. A . J . Baanders, als gewoou 

lid, voorgesteld door de heeren : W. Kromhont Czn en J . 
C. D. di Gazar. 

d. Verkiezing van eeu bestuurslid in de plaats van den 
heer J . L . M . Lauweriks 

e. Verkiezing van een lid der Redactie uit het Bestuur. 
f. Benoeming vau een lid der vragencommissie. De heer 

L . J . Rijnink heelt de benoeming niet aanvaard. 
g. Bijdrage van den heer J . C. D. di Gazar over : „Plaat-

reproductiën door middel van fotografie, en eenige fotogra
fische nieuwtjes". 

h. Kunstbeschouwing. 
2o. Heeren leden wordt medegedeeld, dat de ontwerpen 

voor de prijsvraag „Jachthuis in een bosch", moeten worden 
ingeleverd vóór of op 4 Februari a.s., des voormiddags te 
12 uur, aan het adres van den ondergeteekende, American 
Hotel, Leidscheplein, Amsterdam. 

3o. De tentoonstelling der ingezonden antwoorden op de 
prijsvraag : „Raam in gebrand geschilderd glas" is gesloten. 

Namens het Bestuur, 
De Is te Secretaris, 

J . C. D. DI GAZAR. 

BE RL AG Es EXPOSITIE. 
De verzameling schetsen, teekeuingen en ontwerpen van 

Berlage, thans in het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem 

tentoongesteld, zal nog eenige dagen ter bezichtiging blijven. 
Deze teekeningen vormen in geen enkel opzicht een ge

heel; meu ziet er krabbeltjes van Berlage van jareu geleden, 
zoowel als meer recente getuigenissen zijner bekwaamheid. 
Voor hen, die den ontwikkelingsgang en de evoluties van dezen 
architect hebben kunnen volgen, ziju deze teekeningen naar 
jaartal en datum in te deelen ; voor hem, die zoo op eens 
deze collectie aanschouwt, moet het echter een eigenaardigeu 
indruk geven, deze ontwerpen en ontwerpjes van de meest 
uileenloopende opvattingen zoo bijeen te zien, en onder alle 
denzelfden naam te ontdekken. Het feit is, dat de heer 
Beilage een uiterst plooibaar temperament bezit, even ge 
makkelijk zich neigende tot exuberanten rijkdom als tot 
edele soberheid, eene plooibaarheid, die in de techniek van 
voorstellen geen moeielijk) eden ontmoet, doch deze zelfs 
daaraan dienstbaar maakt. 

Het talent van dezen architect beweegt zich thans op dit 
laatste terrein. Reeds zijn verschillende producten aan deze 
opvatting te danken, die hem als artist ook het hoogst 
plaatsen op de reeds doorloopen baan. 

Toch wil het ons toeschijnen, dat verschillende details 
in zijne handen nog niet de goede vormen verkregen heb
ben. Zoo zijn ijzerwerk, zoo eveneens zijn meubelwerk. De 
ijzerwerk-details, hier aanwezig, missen dat hoog karakteris
tieke, dat ijzer zoo spoelig eigen kan zijn. Het ij/er blijft 
nog te week. Ook de vormen, bij verschillende ameublemen
ten in toepassing gebracht, getuigen meer van een zoeken 
naar eigenaardige constructie-lijnen, dan naar rustige, kalm 

j uit het hout voortgroeiende vormen. 
Waar wij deze opmerkingen maken over eenig detailwerk 

I van Berlage, moet ons tevens de getuigenis van het hart, 
dat een en ander ver boven het gewone genre van meubel
werk staat, dat ons alom tot vervelens tot tegenkomt. Deze 
opmerkingen dus slechts als waardeering voor ziju zoeken 

' en streven, met het oog gericht op hetgeen de resultaten 
j zouden kunnen zijn. 



22 A R C H I T E C T U R A . 2 Februari 1895. 2 Februari 1895. A R C H I T E C T U R A . 23 

EEN" N I E U W CIRCUS TE A M S T E R D A M . 

Van tijd tot tijd zijn wij in de gelegenheid in de Kalver-
straat en omstreken exposition van allerlei aard te genieten. 

In de winkelkast van het magazijn Pander zijn geëtaleerd 
de teekeningen van een nieuw circus, dat bij de vele aan
trekkelijkheden der aanstaande tentoonstelling den vreemde
ling zal toonen, hoe hartverhell'end onze Nederlandsche inge
nieurs met de kunst omspringen. Wij twijfelen niet dat dit 
ijzeren geraamte, met gegolfd plaatijzer bekleed, (ten minste, 
de onaangename lichtdrukteekeningen geven dien indruk' de 
tijden zal trotseeren ; doch betreuren het, dat waar van ijzer 
zulke schoone composition zijn te maken, ook hier wederom 
de gelegenheid is verzuimd om een bekwaam kunstenaar met 
den ingenieur te doen samenwerken. 

Gelukkig komthet gebouw bij de Waskaarsenfabriek te staan, 
waar het zich waardig aansluit bij de zoogenaamde //nieuwe 
pijp" ; helaas echter in de onmiddellijke nabijheid van ons 
schoone Rijksmuseum, op een terrein, waar de gemeente 
Amsterdam tracht een fraaie stadswijk te stichten. 

DE B E E L D E N D E K U N S T E N I \ HET H E D E N 
DAAGSCHE SOCIALE L E V E N . 

(Lezing gehouden in het Genootschap Architectura, 
door Franz M . Melchers te Vcere. *) 

(Vervolg van bh. 19.) 

De Aziaten schijnen de eersten geweest te zijn, die dit 
soort van doorschijnende versiering toegepast hebben. In 
talrijke gedeelten van hun geschriften, spreken de Grieksche 

; en Latijnsche schrijvers der 4e eeuw van hooge vensters 
voorzien van glazen, samengesteld uit stukjes glas van ver
schillende kleuren. — Men kan veronderstellen dat 't invoe
ren in Italië der mozaïken samengesteld uit vierkante stuk
jes gekleurd glas, een gevolg was der betrekkingen tusschen 
Rome en Azië — Het tijdstip, waarop 't gebruik van glas
ramen zich in de vergetelheid oplost, is inoeielijk met juist
heid te bepalen. — 

Door Plinius verneemt men, dat de glasmakerij reeds lang 
in deze streken bestoud. — 

Gregorius van Tours, die in de 7e eeuw schreef, zegt 
dat in 521, de soldaten van Theodorik de kerk van Brioude 
binnendrongen door een venster, waarvan zij de glazen ver
brijzelden. — 

St. Fortunat, St. Philibert en St. Ouen gewagen van het 
ell'ect, bij het aanbreken van den dageraad, op de muren, dat 
voortgebracht werd door liet van de glasruiten ontbonden 
licht." — 

Men ziet verder, dat de bisschoppen St. Wilfrid en St. 
Benoit in Engeland de eerste voorstanders waren van het 
toepassen van glnsvensters en dat zij hiervoor Fransche 
werklieden lieten overkomen. — 

De apostelen van Zweden en Denemarken leerden in 
Frankrijk de glasbereidingskunst. — 

Volgens de oude kronieken van Gregorius van Tours 
moet men aannemen, dat in de nabijheid der Middellandsche 
zee vensters gesloten waren met marmeren platen, waarin 
ronde of vierkante gaten waren gehakt, in welke gekleurde 
glazen waren bevestigd. — 

Wat het. tijdstip betreft, waarop men begonnen is gekleurde 
stukjes glas te bezigen voor de samenstelling van bepaalde 
onderwerpen en 't benuttigen van kleuren op het oppervlak, 
die vatbaar waren voor glasvorming, daarvan is bijna niets 
met zekerheid te bepalen en zeer inoeielijk een juiste wijze 
van doen aan tc toonen. — 

De geschiedschrijver van het klooster Saint-Benigne te 
Duin, schreef in 1052, dat er in zijn tijd, in de kerk van 
dit klooster een zeer oud venster bestond, voorstellende: 

het mysterie van Saiute Paschasie en dat deze glasschilde
ring afkomstig was van de oude kerk, gerestaureerd door 
Karei deu Kale. — Men mag aannemen dat dit monument 
minstens dateert van de regeering van Karei den Groote. — 
Batisser eu Emerie David deelen ook deze meening — 

Viollet-le-Duc ook, denkt dat deze kunst van vroeger dan 
de X l l e eeuw was. 

De oudste kerkglazen, die wij bezitten, klimmen niet tot 
vóór de 12e eeuw op; de meesten dateeren slechts vau het 
eind dezer eeuw — dat is dus het tijdperk, waarin de groote 
monumenten zijn gesticht gewordeu — 

In de 12e eeuw waren de kerkglazen samengesteld uit 
gekleurde stukjes glas eu ongkleurde, die den achtergrond 
der compositie vormden ; voorts stukjes glas, met door penseel 
opgelegde kleuren, in den oven gebakkeu. 

In 't algemeen waren deze glazen een samenstelling van 
kleine stukjes glas, tezaam gevoegd door strookjes lood, die 
de hoofdmotieven der compositie verdeelden of de verschil
lende kleuren onderscheiden — ; 't geheel was stevig ge
maakt door een ijzerbeslag, om tegen weer en wind bestand 
te zijn — 

Deze kerkglazen zijn, voor 't grootste deel, spitsboogvor-
mig en soms ook half-cirkelvormig.— Zij bevatten voor
stellingen van Christelijke legenden of zijn aan het oude of 
nieuwe testament ontleend ; deze composities zijn omgeven 
door boogvormig loofwerk, kruiselings gerangschikt; ze heb
ben een meestal blauw fond met roode baguettes; de hoe
keu ziju in loofwerk of in kleine rosetten omgeven door 

j arabesken, gerangschikt. — De figuren, in 't algemeen van 
kleine afmetingen, zijn geïnspireerd op de Byzantijnen, zoo-
als men zien kan aan de glazen der X l l e eeuw van de St. 
Maurice en St. Serge te Angers — van de kerk de la 

<*) Uit het Kranten vertaald door II. W. Mol. 

Trinité te Vendöme, van St. Père te Chartres en van de 
kathedraal te Bourges. — 

Deze glascoinposities beschouwende, bemerkt men dat 
de glasbeschildering, in dit tijdperk, niets anders was dan 
versiering ; de glassamensteller zocht vóór alles kleuren- en 
lijnenharmonie. — In de XlIIe eeuw behield de glasschilder
kunst de zelfde beginselen en methode, dat wil dus zeggen, 
dat de glas compositie niet anders was dan eeu doorschijnend 
mozaïk —schitterend van levendige en samen passende kleuren. 
Het eenige onderscheid dat men kan bespeuren tusschen de 
werken der meesters van dezen tijd en die der 12e eeuw 
is een neiging tot natuurcopieeren; — zij verlieten een 
weinig het principe der Byzantijnen. — 

De talrijke kerkglazen, die ons uit dit tijdperk zijn over
gebleven, bewijzen het. — Bijv. die van Rouen-Poitiers An
gers, la Chapelle de Paris en Notre-Dame. — 

Deze twee eeuwen en ook de X I V eeuw nog, vormen 
volgens mij de glansperiode van het vervaardigen van ge 
braude-gekleurde kerkglazen. 

Alles wat gemaakt is, in de 12e en 13e eeuw is van 
in deeg gekleurd glas en het modelc wordt alleen verkregen 
door een zwarte of bruine beschildering, die met 't penseel op de 
glazen gebracht wordt en vervolgens in 't vuur gehard. — 

Vanaf het begin der 13e eeuw zag men er van af, het 
glas tweemaal te branden om noodelooze moeite en tijd te 
vermijden en geraakte men tot het vlugger samenstellen van 
al grooter en grooter wordende kerkglazen. 

De zilverzout-geeltinten als kleuren dateeren slechts van 
de X l V e eeuw. — 

In de 14e eeuw onderging ook de glasschilderkunst, even
als alle kunstuitingen, vreemden invloed. — De teekening 
werd correcter en de uitvoering rijker. — Men zocht naar 
licht en bruin, schaduwen, reflexlicht en de natuur werd 
meer getrouw gecopieërd. — 

Ondanks deze vorderingen bleef de glasschilderkunst in
ferieur, vergeleken bij die der voorgaande eeuwen. — Deze 
inferioriteit sproot voort uit het feit, dat de teekening tot 
gekunsteldheid neigde en dat men naar schitterende kleuren 

zocht om tegenstelling te maken met die van het bepaalde 
schilderwerk, waaraan men hoe langer hoe meer de meest 
belangrijke plaats afstond. — 

Onder de kerkglazen der 14e eeuw, die 't meest merk
waardig zijn, kan men noemen die der kerk St. Tomas te 
Straatsburg en de voorstellingen van St. Valere en St. 
Maxime iu de kathedraal van Limoges. 

Te Carcasonne vindt men uit dit tijdperk de roos van 
de St. Nazaire, waarin op zeer gelukkige wijze lijnen en 
ineen gevlochten bladeren zijn gecombineerd — in de kapel 
St. Prat te Chartres ziet men nog, ook uit dezen tijd, 
groote figuren op een blauwe fond, netvormig eu met leliën. 

In de XVe eeuw kan men de vordering, die de uitvoering 
der teekening in den loop der voorgaande eeuwen had 
gemaakt, op schitterende wijze waarnemen — echter, iu 
geheel vreemde conditie ten opzichte der oude kunst. Het 
geheel naderde al meer eu meer de realiteit. Toch moet 
men eerbied hebben voor enkele gelukkige kleurcombinaties 
— de glazen krijgen, in alles, een grooten rijkdom. — Zoo 
verdubbelt men de stukjes glas en men verkrijgt nu violet 
door een stukje rood te verdubbelen met een lichtblauw — ; 
'n verblindend groen door stukjes glas te overdekken met 
een groenachtig wit; hoogrood door geel op purper. — 

In de XVe eeuw bezigde men reeds emailkleuren op htt 
wit om zachte en smeltende kleurschakeeringen te verkrijgen, 
als roodnuances, lichtblauw en lilakleuren. — 

Behalve deze vorderingen (?) in de fabricatie van het glas 
hadden de glazensainenstellers nog verschillende procédés van 
fabricatie ter hunner beschikking, die hen veroorloofden 
belangrijke effecten te verkrijgen. — Zij verwijderdeu met 
behulp van een bijtend vocht een deel der doublures, wat 
hun toestond weer heldere en scherp sprekende vernieuwingen 
te maken, gekleurd met behulp van zilvergeel of zekere 
emailkleuren — 

Ondanks al deze. technische volmaking, zijn de werken 
dezer periode mat en onrustig. — 

Weldra werd het bepaalde schilderen op glas algemeen 
en de periode van alléén met licht en donker begon, in 
zijn geheel, zich te vertoonen. — 

De eerste grisaille glazen waren niet vermengd met 
met beschilderde gedeelten. — Het lood vormde en teekende 
de hoofdverdeelingen en onderdeelen af, zoodanig dat 
het maken van scherpe-zwakke hoeken vermeden werd. — 
Men stelde ze dikwijls saam vau zwart, bruin of groenach
tig glas, zacht uitkomende van den fond, satneugesteld uit 
wit glas in verschillende nuances. — 

Tegen het midden der 14e eeuw kwam men tot het 
gebruikmaken van geel door middel van zilverzouten en 
verhoogde somtijds het schilderwerk door geel-opleggen. — 

In de 15e eeuw gaat voor goed het oorspronkelijke principe 
verloren en wordt het vervangen door architectonische tracee
ringen, die een middelmatig effect makeu. — 

Onder de meest merkwaardige kerkglazen der 15e eeuw 
kan uien noemen die der Kathedraal van Evreux, der kerk 
van Walburg, St. Etienne du Mout te Parijs, Sainte Cha
pelle eu de hooge vensters van de Notre Dame te Rouaan. 
In de 16e eeuw, tot 1550, vertoont het glasschilderwerk 
hetzelfde karakter als dat van het voorgaande tijdperk. — 
't Is een gedwongen manier en men vergeet geheel het 
oorspronkelijke doel van glazensamcnstellen-kunst — die niet 
anders is dan een monumentale versiering, waarvan ieder 
onderdeel heeft bij te dragen tot het effect van het geheel. 

De 16e eeuw was het tijdperk der decadence iu die 
kunst; de kerkglazen van toen zijn tot in de puntjes uit
gevoerd, maar de stukjes glas, als een dambord te saamgevoegd, 
benadcelen het lichteffect — nu niet meer zacht en ge
heimzinnig — zoo treffend in de glazen der X I I en XIHe 
en zelfs de X l V e eeuw. — 

(Wordt voortgezet.) 

V E E R E . F H A N Z M . MELCHERS. 

B R I E V E N V A N E E N V R I E N D EN VIER 
FOTOGRAFIEN. 

(Lezing door den heer L . M . MOOLENAAR te Groningen 
gehouden.) 

(Vervolg van blz. 20.) 
En dan die bedekking of overhuiving, zooals ge het 

noemen wilt, waar gelijkt die op ? 
Ik weet het ook niet; maar dit weet ik, of neen ik 

gevoel het, dat alles even schoon is, voor zooveel een men-
schengeest het schoone kan bereiken en gevoelen. 

De verdere aanschouwing en beoordeeling kan ik gerust 
aan je overlaten. 

Zie hier een andere fotografie, n°. 2 heb ik ze gemerkt; 
ik heb deze met de volgende nog maar kort geleden van 
de werkelijkheid afgenomen. 

Zoo als ge bemerkt, het beeld komt goed uit, maar gelijk 
het daar nu van nabij voor je staat, kunt ge haast niet 
gelooven, dat dit de bouwkunst is en toch is het zoo. 

Je bemerkt ook wel, dat er van den schoonen tempel 
eu het kostelijk gewaad, waarvan vau der Horst droomde, 
niet veel terecht is gekomen. O, als die man nog leefde 
wat zou hij, bij het zien van deze en de volgende nummers, 
een hartzeer gevoelen en wenscben dat hij de beide dichtregelen: 

//De Bouwkunst toont haar beeld in vrouwelijk gewaad, 
Gelukkig is de grond waarop haar tempel staat," 

maar niet had neergeschreven. 
Hoe kon de man ook vermoeden, dat er van dat vrou

welijk gewaad en van dien tempel zoo weinig zou over
blijven. En in het minst niet heeft hij kunnen denken, dat 
juist het gewaad, dat hij zijn dame heeft aangetrokken, de 
oorzaak van haren diepen val moest zijn. 

Maar toch heeft hij eeu weinig schuld al is ze hem wel 
te vergeven. Hij moet immers, even goed als wij, geweten 
hebben dat een gewaad, al hangt het ook nog zoo elegant 
om de lendenen, ten slotte de onreinheid bevordert, als de 
waschvrouw er zich nu en dan niet mede bemoeit. Zie, daar 
heeft men niet voor gezorgd of niet voor kunnen zorgen, 
dat wil ik daar laten, maar een feit is het, dat haar kleed 
vervuild is en versleten, dat ze dat zelf wel gevoelt, maar 
niet altijd wil erkennen, eu niet de macht meer heeft om 
zich in een nieuwe plunje te steken. 

Zie maar eens, al is het een fotografie, je kunt duidelijk 
bemerken dat haar oogen flets staan ; ze is dik en vet ge
worden, dat kau je ook best zien en van haar geestelijke 
uitstraling, daarvan bemerk je, zoo goed als ik, niet veel. 

En dan, wat zeg je wel van den tempel waar ze tegen
woordig in woont ? 

Wacht even ; je hebt alles nog niet gezien. Kijk maar 
eens goed. Zie je niets bijzonders meer ? Nu dat ligt een 
beetje aan de fotogratie; de volgende zijn, teu opzichte 
van wat ik bedoel, veel duidelijker. 

Neem voor de beschouwing van deze maar even een loup. 
Zie je nu daar achter die gebroken en scheefstaande 

kolom van haar tempel niet iets donkers ? 
Kijk inaar eens goed, wel zeker, je moet het nu wel 

kunnen onderscheiden en duidelijk zie je, dat het een jong
mensen is met zijn teekenpeu in de hand. 

Je kan ook wel zien, aan zijn houding, dat hij een weinig 
bedeesd is en eigenlijk den moed mist om binnen te gaan. 

Maar zie nog eens weer, ook met de loup, naar het beeld 
van de juffrouw. 

Ja, je gelooft je eigen oogen haast niet, nu je eerst goed 
bemerkt hoe ze zich toegetakeld heeft. 

Zie, ze heeft een rok aangetrokken van gegolfd eu ver
zinkt plaatijzer, met een sleep van traptreden, als voor de 
beurs te Amsterdam. Om haar middel heeft ze, je kunt het 
duidelijk onderscheiden een cordon-band van cements teen, 
en om haar verdikten boezem nog dikker te doen schijnen, 
heeft ze een breeden kraag omgedaan, die veel op eeu .Io
nisch hoofdgestel gelijkt. 
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Op haar hoofd 
Haar /.ie zelf maar verder. 
Echter wil ik je nog op een diug opmerkzaam maken. 
Haar geheele houding wijst het uit, dat ze zich zelf erg mooi 

vindt, en als je nauwlettend toeziet, kau je aau haar gelaat 
bemerken, dat ze niet op den goeden weg is. 

Ik geloof waarachtig dat ze nevenbedoelingen heeft en aau 
het jonge mensch een vertrouwelijken wenk geeft, om maar 
binnen te komen. 

Hier heb je n". 3. Leg de loup maar weg. 
Al zijn je oogen minder goed dan zie je, zelfs zonder 

bril. dat je vermoedens van zooeven niet verkeerd waren. 
Je slaat onwillekeurig de handen ineen en mij dunkt, ge 

zult van der Horst nu het versje niet meer willen nazeggen. 
Maar, loop op je indrukken niet vooruil 
Bekijk alles 'op je gemak. 
Zie je nog iets van een tempel P neen, niet waar Toch 

heeft liet ding, waar ze in zit, wel iets vau een gebouw, maar 
ge durft bijua niet te zeggen, waarop het gelijkt. Je kan 
naar de fotografie wel beoordeelen, dat het sterk gekleurd 
moet zijn. Allerlei glimmende baksels. Er is ook een uit-
hang bord aau den gevel, want, gelijk je bemerken kunt, 
het ding, waar ze in zit, heeft ook eeu gevel en ook een 
deur ; die staat op een kier. 

Wat er op het uithangbord staat, is niet duidelijk, dat 
geef ü. je toe, maar dat is op n°. 4 beter voor den dag gekomen. 

W li echter je aandacht nog een oogeublik iu het bijzou-
dir aan het vrouwelijk beeld of liever de beelden, want 
zooals je ziet er zijn er op dit nummer weer twee te voor
schijn gekomen. 

Let op de bouwkunst of liever op haar beeld; ze staat 
nu niet meer ; ze zit als een gewoon mensch op een stoel; 
zie taai r, op een stoel met eeu onmogelijk stijlen rug. Hoe 
ze er nog niet afgevallen is, is mij een raadsel; of neen, 
het is geen raadsel ; die mijnheer van middelbaren leeftijd, 
(ik beu.iel dat tweede beeld op iniju afdruk) houdt haar bij 
de ha id vast en zit ook op een dergelijkeu stoel. Je kau 
aan zijn gezicht zien, dat hij aau bouwkunde doet en ook 
een- i I de bouwkunst wil kennis maken. Waarom niet? 

Hij weel wel, dat zij zich tegenwoordig voor elkeen dis
ponibel stelt. Hij behoeft volstrekt niet bang te ziju, dat 
hij eei blauwtje zal loopen. Ze is van alle markten thuis. 

(Wordt vercohjd.) 

B E R I C H T E N . 
— Den 27en Januari werd aan den Nestor onzer schil-

dersc of zooals „de Kroniek" hem noemt, „the grand 
old man" Ier punt ure : Jozef Israels, de hulde gebracht, die 
hem i 7üsteu verjaardag was toegedacht, doch door treu
r ig s ou liglleden tot den 71steu geboortedag moest wordeu 
vers Iu de kunstzaal van „Pulchri Studio" iu Den 
Ha welker wanden met de meest beroemde werken vau den 
7 -einder waren versierd, had zich een schaar van de 
i uien op kunstgebied en vau autoriteiten van stad 

eu II i vereenigd. 
D besli vriend van den Jubi'aris, de schilder II. W. 

•nle het allereerst het woortl en bood Israels 
.unsteuaars, vrienden en bekenden een tegeltableau 
lardigd iu de plateelbakkerij „Rozenburg." 

1 t.juack voerde hierna het woord namens de Amster-
dn ' tienden, en deelde mede, dat het p'an bestaat om 
een tte van den meester, gemodelleerd door Leenholl', 
i l ' a te doen gieten, en een plaats te geven in het 
' ieu useuin van moderne kunst te Amsterdam. Een 

fitte ijke handteekeningen, waarvan de handtecke-
nii . \ l Ie Koningin-Regentes aan het hoofd, werd 

Quack den grijzen kunstenaar overhandigd, 
tl le Vereenigingen en Genootschappen uit ons 

{den voorts den schilder door hartelijke toespraken 
en ireschi ukeu. 

— Op de prijsvraag voor 't monument „Thomas ii Kern-
pis", te Zwolle op te richten, zijn ingekomen 18 ontwerpen, 
welke medio Februari in de Militiezaal te Amsterdam publiek 
zullen worden tentoongesteld. 

— Naar wij vernemen beslaat er volstrekt geen gevaar 
voor, dat de Stad Leeuwarden de X Vi le eeuwsche beelden 
zoude moeten missen, welke op de halen der XVTe-eeuwsche 
Kanselarij iiuniie plaats hadden. 

De zijdelingsche figuren stellen de deugden voor, en 
worden bij de herstelling weer op hare plaatsen gebracht. 
Van de middenfiguur is alleen de romp over, gekleed in 
lange toga, met de linkerhand, die een wereldbol draagt. 
Men heeft daarin vroeger eene voorstelling van Karei V 
meenen te zien, en als zoodanig het bovengedeelte van 't 
lichaam en een kop, met een koperen hoofddeksel getooid, 
daarop geplaatst, tiet komt ons onwaarschijnlijk voor en 
zeker ook niet wenschelijk, dat het beeld in dien toestand 
daar weder wordt geplaatst. Karei V als Koning-Keizer draagt 
een harnas eu den Koningsmantel. Moet men in de figuur, 
met lange kleederen en den wereldbol dragende, niet veel 
meer Christus zien, te midden der (Christelijke) deugden? 

— De firma Wisselingh en Co. exposeert in haar winkel 
op het Spui eene collectie houtsneden en lithografien van de 
bekende illustrators Rickeths en Shannon. 

— De particuliere arbeidsraad, door de bouwvakken te 
Amsterdam opgericht, verzoekt door middel der dagbladen 
het volgende aan heeren architecten : 

Nu door het initiatief van verscheidene patroons van 
beteekenis, nadat door den gemeenteraad alhier definitief is 
besloten bepalingen omtrent minimum loon eu maximum 
werktijd in alle bestekkeu der gemeente op te nemen, een nor
male werktijd en minimum loon voor de timmerlieden en met
selaars is aangenomen, is het van het grootste gewicht, dat 
heeren architecten bij het opmaken van bestekken, de op
leveringstermijnen zoodanig stellen, dat geene langere werk
tijden daardoor gevorderd worden, tenzij bijzondere omstan
digheden die verlenging van den werktijd tot een dringend 
vereischte maken. 

In die gevallen is het echter wenschelijk en billijk, dat 
voor het overwerk dan ook hoogere loonen worden uitge
keerd, evenals voor Zondags- en nachtarbeid en dat derhalve in 
de bestekken, de daarvoor in de bestekken der Gemeente 
voorkomende bepalingen worden ingevoegd. Immers slechts 
bij inachtneming dezer beide punten is het mogelijk, dat 
het nut van de aanneming vau normale werktijden en 
loonen in zijn geheel worde bereikt. 

Tol zijn leedwezen heeft de Particuliere Arbeidsraad even
wel opgemerkt, dat door verschillende HH. Architecten niet 
altijd genoeg met het bovenstaande bij de opmaking der 
bestekken rekening wordt gehouden, weshalve hij hen be
leefd doch dringend door dit algemeen verzoek daartoe 
uitnoodigt. 

BENOEMINGEN EN OPEN BETREKKINGEN. 

Bij Kon bes'uit van 19 Januari j 1. is den ingenieur van 
deu Rijks-Waterstaat der le kl . P. Loke, den titulairen rang 
loegekend van hoofdingenieur der 2e kl . eu hem met ingang 
van 1 Febr. 1895 op ziju verzoek, eervol ontslag uit 's Rijks 
dienst verleend. 

— Sollicitanten worden opgeroepen voor de vacante be
trekking van Opzichter van den Provincialen Waterstaat in 
het Hertogdom Limburg, ter standplaatse Venlo, op een vaste 
jaarwedde van minstens f 1100.— en eene vergoeding vau 
f 50.— voor bureaukosten. 

Inlichtingen te verkrijgen en zich te wenden voor of op 
5 Febr. e.k. tot deu Ingenieur van den Provincialen Water
staat en ter Provinciale GrilTie (2de afdeeling) te Maastricht. 

DERDE J A A R G A N G N°. 6. Z M E R ' M D o F K B K I »\K\ iHftr, 

R E D A C T I E V A N ARCHITECTURA ET AMICITIA.-
W . K R O M H O U T Cm., J O S . T H . J . C U I J P E R S , 

II. E L L E N S cn W. V A N B O V E N . 
Bijdragen voor het blad en alles, wat de Administratie van het 

Genootschap betreft te adresseeren aan den Heer J . C . D . Dl G A Z A R , 
le Secretaris, American-Aotel te 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. I)e jaarlijksche 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 1 N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

le . Op de prijsvraag van een Jachthuis in een bosch 
uitgeschreven door het Genootschap zijn ingekomen 8 
ontwerpen. 

Motto : „Halali-i!!," 7 teekeningen. 
„ „7 H-, 8 „ 
„ „Waar zijn," 4 „ 
„ „G. Z. M . O. ," 6 „ 
„ „Marie," 5 „ 
„ „St Hubert," 6 „ 
„ „Al in een groen groen knollen knollenland," 

7 teekeningen. 
„ „Pief- Paf- Poef,'' 6 teekeningen. 

De ontwerpers van de ontwerpen Motto „G. Z. M . O.' 
en „Al in een groen groen enz.," worden verzocht naam-
brieven te zenden aan het adres van den ondergeteekende, 
American-Hótel, Amsterdam, zullende bij gebreke daarvan 
de ontwerpen niet voor mededinging in aanmerking komen. 

2e. De 8 ingekomen ontwerpen van bovengenoemde 
prijsvraag zijn in het Genootschapslokaal ten toon gesteld. 

3e. Als gewoon lid is aangenomen de Heer H . A. J . 
Baanders. 

4e. Als buitenlid is toegetreden de Heer W . J . G. Muns 
te 's-Gravenhage. 

5e. De verkiezing van een Bestuurslid en van eeu lid 
der Redactie uit het Bestuur is uitgesteld tot 20 Februari a.s. 

Namens het Bestuur, 

De \»te Secretaris, 

J . C. D. DI GAZAR. 

„ARCHITECTURA ET AMICITIA" 
1015e GEWONE VERGADERING 

VAN ü FEBRUARI 1895. 

De Vice-Voorzitter, de heer M . de Jongh, opent de ver

gadering onder mededeeling, dat den heer W. Kromhout Cz. 
later ter vergadering zal komen, waarna de notulen worden 
gelezen en goedgekeurd. 

Medegedeeld werd, dat op de Genoot'-chapsprijsvraag 
„Jachthuis iu een bosch", 8 ontwerpen zijn ingekomen ; dat 
als buitenlid van het Genootschap is toegetreden de heer 
W . J . G . Muns te 's Gravenhage en dat het Bestuur de 
lijst der sprekers voor dit winterseizoen voltallig beeft ge
kregen. 

De heeren A. J . Th. Kok, D. R. Gcrhardt en J . Hessing 
werden door den Voorzitter met eenige toepasselijke woor
den als gewone leden geïnstalleerd, terwijl de heer 11. A. 
J . Baanders als gewoon lid werd geballoteerd en nange 
nomen. 

De heer J . C. D. di Gazar verkreeg nu het woord tot 
het houden zijner aangekondigde bijdrage : „Plaatreprodncliën 
door middel van fotografie". 

In een korte inleiding wijst spr. op het groote nut der 
fotografie voor verschillende wetenschappelijke doeleinden en 
bestrijdt de bewering, als zou de fotografie onder de schoone 
kunsten gerekend kunnen worden. 

Achtereenvolgens werden behandeld en verklaard, door 
schetsen toegelicht, de fotolithografie of collogratie, de foto-
typie en Alberttypie of lichtdruk, de fotogravure of helio
gravure, de fototypografie, zincogralie en de autotypie, om 
de verschillende proccde's te eindigen met de foto-chromo 
lithografie ; gedurende de hierop volgende pauze stelde de 
spreker een groote collectie platen, iu de verschillende be
sproken procédé's vervaardigd, ter bezichtiging, daarbij eenige 
fotografische glasplaten met de daarbij behoorende zinco-
en kopercliché's en de daarmede afgedrukte platen vertoo-
nende, hem welwillend afgestaan door de heeren Roeloffzeu 
en Hiibuer te Amsterdam. 

Na de pauze besprak de heer di Gazar eenige fotogra
fische nieuwtjes, o. a. het middel om foto's met hellende 
lijnen weder terecht te brengen, zoodat alle verticale lijnen 
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zuiver loodrecht staan, en eindigde met de besprtking en 
verklaring van Edison's Kinetoscoop. De Voorzitter dankte 
den heer di Gazar namens de vergadering voor zijne causerie 
eu kunstbeschouwing. 

Aan de orde was de verkiezing van een bestuurslid, waar
voor twee candidaten moesten worden verkozen. Bij de eerste 
stemming kreeg slechts de heer Paul J . de Jongh de ver-
eischte meerderheid ; hij bedankte echter voor de candidatuur. 

Een tweede stemming gaf eene versnippering van stemmen, 
zoodat de Voorzitter, wegens het vergevorderde uur, voor
stelde deze verkiezing tot een volgende vergadering uit te 
stellen, daarbij aandringende dat rle leden deze zaak ernstig 
bespreken en tot eenstemmigheid komen. 

De verkiezing van een redactielid uit het Bestuur werd 
mede verdaagd tot een volgende bijeenkomst. 

Door den heer W . Kromhout Czn., inmiddels ter verga
dering verschenen, werd eene bespreking ingeleid over het 
request aan de Amsterdamsche Gemeeuteraad verzonden, 
naar aanleiding der voorstellen betreffende de reorganisatie 
van Publieke Werken, waarbij de functie van Gemeente-
Architect wordt opgeheven ; dit request is verzonden door 
de Afdeeling Amsterdam der Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst 

De heer Nijhoff vraagt, wat of de reorganisatie plannen 
zijn. 

De Voorzitter deelt mede, dat het in de bedoeling dezer 
reorganisatie blijkt te liggen, de tot heden steeds verant
woordelijke positie van den Gemeente-Architect over te. bren
gen op een assistent-architect, die onder den Directeur en 
den Ingenieur zal komen te staan, hieraan de opmerking 
toevoegende, dat, waar het architectschap gesupprimeerd 
wordt, het benoemen van een assistent niet wel mogelijk 
kan zijn. 

De heer Paul J . de Jongh ziet slechts in deze reorgani
satie een titelverandering. 

De heer H . G. Jansen vindt, dat het op den weg van 
het Genootschap ligt, om over deze zaak te requesteeren. 

Na eenige besprekingen, waaraan door de heeren E . J . 
van Dijk en J . Koffieberg wordt deelgenomen, werd beslo
ten aan den Amsterdamschen Gemeenteraad te zenden een 
request, waarin adhaesie wordt betuigd met het request der 
Afdeeling Amsterdam van de Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst. 

In den vragenbus werd gevonden een vraag, betreffende 
een loodwit-proef, die met een vraag betreffende geluid-
werende middelen tusschen plafonds en zolderingen, ter 
beantwoording aan den heer van der Kloes zal worden 
gezonden. 

Niets meer aan de orde zijnde, werd de vergadering 
gesloten. 

DB B E E L D E N D E K U N S T E N IV HET H E D E N 
DAAGSCHE SOCIALE L E V E N . 

(Lezing gehouden in het Genootschap Architectura et 
Amicitia, door Franz M . Melchers te Veere. *) 

(Vervolg van bh. 28.) 

Te vergeefs boden Jacques de Paroy in Bourgogne, Sempy 
Perrin, Jean Niquet, Anquetil, Mahiet en Evrard, uit al 
hun kracht weerstand aan dit verval ; het schilderen op glas 
verviel en verzonk tot 't reproduceeren van blazoenen, be
kend onder den naam van Zwitsersche glazen. Iu de 18e 
eeuw deed Leviel vergeefsche pogingen om de kunstenaars 
tot de groote tradities terug te brengen. — 

Onder de Bourbons nam Robert zeer gelukkige proeven 
in de ateliers van Sèvres. 

Van de 19e eeuw kan men in Frankrijk noemen: M . 
Denl, Broguart, Demahe, Leglan, Leclair Marechal, Vignc 
Thibaud enz. enz. 

(*) Uit het Fransch vertaald door II. W. Mol. 

Aan Bontemps en Lusson komt de eer toe het herleven 
der sedert de middeleeuwen in verval geraakte kunst voort 
te zetten. — 

In het Oosten zijn de geëmailleerde glazen niet omsloten 
door lood. — Ze verheffen zich op eeu a jour bewerkte 
gipsplaat ter dikte van p. m. 5 cM. en vormen een relief-
tandwerk-compositie, wier voorbedachtelijke stelling 't moge
lijk maakt ze onder verschillende aspecten te zien. — 

Er wordt beweerd, doch ten onrechte, dat het schoone 
der oude glazen 't gevolg was van procédés, nu verloren 
geraakt. — Ik ben er van overtuigd, dat niets veranderd 
is. — Wat vele der gekleurde gebrande glazen in onzen 
tijd zoo foei leelijk maakt, is te wijten aan verschillende 
oorzaken. Eerstens door het beschouwen van den decadence-
tijd der 16e eeuw als bloeitijdperk en deze valsche tradities 
te willen navolgen, — waardoor een verkeerd en slecht 
begrip van de synthese zelf eener glascompositie ontstaat. 

De glascompositie moet gecloisonneerd blijven en bovenal 
uitermate schitteren van heldere, rijke en weelderige kleuren, 
welker harmonie tot in het diepste van het gevoel bij den 
aanschouwer doordringt en moet een geheel uitmaken, zoo 
als ik reeds zeide, met het geheele gebouw. — 

In de Renaissaince werd de gekleurd-glas-compositie weldra 
een schilderij. — De glassamenstellers dwaalden af en werden 
schilders, die even goed zouden gewerkt kunnen hebben op 
doek of hout, als op glas. — Zij maakten misbruik van 
schaduwen en modelés en hunne kleuren werden mat en 
grijs. Deze afdwaling heeft de volgende oorzaak : De oude 
glascomposities waren niet alleen ontworpen maar werden 
ook uitgevoerd doof werklieden, die kunstenaars waren; de 
hedendaagsche, in onze commercialistische eeuw, zijn niets 
dan koopwaar, gemaakt in een fabriek, waarvan het hoofd 
zelf, slechts 'n koopman is. — De uitvoering is overgelaten 
aan werklieden zonder begrip van en liefde voor hun werk 
en aan schilders van den Susten rang. — 

't Is waar, er zijn scholen opgericht ter bevordering der 
herleving van christelijke kunst, maar ze zijn slecht georga
niseerd en brengen weinig anders voort dan slecht-begrepen 
en koude reproducties van een kunst, die de onze niet meer 
is en die, om logisch te zijn, dezelfde transformatie moet 
ondergaan, die wij-zelf in den loop der eeuwen hebben 
ondergaan. — 

In dezen laatsten tijd openbaart zich echter ook reeds de 
hervorming, zelfs afgescheiden van de glascomposities van 
Morris, waarvan ik u reeds sprak. — 

Nog enkele woorden wil ik tot u richten, om u mijn 
persoonlijk streven, droomen van hervorming en mijne opinie 
omtrent den hedendaagschen kunsttoestand te doen kennen. 
Welke zal de vorm der beeldende kunsten dezer periode zijn ? 
Afgeslotene, onzelfstandige kunst, d. i . 1'art pour 1'art (wat 
beeldende kunsten betreft) zal die nog bestaan ? Wel zal on
getwijfeld het onnoodige schilderij, bestaande uit naturalistische 
nabootsingen van de natuur, min of meer domme anecdoten 
geschilderd, welke in een leelijke vergulde lijst tegen den muur 
gehangen worden in gezelschap van andere disparate voorwer
pen (en daar een smakelooze versiering vormen), zeker zal deze 
kunst (?) zonder reden van bestaan, in haren en door haren 
oorsprong zelve, verwoest worden. En de mensch van weldra 
zal — en dit met bewustheid — in de natuur zelf, welke 
hein omgeeft, die tafereelen gaan bewonderen, mooier, meer 
waar en dieper gevoeld in zijn gemoedstemming. 

Doch deze meuschen zullen toch hun smachten naar 
intellectueel leven te bevredigen hebben, zoo ook hunne 
behoefte aan schoone voorwerpen, welke hun geest verheft 
eu dan zal heel hun geestelijk streven, in litteratuur, muziek 
en wetenschap voor hun bevrediging open staan. 

Doch wat de beeldende kunsten aangaat, zullen deze 
geheel onderworpen zijn aan de ornamentatie, afhankelijk 
van het gebouw (welke deel uit maakt van het geheele 
leven van den mensch) zooals in den oorsprong der kunsten ? 

of zal niet het zuiver intellectueele, dat de beeldende kunsten 
bevatten kunnen, op psychologisch en philosophisch gebied, 
een plaats als ideeën- en zinnenkunst naast litteratuur, muziek 
en wetenschap innemen ? Deze kwesties zijn echter moeilijk 
op te lossen door ons, de werkkrachten dier beweging. 
Merkwaardig echter is het op te merken, de overeenstem 
ining tusschen het zoo levendige streven naar geluk en 
rechtvaardigheid, dat onzen tijd kenmerkt, en het optreden 
van poëten, van zuivere artisten als kunstindustrielen. 

Mijn persoonlijk streven, waaraan ik nl eeu zekeren vorm 
gegeven neb, is om ook hier in Holland eene beweging in het 
leven te roepen, waarvan ik zoo intens de noodzakelijkheid 
gevoel, en weldra iu ons land werkplaatsen te zien oprichten, 
evenals die van Morris en de anderen iu Engeland, en wel 
daarbij dezelfde oogmerken en kunstgevoelens ter harte 
nemende. 

Er moet samenwerking ontstaan tusschen architecten en 
kunstenaars en alles moet ondergeschikt worden aan dit doel, 
de hedendaagsche woning in 't leven te roepen. — Men 
trachte elkander te verstaan eu deze schoone en duurzame 
zaak tot stand te brengen. Eeu huis van kunstenaars, werk
zaam voor dit doel, moet zich vormen om schoone voorwer
pen, in harmonie met de gebouwen der architecten, te ver
vaardigen, en die binnen ieders bereik leggen. Want het 
groote verkeerde in Engelands kunststreven is, dat deze 
voorwerpen, hoe nuttig ook om onze jonge maatschappij gees
telijk te verheffen, door hunnen prijs slechts voor het genot van 
eenigen bereikbaar zijn. Is daardoor het doel niet in meer
dere of mindere mate gemist ? Men zal moeten trachten den 
adem der kunst over alle levensvoorwerpeu te doen gaan, 
van het eenvoudigste tot het meest splendide. Er moet eene 
geheele omgeving geschapen worden, waar alles, wat het 
leven des menschen omringt, schoon van vorm en kleur zijn 
moet, en alles ondergeschikt aan een harmonie in overeen
komstige stemming. 

Alles moet in hnrinouie zijn, de wandschildering, de meu
belen, tapijten, fayences, tot zelfs het boek — en dut over
eenkomstig onze individueele smaak, aspiraties en droomen.— 

Met nog een enkel woord eindig ik deze reeds zoo lange 
studie, een woord, dat, naar ik hoop, niet zonder belang zal zijn. 

Wanneer de stormen der tijden ons noodzaken oude ge
bouwen te herstellen, laten we dat dan doen met respect 
en bijzondere zorg. De architect, wieu deze taak wordt opge
dragen, moet waarachtig bezield zijn door den geest van dat 
tijdperk — opdat men door intelligente restauraties, liever 
conservaties, een herinnering verkrijge en behoude van 
afgeloopen beschavingen, waarin zelfs de geest van het leven 
onzer voorvnderen zich afspiegelt, en niet een nieuw 
gebouw ontstaat, dat niet tot onze ziel spreekt van heilige, 
oude zaken. — 

V E E R E . F R A N Z M . M E L C H E R S . 

B R I E V E N V A N E E N V R I E N D EN VIER 
FOTOGRAFIEN. 

(Lezing door den heer L . M . MOOLENAAR te Groningen 
gehouden.) 

{Vervolg van bh. 24.) 

Zie maar eens welk een costuum ze voor deze gelegenheid 
heeft aangetrokken om zich bekoorlijk te maken en welke 
houding ze heeft aangenomen. 

Met haar arm, waarvan de hand niet wordt vastgehouden 
door dien heer, die haar met verliefde blikken zit te bewon
deren, leunt ze met een schijn van maagdelijkheid nu en 
dan op een brokstuk van een zuil, die gebrekkig is nage
bootst van eene uit den klassieken tijd Haar japon is van 
papier stuc, waarin allerlei, slecht gemodelleerde, naakte wich-
ters geperst zijn. Haar boezem is gedeeltelijk ontbloot, maar 
is voor t overige bedekt met een massa gierlandes van kunstgra
niet, die nu bij den stoel naar omlaag slingeren. Op haar hoofd 

heeft ze een soort van muts van nikkel en om het geheel 
te bekronen heeft ze daarop gezet, gelijk ge duidelijk zien 
kunt, zoo iets als een schoorsteenpot van terra cotta met 
een draaienden luchtzuiger van blik. 

Wat ze doet of van plan is te doen, zou ik je niet 
kunnen zeggen ; trouwens dat interesseert mij weinig. 

Ik laat het oordeel daarover gaarne aan je zelf over. 
Bereidt je iutusschen voor op nog grooter teleurstelling want: 

Hier heb je n°. 4, de laatste afbeelding die ik genomen heb. 
Na alles, wat ik je al heb laten zien, ben ik niet bang 

dat ge schrikken zult. 
Ik dacht er eerst aan om je dit nummer maar niet te 

zenden. Want wat het voorstelt gelijkt niets meer op bouw
kunst. 

Dat zal je bij eene nauwkeurige beschouwing spoedig 
blijken. 

Je ziet wel, het is hetzelfde huis als op de vorige prent 
is afgebeeld. Maar nu van een andere zijde, meer en face, 
gezien. 

Het uithangbord is er nu ook goed leesbaar opgekomen 
en je kunt duidelijk de letters lezen, die de woorden samen
stellen : rendez vous. 

Dat is dus de tempel der bouwkunst geworden. Wel zeker, 
en Jan en alle man is welkom. 

Zie, ik kon bij het fotografeeren de stand van mijn in
strument juist zoo nemen, dat ik het gebouw niet alleen 
van buiten maar ook gedeeltelijk van binnen op de gevoe
lige plaat te zieu kreeg. 

Eeu weelderig ingericht salon neemt de grootste ruimte 
der fotografie in beslag. Ik weet, (wat ge uiet zoo nauw
keurig op de afbeelding kunt waarnemen,) dat de geheele 
kast zoo goed als van ijzer is samengesteld, natuurlijk van 
verzinkt ijzer. Ook de centrale verwarming ontbreekt niet, 
en die is zoo ingericht, en wordt zoo door de samenstelling 
van ijzer vergemakkelijkt, dat zelfs de buitenmuren, de stoep, 
tot de deurposten incluis warmte afstralen. 

Ge ziet dat juffrouw bouwkunst het hare dienaren wel aan
genaam weet te maken en hen tot een bezoek weet te prikkelen. 

Ze is dan ook in een stadium gekomen, dat ze wel wat 
meer warmte noodig heeft dan gewone vrouwen. 

Ook ontvangt ze thans, bij voorkeur, heeren architecten 
op leeftijd die, zooals je bekend is, nog wel gaarne willen, 
maar niet zonder overspanning met de jongeren kunnen 
meedoen. 

Ze weet, dat ze zelve ook niet best meer op streek is en 
dat de jongeren liever naar een jeugdiger vrouwspersoon 
omzien, en nog maar bij hooge noodzakelijkheid vau haar 
gediend willen zijn. 

Aldus ziet ge haar, gelijk mijn instrument heeft opgenomen, 
binnenkamers, in gezelschap van een ouden heer. 

Maar hoe! Ik weel zeker, dat ge bij dezen aanblik zult 
toegeven, dat er van het oorspronkelijke beeld zoo goed als 
niets is overgebleven. 

Zie maar eens goed, daar op den voorgrond : de oude 
heer, voelende en tastende, waarschijnlijk om de een of andere 
verhouding te vinden. En naast hem een hoop barokvormen ; 
een stuk van een gotische torenspits, stukken steen met 
gebeitelde figuren, die aan de fabelleer der heidensche vol
keren ziju ontleend; Chiueesche draken en Japansche na
tuurstudiën, alles dooreen gemengd en beschenen door het 
licht der zon, dat door geschilderde en in lood gezette 
ruitjes valt. Een mengelmoes van alles door elkander. 

Dat is blijkbaar het kostuum van juffrouw bouwkunst. 
Ge ziet, ze ligt op den grond; ze is gevallen en schijnt 

onmachtig om weer op te staan. 

Laten we hopen, dat die oude heer daar niet met slechte 
bedoelingen tegenwoordig is, maar misschien bezig is om een 
poging te doen om haar weder op den goeden weg terug 
te brengen. 
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Ik mag niet van je vergen, dat je met den minder goeden 
indruk, die deze laatste afbeelding, of liever de drie laatste 
afbeeldingen pp je gemaakt hebben mijn brief ter zijde legt. 

Bovendien, ik ben je nog eene korte verklaring schuldig 
op welke, voor jou onbegrijpelijke wijze, ik aan de eerste 
fotogralie gekomen ben. 

(Ie hebt daarover, vermoedelijk uit bescheidenheid, ge
zwegen, maar toch bij je zelve gedacht, dat de drie laatste 
nommers wel aan de werkelijkheid ontleend kunnen zijn, 
maar dat de eerste een fantasiebeeld moet zijn, omdat de 
bouwkunst zich nergens zoo vertoont als deze foto aanwijst. 

Eenigermate heb je gelijk. Maar laat ik, om je de zaak 
op te bellieren, nog even vertellen hoe ik in het bezit van 
de/.e afbeelding gekomen ben. 

Neem daarom n°. 1 nog eens voor je en bedek er de anderen 
mee, of roep hem eenige oogenblikken in je geheugen terug. 

Ik was dan op een mijner tochten, die ik zoo gaarne 
doe oin de natuur waar te nemen, met mijn instrument te
recht gekomen op een bank, welke aan den zoom van het 
bosch in de omstreken van II. geplaatst is. 

Dit bosch wordt, zooals ge weet, door eenen brcedcn 
landweg van eene onafzienbare heidevlakte gescheiden. 

Yóor dut ik de bank in beslag nam stelde ik mijn foto
gratie-toestel op om, op het juiste oogenblik dat mij een 
treilend vergezicht in het oog zou komen, gereed voor de 
opname te zijn. 

Ik had een zeer verinoeienden en langen tocht achter den 
rug en was verheugd eenige oogenhlikken uit te kunnen rusten. 

Het was iu den namiddag. 
De zon daalde schijnbaar naar het westen en kleurde 

reeds het onbewolkte uitspansel met eeu zachteu gloed, die 
straks al sterker en sterker zou worden, tot zij als een 
purperen bol aan den gezichteinder zou verdwijnen. 

Mijne vermoeidheid was spoedig geweken en had plaats 
gemaakt voor het daukbare opwekkende gevoel, dat bijna 
ieder mensch ondervindt, wanneer hij onder den indruk 
geraakt van die onverstoorbare kalmte, welke de vrije en 
schoone na1 uur alleen over ons kan uitstorten. 

Ik geraakte in gedachten verzonken en geuoot met hart 
en ziel van het natuurschoon der schijnbaar onbegrensde 
heidevlakte die, meer en meer door de stralen van de 
purpere avondzon verlicht, een gouden bron geleek, waaraan 
het geheele menschdom zich zou kunnen laven. Een zachte 
koelte, die het vallen van den avond aankondigde, bewoog 
de b!aderen van het bosch, dal zich achter mij bevond. 
Enkele wolkjes dreven op uit het Oosten en schenen de zon 
in haren loop te willen vervolgen, tegelijk eene heerlijke 
schaduw werpende op de vlakte, als om de schoonheid van 
't tafereel te volmaken. 

Ik geraakte langzamerhand geheel onder den indruk 
daarvan en kwam, min of meer, in een toestand van ver-
dooving die, nu nog wanneer ik aan die oogenhlikken denk, 
een geheimzinnige!! sluier werpt over hetgeen mijn oog te 
aanschouwen kreeg. 

Ik kau je onmogelijk alles beschrijven wat ik zag. Het 
was of 'k opeens in een andere wereld vertoefde. 

Ik zag menschen en dieren, hoornen en planten, water 
en land, en bij dat alles, eene opwekkende bewegelijkheid, 
die alle zorg en ellende buitensloot. 

Het scheen wel of op die dorre heide van daar straks 
aan alle werkloosheid en ellende een einde was gemaakt. 

Prachtig, breede kanalen doorsneden de uitgestrektheid 
van het vergezicht in sierlijke bochten en verloren zich, 
voor mijn gezicht, als zilvere strepen in den horizon. 

Zoo ver mijn oog zich richten kou, vertoonden zich troep
jes van vroolijke kinderen cn opgeruimde menschen, die af 
en aanliepen en naar het scheen arbeidende en hun brood 
iu voldoende mate vindende op deze plaats, die eenmaal 

als eeu nietswaardig deel van den aarbol, slechts voor de 
nooddruft van koppels schapen voldoende werd geacht. 

Zoo spoedig kon ik mijne gedachten niet bepalen tot de 
vraag: waar zijn de verblijven dier nijvere menschen? of 
daar verhieven zich voor mijn oog reeksen van gebouwen, 
groote en kleine, lage en hooge, die allen te zaïneu breede, 
in sierlijke bochten loopende straten en ruime pleinen vorm
den, met een verfrisschenden en lucht zaiverenden planten
groei. — 

Opmerkelijk was het, hoe alles daarbij van levenslust eu 
welvaart, van verscheidenheid en toch van een krachtige 
eenheid van geest getuigde. — (Slot volgt.) 

B E R I C H T E N . 
— In den wedstrijd voor het ontwerp van een gedenk-

teeken ter eere van Thomas ïi Kempis, te plaatsen in de 
St. Michaülskerk te Zwolle zijn ingekomen IS ontwerpen. 

Zij dragen de volgende motto's : 
1. Ave Maria; 2. A. B. C. ; 8. Fides; 4. Baat het niet 

het schaadt ook niet; 5. Johannes V I I I : 12 ; 6. Wie die 
Alten sungen zwitschern die Jungen ; 7. Ora et Labora ; 
8. St. Joseph I I ; 9. Qui sequitur me non ambulat in 
tenebris; 10. Elck lant sijn trant; 11. Windesheim ; 12. 
Ama nesciri; 13. Geloof; 14. Pax; 15. In een hoeksken 
met een hoeksken; 16 1895 Spes (in een wapenschild); 
17. Drie elkander snijdende cirkels (figuur); IS. Studie. 

Die ontwerpen worden opgesteld in de Militiezaal, Singel 
423 te Amsterdam, waar zij voor het publiek ter bezichti
ging zullen ziju. Vermoedelijk tusschen 15 en 24 Februari 
zal die expositie plaats hebben. 

— Naar wij vernemen is de Jury, ter beoordeeling der 
antwoorden op de prijsvraag van een Museum te Caïro, als 
volgt samengesteld : 

President: De Minister van openbare werken. 
Leden : De leden van het comité voor Egyptologie. 
l'e 6 commissarissen, directeuren van de nationale schuld ,-

M . Daumet, lid van het Instituut de France ; Somers Clarke, 
lid van het Instituut van Britsche Architecten ; Franz-Pacha,. 
ex-architect en chef van de administratie der Wakfs; Ma-
mescalco-Bey, architect en chef bij de directie van Egyptische 
gebouwen. 

De vier laatstgenoemde leden vormen het onder-comité 
ter bestudeering en beoordeeling der ontwerpen. 

— Door de welwillendheid van den heer Mr. L . van 
Gijn te Dordrecht, werd het Museum van Kunstnijverheid 
te Haarlem in de gelegenheid gesteld, eene zeer belangrijke 
tentoonstelling te houden van afbeeldingeu van Dordrecht's 
oude gebouwen, die thans geopend is en vermoedelijk tot 
Zondag 24 Februari zal geopend blijven. 

Het grootste aantal afbeeldingen is het werk van den in 
1884 op 75 jarigen leeftijd overleden Dordtschen schilder 
en tetkeiimeesler Jan Rutten en anderen. 

Deze collectie werd reeds te Amsterdam tentoongesteld 
in het gebouw van de Maatschappij tot bevordering der 
bouwkunst. 

— Zij die wenschen mede te dingen naar de Koninklijke 
subsidie voor jonge kunstschilders, moeten hunne werken 
(hoogstens 6) ter beoordeeling zenden aan de Commissie voor 
de subsidies, van 20—25 Febr., in het lokaal der Loge, 
Fiuweele Burgwal, Den Haag. 

B E N O E M I N G E N . 

Bij beschikking van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken zijn met ingaug van 1 Februari 1895 benoemd tot 
buitengewoon opzichter, belast met toezicht op uitbreiding 
van het Physisch laboratorium te Leiden, F. H. Arlnud ; 
tot buitengewoon opzichter bij deu bouw van archieflokalen 
aan het Bleienburg te 's Hage W. J . Brandts, thans te 
Amsterdam en lot buitengewoon opzichter bij den bouw 
van een bactereologisch laboratorium te Delft T J . de Ridder, 

DERDE J A A R G A N G N°. 7. ZATERDAG 16 F E B R U A R I 1895. 

Uitgevers: J. VAN DER ENDT & ZOON te MAASSLUIS. 

R E D A C T I E V A N AHCHITECTCRA E T AMICITIA : 
W. K R O M H O U T Czx., JOS. T H . J . CUIJPERS, 

II. E L L E N S ca W. V A N B O V E N . 
Bijdragen voor het blad en alles, wat de Administratie van het 

Genootschap betreft te adresseeren aan den Heer J . C. I). 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 LIDMAATSCHAP. 
Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege

zonden, aan alle leden van het Genootschap. Dc jaarlijksche 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 1 N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

..EXCURSIE OP SCHAATSEN 
V O O E 

Leden van hel Genootschap en Introrlucé's, 
op Zondag 17 Februari a.s. naar WEESP. 

I J S E N W E D E R D I E N E N D E . 
Plaats van Samenkomst café „De Berehijt", 4msteldijk. 

voor middags te »i nar. 
T O C H T : 

Aanbinden voor „De Berebljt" . 
Ouderkerk, 
Abcoude. 
W E E S P , plaats voor het déjeuner, terujr over 

Huiden of direct over Diemen (Ringvaart) naar de 
Gasfabriek aan de Linnaenssrraat. 

2o. De 1016e gewone vergadering zal gehouden worden 
op Woensdag 20 Februari a.s., des avonds te 8 uur, in het 
Genootschapslokaal, Leidscheplein, Amsterdam. 

Agenda: 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Installatie als gewoon lid van den heer H . A. J . 

Baanders. 
c Verkiezing van een bestuurslid. 
d. Verkiezing van een lid der redactie uit het Bestuur 
e. Bijdrage en Kunstbeschouwing van den heer Jos. Th. 

J . Cuijpers, over aden modernen B. K. Kerkbouw der laaMe 
halve eeuw in ons land." 

3o. De tentoonstelling der ingekomen antwoorden op de 
Genootschapsprijsvraag: „Jachthuis in een bosch" is gesloteu. 

Namens het Bestuur, 
De \ste Secretaris, 

J . C. I). DI GAZAR. 

PRIJSVRAAG VOOR E E N NIEUW GASTHUIS V A N 
DE ROOMSCH K A T H O L I E K E Z I E K E N V E R 

P L E G I N G TE AMSTERDAM. 

Onder de moeilijkste opgaven, die den bouwmeester in 
onze dagen gesteld worden, belmoren de ziekenhuizen te 
worden gerangschikt. De eischen door de hygiene gesteld 
worden in de laatste honderd jaren eerst op wetenschappe-
lijken grondslag uitgewerkt en telkens uitgebreid. 

Het zielental der grootere steden groeit nog voortdurend 
sterk aan, en daarmede doet zich de behoefte aan welinge
richte ziekenhuizen telkens meer gevoelen. Hoewel in Rot
terdam, Amsterdam en andere sleden in latere jaren veel 
aan ziekenhuizen is ten koste gelegd, zoo is '1 toch te 
voorzien, dat in ens land nog menig bouwwerk zal worden 
opgericht tot herstel van onze lijdende natuurgenooten. 

Aangezien de eischen, aan den bouw van ziekenhuizen 
te stellen, geheel berusten op de ervaring, gesteund door 
de theorie, zijn in zulke gebouwen geen fantastische nieu 
wigheden te ontwikkelen, maar moet de ondervinding, hier 
en elders opgedaan, tot leiddraad strekken. 

Eenige woorden omtrent de wordingsgeschiedenis der 
plannen, welke in het gebouw der Mij. tot Bevord. der 
Bouwkunst zijn tentoongesteld geweest, om nogmaals ten 
overvloede te doen blijken, hoe noodzakelijk een weldoor
dacht en volledig programma moet worden geacht, voor 't 
volkomen slagen van eene prijsvraag. 

In den zomer van 1893 werd eene uitnoodiging, vergezeld 
van 't gedrukte programma, dat met de teekeningen ter 
inzage heeft gelegen, gericht aan de heeren A. C. Bleijs, 
Arn Bruning, Joseph Cuypers, Dr. P. J . H . Cuypers, Jacot 
en Oldewelt, Welsing, Wennekers en Boerma, met de mede-
deeling, dat nadere technische inlichtingen konden worden 
gevraagd aan den heer A. C. Bleijs ; door dezen mededin-
genden bouwmeester was het programma opgesteld. 

De gezonde gebruiken van technische prijsvragen brengen 



mede, dat de jury zelve het programma ontwerpt, of waar 
dit niet mogelijk is, minstens vooraf hiervan kennis neemt 
en zijne instemming daarmede doet blijken. Maar in dit 
programma liet de betreffende § eigenlijk de samenstelling 
van de nog te scheppen of uit te noodigen jury geheel in 
het duister; want de heeren Regenten zullen zich zelve toch 
inoeielijk als bevoegde beoordeelaars hebben beschouwd. 

De verwijzing om technische inlichtingen naar een der 
mededingers kon tot niets anders dienen, dan tot het op
wekken van een ongunstigen indruk voor het aanvaarden 
vau den wedstrijd. 

Het ligt immers voor de hand dat in prijskampen zelfs 
de schijn van bevoorrechting van een der mededingers 
boven anderen moet worden vermeden. 

Diegenen onder de uitgenoodigden, welke nog niet met 
heeren Hegenten in verbinding waren geweest, gevoelden bij 
het inzien van het programma zeer talrijke bezwaren om 
daarop iu te gaan. Gebruik makende van het aanbod bij de 
uitnoodiging gevoegd, tot het houden eener nadere bespre
king, dienden zij gezamenlijk een bezwaarschrift iu, tevens 
den weg teekenende die men kon volgen om elkander op 
beter terrein te kunnen ontmoeten. 

Na overweging dezer mededeelingen, welke ook op eene 
tweede samenkomst nog mondeling in den breede werden 
ontwikkeld, gaf het Bestuur talrijke verklaringen en eene 
bijlage iu schrift, de hoofdpunten behelzende, welke aan het 
gedrukte programma werden toegevoegd. 

De voornaamste aanvullingen behandelden de navolgende 
punten : — vaststelling van den minimum cubieken inhoud 
der ziekenzalen per bed, want er werd vooral een zuinig 
ontwerp gevraagd ; — bet verschillende gebruik en de wijze 
van bewoning van verschillende genoemde lokalen ; — de 
toezegging dat de lijst der beoordeelaars zal worden bekend 
gemaakt; — dat daarin zullen plaats nemen vertegenwoor
digers der genees- en heelkunde, evenals van liefdezusters, 
die het gebouw zullen moeten bewonen en bedienen, en 
eindelijk drie bouwmeesters, waarvan twee te kiezen uit een 
viertal, dat in het bezwaarschrift was voorgedragen ; — de 
wenschelijkheid van openbare tentoonstelling der plannen ; 
— de toezegging dat een schriftelijk rapport zal worden 
uitgebracht; — de verlenging van den tijd voor het gereed 
maken der plannen van 1" januari 1894 op 1" Mei 1894; 
— uitbreiding en verhooging der premies op 1500 gulden, 
1000 gulden en 500 gulden, voor alle deelnemers. 

Uit den aanhef van het rapport, uitgebracht door de 
jury blijkt, dat zelfs na deze talrijke verklaringen en aan
vullingen er nog groote leemten, in zes punten hierachter 
opgesomd, in het programma zijn overgebleven, waardoor 
alle mededingers fouten hebben begaan, waarvan het pro
gramma zelf de schuld moet dragen. Ware het programma 
vooraf aan de geheele jury voorgelegd, dan zouden die on
duidelijke of onvolledige punten door hare kennis zijn 
aangevuld. Vooral had men dan plannen kunnen verwach
ten, die nog meer algemeen voldaan hadden, daar de mede
dingers dan bekend waren geweest met ehchen, die de jury, 
in tegenstelling met de omschrijvingen der opgaven, thans 
heeft gesteld : het ongebruikt laten der overterreinen — 
terwijl tevens erkend wordt, dat. het hoofdterrein eigenlijk 
te klein is, om 000 zielen daarop goed onder te brengen ! 

Ondertusschen had Dr. P. Cuypers bedankt voor de uit
noodiging om in het strijdperk te treden. 

Eenigen tijd later werd de heer Eduard Cuypers uitge-
noodigd tot dezen prijskamp. 

De samenstelling der jury was als volgt: 
Dr. J . Hanlo, Dr. .1. Kuiper, Prof. F. Place en Dr. E. 

11. G. Thijssen, allen te Amsterdam. 
Uit de bouwkundigen, door de coucurrenten voorgesteld, 

werden benoemd de heeren H . P. Berlage en W. Boer
booms (te Arnhem), aan wie door 't Bestuur werd toege

voegd de heer Leguit, leider van den bouw aan 't Wilhel-
mina-gasthuis. 

Deze jury werd eerst bekend gemaakt eenigen tijd nadat 
op 1" Mei 1894 de plannen en bescheiden waren ingeleverd. 

Het resultaat der beoordeeling werd eerst zes maanden 
later medegedeeld aan de deelnemers, daar het zeer ver
klaarbaar is, dat er een geruime tijd noodig is, om zich 
een duidelijk denkbeeld van zeven zulke uitgebreide plannen 
te vormen. 

Uittreksel uit hel Jury-rapport. 
Het zij der jury vergund, voordat zij haar oordeel uit

spreekt, eenige opmerkingen te maken over de eischen in 
de prijsvraag voor het ziekenhuis omschreven, 

I. Uit de terreinschets blijkt, dat de beschikbare grond 
verdeeld is in 3 stukken, 1 groot en 2 kleine. 

Het komt der jury voor, dat beide kleine (over) terreinen 
voor den bouw van het ziekenhuis niet gebruikt kunnen 
wordeu, met het oog op de groote bezwaren, die de schei
ding voor den dienst oplevert. 

Het groote terrein is volgens haar oordeel niet groot 
genoeg voor een ziekenhuis, bestemd voor 000 patiënten. Dit 
gebrek aan terrein heeft den outwerpers der plannen zeer 
verklaarbare moeilijkheden opgeleverd. 

II. De vermelding onder het inwonend personeel van een 
//apotheker of adsistent-arts" geeft den ontwerpers eene onjuiste 
voorstelling van de ruimte, die voor het inwonend personeel 
noodig is. 

Het zal toch blijken, dat de Geneesheer-Directeur zoowel 
een apotheker als minstens twee inwonende artsen, (adsistent-
geneesheeren) voor den dienst zal verlangen. 

Ook voor 3 0 0 patiënten is de voortdurende aanwezigheid 
van minstens een geneesheer een dringende eisch, en daar 
van niemand te verlangen is, dat hij voortdurend aau zijne 
woning is gebonden moet, om den wachtdienst behoorlijk te 
regelen, ruimte beschikbaar zijn voor minstens 2 inwonende 
artsen. 

Den Geneesheer-Directeur kan men natuurlijk niet tot de 
wachtdoende artsen rekenen. 

(Wordt vervolgd.) 

B R I E V E N V A N E E N VRIEND EN VIER 
FOÏOGRAFIEN. 

(Lezing door den heer L . M . MOOLENAAR te Groningen 
gehouden.) 

(Vervolg van bh. 28.) 

Ik werd door dit schouwspel zeer getroffeu. 

Meer verwijderd en heel in de verte zag ik een aantal gouden 
kroonvormige, veelpuntige en bolronde voorwerpen schitteren. 
Zij waren omringd door eene niet te omschrijven weelderige 
massa. — Zij schenen mij allen toe als de beëindiging 
van grootsche bouwwerken en deden het gouden licht van de 
avondzon, op de welvarende en schoone omgeving terug
kaatsen. 

Hoe jammer dat de kracht van mijne oogen te kort schoot, 
om die grootsche bouwwerken te bereiken. 

Maar nauwlijks kwam deze gedachte bij mij op of zie, 
daar verrees voor mijn blik, ongeveer op het midden van 
het tafereel een gebouw, zoo schoon en karaktervol, zoo 
edel van lijnen en vormen, zoo'n harmonisch geheel, dat ik 
neiging gevoelde om op de knieën neer te zinken; maar 
ik bedacht mij spoedig dat hetgeen ik voor mij zag, toch 
niets anders kon zijn dan een maaksel, door menschenhauden 
gewrocht. — 

Ik kwam daardoor eenigszins tot bezinning en kon ten 
gevolge daarvan, beter de onderdeden van het bouwwerk 
onderscheiden Het is mij evenwel niet mogelijk van alle 
eene verklaring of beschrijving te geven, maar een ding 

was duidelijker dan al de andere, of nam vooral mijne 
geheele aandacht in beslag. 

Hoog in de lucht, en als het ware om den top van het 
gebouw, zweefde een soort van krans, waaromheen, in sier
lijke windingen, een purperkleurig lint was gewonden, 
waarop met gouden letters, voor elkeen te lezen stond: 

„De bouwkunst toont haar beeld in vrouwelijk gewaad." 
„Gelukkig is de grond, waarop haar tempel staat." 

Het was of ik door die woorden uit den staat mijner 
verdooving plotseling gewekt werd. — Ik stond werktuigelijk 
op, en met de kracht van het geloof aau eenen goeden 
uilslag, wende ik mij terzijde en ontblootte snel de lens 
van mijn instrument. — 

Eeu oogenblik daarna, en ik zag de laatste stralen der 
ondergaande zon achter den horizon verdwijnen. 

Maar, de fotografie was genomen. 
No. 1, die ik je daar straks heb laten zien. — 
Het schijnbaar eindelooze heideveld lag nu weer voor mij in 

een somberen toon, als treurde het over de verlatenheid, nu de 
zon had opgehouden over zijne vlakte haar licht te werpen. 

Verlaten als altoos en wachtende, totdat de rijken der 
aarde, hetzij uit plichtbesef, hetzij door dwang, genoodzaakt 
zullen worden om hunne beurzen te openen, om niet alleen 
aan deze, maar aan nog zoovele blootliggende uitgestrekt
heden, leven en welvaart te brengen, en deze dorre streken 
in bloeiende steden met welvarende bewoners te herscheppen 

Moge de tijd daartoe spoedig aanbreken. — Niet alleen 
zullen dan de vele werklooze handen arbeid en brood kun
nen vinden, maar dan is er ook kans, dat met de toenemende 
welvaart, eene verhoogde geestkracht ontstaat en dat aan 
de bouwkunst een beter en schooner arbeidsveld dan thans, 
geschonken wordt. 

Met deze gedachte en met een verheugd gemoed verliet 
ik de eenzame plaats, waarop ik eenige oogenblikken te voren 
een rein genot had gesmaakt. 

En nu, al heb ik slechts op een zeer gebrekkige wijze, 
van uit de verte, je daarvan deelgenoot kunnen maken, ik 
weet te goed dat ge genoeg voor de bouwkunst gevoelt, 
om met mij in zooverre een van gedachte te zijn, dat, 
niettegenstaande wij het geloof der vaderen aan eeu blijvend 
geluk grootendeels hebben verloren, voor ons toch nog 
kortstondige oogenblikken van geluk te bemachtigen ziju, 
wanneer men het geloof aan de toekomst der kunst niet 
verloren heeft. — 

Groningen, Dec. 1894. L . M . MOOLENAAR. 
Adj. JUrecteur der Gem. Werken. 

P R A A T J E S . 

Verhouding tusschen Architect en Teekenaar. 

Bovenstaande vraag, voorkomende bij de verzameling, op 
een gelukkige avond van de vragenbus in de wereld gezon
den, gaf mij aanleiding dat vraagstuk te bepeinzen en mijue 
gedachten daaromtrent neer te schrijven. 

Ik stel me niet voor een werkelijke oplossing van deze 
vraag te geven. 

De werken van een Architect-sigarenhandelaar zijn alge
meen bekend. Een ander heeft bij 't vak nog een winkel 
in marinerslijp en schuurzand, wat begrijpelijker is dan 
't voorgaande. 

Architect-makelaar is een zeer goede combinatie; „wie 't 
dichtst bij 't vuur zit, warmt, zich 't best", en deze weten 
al heel gauw of er aan een te verkoopen huis nog wat 
meer te verdienen is dan makelaarsloon en hebben bij 't 
neervallen van den notarishamer al rollen teekeningen onder 
de armen om den gelukkigen kooper nog gelukkiger te 
maken, door hem te laten zien, wat of er al niet van dat 
nuis, door zijn persoon, te maken is met een klein beetje geld. 

Bovenstaande haalde ik slechts aan om aan te duiden, 
welke Architecten ik in deze kwestie niet wenschte op te nemen. 

Teekenaars, opzichters, opzichter-teekenaars en teekenaar-
opzichters, zie hier welke verschillende krachten den architect 
ten dienste staan om zijn werk te verlichten en voor een 
goeden gang van zaken te zorgen. 

In den tegenwoordigen tijd evenwel zijn verschillende 
manieren van werken in zwans» eu naar gelang van deze 
treden de bekwaamheden der ondergeschikten meer op den 
voorgrond. De volgende is de tot nog toe 't meest gebruikelijke. 

De bestekteekeningen zijn gereed gemaakt onder persoonlijke 
leiding van den architect, de aanbesteding heeft plaats gehad 
en 't werk is gegund. 

Dat de details van de voornaamste deelen gereed zijn, 
die den daarmede belasten teekenaar kunnen dienen als richt
snoer voor 't hem opgedragen werk, gebeurt zelden of nooit. 

' tWerk wordt begonnen en 't bestek vermeld, dat er 2 
of 3 teekenaars, ten genoegen der directie, moeten aangesteld 
worden voor 't maken der benoodigde teekeningen. Hier 
dient nog bijgevoegd dat de architect nog meer werken 
onderhanden heeft en ook daar zijn teekenaars aangesneld. 

De teekenaars vangen aan te werken en verdiepen zich 
in de bestekteekeningen; wat of de ontwerper daarmede 
bedoeld zoude hebben ? 

Ze tasten in het duister, aangezien ze den architect niet 
kennen en niet begrijpen Worden de teekeningen den 
architect voorgelegd als hij op 't werk verschijnt, zoo zal 
hij in de meeste gevallen geen tijd hebben om alles goed 
te bestudeeren en zoo ja, dan zal hem den tijd ontbreken 
zijne bedoelingen uiteen te zetten, zoodat de teekenaar dan 
maar weer eens moet opzetten en zit te zoeken zonder resul
taat, waar een beetje goede wil van den meester al hel 
noodelooze werk, kon voorkomen. Voort gaat hij weer naar 
een volgend werk waar weer rollen papier op hem liggen 
te wachten, ook alweer met hetzelfde resultaat. 

Ook de opzichter wordt meestentijds als vreemdeling 
aangesteld en kan dus evenmin de leiding op zich nemen 
voor het detailleeren door de teekenaars. 

Bij deze manier van werken zal zich het volgende voor
doen : 

't Is zeer zeker mogelijk dat de leiding van 't artistieke 
en praktische gedeelte in één persoon is vereenigd, maar 
deze zal dan nog onder leiding van den architect opgegroeid 
zijn, wil hij geheel den meester vervangen; dat is te 
zeggen, in zooverre, dat hij de bedoelingen van den archi
tect begrijpt en dus geen nutteloos werk verricht. 

Heel dikwijls evenwel zal dit niet het geval zijn en dan 
rijst de vraag aan wien de opperste leiding, den teekenaar 
of opzichter, en dan kom ik tot de conclusie, dat deze zeer 
wel te scheiden is. 

't Is waar dat adspiraiit-nrcliitecten, zoowel 't eene als 
't andere moeten machtig zijn, maar toch zullen er heele 
goede opzichters zijn zonder groote artistieke talenten en 
eveneens omgekeerd. 

Nu zullen deze twee te zaïnen gevoegd, mits elkanders 
standpunt begrijpende, een zeer goed geheel vormen. 

Wat is evenwel de zaak? De qualiteit van den teekenaar 
staat in de oogen van het publiek, verre beneden die van 
den opzichter. 

't Is wel een aardig iets, in 't bestek ingeschreven te 
worden als behoorende bij materialen en arbeidsloonen 

Een opzichter wordt in overleg met den architect en bouw
heer aangesteld, deze staat dus in veel gunstiger conditie. 
AVelke eigenaardige dingen levert een dergelijke aanstelling 
van een teekenaar al niet op Als de maand verstreken is 
gaat hij met zijn quitantie naar den onderbaas eu is deze 
ook al geen vriend van hem, dan kan hij achter 't betaal-
plankje komen staan, misschien in de rij van metselaars, 
timmer- en opperlieden. 

De architect heeft zich nu volstrekt niet dienaangaande met 
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de teekenaars te bemoeien, beeft geen recht van spreken 
om reden ze feitelijk in dienst ran den aannemer ziju en 
zoodoende worden de teekenaars de speelbal en welen bij 
voorkomende onbillijkheden niet, tot wien zich te wenden. 
De architect zegt, je bent niet in mijn dienst en de aan
nemer zegt, evenals tegen zijn vele ondergeschikten, 't kan 
me niet schelen of als 't je niet bevalt, ga je maar weg, 
teekenaars genoeg te vinden ; daarin heeft de man alweer 
gelijk. 

Maar laat ons nu eens voorstellen hoe het wel zou kun 
nen zijn. 

Het is zeer waar, dat de capaciteiten van verschillende 
teekenaars en opzichters veel uiteenloopen en dat voor allen 
dus niet dezelfde regels kunnen gelden. Een architect weet 
evenwel zeer spoedig welke van zijne luidjes hij kan ver
trouwen en wie 't meeste en beste .werk levert. 

We hebben helaas nog geen maatstaf, waardoor men ook 
buiten de getuigenis van den patroon, kan laten blijken wie 
en wat men is De nog steeds slapende N . A. B. zou hierin 
zeker de gewenschte rechter kunnen zijn, evenwel met deze 
bepaling, dat een candidaat niet persoonlijk als architect 
een werk behoeft te hebben uitgevoerd, doch wel dat hij 
bewijzen moet leveren, dat hij in staat is geheel zelfstandig 
op te treden; wat zeer zeker mogelijk is. 

't Is in onzen tegenwoordigen tijd, geloof ik, niet mogelijk 
dat alle daarvoor bekwame personen zich kunnen vestigen 
als particuliere architecten. Er moeten dus altijd weer onder
geschikten blijven met goede capaciteiten en om dit onder-
geschikte niet zwaar te laten drukken, moeten ook deze 
satisfactie voor zich en appreciatie vau hun patroon genieten. 

't Is toch zeer begrijpelijk, dat op een belangrijk werk, 
het niet alleen de architect is, wien de eer toekomt van 
bet welslagen. 

Eu toch gebeurt het zelden dat een architect een veertje 
laat waaien voor zijne ondergeschikten van alle pluimen, 
die hij ontvangt. 

Is 't dan zoo erg met de concurrentie gesteld, dat heeren 
Architecten bij 't hooren noemen vnn eeu nieuwen naam, van 
iemand die knap blijkt te zijn, dat ze alleen op dat gehoor 
al kippenvel krijgen en bevreesd worden alweer voor een 
mededinger meer? 

't Gevolg hiervan is dat er tot aal geen band meer bestaat 
tusschen patroon en ondergeschikte, maar dat laatstgenoemde 
van den eeu naar den ander trekt, zonder evenwel te vinden 
wat hij zoekt: werkelijk waardeeriug van zijn werk, wat 
juist bij ons zooveel waarde heeft. 

Met welk een lust zal dan niet harder en verder gewerkt 
worden, als we bij een bekwaam patroon ook onze eigen 
gedachten zien aangenomen en werkelijk iets van 't eigen 
idee. naar .des meesters inzichten, zien uitgevoerd. 

Dit laatste zou den architect werkelijk uiet verkleinen 
en onze positie zou er veel door verbeteren. 

B E R 1 C H T E N . 

— De ontwerpen voor het Thomas ii Kempis-monument 
zullen voor het publiek tentoongesteld zijn in de Militiezaal, 
Singel 423, alhier, van Woensdag 13 tot en met Maandag 
25 Febr., van 10 tot 4 uur. Entree 25 cents. 

— De Jurv ter beoordeeling van bovengenoemde ontwer
pen, bestaande uit de heeren Dr. H. J . A. M . Schaepman, 
Dr. P. J . H . Cuijpers, A. Delvigne (Brussel), G. W. van 
Heukelom (Jutfaas), Nic. Molenaar, Jhr. Victor de Stuers 
eu W. G. Molkenboer, Secretaris, heeft den lsten prijs toe-
kend aan W. Mengelberg te Utrecht en den 2den prijs aan 
Uijtvanck en Goffaerts te Leuven. 

— Iu aansluiting met het bericht in het vorige N 0 . , 

betreffende de Museum-prijsvraag te Cairo, bericht ons de 
Minister van Openbare Werken te Cairo, dat: teneinde 
moeielijkheden ter mededinging aan de prijsvraag te voor
komen, de ontwerpen „franco" moeten worden ontvangen 
vóór den lsten Maart 1895 aan het Ministerie van Openbare 
Werken te Cairo. 

— De Raad der gemeente Wormer heeft besloten de 
amotie van deu ,,Beschuitstoren" voorloopig uit te stellen 
en pogingen aan te wenden tot het bijeen brengen der 
noodige gelden om tot restauratie over te gaan. 

— Naar gemeld wordt, is door de directie der Stoom
vaartmaatschappij //Zeeland" aan Nederlandsehe schilders 
samenwerking verzocht voor versiering van de salons van 
de in aanbouw zijnde drie nieuwe stoomschepen met hunne 
schilderijen. 

— Het N. v. d. B. meldt, dat de firma Gebr. E . & M . 
Cohen, te Arnhem en Nijmegen, door aankoop eigenaars 
zijn geworden van het uitgebreide fonds van de firma Claeseu, 
uitgevers en boekdrukkers te Luik en te Parijs. 

Zulk een aankoop is zeker nog nimmer iu Nederland 
door eenig uitgever gedaair. Deze uitgave bestaat in ver
scheidene groote plaat- en prachtwerken op het gebied van 
bouwkunst, beeldhouwkunst, schilderkunst, decoratie en 
andere schoone kunsten. Men mag aannemen, dat deze aan
koop ten goede zal komen aan de kunst eu kunstnijverheid 
in Nederland. 

Bovenstaand bericht deed dezer dagen de ronde in de 
dagbladen. We kunnen dus binnenkort bouwkunstwonder-
pakketten tegemoet te zien, en zullen de motieven-schat
kamers en denkbeelden-bronnen onder ieders bereik komen. 
Welken invloed dit op de practische bouwkunst zal uitoefenen 
valt moeielijk bij benadering te zeggen, maar zeker is het 
dat de kunstbacillen, microben eu bacteriën weldra eene 
epidemie zuilen organiseeren, die tot eene reuaissance kaa 
voeren of . . . . tot een volslagen debacle. 

— Mevrouw de Wed. Willet-Holthuizen, eenigen tijd 
geleden te Amsterdam overleden, heeft bij uitersten wil 
nagelaten aan de gemeente Amsterdam, haar huis op de 
Heerengracht No. 605, m t de kostbare verzameling oud
heden en prachtwerken, benevens eene som van f200.000,. 
om dat te laten voortbestaan onder den naam van Museum 
Willet. 

— De Belgische schilder Jean Portaels, directeur der 
Koninklijke Academie van Fraaie Kunsten te Brussel, is 
overleden. 

— De heer F. van Erkel, directeur van de ambachtschool 
te Haarlem, heeft om redenen van gezondheid tegen 1 Mei 
a.s. ontslag uit zijn betrekking gevraagd, hetwelk hem eer
vol is verleend. 

BENOEMINGEN EN VACANTE BETREKKINGEN. 

Bij beschikking van den Minister van Waterstaat, H . en 
N . zijn benoemd tot buitengewone opzichters de heeren M . 
van Wijngaarden en R. van der Ploeg bij den aanleg der 
Visschershaveri te IJ muiden en de heer A. E. Veenenbos 
bij de normaliseeringswerkeu van de Boven Maas ouder 
Alphen en Lith. 

— Machineteekenaar-constructeur. Br. franco letter H . 
D. M . Algem. Advertentie bureau Nijgh en van Ditmar, 
Rotterdam. 

DÉRDÈ J A A R G A N G N° ZATERDAG 23 FEBRUARI 1895. 

R E D A C T I K V A N ARCHITKCTUKA ET A M I C I T I A : 
W. K R O M H O U T Cz.w, JOS. T H . J . CUIJPERS, 

II. ELLENS cn W. V A N B O V E N . 
Bijdragen voor het blad en alles, wat de Administratie van het 

Genootschap betreft te adresseeren aan den Heer J . C. D. Dl G A Z A K , 
le Secretaris, American-hotel te Amsterdam. 

VOORWAARDEN VAN H E T LIDMAATSCHAP. 
Het organn 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.— 
n kunstlievende leden „ 10.— 
> buitenleden „ 7.60 

MEDE DEELING EN V A N HET GENOOTSCHAP. 
lo. In het Genootschapslokaal is tentoongesteld eene 

collectie teekeningen van R. K kerken der laatste halve 
eeuw in ons land, bijeengebracht door den heer Jos. Th. 
J . Cuijpers. 

2o. Tot Bestuurslid van het Genootschap is gekozen de 
heer A. H . Zinsmeister. 

3o. De 6e aflevering van het plaatwerk de Architect, 5e 
jaargang, welke binnenkort aan H.H. inteekenareii zal wor
den toegezonden is samengesteld als volgt: 

Plaat 175, Egyptisch beeldhouwwerk in het Louvre-
Museum te Parijs ; K. van Leeuwen 

v 176, Ontwerp van een Verenigingsgebouw te 
Rotterdam; Anton J . Sanders. 

„ 177, Rijks museum te Amsterdam, (Westelijke 
zijgevel); Dr. P. .1. H. Cuijpers. 

v 178, Détails kroonlijst. Rijks-museum te Amster
dam ; Dr. P. J . H. Cuijpers. 

// 179, R .K. Kerk te Rhoon ; A. C. Bleijs. 
// 180, Woning met stal ; D. A N . Margadant. 

4o. Heeren Leden wordt medegedeeld, dat de ontwerpen 
voor de prijsvraag „Algemeene Badinrichting in een groote 
stad", moeten worden ingezonden vóór of op 4 Maart a.s., 
des voormiddags ten 12 uur aan het adres van den onder
geteekende, American-Hotel, Leidscheplein, Amsterdam. 

Namens hef Bestuur, 

De Isle Secretaris, 

J . C. D. DI GAZAR. 

„ARCHITECTURA ET AMICITIA" 
1016e GEWONE VERGADERING 

VAN 20 FEBRUARI 1895. 

De Vice-Voorzitter, de heer M . de Jongh, opent de ver
gadering, waarna de notulen worden gelezen en goedgekeurd. 

Medegedeeld wordt dat de Jury ter beoordeeling der inge
komen ontwerpen op de prijsvragen deze week bijeen zal 
komen en dat de Zondag 17 Februari gehouden excursie op 
schaatsen alleszins geslaagd mag worden genoemd. 

De heer H. A . .1. Baanders werd als gewoon lid met 
eenige toepasselijke woorden geïnstalleerd. 

Aisnu verkreeg de heer Jos. Th. J . Cuijpers het woord 
tot het houden zijner aangekondigde bijdrage: „over den 
modernen B.-K. Kerkbouw der laatste halve eeuw in ons land." 

Spr. begon met een inleiding, waarin bij verklaarde het 
aangekondigde onderwerp minder als officiee e lezing dan 
wel als causerie te behandelen. De ontwikkeling van de B.-K. 
Kerkbouw begint ongeveer in 1852, het jaar waarin de 
kerkelijke hiërarchie in Nederland werd hersteld. En hoewel 
sinds dien tijd ongeveer 5 0 0 grootere en kleinere kerken in 
ons land zijn gebouwd, ondervond die bouw veel tegenwer
king, tengevolge van allerlei knellende bouwvoorschriften. Spr. 
gaf in de eerste plaats een beschrijving der zoogenaamde 
waterslaatskerken, gebouwd door ingenieurs van den water
staat. Als eerste architect, die met de sleur brak, noemde 
spr. Molkenboer ( 1 8 1 0 ) en schelste den tegenstand, dien de 
architect P. .1. H . Cuijpers in 185(1 ondervond bij het toe
passen van steenen gewelven voor een kerk te Wijck bij 
Maastricht. 

Daarop noemde spr. de verschillende architecten, die zich 
met den R - K . Kerkbouw hebben beziggehouden, waaronder, 
met van deu Brink aan het hoofd, Dr. P. J . 11. Cuijpers, 
Weber, Margrij, van Genk, Tepe, te Kiele, Wennekers, 
Kavscr, Assler, Nic. Molenaar, Langelaar, Boerbooms, Bleijs 
en van Liefland. 

Van de hierop volgende pauze werd gebruik gemaakt om 
de groote collectie teekeningen van R - K . Kerken, door den 
heer Cuijpers bijeengebracht, en in tie znal tentoongesteld, 
te bezichtigen. 

Na. de pauze gaf de heer Cuijpers een beschrijving der 
verschillende teekeningen, daarbij de merkwaardigheden der 
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oplossingen van plannen, gewelven, kap eu torens aantooneude. 
De Voorzitter, de heer Kromhout, bracht deu spreker 

den dank der Vergaderiug eu vraagt of er kans is, dat men 
spoedig de voltooiing der kerk aan den Amsteldijk te Am
sterdam voortzet. De heer Cuijpers zegt, dat dit zeer zeker 
de bedoeling is, aangezien de geheele fundeering voor eeu 
aanzienlijk bedrag aanbesteed is. 

De verkiezing van eeu bestuurslid had hierna plaats, met 
bet resultaat dat, na verschillende stemmingen, de heeren 
A . A . Zinsmeister en J . E . van der Pek als caudidateu 
werilen verkozen, waaruit bij eindstemming de heer A. H . 
Zinsmeister tot bestuurslid werd benoemd. 

De verkiezing van een redactielid uit het bestuur had 
geen resultaat, aaugezien de heer Kollieberg, als dusdanig 
gekozen, die benoeming niet kon aanvaarden. 

Deze benoeming werd tot een volgende vergaderiug ver
daagd. 

In de vragenbus werden verschillende vragen gevonden ; 
een daarvan zal door deu heer de Bazel beantwoord worden 
en in het blad gepubliceerd. De overige vragen werden, als 
niet in die bus beboorende, ter zijde gelegd, terwijl de 
Voorzitter aan de Vergadering mededeelde, dat eeu dezer 
vragen op zeer oukiesche wijze een persoon besprak en be-
leedigde, en hij, hopende dat de steller iu de vergadering 
tegenwoordig was, diens wijze van handelen in scherpe 
bewoordingen afkeurde. 

De heer 11. W. Mol maakte zich bekend als steller dier 
vraag ; waarop de Voorzitter het gesprokene nogmaals tot 
deu heer Mol richtte eu diens handelwijze als weinig loyaal 
qualiriceerde eu de vergadering, na de gebruikelijke rond
vraag, niets meer aau de orde zijnde, sloot. 

PRIJSVRAAG VOOR E E N NIEUW GASTHUIS V A N 
DE ROOMSCU K A T H O L I E K E Z I E K E N VEK-

P L E G I N G TE A M S T E R D A M . 
(Vervolff van bh. 30.) 

III. Onder n" 14 der prijsvraag worden „besmettelijke 
en huidziekeu" onder een rubriek genoemd. Dit heeft de 
ontwerpers op een dwaalspoor gevoerd en tot de meening 
gebracht, dat deze lijders bij elkaar verpleegd zouden moe
ten worden. 

Dit zou volstrekt niet geoorloofd zijn, daar de slechts 
zelden besmettelijke huidlijders daardoor aan groote gevaren 
zouden worden blootgesteld. 

IV . liet is niet aanbevelenswaard iu ziekenlokalen een 
gedeelte af te scheiden voor kinderen, zooals ouder n". 17 
verlangd wordt. 

Alen moet trachten zieke kindereu volkomen af te zon
deren van zieke volwassenen, juist met het oog op de vele 
eigenaardigheden aan zieke en herstellende kinderen eigen. 

Afzonderlijke kinderzalen zijn dus noodzakelijk. 
De adsistent-geiieesheer heeft volstrekt geen behoefte aan 

eeu kamer vaor zich bij elke ziekenzaal. 
Mier of daar zal iu hei ziekenhuis eeu kamer voor micros

copisch onderzoek en donkere kamer noodig ziju 
Hoogstens zou uien in elk paviljoen eeu kamer voor eeu 

geneesheer kunnen vragen. 
V. Een gelegenheid lot tijde ijke verpleging of isoleering 

van een krankzinnige, kau in het ziekenhuis niet worden 
gemist, daar ook op 300 patiënten zich nu en dan eeu 
plotseling optredend geval van krankzinnigheid kan voor
doen. 

VI. Eene nadere omschrijving van de eischen, betrell'ende 
de zusterwoning, zou gewenscht geweest zijn, daar de eischen 
der verschillende zusterorden, betrell'ende deze aangelegen
heid, niet gelijk zijn. 

De steller zelf van het programma was ook overtuigd 
vau de onduidelijkheid der voorschriften voor de ontwerpen 

gegeven, daar men in de door hem toegevoegde memorie 
leest : 

„In het programma wordt verlangd, dat woningen van 
„den Directeur-geneesheer en deu Eerw. Hector verbonden 
„zijn aau 't Ziekenhuis eu de kapel met overdekteu, geslo
pen toegaug bereikbaar, vau uit het Ziekeuhuis. Indien de 
„gebouwen niet ouderling verbonden ziju door corridors, 
„kunnen de genoemde localiteiteu niet verbonden zijn aan 
„het Ziekenhuis, maar wel aan een deel daarvau, iu welk 
„geval zoude moeten aangegeven zijn in het programma, 
„aau welke gedeelten van het Ziekenhuis genoemde gebou-
„weu verbonden moeten zijn, in plaats van „aan het Zie-
„kenhuis" zooals is beschreven." 

(Hiermede worden ook de open te gebruiken corridors 
verdedigd, die door sommige hygiënisten zoudeu kunnen 
bestreden wordeu.) 

Er bleveu dus uog heel wat conclusies te trekken voor 
de lezers van 't programma, voordat daaruit klaar ken 
blijken, wat er door eeu vakgenoot mede bedoeld was. 

Hoe gunstig had „de Architecten-bond'', waarvan we wel 
reeds veel gedroomd hebben, maar die we uog niet iu leven 
zieu, in eeu gevat als t onderhavige kunnen optreden om 
de belangen vau de Bouwheereu, zoowel als die der Bouw
meesters, te behartigen, door zijne voorlichting te geven iu 
zulk eene belangrijke zaak, met meer klem en meer gezag, 
dan dit door enkele personen afzonderlijk oi ook gecombi
neerd kan geschieden. Juist lil zaken, die zoo licht aanlei
ding geven tot prikkeling van de persoonlijke hartstochten, 
zoude een waardig lichaam, gesteund door al wie met eere 
de Bouwkunst dient, eene onafhankelijke eu zaakkuudige 
leiding kunnen geven, — eeue leidiug, die hier blijkbaar 
van technische zijde de heeren Regenten niet op het spoor 
heeft gebracht, dat algemeen in binnen- en buitenhuid als 
't eenige goede iu zake prijsvragen wordt erkend. 

D E SCHAATSENTOCHT V A N „ARCHITECTURA", 
op Zondag 17 Februari 1895. 

Nog trilden de laatste klokketouen, die het uur van 
samenkomst aangaven, door deu lijnen ether van den heer
lijken winterochtend of, getrouw aan hunne belofte, betraden 
de eerste deelnemers aau deu voorgenomen schaatsentocht 
de cafévloer van „De Berebijt", den nog half slapende kellner 
storende iu zijne serieuse bezigheid van stof-afnemen. Doch 
ook de andere leden lieten niet lang op zich wachten; bij 
troepjes en van alle zijdeu kwamen, zij opdagen, telkens door 
onzen voorzitter binnengeloodst. Enkele introducés waarbij, 
tot verhooging der feestvreugde, eenige wakkere jonge dames 
waren, zouden den tocht medemaken 

Nadat zoo langzamerhand eeu twintigtal waren verzameld, 
besloten wij de schaatsen onder te binden. 

Omstreeks tien uur reden wij af eu ondanks ontelbare 
bruggetjes, baanvegers eu scheuren, waaraan dit gedeelte 
vau den Amstel zeer rijk was, bleef het gezelschap goed 
bij elkander, sleeds voorafgegaan door „de ploegbaas". 

Hoewel het ijs tot aan Ouderkerk veel te weuscheu over
liet, ging toch de goede stemming niet verloren eu moesten 
wij soms hartelijk lachen om de leuke uitdrukkingen der 
baanvegers; hiér hoorde men „alle menschen willeu wel 
centen beuren, maar alle menschen willeu niet werken"; 
diiar stuud er eeu van verre al te roepen : „ha, daar komt 
'n meneer au die een gezicht trekt alsof i de baanveger 
een centje zal geven"; verderop stond er een te schreeuwen : 
„gooit u ze maar neer, gooit u ze maar neer," ook al had men 
nii juist geeu lust de hand in den zak te steken. 

Iu Ouderkerk aangekomen werd eeu „koek en zoopje" 
aangedaan en even op de achterblijvers gewacht. Hier sloot 
zich nog eeu lid bij de club aan, die een kwartier later 

dan wij van Amsterdam was vertrokken en zich volgens 
zijn beweren „half stuk" had gereden. 

Nadat nu weer allen waren verzameld, werd de Amstel 
verder gevolgd. Hier werd het ijs beter en was op enkele 
plaatsen zelfs mooi te noemen. Men begon het langzamer
hand warm te krijgen, zoodat velen hun jas over den rug 
bonden. 

Het was prachtig weer; de zon goot tintelend hare goud
gele stralen schuin over het overal witte landschap, hieraan 
leveu en kleur bijzettend door hier naast een sneeuwrug 
een wit-blauwe schaduw te zetten, daar van de facetten der 
sneeuwkristallen terug te schieten en flikkerlichtjes op de 
blanke schaatsijzers te tooveren. En door de sneeuwvlakte 
de donkergrijze kronkel der geveegde ijsbaan, zich verlie
zend in de blinkend witte massa. 

Verderop in het blauwe waas der vergezichten van het vlakke 
landschap, hier eu daar het silhouet van een vriendelijk 
torenspitsje of het wit-glinsterende pannendak van eene een
zaam gelegen boerderij En nu en dan opsjilpend in de 
plechtige Zondagochtend-stilte het geluid van een enkeleu 
vogel, zich verheugend iu de bij intuïtie voelbare nadering 
der weer levend makende lente. 

Nadat wij, nu meer verspreid geraakt zijnde (de „ploeg
baas" was zelfs nergens meer te zieu), ongeveer een half uur 
hadden gereden, werd wederom een veldtent aangedaan om, 
onder het genot van een kommetje melk, te wachten tot 
we weer verzameld waren. Door eenigen werd deze tijd 
benut om, op een dichtbij gelegen, prachtig stuk ijs eenige 
hoogere rijtoeren te verrichten en, ook hier verloochende 
zich de natuur van den bouwkunstenaar niet, daar eenigen 
baroque ornamenten op bet ijs teekenden, en, stouter gewor
den door het succes, zelfs in rocaille vervielen. Auderen 
weer trokken voluten volgens alle regelen der kunst. Doch 
een enkele, wars van al dat onwaardige in de kunst, maakte 
streng-deftig-strakke lijneu en trachtte dit zelfs zoo bar 
knap te doen, dat hij weldra vlak op het ijs lag. 

Ondertusschen was het ledental weer compleet en aan
vaardde men den tocht naar Abcoude ; hier werd afgebonden 
en besloten iets te gebruiken. Wij giugen een koffiehuis 
binnen, maar daar er in de gelagkamer geen ruimte was 
voor ons talrijk gezelschap, werdeu wij naar de tooneelzoal 
verwezen, waar niet alleen ruimte was, maar ook eeu oude 
aamborstige concertvleugel stond, een toonbeeld van gevallen 
grootheid. 

Onderwijl één der leden hieraan hartroerende tonen ont
lokte, trachtten enkeleu op tlauwe manier het tooneelscherm 
„af te breken", maar deze kritiek werd in de geboorte ge
smoord, daar de president (die juist bezig was een rondje 
leverworst uit te deelen) op plechtige toon, de kernachtige, 
nog nooit gebruikte woorden sprak : „La critique est aisée, 
mais 1'art est difficile". Onderwijl wij hier een poosje zaten, 
had zich nog een deelnemer met eene dame bij ons aange
sloten, die ons van Ouderkerk was gevolgd en daar op de 
vraag aan een baanveger, óf er ook een gezelschap was 
voorbijgereden, waarbij een heer in fietscosluum was, ten 
antwoord krijgende, dat hij (de baanveger) wel zoo'n meneer 
met mooie kuiten had zien voorbijrijden, zich op den juisteu 
weg achtte. 

Abcoude verlatende, reden wij, over mooi ijs, door het 
Gein tot aau Weesp, waar wij ougeveer te één uur aan
kwamen en daar iu „De Roskaui" aanlegden. Na ongeloo-
felijk veel moeite en groot geduld gelukte het ons hier 
voor onze dames en ons zelf wat voedsel te veroveren, doch de 
tijd van wachten werd versleten onder leuke woordspelingen, 
geestige zetten enz. 

Kwart voor tweeën werd weer aangebonden en de reis 
naar Muiden voortgezet en aldaar aangekomen even afge
bonden om „op 't hoekje," een glaasje boerenjongens te 
drinken, die wél ouvervalscht waren, maar waarvoor ook 
ouvervalscht betaald moest worden. 

Na Muiden een eind doorloopen te hebben bonden wij 
op de Muidertrekvaart weer aau. Maar van af hier kreeg 
de meest optimistische schaatsenrijder het benauwd; vallen, 
opstaan, weer vallen, weer opstaan, loopen, water, baan 
niet geveegd, scheuren — veul niet genogt. . . En ten slotte 
saltomortales van twee leden die, in botsing komende met 
andere schaatsenrijders, er wel gelukkig heelhuids, maar 
met een paar zonderling gevormde schaatsen afkwamen. 

Aan de halte bij Diemerbrug gingen dan ook enkelen 
met de stoomtram naar Amsterdam terug, het aan de overi
gen overlatende door het water en het steenkolengruis der 
gasfabriek te stevenen. 

Toen de stoomtram de schaatsenrijders passeerde riep men 
elkaar enkel toe „Americaiu" waarvaii de beteekenis natuur
lijk door allen begrepen werd. 

Toen het gezelschap, ongeveer te half zes, in het American 
Hotel voltallig was (uitgenomen de dames eu de daarbij 
beboorende heeren, van wie van te voreu was afscheid 
genomen) werdeu de gebeurtenissen van deu gedeukwaardigen 
dag uog eens besproken en de overblijfselen der verongelukte 
schaatsen den volke vertoond. 

Met nog eens te klinken op ons aller welzijn eu 
iu het bijzonder op dat van onzeu Voorzitter, als de ont
werper van het excursie plan, hetwelk aan alle deelnemers 
een waarachtig genoegelijkeu dag had gegeven, werd deze. 
tocht besloten. 

Amsterdam, 19 Febr. 1895. J . K . 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

Afdeeling AMSTERDAM. 

Behandeling van de vragen gesteld door het Hoofdbestuur 
der Maatschappij. 

Vraag N°. 3, ingeleid door JOSEPH. T H . J . CUYPERS, 
luidende : 

„Indien aan een oud kerkgebouw, opgetrokken in 
Romaaiischeu of Gothischen Stijl, eeu nieuw gedeelte 
moet worden aangebouwd, is het dan wenschelijk dit 
in dienzelfden stijl te bouwen, of is de bouwmeester 
vrij om het nieuwe gedeelte te bouwen in de vormen 
die hij wenscht ? Zouden, indien het een bepaald ver-
eischte is om het nieuwe gedeelte op te trekken in de 
stijlvormen van het bestaande, ooit de geestige Renais
sance aanbouwen zijn ontstaan, die nu zoo menig kerk
gebouw uit de vorige eeuwen sieren ?" 

De vraag, gesteld onder N°. 3, is in twee volzinnen ge
splitst, eu behandelt dan ook meerdere punten, die gezamen
lijk beschouwd en beantwoord, de richting zouden moeten 
aangeven, waarin nieuwe werken aan- en neven oude bouw
werken dienen uitgevoerd te worden. 

Voordat ik er toe overga eenige begrippen mede te deelen, 
die tot het antwoord op deze dubbele vraag leiden, acht ik 
het wenschelijk de juiste bedoelingen van 't gestelde nader 
te onderzoeken. 

In het eerste gedeelte is sprake van oude kerkgebouwen, 
waarschijnlijk bedoeld als een bepaald en duidelijk voorbeeld 
vau een „Kunsthistorisch monument" onzer vaderen, maar 
de strekking moet toch m.i. evengoed op alle andere oude 
gebouwen worden toegepast, aangezien het al of niet kerke
lijke karakter geen invloed op dit antwoord kan hebben. 

Waarom is hier niet bet geva' verondersteld dat het „oud
gebouw" in Renaissance karakter werd opgetrokken in de 
XVIde of XVIIde Eeuw ? Ook in dat geval zou er met 
evenveel recht sprake van kunnen ziju als in de beide ge
noemde (betrell'ende Roinnanschen of Gothischen stijl) „welke 
vormen de bouwmeester wenscht." Behoudens nadere te
rechtwijzing, meen ik de vraag dus ook zoo algemeen te 
kunnen opvatten, daar ze hier geheel theorethisch gesteld is: 
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„Indien aan een kunsthistorisch monument" (Monument 
van Geschiedenis cn Kunst) een nieuw gedeelte moet worden 
aangebouwd, is het dan wenschelijk dit in dieuzelfden stijl 
te bouwen, of is enz." 

De tweede vraag spreekt over „geestige Renaissancc-aan-
bouwen" en dit doet mij waarlijk weer denken dat de vragen
steller zich niet op een geheel objetief standpunt ten opzichte 
der historische stijlen heeft geplaatst, maar dat hij een 
vermakelijk gekibbel tusschen Renaissancisten en Gothiekers 
heeft willen uitlokken, zooals dat 15 jaar geleden onder de 
stndeerende en aankomende jongelingschap vooral gebruikelijk 
was. Ook die minder algemeene zijde van de kwestie zoude 
dus moeten beantwoord worden. 

Welke betrekking staat er tusschen deze twee begrippen : 
Romaanschen — Gothischen s/ijl, — cn de vormen, die de 
bouwmeester wenscht! 

Stijl wil zeggen karakter — de uitwendige verschijning 
van bet innerlijke wezen van 't kunstwerk. Dat oude gebouw 
is voor ons dus geen samenraapsel van vormen, maar een 
organisch, levend wezen, waaruit een geest spreekt. — 

Welke vormen kan nu die bouwmeester wel menschen ? 
Zullen ze afhankelijk zijn van den min of meer gelukkigen 
greep in eene plaatverzameling, of van eenc grillige voor
liefde voor Rococo — Empire — Grieksche — of Arabische 
vormen ? Is dat de eerste aanleiding tot hel bouwkundig 
ontwerp, dat een bouwmeester bepaalde vormen wenscht 
te zien ? (Wordt vervofgd.) 

B E R I C H T E N . 

— In het gebouw der Maatschappij tot bevordering der 
bouwkunst waren gedurende deze week dc ontwerpen ge
ëxposeerd, ingekomen op een door genoemde Maatschappij 
uitgeschreven nationale prijsvraag voor een hoofd of titel
vignet van het Bouwkundig Weekblad. 

De uitslag dezer prijsvraag is bekend, zoodat het ons ver
wondert op genoemde expositie geen rapport te vinden, 
waaruit den niet bekroonde mededingers blijkt, welke de 
redenen zijn geweest, waarom limine ontwerpen daarvoor niet 
in aanmerking kwamen ; eerst dan toch alleen heeft het 
medewerken aan eene prijsvraag waarde, wauneer men zijn 
fouten heeft zien aantoonen en omgekeerd van het bekroon
de ontwerp de goede eigensc appeu hoort opsommen. 

— In de Haagscue Kunstkring wordt eene expositie 
„Vincent van Gogh" gehouden. 

— Na 4 Maart a.s. zal in de kunstzaal van het //Stedelijk 
Museum" te Leiden, een aantal schilderijen, pastels, teeke
ningen en litho's worden tentoongesteld van Henri Ibels. 

Eerstdaags zullen daar de teekeningen komen van oude 
gebouwen tc Dordrecht (collectie van Gijn) terwijl met 
medewerking van Dr. Serrurier eene expositie van Japansche 
prenten en houtsneden wordt voorbereid. 

Op de vierde kunstbeschouwing zullen de volgende arties
ten vertegenwoordigd zijn : Artz, Bauer, de Bock, Breitner, 
Richard Bisschop, Blonimers, Bosboom, Bohnhorst, Dank-
meijer, van Hovtema, Jozef Isriiels, Jongkind, A. Koning, 
Larij, Mauve, W. Maris, J . Maris, Rink, Neuhuijs, de la 
Rivière, v. d. Sande Lacoste, van Steenwijk, Toorop, Thorn 
Prikker, Bas, Veth, Weiland en Weissenbruch. 

— Omtrent den tempel te Nocera, een plaatsje in Italië, 
het antieke Nuceria Alfaterna, waarvan Pompeji de haven
stad is, lezen wij in the Architect, naar aanleiding eener 
overdreven beschrijving, het volgende : Weinig reizigers 
wijken van hunne route af om dezen tempel te bezichtigen, 
die tegenwoordig als kapel wordt gebruikt. Het verdient 
dan ook niet die opoffering der gemakzucht en rechtvaar
digt niet de opgeblazen beschrijving van Ronianclli. De 
vloer van dezen kleinen tempel ligt 12 u 15 vuet onder den 

omliggenden bodem ; hij is daardoor dikwerf overstroomd, 
wat niet weinig bijdraagt om zijn ruïne te verhaasten. Zijn 
vorm is rond en door een koepel afgedekt; in het midden 
staat een //Conca" of groot marmer bassin, van oubelang-
rijken vorm, dat niet antiek schijnt, en bijna den geheelen 
tempel inneemt ; een dubbele rij kolommen, die elkan
der raken, staan tusschen de „Conca" en de muren. 

Vijftien dezer kolommen zijn in Corinthische orde zonder 
basementen opgetrokken; acht peilers, omstreeks 10 voet 
hoog, die een kleinen koepel droegen, stonden om den verhoog
den kant der „conca," waarvan nog slechts vier beschadigden 
aanwezig zijn. De afwerking der kolommen is niet fijn. 
Komanelli beweert dat de materialen bestaan uit albast, 
graniet en giallo antico ; zij zijn echter geheel bedekt met 
modder, en voor zooverre men zich door afkrabbing met 
een mes kan overtuigen, bestaan zij niet uit de bovenge
noemde edele materialen. Deze tempel is reeds ontelbare 
malen van bestemming veranderd; altaren en heilige beelden 
nemen de plaatsen der oude goden in ; de ongevallen, die 
hem zijn overkomen, deden de priesters een drogere plaats 
opzoeken ; zij bouwden daarom een kleine kerk, verbonden 
aan den tempel, doch op een vlak, vrij van overstroomiug. 
De tempel, het oude heilige verblijf van reinheid, is nu eeu 
volslagen begraafplaats. Twee beweegbare steenen zerken 
geven toegang tot de onderaardsche gewelven; op den eenen 
steen is gegrifd „pro mulieribus," op den anderen „pro sacer-
dotibus." D. G. 

— Ethiopische overblijfseten: Gebouwen van Egyptische 
constructie of liever hunne overblijfselen zijn gevonden bij 
den Nijl , ter plaatse van Jebel el Birkel ; zij dateeren ver
moedelijk van 1700 tot 1400 v (Chr. De Ethiopische aanbouwen 
zijn, naar verondersteld wordt, van later datum ; de beste 
gedeelten, opgericht door de Ethiopische koningen, die in 
Egypte van 719 tol 675 v. Chr. heerschten, hebben hunne 
architectonische waarde aan Egyptische bekwaamheid te 
danken. Hoogerop langs de rivier liggen de paleizen of 
tempels van Beit Naga, Jebel Calefaat, enz., zijn van jongere 
origine en hebben eene uiting van Grieksch-Evgiptiseheii stijl. 

De pyramiden van Ethiopië ziju bijna modern in verge
lijking met de Egyptische, hetgeen duidelijk door vorm en wijze 
van constructie iu het oog springt. De beeldhouwwerken, 
waarmede zij evenals de tempels zijn bedekt, staan lager dan 
de Egyptische sculpturen en zijn over het algemeeu slecht 
bewerkt. In hunnen stijl, die verschilt van den Egyptischen, 
hebben zij alle die eigenaardige gelijkheid, die eeu kunst
school karakteriseert, zoodat het niet te ontkennen valt, 
dat de beeldwerken, die de Ethiopische monumenten versieren, 
ook aan den Nijl ziju gebezigd, daar hunne volmaking heb
ben bereikt, doch na duizenden van jaren weder in hun eigen 
karakter van Meroe zijn teruggekeerd. De hiëroglyphen der 
Ethiopische monumenten zijn slechter dan hunne sculpturen, 
zij zijn slecht ingehakt, slecht geplaatst, en soms door on
wetendheid omgekeerd gezet of op andere wijzen onjuist. 
Een dergelijke fout komt voor in het zegel van Osertasen I 
van Egvpte, overgenomen door een Ethiopischen koning in 
een opschrift te Jebel Calefaat. Uit de origine- en opkomst-
tijd van het hicroglyphische schrift in Egypte zijn geen sporen 
gevonden; de oudst ontdekte monumenten vertoonden deze 
kunst in hare geheele volmaking. Volgens Ruppell zijn de 
pyramiden van Meroe en Assur van jongeren datum dan die 
van Jebel el Birkel; zij werden vermoedelijk tusschen 400 
v. Chr. en 400 n. Chr. opgericht. 

D. G. 
BENOEMINUKN EN VACANTE BETKEK KINOEN 

Bij beschikking van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken is met ingang van 15 Febr. 1S95 aan A. T. de 
Groot op zijn verzoek eervol ontslag verleend als assistent 
voor de waterbouwkunde aan de Polvtechnische School te 
Delft. 

DERDE J A A R G A N G N°. 9. ZATERDAG 2 M A A R T 1895. 

R E D A C T I E VAN ARCHITECTI-RA KT A M I C I T I A : 
W . K R O M H O U T Cis., J O S . T H . J . C U I J P E R S , 

II. E L L E N S cn W. V A N BOVEN. 
Bijdragcu voor het bind en alles, wat de Administratie van het 

Genootschap betreft te adresseeren ann den lieer J . C . 1). UI G A Z A R , 
le Secretaris, American-hotel te Amsterdam. 

VOORWAARDEN VAN H E T LIDMAATSCHAP. 

Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege
zonden, aan alle leden van het Genootschap. He jnnrlijksche contributie 
voor het lidmantschnp bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 1 2 . — 
n kunstlievende leden „ 1 0 . — 
• buitenleden „ 7.50 

MEDEDEEL1NGEN V A N HET GENOOTSCHAP. 

lo De 1017e gewone Vergadering zal gehouden worden 
op Woensdag 6 Maart a.s. des avonds te 8 uur in het 
Genootschapslokaal, American-Hótel. 

Agenda : 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Verkiezing van een lid der Redactie uit het Hestuur. 
c. Vaststelling der ontwerpen voor de Genootschapsprijs

vragen (1895-1896). 
d. Bijdrage van den heer J . Gosschalk. 
e. Kunstbeschouwing. 
2o. De heer A. H . Zinsmeister heeft de benoeming van 

bestuurslid aanvaard, en zal de functie van 2en Secretaris 
op zich nemen. 

3o. Heeren leden worden uitgenoodigd, onderwerpen voor 
de prijsvragen (1895-1896) op te geven aan den onder-
geteekende. 

4o. Heeren leden wordt medegedeeld, dat de ontwerpen 
voor de prijsvraag' u Algemeene Badinrichting in eene groote 
stad", moeten worden ingezonden vóór of op 4 Maart as., 
des voormiddags ten 12 uur aan het adres van den onder-
geteekende, American-Hótel, Leidscheplein, Amsterdam. 

Namens het Bestuur, 
De \ste Secretaris, 

J . C. D. DI GAZAR. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

Afdeeling AMSTERDAM. 

(Vervolg van Vz. 36.) 

„Le style c'est l'homme". De bouwmeester heeft uitdrukking 
te geven aan eene gedachte, die ten grondslag ligt aan liet 
bouwwerk, en hij heeft niet eene keuze te doen tusschen 

een zeker aantal vormen, die voor hem slechts conventioneel e 
waarde zouden hebben ; hij moet op straffe des doods voor 
't werk dat hij voortbrengt, gehoorzamen aan den bezielenden 
geest die daarin leeft. Nu wil men wellicht in meer bepaalde 
omschrijving de toepassing van deze opvatting vernemen, 
op het voorbeeld, gesteld in de aangehaalde vraag ? Als 
schoolmeester of examinator wenscht men van den leerling 
niet woorden te vernemen, welk merkteeken deze zal stempelen 
op het nieuw toe te voegen bouwwerk. Met voorbeelden 
kan hierop het best worden geantwoord. 

Ilde deel der vraag: Aangenomen dat het een bepaald ver-
eischte is (voor ons 19de eeuwsche bouwmeesters, wien 
ten laste wordt gelegd, dat zij geen eigen stijl hebben) om 
het nieuwe gedeelte op te trekken in de stijlvormen van 
het beslaande, — zouden dan ooit de geestige Renaissance 

hier kan ik den vragensteller waarlijk niet meer vol-
i gen. Hoe kan nu eene conclusie, die wij thans trekken, als 
I voorschrift gelden voor de werken van Hendrik de Keijzer 
eu diens tijdgenooten ? Of zij goed gedaan hebben of niet, 
zullen wij naar aanleiding van vraag 3 toch niet te beslissen 
hebben ; hier is sprake van den bouwmeester uit den tegen 
woordigen tijd, of deze vrij is te bouwen in de vormen, die 

! hij wenscht. Hendrik de Keijzer heeft gebouwd in de vor
men, die voor hem de uitdrukking waren van zijn gevoel, 
ook al zou hij werken aan of neven een middeleeuwsch 
bouwwerk, en daar zijn wij hem dankbaar voor ; maar ons 
gevoel wordt gedragen door een veel grootere mate van 
geschiedkundige kennis; —• het is dus „a priori" ook zeer 
goed mogelijk, dat wij ons gevoel zullen kunnen uitdruk
ken in eene taal, die veel meer overeenstemt niet die. welke 
door het oudere monument wordt gesproken, — optrekken 
in stijlvormen van hel beslaande. 

Niemand kan de //geestige Renaissance aanbouwen", onge
daan maken, — en geen kunstenaarshart zal ze zoo maar 
wenscben op te ruimen. Maar hoe moeten we nu daarin 
een argument vinden, dat tot leiddraad dient voor ,/de vor-
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men, die de bouwmeester wel of niet mag wenscken" voor 
zijn aanbouw ? 

Omdat in het begiu der X V l l e eeuw tegen de St. Michaels-
kerk te Zwolle een schilderachtig gebouwtje als waag is 
opgetrokken, wordt daarom de XlXe-eeuwsche bouwmeester 
geïnspireerd om aldus naast eeue oude, X l l l e eeuwsche kerk 
eene sacristie of consistoriekamer ook in de conventioneel 
XVUe-eeuwsche vormen te ontwerpen? 

En omdat neven de St. Bavo eene Renaissance vischmarkt 
een zeer gunstig effect maakt, zullen daarom elders andere 
noodzakelijke bijbouwen van middeleeuwsche monumenten 
ook klassieke herinneringen moeten weergeveu ? 

In het onderhavige geval is er, mijns inziens, meestal 
minder sprake van een werk van bouwkunst dan wel van 
bouwkunde. Laat ik dit nader verklaren. We hebben hier 
vooral het oog op de verschillende perioden, die de bouw-
kuust heeft doorloopen in ons Vaderland. Deze perioden 
zijn wel 't best in twee hoofdbewegingen te onderscheiden: 
A de oorspronkelijk-natuurlijke, van af de invoering van 't 
Christendom tot de eerste helft der XVIe eeuw, B de con-
ventioneele van af dat tijdstip. 

Zonder in breedvoerige beschouwingen te treden omtreut 
het karakter der Renaissance, behoeven wij er slechts op te 
letten, dat de bouwwerken onzer Hollandsche Renaissance 
bestaan uit een Gothisch geraamte in eeu kleed, geleend aan 
de klassieke kunst. Dat, wat het gebouw tot „Renaissance" 
maakt, zijn alle de con ventioneele vormen. 

Kan het nu in onzen tijd aanbevelenswaardig zijn om 
zonder historische aanleiding, zonder voorafgaand voorbeeld 
of deel van een bouwwerk, dat voortzetting eischt, het nieuwe 
werk in vormen samen le stellen, die, zooals wij de geschie
denis kennen, reeds 2 maal vertaald eu verbasterd zijn : van 
de Grieken naar de Romeinen en van de Romeinen naar 
de Renaissance ? 

De kunstenaar moet zichzetve zijn ! 
Wie van ons voelt zich zelve krachtig geinspireerd, en 

volkomen onafhankelijk naast de kuustwerken uil, schoone 
stijlperioden ? Reeds de omstandigheid, dat de vraag gesteld 
wordt, geeft bewijs, dat twijfel dienaangaande geoorloofd is. 

Hoe zal dus de tegenwoordige bouwmeester zichzelve zijn 
als hij eene sacristy aanbouwt bij de Munsterkerk te Roer
mond, — een der schoonste monumenten uit het over
gangstijdperk ? 

"Welke vormenspraak zal zijn voorstellings-vermogen be
doelen als hij aan een XVe Eeuwsche kerk met 3 beuken, nog 
•2 andere benken moet toevoegen ? 

Wie zou het ondernemen om, waar een toren uit delate 
middeleeuwen onvoltooid bleef zooals te Rotterdam, Dor
drecht, Rhencn, Wijk bij Duurstede, Arnhem, enz. -enz. 
deze anders te gaan bekronen dan in de zeer rijke en ook 
zeer geestige en pittoreske vormen P 

En waar een stadstoren of poort uit de X V l l e Eeuw is 
overgebleven, daar willen wij immers ook dat vleugels, die 
in onze dagen (evenls a/d. Munt te Amsterdam) er aan 
worden toegevoegd, zullen worden ontwikkeld in vormen, uit 
dit tijdperk ontleend. 

Het nieuwe jaar heeft ons eene groote blijde tijding ge
bracht, door mannen van uitecnloopende opvoeding wordt 
het thans aan 't publiek voorgehouden — wat voordien 
slechts door een klein getal werd gepredikt : 

„De reproducties van historische stijlen kunnen onzen 
kunstzin niet meer voldoen !" Neen, zeker niet, waar wij on
afhankelijke nieuwe werken maken. 

.Maar zouden we niet aan eu bij een monument toch een 
werk, onzen tijd waardig, kunnen maken, door 't algemeen 
vormenstelsel daarvan over te nemen — vooral als dit 
monument uit de X I Ve eeuw dagteekent, want de vormenspraak 
uit die periode is plooibaar, ontwikkeld en toepasselijk in 
de verschillende materialen van hel land en kan zich naar 
alle eischen regelen. Die vormenspraak groeit immers uit 

de behoeften en wordt niet beschut door eeu vooraf vast-
gestelden canon. De mogelijkheid is niet uitgesloten dat de 
bouwmeester, zich aansluitende aan bestaande goede vormen, 
toch een zeer persoonlijk en schoon bouwwerk maakt, dat 
onzen tijd niet tot schande strekt. 

Over 't algemeen zal de historische ontwikkeling van het 
monument, dat in verschillende tijdperken ontstaan en ont
wikkeld is, eene zeer gevarieerde oplossing kunnen eischen, 
waarbij in sommige gevallen meerdere perioden eene rol te 
spelen hebben; het herstellen van een allereersten toestand 
is niet altijd mogelijk, noch gewenscht. Levensvatbaarheid
bruikbaarheid van 't herstelde gebouw, blijven altijd eerste 
vereischten, waarmede de hersteller bij het ontwerp zijner 
aanbouwen rekening te houden heeft. 

Met de opsomming van eenige voorbeelden sluit ik deze 
beschouwing, mijnheer de Voorzitter, iu de hoop de vraag 
eenigszins te hebben toegelicht, en eenige punten aangevoerd 
te hebben, die, na verdere ontwikkeling door de vergadering, 
tot eene goede en duidelijke conclusie mogen komen. 

De Onze-Lieve Trouwekerk te Maastricht is hoofdzakelijk 
in het begin der X l t e eeuw gesticht. In de XIHe eeuw 
heeft men eene verdieping met kapel op 't Itoinaansche 
Westportaal geplaatst, eu de toen noodzakelijke meerdere 
verlichting van 't transept gezocht door een groot venster 
met fijne verdeelingeu te maken, inplaats van twee kleine 
smalle vensters. In de Xv'e eeuw bouwt men kapellen-, 
kapittelzalen en kruisgang A l die onderdeelen moeten naar 
waarde iu hun eigen karakter hersteld worden, en de nieuw 
opgetrokken sacristy vertoont geen herinneringen aan Ro-
meinsche kunst, maar is eenvoudig en met overleg in X l V e 
Eeuwsche vormen met het geheel in harmonie opgetrokken. 

Aan de St.Servatius van Maastricht werd gebouwd van 
de V i l e eeuw tot in de XVe en veel later werden door 't 
kapittel sommen besleed tot verbeteringen, die eigenlijk 
bouwkundige ongerechtigheden waren. Thans is van het 
westelijk Karolingisch gedeelte de VlIIe eeuwsche lompe 
middentoren weggebroken, de zijdelingsche torens zijn 
vroeg Komaansch hersteld, eu boven den koepel van Karei de 
Groote's indrukwekkende zaal verheft zich slank de trouwe 
navolging van den ouden X l V e eeuwschen klokkentoren. 

O V E R Z I C H T . 
Het volgend korte brie'je kreeg ik van een mijner ken

nissen, die eene vergadering bijgewoond had in de Afdeeling 
Amsterdam van //de Maatschappij". 

„Evers uit Rotterdam hield eene lezing: „Iets over 
Bouwkunst en Samenleving." 

Het was niet gemakkelijk iets te zeggen over „iets", dat 
eigenlijk niets was. Dit begreep ik later. Alaar Evers sloeg 
zich er door. Hij vertelde eerst „iets" over bouwkunst en 
toen iets over samenleving, en toen werden beiden aan het 
publiek voorgesteld als gezworen kameraden. 

Daarna is v. d. Pek gaan vertellen dat bouwkunst reeds 
samenleving was en omgekeerd en het niet noodig is 'n 
geheelen avoud te vullen met twee dingen, waarvau men 
niet wist, welke van de twee er maar „quasi" bijgehaald 
was om een mooien titel te krijgen. En verder dat de Voor
zitter, die Evers reeds bedankt had (dit vergat ik te ver
tellen), niet alles maar zoo klakkeloos mooi vinden moest, 
wat de spreker van dien avoud gezegd had ; waarop de Voor
zitter zoo ongeveer antwoordde, dat v. d. Pek eigenlijk een 
joggie was, die nog niet genoeg gebouwd had, dus maar 
liever zich stil moest houden, en dal het 'n schande was 
de koorhekken eu de vleeschhal geen kunst maar schijn
kunst te noemen, waarop v. d. Pek weer iets zeide, dat 
ook niet heel smakelijk was. 

Berghuis, die anders niet veel zegt, had al bravo geroe
pen, toen v. d. Pek zich zoo roerde, en de Groot begon 
vervaarlijk met zijn bol te knikken en toen zoo op het laatst 

de Voorzitter, v. d. Pek op zijn nummer wilde zetten, 
kwam waarachtig ook Berlage — die niet gauw flink uit 
z'n hoek schiet — zeggen dat hij het met v. d. Pek geheel 
eens was, waarop de Voorzitter weer voorstelde deze bespre
king op eene andere vergadering voort te zetten. 

En toen ging de Pers ook weg. 

P.S. Als de Pers er is, is er altijd wat aan 't handje. 
In A. et A ook al. En dan liefst over werklui. Let maar 
eens op ! 

Dat de inhoud van dit briefje me in vele opzichten duister 
was, is duidelijk. 

Ik wachtte nadere gegevens af, en vond deze 
in het Bouwkundig Weekblad, dat, naar het me toe
scheen, nog al eeu juist verslag van het gesprokene heeft 
samengesteld. 

Dit verslag wil ik voor m'n overzicht eens op den voet 
volgen. 

Hierna werd het woord verleend aan den heer 
Henri Evers, 

Al» uitgangspunt zijner beschouwing nam (preker aan een bezoek aau 
Amsterdam iu het najaar van 1894, toen bij na atloop eener vergadering, 
een nieuw gebouw op het ltokin beschouwde, dat aller aandacht trok. Het 
gebouw was naar aller meening goed geslaagd, doch toen de kwestie van den 
stijl, waarin het gebouwd was, besproken werd, waren de meeningen zeer 
verdeeld. Algemeen vond men echter het gebouw een typische uiting van 
onze eeuw, waarin het individualisme zoo sterk op deu voorgrond treedt en 
nog veel tc verwachten geelt. Daar de bouwkunst ten nauwste samenhangt 
met het politiek, sociaal cn godsdienstig leven, kan de tegenwoordige strijd 
op allerlei gebied, niet nalaten zijn invloed te doen gelden op de architec
tuur; de verschillende richtingen, scholen, zelfs de onderscheidene coterieën 
zijn slechts een terugslag van de Blroomingen en gialing op bet gebied van 
het geestesleven, waaraan zieb de artislen niet kunnui onttrekken, tenzij zij 
een soort van kaste zouden vormen, die afgesloten was vau deu invloed vuu 
de maatschappij 

Het gebouw, de sigarenfabriek van Goultnij en Baar op 
het Rokin, is dus goed geslaagd en is eene typische uiting 
onzer eeuw, waarin het individualisme 

O, Evers, wat zijt gij, „fin de siècle !" Maar wat zijt ge 
tevens subliem naïf in het vergoelijken van den architect, 
die dat bouwwerk gemaakt heeft. „Kan de tegenwoordige 
strijd op allerlei gebied, niet nalaten ziju invloed te doen 
gelden op de architectuur; , alsof er in dat werk 
maar één vonkje te vinden is van den grooten gloed, die 
heden alle kunst ten leven wekt, alsof die fabriek iets anders 
is dan zoovele andere gebouwen van dezelfde routine-kracht! 
Of neen, naïf zijt ge niet, ge weet wat ge zegt en ge meent 
het ook zoo, maar verwart ge niet dikwijls vaardigheid in 
het ontwerpen, zeker bewust combinatie-vermogen met kunst? 

„Waaraan zich de artisten niet kunnen onttrekken" 
neen, zeker niet, zij gaan voor, zoo ze artist ziju, 

maar blijven staan, indien zij vermeende artisten zijn, want 
deze missen die brekende kracht, welke de artisten bezitten. 
En wat die „kaste" betreft, welke deze vermeende artisten 
trachten te ontloopen, och, wees verzekerd, die hebben zij 
reeds lang gevormd! 

Door ecu terugblik op de geschiedenis der bouwkunst toonde Spr. aan. 
dat de ontwikkeling der bouwkunst samenhangt met groote maatschappeUjke 
gebeurtenissen Ei , E i ! 

De bloei vau de Grieksche kunst is na de groote nationale overwinningen, 
op de Perzen behaald, tot stand gekomen. 

•Merkwaardig in deze periode was de harmonische samenwerking van de 
verschillende bouworden. De Jouischc, Dorische, enz." 

Dit gedeelte zal ik maar overslaan. Alleen de erkenning, 
dat na langen tijd van „artistieke onmacht", zooals de heer 
Evers dat noemde, „eerst in de lüde eeuw verbetering 
kwam", acht ik zeer belangrijk. Voorheen begon de „kunst" 
in de 16de eeuw, daarna zijn de volle middeleeuwen bin
nengesmokkeld, en nu komt in de 10de eeuw reeds „ver
betering." Zoo doorgaande is over een tiental jaren de 
geheele architectonische index afgeschaft, en hoe moeten 
dan in Godsnaam goede lezingen gehouden worden over „ver
beterde kunst''? 

Op den tegenwoordigen lijd komende, meende spreker, dat al is de ver
deeldheid op het gebied van dc bouwkunst groot, het toch blijken zul, wan
neer de groote sociale vraagstukken zijn opgelost, dat dc tijd van zoeken en 
worstelen vruchtbaar zal zijn geweest. 

Velen beweren, dat de bouwkunst, wanneer het socialisme veld wint, op 
den achtergrond zal geraken, en voor deze voorspelling is veel te zeggen, nu 
de bouwkunst in toongevende kringen wordt onderschat en in alle landen 
dc uilgaven voor bouwkunst steeds worden ingekrompen. Toch heeft spreker 
goede hoop op de toekomst, daar dc menscbheid tc veel verplichtingen heeft 
aan de bouwkunst. 

Ziedaar nogmaals een bedenkelijke hypothese: het op 
den achtergrond raken van de bouwkunst in verband met 
het veldwinnen vau het socialisme, met den terugslag : het 
onderschatten der bouwkunst in toongevende kringen. De 
juiste, hier niet bedoelde gevolgtrekking zou zijn, dat de 
bouwkunst juist heil te wachten heeft van het socialisme, 
want de ouderschatting geschiedt in toongevende kringen. 
En dit zal wel zoo zijn. 

De Voorzitter bedankte den heer Evers voor zijne belangwekkende rede 
en voor dc kunstbeschouwing van de fraaie schetsen, die de heer Evers had 
vervaardigd, cn die een juist overzicht gaven van vele monumenten uit de 
besproken perioden. Tevens weusebte by hem toe, dal bij nog vele jaren 
aan de Academie te Rotterdam, de jongeren in zijne denkbeelden mocht 
onderwijzen, en verzocht hem dc lezing, die velen belang zal inboezemen, 
af te staun voor opname in het Bouwkundig Weekblad, waartoe de heer 
Evers zich welwillend bereid verklaarde. 

Dit alles is de gebruikelijke beleefdheidsformule, maar ik 
kan begrijpen, dat er enkelen tegen op kwamen. 

Wat drommel, wees beleefd, maar ga niet aan bet wen-
schen, dat een geheele reeks leerlingen zoo veel bedenke
lijks mogen slikken als hooge begenadiging ! 

Ik kan niet nalaten hierbij even te wijzen op het doini-
neerend verschil in opvatting tusschen de twee zoo aan 
elkander grenzende vereeuigiugen. In het genootschap A. et 
A . werd reeds een viertal jaren geleden, die geheele artistieke 
rataplan in het riool gestopt en eenige stappen verder, in de 
Marnixstraat, zien we thans een tamelijk scherpen woorden
strijd ontstaan over de kwestiën van kunst en schijnkunst, 
over „iudividueele bouwkunst" iu den trant van het Rokin-
gebouw en kunst, geboren uit een reëele samenleving, over 
Renaissance eu het in de middeleeuweu gehuldigd kunst
begrip ! 

Is dat oin te bewijzen, dat de trekschuiten nog niet geheel 
verdwenen zijn ? 

Is dat alles waarheid ? Is al dat gesprokene inderdaad 
gezegd ? En indien het zoo is, waren het dan ernstige men
schen, die dat zeiden ? Zoo ja, welke roeping heeft dan die 
voorzitter, om voorzitter te zijn vau een belangrijke afdee
ling van bouwkunst, welke roeping heeft dan die hoofdleeraar 
om hoofdleeraar te zijn aan een academie ? 

Er zijn zoovele architecten, die leven alleen voor de pécu
niaire zijde van het vak, ach, dat zij zich hierbij aansluiten, 
der kunst zou hare ontwikkeling geen stroo breed in den 
weg gelegd worden. Maar indien deze mannen eene roeping 
hebben, waaraan ik niet wil twijfelen, waarom dan eene 
„kaste" gevormd, die de vrije ontwikkeling tegenhoudt P 

Gij. voorzitter, gij klaagt mede in het afdeelingskoor, dat 
zoo weinig jongeren lid worden uwer afdeeling, maar hoe 
kan een jongere, met geheel andere aspiraties dan de uwe, 
zich bij u aansluiten ? En gij, hoofdleeraar, naar wien zoo 
vele jongeren luisteren, wilt gij dat zij u later — teleurgesteld 
— den rug keeren ? 

Maar ik wijk af. Nog 'n groot restantje heb ik te be
handelen. 

De heer v. d. Pek vroeg het woord. 
•Spreker betreurde het, dat, door bet vertrek van den heer Evers, hem de 

gelegenheid tot debat was ontnomen. Nu evenwel de pias vertegenwoordigd 
was {dut .spijt nif ran v. d. Pti, did hij zoo naar die pen tick reaeif) 
cn de meeningen door den heer E. geuit, spoedig publiek gemaakt zouden 
worden, meende hij een woord van protest niet achterwege te mogen laten . . . 

Dus als de pers er niet geweest was, zou hij niet gepro
testeerd hebben ? 

Jammer van deu vent! 
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Dc geheele rede vun den heer Evers is z. i. gebaseerd op schijnkunst, 
want nergens ia daarin aangetoond dc liefde van het volk voor de kunst, 
terwijl juist het gemis aan liefde bij het volk oorzaak is geweest, dat de 
Romeinen dc eerste schijnkunst hebben gemaakt, Knust mag nimmer logen 
zijn en is niets anders dan een uitvloeisel van pronte maatschappelijke liefde 
van het volk. waut zoodra in het volk een groote beweging ontstaat, die 
voorkomt uit het hart cn het volk is in sla;:t daarvan uiting tc geven, dan 
eerst kunnen kunstwerken ontslaan. 

Spreker ging hier korlelijk na de groote bewegingen bij dc menschheid 
in de bloei-perioden van dc Griekscue èn de Gothische kunst. Toen b. v. 
ten tijde van de kruistochten dc lijfeigenen, die naar het Heilige land togen, 
als rrijr mannen terugkeerden cn heel liet volk doortrokken was van dc liefde 
voor het Christendom, was juist die liefde en dat samenwerken dc oorzaak 
van dc stichting van dc grootsche monumenten. 

Na dc Gothiek, na dc verdeeldheid in hel cntholicisme is :r geen kunst 
meer geweest, doch wel een streven om de kunsi te leeien kennen, waaruit 
echter nooit kunst geboren kan worden. 

11e Renaissance, de opbloei van de Romeinsche kunst, dat is dus van ecu 
schijnkunst, kon derhalve gecne kunst zijn cn hoewel er in dat tijdperk, 
b. v. in Italië, groote meesters geleefd hebben, zo.als Ghiberti, Douatcllo, 
Michel Angelo en anderen, dan zcgl dat nog niets voor de Renaissance, daar 
die meesters eigenlijk naar hunne werken als late Gulhiekcrs moeten worden 
beschouwd. 

Over kunst en samenleving heeft de heer Evers, naar sprekers meening. 
niets gezegd, want kuii.it is tamenleving en daarbij moeten dan van zelf de 
groote sociale kwesties, waarmede de geheele wereld zich bezig houdt, «orden 
besproken. 

Wanneer deze kwesties worden behandeld, dan is daarvan niet af te scheiden 
dc verhouding van de architecten lot de werklieden en dan zal men moeien 
bekennen, dat dc architecten allereerst geroepen zijn om verbetering te bren
gen in den toestand van den werkman, liet onderwerp „kunst en samen
leving" zal daarom op een andere wijze besproken dienen tc worden, dan 
naar sprekers meening is geschied. 

lie heeren Lammert berghuis en J . H . de Groot betuigden hunne instem
ming met dc woorden van den heer van der Pek. 

Dc Voorzitter zegt, dat hij hjurecht slaat tegenover de meening van den 
heer van der Pek, cn het absurd vindt om de bouwwerken der Renaissance 
geen kunst, maar schijnkunst tc noemen. Producten van bouwkunst als dc 
prachtige koorhekken, de Vleeschhul te Haarlem en zoovele andere monu
menten, geen kunst tc noemen, geeft blijk dat de heer van der Pek niet 
doorgedrongen is in den geest der ontwerpen. 

De heer van der Pek nntwoorddc, dat hij gaarne toegeeft, dat enkele 
werken uit de Renaissance werkelijk knust zijn, maar dc Renaissance in 
haar geheel is geen periode van kunst. 

Nadat dc Voorzitter eu dc heer van der Pek nogmaals de geschilpunten 
hadden beproken, cn de heer H . P. Herlngc Nzn. verklaard had, geheel dc 
opiuie van den heer van der Pek te kunnen deelen, gaf de Voorzitter in 
overweging deze bespreking in eene latere vergadering te hervatten. 

Ten slotte nog 'n kleinigheid om dit overzicht te sluiten. 
In de „afdeeling" moeit dit gebeuren. En alle afdeelingen 

zullen dit stukje „rumor in casa" medemaken. En dan de 
maatschappij, vertegenwoordigd in haar bestuur. En dun 
eerst zal een zuiverder standpunt ingenomen kunnen worden 
tegenover de Bouwkunst, die men zegt te bevorderen. 

ERNST BRANDING. 

IETS OVER E N K E L E E N G E L S C H E 
BEHANGSELDESSINS. 

Onder de Engelsche behangsels, welke in onze magazijnen 
verschijnen, doen zich dessins kennen van bijzonder en 
nieuw genre, cn steeds meer en meer vinden zij koopers. 

De behandeling der motieven is naturalistisch; deels haar 
oorsprong vindend in tie studie der Japansche versie-
ringskunst, hebben ze toch een stijlvol karakter. 

Een aantal dezer dessins worden door de tinna Essex & 
Co. en Jeffrey & Co. te Londen in den handel gebracht. 

De als motieven gebruikte planten zijn trouw en karak
teristiek weergegeven, de ranken ontwikkelen zich schijnbaar 
willekeurig cn 't dessin wijkt daardoor op den eersten indruk 
af van bijna ieder ander dessin, waarin de geometrische 
lijnoonstrnctie meer op den voorgrond treedt. Bladeren en 
ranken wenden zich geheel naar de eigenaardige groeiwijze 
der gebruikte plant, nu horizontaal, dan schuin of vertikaal, 
of winden zich tot sierlijke spiralen, schijnbaar met de 
grootste vrijheid. 

Een nauwkeurig beschouwen en vooral het zien eener 
groote oppervlakte met een dergelijk dessin bekleed, over
tuigt ons al zeer spoedig, dat iedere lijn in hare werking 
overwogen i s ; dat de naturalistische vorm, gesteund door 
een krachtige omtrek of omlijst door een vlakken fond meer 

een decoratief motief met sierlijk silhouet vormt, dan wel 
de bloot naturalistische afbeelding der een of andere plant. 
Een dergelijk motief, hoewel dan in kleinigheden ver
schillend, op sommige plaatsen herhaald, vermeerdert de 
rust in het dessin. 

Niet alle dessins kenmerken zich door dezelfde goede 
eigenschappen, maar hetzij ze in meer of mindere mate na
turalistisch dan wel ornamentaal behandeld zijn, alle spreken 
alle toch van een serieus bestudeeren van het gebruikte 
motief. De kleur der dessins is meest helder en frisch of 
van eene stemmige rust, weldadig afstekend bij de behang
sels en tapijten van uit Duitschland hier ingevoerd, welke 
sombergrauw of veelal onbehagelijk kleurig uitvallen. 

Met weinig kleur weet de Engelsche artist zijn doel te 
bereiken ; twee of drie tinten zijn hem dikwijls voldoende, 
en juist deze soberheid van kleur, helpt mede tot 
behoud der rust in het door zijne vormen dikwijls minder 
rustige dessin. 

Eentonigheid in de kleur wordt veelal vermeden door 
kleine schaduwwerpende verhevenheden, welke bij het druk
ken worden aangebracht en dus op de wals aanwezig moeten 
zijn. 

Aan genoemde fabrieken worden de behangsels met hand
drukmachines vervaardigd, terwijl dit op de meeste inrich
tingen van gelijken aard met stoom gebeurt. 

Tot nu toe trachtte men op de meeste behangsels weefwerk 
na te maken, 't zij door de plaatsing of door dfi behandeling der 
gebruikte motieven. Het imiteeren van geweven of gebor
duurde stollen bevorderde vooral in de vorige eeuw het 
meerder toepassen der papieren behangsels; voor veel geringeren 
prijs verkreeg men het effect van kostbare bewerkte stoffen. 

In onzen tijd vierde deze smakelooze namaak haren groot-
sten triomf; Siniruasche of Deventer tapijten, fluweelen en 
pluche stoffen bekleeden de wanden der huurwoningen in 
onze nieuwe wijkeu. De kentering schijnt thans echter ook 
gekomen te zijn. Reeds kiest men meerdere rustige dessins 
al munten deze dan evenmin door schoone vormen uit. 

Iu de bedoelde Engelsche behangsels is het nabootsen van 
weef- of borduurwerk geheel vermeden en ook daardoor 
wijkt haar voorkomen af van de tot nu toe gebruikte. Bij 
het composeeren van de patronen heeft men rekening gehou
den inet de stof, waarop gewerkt werd ; men wist dat het 
papier als grondstof een andere behandeling der motieven 
eischte als welke tot nu toe gevolgd werd. Het aquarelach-
tige opdragen der verf, zoowel als het weinig relief aan 
sommige vormen gegeven, was hier het gevolg van. Daar 
dit alles het werk is van den fabrikant is er een innig samen
gaan merkbaar tusschen de machinale uitvoering en de 
gedachte van den artist, iets wat bij de meeste andere, door 
de machine vervaardigde zaken ontbreekt. 

BENOEMINGEN KN VACANTE BETREKKINOEN. 

— Bij beschikking van den Minister van Binnenlandsohe 
Kaken van 21 Eebr. j.1., is met ingang van den dag waarop 
hij zijne betrekking aanvaardt tot en met 31 Aug. 1895, 
benoemd tot assistent voor de waterbouwkunde aan de 
Polytechnische School te Delft A. T. van Seters, civiel-
ingenieur te Hamburg. 

— Bij beschikking van den Minister van Waterstaat, 
H . en N . , is benoemd tot buitengewoon opzichter de heer 
G. A. üudock te Hoorn, bij de zee- en havenwerken op 
Marken. 

— Te Leiden wordt gevraagd een Hoofd-opzichter der 
gemeentewerken, op een jaarwedde van,/1500. Adres aan 
het Gemeentebestuur voor 10 Maart. 

— Wegens gebrek aan plaatsruimte zijn wij niet in de 
gelegenheid een ingezonden stuk vin den heer A. C. B/eijt. 
deze week te plaatsen. 

DERDE J A A R G A N G N°. 10. ZATERDAG 9 M A A R T 1895. 

R E D A C T I E V A N ARCHITECTURA KT A M I C I T I A : 
W. K R O M H O U T Car. , BI D E JONGH, JOS. T I L J . CUIJPEKS, 

II. E L L E N S en W. V A N B O V E N . 
Bijdragen voor het bind te adresseeren nan den Heer M. DK IONGH, 

Naxsaukade 15 te Amsterdam en alles, wat de Administratie van 
het Genootschap betreft, aan den Heer J . C. D. w G A Z A R , le Secre
taris, American-Hotel te 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* 

zouden, aan alle leden vau het Genootschap. IV jnnrlijksehe contributie 
voor lift lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
•> kunstlievende leden u 10 .— 
„ buitenleden « 7-50 

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

le. De heer M . de Jongh is als bestuurslid gekozen als 
i d der Redactie. 

Men wordt verzocht alles de redactie betreffende te adres 
seeren aan den heer M . D E JONGH, Nassaukade 15 te 
Amsterdam. 

2e. Als gewoon lid is voorgesteld de heer J . W . Hoff 
mann door de heeren W. Kromhout Czn. en J . C. D. di 
Gazar. 

3e. Als buitenlid is toegetreden de heer J . S. van Wuijck-
huise te 's Graven hage 

4e. Op de prijsvraag van een „Algemeene Badinrichting 
in eene groote stad", uitgeschreven door het Genootschap, 
zijn ingekomen 5 ontwerpen : 

Motto : „Hygicne", 2 teekeningen op ramen. 
„Arak Taïeb", 4 teekeningen. 
//Studie," 7 // 
, /H. O." 4 
,,'L." 10 „ 

5o. Heeren leden worden uitgenoodigd onderwerpen voor 
de prijsvragen (1895-1S96) op te geven aan den mulei -
geteekende. 

6o. De Ge aflevering van het plaatwerk „De Architect" (5e 
jaargang) 1894 is verschenen en is aan Heeren inteekenaren 
toegezonden. 

De Penningmeester, de heer J . A . vau der Sluijs Veer, 
brengt ter kennis, dat hij deze week zal overgaan tot het 
innen der abonnementsgelden van all. 4-0, 5e jaargang (1S94) 
van het plaatwerk „de Architect." 

7o. Dr. H . C. Muller, Buitengewoon Eerelid van het 
Genootschap zal op Woensdag 13 Maart a.s., des avonds 
te S1/.. uur, in „Concordia" op de N.Z. Voorburgwal eene 
lezing houden over „de Antigonae van Sophocles" en noodigt 

de leden van het Genootschap uit daarbij tegenwoordig te 
willen zijn. 

Namens het Bestuur, 

De \ste Secretaris, 

J . C. L). DI GAZAR. 

„ARCHITECTURA ET A M I C I T I A " 
1017e GEWONE VERGADERING 

VAN 0 M A A R T 1895. 

De Vice-Voorzittcr, de heer de M . .Iongh, opent de Verga
dering, waarna de notulen worden gelezen ; de heer H . G. 
Jansen, uit de notulen gehoord hebbende het incident in 
de vorige vergadering, waarbij de Voorzitter, de heer Krom
hout, den heer Mol over zijne handelingen betreffende de 
vragenbus berispte, vraagt, of bet niet het beste zal zijn 
deze zaak afdoend tot een einde te brengen. Voorgesteld en 
besloten werd de zaak te Terdogen tot de heeren Kromhout 
en Mol ter vergadering zijn, waarna dc notulen werden 
goedgekeurd. 

Medegedeeld werd dat de heer A. II. Zinsmeister zijne 
benoeming als bestuurslid had aanvaard, dat de heer H (ï 
Jansen door het Bestuur is benoemd als afgevaardigde voor 
het Genootschap, op het te houden Nationaal Congres voor 
vakonderwijs, en dat het Bestuur heeft benoemd a's leden 
der vragencom missie de heeren ('. W. Nijhoff en A. Hofman. 

De heer J . Gosschalk, Eerelid van het Genootschap, ver
kreeg hierna het woord tot het houden eener lezing over 
„Viollct le Due". 

In een inleiding wees spr. op de enorme verdienste van 
den grootmeester der kunst, die blijk beeft gegeven van 
zoo veelzijdige ontwikkeling op liet gebied der beeldende 
kunsten en litteratuur. 

De heer Gosschalk gaf een overzicht der werken door 
Viollet le Due geschreven, mededeelende dat bij dezen avond 
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wilde bespreken twee zijner populaire werken, nl. ,.,1'His-
toire de 1'IIabitation huuiaine'' en „1'Histoire d'une For-
teresse". 

Spr. geeft verscheidene vertalingen en aanhalingen var. 
het eerstgenoemde boek, waarin Epergos en Doxi de wereld 
doorwandelen en de verschillende woningen in verschillende 
eeuwen beschouwen. Hij het boekwerk „1'Histoire d'une 
Forteresse", waaruit Spr. verscheidene plaatsen citeerde, deed 
hij vooral uitkomen de groote algemeene ontwikkeling van 
Viollet le Due, op militair gebied en als illustrateur. 

De vele boekwerken van Viollet le Due liet de heer 
Gosschalk eirculeeren in de vergadering en gaf als kunst
beschouwing eenige fraaie plateu uit het prachtwerk „Coin-
positions et dessins de Viollet le Due", dat met belangstelling 
bezichtigd werd. 

De Voorzitter brengt Spr. den dank der Vergadering, 
terwijl de heer Gosschalk belooft eeti uittreKsel zijner 
lezing voor het blad te zullen afstaan. 

De platen der verschenen lie aflevering van den 5en jaargang 
van het plaatwerk „de Architect", circuleerden hierna ter 
kennismaking. 

Hij de hierop volgende verkiezing van een lid der Redactie 
uit het Bestuur werd de heer M . de Jongh tot Redactie lid 
gekozen. 

De heer Stuijt wenscht er de aandacht op te vestigen, dat 
van de door dc Maatschappij tot bevordering der Houwkunst 
uitgeschreven prijsvraag van een titelvignet voor het 
Bouwkundig Weekblad, geen Jury-rapport is verschenen. 
Spr. protesteert daartegen eu heeft een artikel opgesteld, 
dat hij gaarne door het Bestuur in het orgaan van A. et 
A. gepubliceerd ia.i. 

Na eenige besprekingen, waarbij het Bestuur deed uit
komen dat deze zaak het Bestuur van de Maatschappij 
voornoemd betreft, eu waaraan nog door de heeren H. G. 
Jansen, Paul J . de Jongh en H. Ellens werd deelgenomen, 
werd besloten dat de heer Stuijt zich tot voornoemde Maat
schappij zal wenden en afschrift van dat verzoek in het 
orgaan van A. et A. zal publiceeren. 

Oe heer Mol vraagt het woord. Spr. heeft grieven tegen 
den Voorzitter W. Kromhout Czn. eu den len secretaris 
J . C. D. di Gazar. In de eerste plaats betreurt de heer Mol 
de vraag, die hij in de vurige vergadering in de vragenbus 
deed, doch protesteert tegen de wijze, waarop de Voorzitter 
hem op zijn nummer zette. Hij wenscht te weten of de heer 
Kromhout (die niet ter vergadering aanwezig is) die 
woorden terugneemt of . . . . zal anders zijn ontslag als 
lid van het Genootschap nemen. 

De le Secretaris gaf volgens spr. onjuiste en onware 
verslagen in het blad. Hij resumeert dat de Voorzitter en de 
le Secretaris . . . . „onnette menschen" zijn. 

Niets meer aan de orde zijnde werd de Vergadering ge
sloten, onder mededeeling, dat als gewoon lid is voorgesteld 
de heer .1. W. Hoffinaun, door de heeren W. Krouiliout Czn. 
en J . C. 0. di Gazar. 

I N G E / O N D E N . 
P R I J S V R A A G VOOR E E N NIEUW GASTHUIS V A N 

D E ROOMSCH-KATHOLIEKE Z I E K E N V E K -
P L E G I N G TE AMSTERDAM. 

Ofschoon het mijne gewoonte niet is op ongeteckende 
stukken te antwoorden, maak ik dezen keer eene uitzondering, 
om reden ik veronderstel, dat het door mij te beantwoorden stuk 
als hoofdartikel van de redactie uitgaat; mocht dit niet het 
geval zijn, dan reken ik er op, dat de schrijver, evenals ik, 
het stuk zal onderteekenen. 

Het begin van voornoemd stuk komt voor in no 7 van 
den derden jaargang van het orgaan van het Genootschap 
„Architectura et Amicitia'' en is getiteld „Prijsvraag voor 
een nieuw gasthuis van de R.-C. Ziekenverpleging te Am

sterdam". Om het den lezers te vergemakkelijken, wensch ik 
maar onmiddellijk een begin te maken met eenige gedeelten 
uit dit stuk te verduidelijken en in het ware daglicht te 
stellen, daar er m. i . verscheidene onjuistheden in voorkomen. 

Ik kan mij in 't begin met alles wreenigen totdat de 
schrijver zegt : t:Eenige woorden omtrent de wordingsgeschie-
druis der pionnen, welk* in het gebouw der Mij. tot Berord. 
der Houwkunst zijn tentoongesteld geweest, om nogmaals ten 
overvloede te doen blijken, hoe NOODZAKELIJK en wel doordacht 
e>n volledig programma moet worden geacht, voor 't volkomen 
welslagen van eene prijsvraag." 't Zal de bedoeling van den 
schrijver hier toch niet zijn te beweren, dat de prijsvraag 
van de R.-C. Ziekenverpleging niet goed geslaagd is ? 

Dit is wel gemakkelijk gezegd, doch mij dunkt, dat het 
den schrijver minder gemakkelijk zal vallen dit te bewijzen. 
Tevens dien ik hein op te merken, dat de ondervinding 
geleerd heeft, dat prijsvragen, waarvan het programma zoo 
volmaakt en mooi mogelijk was, toch niet geslaagd zijn, 
getuige de Bcursprijsvraag en andere. 

Dat het programma was o/jgesteld door mij, mededingend 
architect, is waar, doch schrijver vergeet hierbij te vermelden : 

lo. dat dit geschied is op verzoek van HII. Regenten ; 
2o. dat dit is vas/gesfeld in een vergadering van H H . 

Regenten en verscheidene Doctoren, van welke laatsten twee 
tot, de Jury behoorden. 

Verder zie ik niet in, om welke reden dc jury zelve het 
programma moet ontwerpen, daar het Genootschap „Archi
tectura et Amicitiae" toch ook steeds zijn programma's voor 
prijsvragen vaststelt en daarna de jury kiest. Wat het iu 
het duister laten der te kiezen jury betreft totdat de ont
werpen zijn ingediend, vind ik dit een zeer juiste handeling, 
wijl daardoor onrechtvaardige handelingen van de zijde der 
prijskatnpers verineden worden, zooals b v. het ontwerpen in 
den geest van een of meer leden der Jury, om daardoor 
voorsprong te hebben op de medediugers. Dat H.H. Regen
ten zich zelve niet als bevoegde beoordeelaars hebben be
schouwd, bewijst de zin in het Programma, bladz. + : ,,/)e 

jury is het Bestuur der B.-C. Ziekenverpleging te Amsterdam, 
die uitspraak doet in het hoogste ressort, zich voorbehoudende, 
zoovele en zulke deskundigen le raadplegen als het zal ver-
nieenen te behooren." Waaraan in de vergadering van con
currenten later is toegevoegd: „doch waaronder minstens drie 
architecten." Hieruit blijkt, dat schrijver bf het programma 
niet kende, en dat mag men toch niet veionderstellen van 
iemand die de historie eener prijsvraag schrijft, bf ter 
goeder trouw is. 

De verwijzing om technische inlichtingen naar een der 
mededingers in deze, wekt, m. i . , bij doordenkende menschen, 
geen ongunstigen indruk, integendeel bewijst het dat hier 
open en rond gehandeld en niets geheim gehouden werd. 

Dat er zelfs van schijn van bevoorrechting geen sprake kon 
zijn, dien ik op te merken, dat van een der mededingers 
zijne naaste familieleden zitting hadden in het Regenten-
college. 

He uitnoodiging door 11.11. Regenten aan de mededingers 
toegevoegd tot het houden eener nadere bespreking, getuigt toch 
wel van de loyale handeling der H.H Regenten, daar alle 
bezwaren, en rerzoeken der concurrenten zijn ingewilligd en 
alle inlichtingen gegeven zijn. Rij welke Prijsvraag had dit 
ooit plaats ? 

Het buiten mij omgaan der concurrenten ter bespreking 
der bezwaren vóór de vergadering getuigt niet voor hunne 
hoffelijkheid, daar toch zij niet wisten of ik instemde met 
het door het Bestuur tWgestelde programma. 

Duidelijker omschrijving van het te bouwen ziekenhuis 
was m. i . niet noodig; ik toch kon inoeielijk van de ver
onderstelling uitgaan, bij het schrijven van het programma, 
dat dit was voor leerlingen in de bouwkunst, maar wel voor 
architecten, die berekend waren om mede te dingen naar 
eene dergelijke prijsvraag. — 
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"Van verdere bijlage in schrift door het Bestuur aan con
currenten toegezonden is mij niets bekend; ik voor mij heb 
er nooit eene ontvangen en houdt mij aanbevolen op de 
hoogte gesteld te worden aan wie deze bijlage is 
toegezonden. 

Schrijver zegt verder, dat er vooral een zuinig onderwerp 
gevraagd weid. Van aanbeveling tot zuinigheid is mij niets 
bekend, heb ik nooit gehoord en staat ook niet iu het 
programma; wel heeft het Bestuur bijzonder aanbevolen 
„doelmatigheid, hechtheid, duurzaamheid, gepast karakter 
en soberheid." 

Wat de, iu het door de jury uitgebracht rapport (en 
door den schrijver groote leemten genoemd), zes opgesomde 
punten betreft, vind ik deze daad van de jury op het 
gebied der prijsvragen iets nieuws, daar de jury in deze 
niet geroepen was om het programma te beoordeelen, doch 
wel om de ingekomen ontwerpen volgen* dit programma te be-
oordeeleu. Te meer daar iu de tweede vergadering der concur
renten deze verklaard hebben, volkomen in te stemmen met het 
programma; twee leden der jury hadden medegewerkt tot 
vaststellen van het programma en dit voor alle concurrenten 
hetzelfde was, waardoor het critiseeren van het programma 
in het rapport door de jury in. i . onnnodig kou geacht wor
den. Ik veronderstel dat het doel der jury was, deze wenken 
te geven aan II H . Regenten vóór de uitvoering van het plan. 

De bewering des schrijvers, dat door het aanvullen van 
de onduidelijke en onvolledige punten door voorlegging van 
het programma aan de jury, daarin verbetering zoude ge
bracht hebben, blijft ook nog zeer de vraag, wijl, zooals ik 
reeds meldde, twee van de juryleden het programma hielpen 
vaststellen en alle concurrenten er het hunne van gezegd 
hebben en verklaarden er volkomen genoegen mede te nemen. 
Ook is het de vraag of men dan plannen had kunnen ver
wachten, die nog meer voldeden. 

De kwestie van het ongebruikt laten der overterreinen 
was volstrekt geen leemte in 't programma, daar het een 
ieder vrijstond dit te gebruiken of niet. Dit was gedaan ter 
vergemakkelijking van de ontwerpers, indien dit tot verbe
tering van hunne plannen kon strekken, doch niet om het 
op onmogelijke manieren te gebruiken, door bijv. midden in 
Amsterdam tussclien fabrieksschoorsteenen, enz. een bleekveld 
er van te maken, zooals eeu der concurrenten gedaan heeft. 
En aangezien er betere plannen waren, welke deze over
terreinen niet gebruikt hadden, is het duidelijk dat de jury 
de anderen ter zijde legde. 

Met het oordeel der jury, dat het groote terrein te klein 
was voor een gasthuis van 60Ü zieken, kan ik mij niet 
vereenigen. 

De uitslag der prijsvraag ten eerste weerlegt dit voldoende; 
ten eerste heeft de tweede bekroonde zelfs een gebouw meer 
geplaatst op het terrein dan in het programma was 
gevraagd ; ten tweede hebben slechts twee der zeven mede
dingers de overterreinen gebruikt; een van deze laatst eu ver
zocht nog meer terrein; ten derde kan men de eischen voor 
gasthiiisbouw zoover uitstrekken, dat het niet meer doenlijk 
is gasthuizen te bouwen en nog veel minder om ze te 
onderhouden ; bijv. Hamburg, Eppendorf, heeft een terrein 
dat zevenmaal zoo groot is als het terrein der R. C. Zie
kenverpleging. Behalve dat in Amsterdam zulk een groot 
terrein niet te krijgen zou zijn, zijn de kosten van aankoop 
en bebouwing hooger en zou zulk een gasthuis aan ver
warming eu bediening in exploitatie veel te duur zijn, terwijl 
vele van de Duitsche gasthuizen, welke men nagenoeg alge
meen als de beste beschouwt (dit is echter niet mijne 
ineening), voor nog meer zieken op even groote terreinen 
gelegen zijn, getuige het ziekenhuis Am. Urban te Berlijn, 
waar op een terrein van 27000 M 2 014 zieken goed zijn 
onder dak gebracht. 

Dat de heer Ed. Cuijpers later uitgenoodigd werd, is onder 
vaklui algemeen bekend. 

Tot de stemming voor vier bouwkundigen voor de 
jury heb ik niet medegewerkt. De heeren concurrenten waren 
zoo hoffelijk mij te antwoorden, dat zij de meerderheid had
den eu het niet noodig was dat ik een stem uitbracht. 

Het le punt uit het uittreksel heb ik reeds besproken ; om
trent het 2e punt zou ik kunnen melden, dat ik onder mijne noti-
tiëu van de tweede concurrenten vergadering het navolgende 
vind : „Doctorskamers voor 300 zieken p. m. 3 met slaapkamers 
desnoods," op dat punt kon dus geen twijfel bestaan, schijn-
baar heeft de jury die bespreking niet geweten. 

Uit het geheel blijkt omtrent deze prijsvraag, dat er uog 
weinig prijsvragen ziju geweest niet zulk eeu geregelden afloop 
als deze. 

lo. moet het programma wel geheel voldaan hebben uau 
H H . concurrenten, want alle reclames, welke ze gemaakt had
den zijn toegestaan, hoewel deze, wat het technisch gedeelte 
aangaat, weinig oin het lijf hadden; in een concurrenten-ver
gadering ten mijnen huize ziju nog onbeduidende verande-
riugeii gebracht in het tarief, op verzoek van de toen 
vergenoegde concurrenten, wat echter tot de prijsvraag niets 
toe- ï.och afdeed. 

2o. is uit het rapport der Jury toch wel gebleken, dat 
deze niet lichtzinnig of bevooroordeeld is te werk gegaan. 

3o. zijn dc prijzen toegekend eu alle uitgereikt. 
4o. is het werk opgedragen aan den eerst bekroonde, wat 

in den laatsten tijd nog al eens hel tegendeel is geweest, 
getuige de prijsvraag van de Tentoonstelling Hotel- en Reis-
wezen, de Kerk te Apeldoorn en tutti quanti. 

De beweringen des schrijvers maken op mij denzelfden indruk 
als die der schaatsenrijders, wien het altijd aan de schaats 
of riem hapert. 

Tot vervolg bereid. 
A. C . BLEIJS. 

Bouwmeester. 

AMSTERDAM, 7 Maart '95. 
Naar aanleiding van het feit dat het Bestuur van A . et A . 

in deze niet het initiatief heeft willen nemen, verzoekt 
ondergeteekeude beleefd opname der volgeude regelen. * 

W A A R D E E R I N G . 
De Jury in de prijsvraag „titelvignet Bouwk. Weekblad" 

heeft tot nog toe de redenen niet openbaar gemaakt, die 
haar tot de bekende uitspraak in deze hebben geleid, m. a. w. 
er is hier nog geen juryrapport verschenen en het kan om 
meer dan écu reden zijn nut hebben, hierop de aandacht 
te vestigen. 

Wanneer een meer speciaal bouwkundig maatschappelijke 
jury als deze voor het werk dezer 45 inzenders zelfs geen 
ïnotiveering harer conclusion overheeft, en men zou, in aan
merking nemende de kalmte, waarmede in dezen staat, van 
zaken wordt berust, willen besluiten tot welke hoogte waar
deering van anderer arbeid in de maatschappij der bouw
kundigen heerschende is, men zou dan moeten komen tot 
minder aangename gevolgtrekkingen, die echter met de 
werkelijkheid, naar wij meenen, in lijnrechten strijd zouden zijn. 

Laat ons dus afwachten in de hope, dat deze Jury prak
tijken als de hier gevreesde zal overlaten aan achterhoeksche 
grootheden, Prijsvraag Sociëteit Almelo '94, en toonen zal 
te beseffen welken eerbied en welke waardeering zij schuldig is 
aan den in deze geleverden arbeid, een arbeid, die toch ten 
haren behoeve is tot stand gekomen. 

J A N STUIJT. 
* Men leze hiervoor het verslag tier vergadering. 

RlD. 

U I T P A R IJ S. 
— Voor diegenen, die uit zuiveren reislust en — daarmee 

in verband — tot het opdoen van kennis, de steden be
zoeken, onder dezen bestaat eene categorie, die 't bezien 
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Tan museums en monumenten als eerste doel van hunne 
reis beschouwen. 

Van dit standpunt uitgaande bestaat er voor de meesten, 
in Parijs iu de eerste plaats, 't Louvre, dan de Luxembourg 
en dan Cluny, of wel eerst Cluny en dan de Luxembourg; 
ik voor mij weet me te herinneren, bij mijn eerste bezoek 
aan Parijs, Cluny niet gezien te hebben ; voor 't oogenblik is 
voor inij de belangrijkheid van Cluny veel grooter dan die 
van het museum van de Luxembourg. 

Slechts weinigen spreken van het museum Guimet; 
maar dan nog dikwijls van hooren zeggen — ook zelfs 
diegenen, die zich bewonderaars van Oostersche kunst noe
men, — dal er veel moois moet zijn; ik zou bijna gaan 
twijfelen of die bewondering wel echt is. De vertaling van 
eenige regels der inleiding van eene geïllustreerde, interes
sante catalogus van 't museum Guimet kan hier als kennis-
moVinr? cl '"""" 

Het museum Guimet is gtsticlit te Lyou in 1879, door 
Emile Guimet, bij zijn terugkeer der wetenschappelijke zen
ding, die het ministerie van openbaar ouderwijs hem had 
toevertrouwd, oin de godsdiensten van het verre Oosten te 
bestudeeren. Het is overgebracht naar Parijs in 1889, als 
uitvloeisel der wetsbekrachtiging, die dezen afstand regelde, 
gedaan door den heer Guimet, waarbij deze gift opgenomen 
werd onder het aantal nationale instellingen. Het heeft ten 
doel de kennis te verspreiden der civilisaties van het Oosten 
en behulpzaam te zijn in religieuse, artistieke en ethnograhische 
studiën, door middel van gewijde beelden en voorwerpen in 
verband met godsdienst en kunstvoorwerpen, die de collection 
samenstellen; maar de geschiedenis der godsdiensten, oorspron
kelijk doel zijner stichting, blijft ziju voornaamste oogmerk. 

De heer Guimet heeft alzoo tijdens zijue wetenschappelijke 
zending, hem toevertrouwd door t gouvernement, de clou 
van 't museum voor eigen rekening bijeengebracht, eu tracht 
het nog steeds op die wijze te verrijken, voor welk doel hij 
zich tegenwoordig iu Egypte bevindt. 

Zooals uit de aanhaling der catalogus blijkt, is het hoofd
doel de stichting van een religieus-museum en meer bepaald 
op 't gebied der vroeg Oostersche godsdiensten. Brahmanis
me en Bouddhisme, de godsdiensten van voor- en achter-
Indië, China en Japan, benevens Thibet en onzen Indischen 
Archipel. 

Er is eene geheele afdeeling gewijd aan het Brahmanisme 
van voor-Indië, bestaande uit houtsnijwerken en bronzen, 
voorstellende verschillende goden en goddelijke gedachten, 
waaronder reer mooie voorstellingen der goden Civa en 
Vishnoe, en der godin der schoonheid Laks'hmi. Op de 
verschillende secten van 't Brahmanisme volgt 't Bouddhisme 
onder verschillende vormen, voorkomende in voir-eu achter-
Indië, Tonkin, Anam, China, eu eene. zeer rijke, hoogst 
belangrijke afdeeling van Japan ; deze laatste is wellicht voor 
't gebied der kunst de voornaamste, bestaande uit eene 
prachtige collectie bronzen en iu hout gesneden beelden der 
verschillende Bouddha's cn Bouddhistisehe priesters. 

Behalve dat nu het godsdienstig element de ziel uitmaakte 
van iedere groote kunstbeweging en daarom 't museum 
Guimet, van direct belang is, behalve dat, is de kennis der 
Oostersche godsdiensten van groot gewicht, omdat zij een 
on middellijken invloed uitoefende op de kunst der landen, 
waar ze werden ingevoerd ; in 't bijzonder wordt hier gedoeld 
op 't Bouddhisme en. den omkeer, die het teweegbracht bij 
zijn uitvoering in Japan, zoowel op 't gebied der schilder
en beeldhouwkunst als dat der ceramiek. 

Wat dc afdeelingen Egyptisch, Grieksch en Romeinsch 
aangaan van 't museum Guiinet, deze zijn in verhouding tot 
China en Japan van minder belang en doen hierin natuurlijk 
verre onder voor de veel oudere collectiën van 't Louvre, 
waar ze waarschijnlijk wel zullen worden overgebracht als 
zeer gewilde aanvulling, om dan met't weinige Chineesch en 
Japansch van 't Louvre van plaats te ruilen, en dit naar 

Guimet over te brengen. Uit een oogpunt van kunst en 
industrie zijn er twee galerijen gewijd aan Chineesche en 
Japausche Ceramiek, beide interessante en volledige ver
zamelingen, uitmuntend gerangschikt of chronologisch, ijf 
iedere landstreek of stad of fabriek afzonderlijk gegroepeerd. 

Op eeu oud soort Chineesch aardewerk, dateerende uit de 
dynastie der Song's (700-1279) wensch ik even de aandacht 
te vestigen, omdat 't me treffend deed denken aan Bernard 
Palissy, maar dan heel goed eu niet minder mooi, geëmail
leerd eu relief ii jour bewerkt; in eene andere, eveneens 
Chineesche afdeeling, ougeloofelijk mooie draperien, gebor
duurd met zijde, goud en zilver, afkomstig uit Chineesche 
tempels. 

In de zaal van Japansch aardewerk zijn de collectie s ge
groepeerd zooveel mogelijk iu geografische volgorde van noord 
naar zuid ; in de vitrines van Kiato missen we bijna, op 2 
of 8 exemplaren na, 't in Holland zooveel voorkomende 
„vieux Japon", het porcelein, dat de Hollanders bij scheeps
ladingen iu de X V l l e eeuw invoerden. 

Eindelijk is er in eene der bovenzalen een collectie pren
ten en kakemono's, die de meeste voorname Japausche 
teekenaars vertegenwoordigen, van af de 9e eeuw tot nu toe ; 
onder tal van vreemde en moeielijke namen ziju er vele, die toch 
reeds bekend zijn geworden of grootere bekendheid zullen 
krijgen, als Kano Masanobo, Sosen, vertegenwoordigd door 
een prachtig uitvoerige teekeuing in Oost-Indische inkt, 
niet open, zeer knap en vol leven en beweging. Dan de 
voor ons allen zeker bekende Hokou-Saï, 176U—1849, van 
hem eene geheele vitrine krabbels en aquarellen, en prente-
boeken, benevens Kahemoni's. 

Ten slotte is er eene bibliotheek, rijk 15000 deelen, met 
twee daaraan verbonden studeervertrekken, ter beschikking 
van iedereen. K . VAN LEEUWEN. 

B E B I C H T E N . 

— Het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem heeft 
van het Haarlem's Dagblad ten geschenke ontvangen eeu 
eikenhouten lambriseering uit de eerste helft der 17e eeuw. 
Dat geschenk zal worden aangebracht tegen de rechterzijde 
van de witte kamer en als grondslag dienen voor een geheel, 
dat zal worden samengesteld uit oorspronkelijke meubelen 
en huisraad uit de 17e en 18e eeuw. 

De directie vau het museum vleit zich dat dit geheel 
een waardig vervolg zal worden van de Raadzaal, die voor 
het grootste gedeelte werd samengesteld met lambriseeringen, 
schoorsteen, meubelen en huisraad uit dc 10e eeuw. 

— Te 's-Gravenhage is, bijna 65 jaren oud, overleden 
de heer Fridolin Becker, kunstschilder en hoofdleeraar aan 
de Akademie van Beeldende Kunsten. De vele lessen, die 
Becker gaf, namen bijna al zijn tijd in beslag, zoodat hem, 
vooral de laatste jaren, weinig gelegenheid overbleef, om 
zich te wijden aan de schilderkunst. 

— De Kaïn. Ztg. vermeldt den Aert de Gelder, van het 
„Mauritshuis", ter leen afgestaan door den Glasgowschen 
verzamelaar Arthur Kay. „Het stuk is geheel in Rembrandts 
stijl gehouden en de cigendommelijkheden van Aert de 
Gelder, warme belichting en groote voorliefde voor kostbare, 
hoofdzakelijk met goud doorwerkte stoffen, treden hier vooral 
in het licht. Het schilderij was reeds bij het leven des 
scheppers zeer beroemd, want door Houbraken, een tijdgenoot 
van De Gelder, wordt het in uiterst hoogdravende bewoor
dingen geroemd." 

B E N O E M I N G E N . 

— De werktuigkundige ingeneur F. J . Vaes is benoemd 
tot leeraar in de wiskunde cn het lijnteekenen aan de Hoogere 
Burgerschool te Gorinchem en tevens tot directeur der Burger
avondschool aldaar. 

DERDE J A A R G A N G N°. 11. ZATERDAG 16 MAART 1895. 

R E D A C T I E VAN ABCHITKOTVRA rr AMICITIA : 
W. K R O M H O U T C Z N . , M . DK J O N G H , JOS. T i l . .T. C U I J P E R S , 

H . E L L E N S en W. V A N B O V E N . 
Bijdragen voor het bind te adressceren nan den Heer h f .DE J O N G H , 

tfassaukade 15 te Amsterdam en alles, wal de Administratie vim 
het Genootschap betreft, aan den lieer J . C . D . Dl G A Z A R , le Secre
taris, American -Hotel te Amsterdam. 

VOORWAARDEN V A N HKT LIDMAATSCHAP. 
Het orgaan met tcchniseh gedeelte wordt wekelijks franco toege

zonden, ann alle leden van het Genootschap. ])e jaarlijksche contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden ((e Amuterdam woonachtig). . . . ƒ 1 2 . — 
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 1018e gewone Vergadering zal gehouden worden 
op Woensdag 20 Maart a. s., des avonds te 8 uur, in het 
Genootschapslokaal, Araerican-Hötel. 

A g e n d a : 

a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Keuze der ontwerpen voor de Genootschapsprijsvragen 

(1895—1896). 
e. Ballotage als gewoon lid van den heer J . W. Hoffmann, 

voorgesteld door de Heeren W . Kromhout Czn. enJ. C. D. 
di Gazar. 

d. Bijdrage en Kunstbeschouwing van den Heer Jos. Th. 
J. Cuijpers, over uden modernen R.-K. Kerkbouw der laatste 
halve eeuw in ons land". (Vervolg.) 

2o. Men wordt verzocht alles, de redactie betreffende, te 
adresseereu aan deu Heer M . DE JOXGH, Nassaukade 15, 
te Amsterdam. 

3o. De Penningmeester, de heer J . A. van der Sluijs 
Veer, brengt ter kennis, dat hij deze week zal overgaan 
tot het innen der abonnementsgelden van afl. 4—6, 5e jaar
gang (1894) van het plaatwerk „de Architect". 

4o. Heeren leden worden uitgenoodigd onderwerpen voor 
de prijsvragen (1895-1896) op tc geven aan den onderge
teekende, American-Hótel. 

5o. Als buitenleden zijn toegetreden de heeren Jhr. J . 
P. E. Hoeulft van Velsen, te 's-Gravenhage en H . J . vau 
Veen, te Beverwijk. 

Namens het Bestuur, 

De \ste Secretaris, 

J . C. D. DI GAZAB. 

F I L O S O F I E E N K U N S T . 
Door R . M A C U E L L , Londen ; 

vertaald door J . L . M . LAUWERIKS. 
Lezing gehouden in A . et A . , 9 Jan. 1895. 

Bij de behandeling van dit onderwerp, rijst natuurlijk de 
eerste vraag: „wat is kunst" P Deze vraag is echter even 
moeielijk te beantwoorden als de zooveel oudere vraag: 
„wat is waarheid ?", want als we kunst willen gaan ont
leden, bemerken we, dat we te doen hebben met eene ab
stracte idee, die het definiecren bijna onmogelijk maakt. 

Kunst moet vooral niet verward worden met hare uitings 
I vormen of manifestaties, en toch als we een dezer vormen 
of manifestaties nader willen beschouwen, stuiten we juist 
op dat nbtstracte iels, dat met den wortel van het Al ver-

! bonden is. 
Nu is het voor ons vrijwel vergeefsche moeite, over 

abtstracte dingen te redekavelen, wanneer we niet vooraf 
ons denkvermogen geoefend en geétheriseerd hebben en dat 

| wel op eene hoogte, die moeielijk te. bereiken is in onze 
: moderne samenleving; daarom vind ik bet beter om te 
• trachten uit te maken wat kunst is volgens onze hedendaag
sche begrippen. 

De uitdrukking Kunst wordt met zooveel vrijheid en 
! onachtzaamheid gebruikt, dat ze ons een prachtig voorbeeld 
oplevert voor de wijze, waarop men woorden kan gebruiken 
om zijne gedachten te verbergen. Tegenwoordig vooral is er 
een waanzin voor alles wat kunst heet; men heeft kunst-
linnenkoopers, kunstbehangers, kunstmanufacturies in alle 
soorten en overal. In onze moderne huizen is alles ar-
tistiek of hygiënisch; au fond genomen zou dat moeten be 
teekeuen goedkoop eu nutteloos. Nu kunnen we natuurlijk 
lachen om de groteske ontheiliging van een schoon woord, 

I doch het is niet zoo gemakkelijk eene uitdrukking te vinden 
om de hoogere kunstuitingen aau te duiden. 
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Het komt mij roor dat kunst is de uitdrukking van een 
ideaal; dit ideaal is verschillend naarmate het meer of minder 
tot het vrezen der dingen nadert, doch hoe laag iemands 
ideaal ook is, voor hem zal het steeds den hoogsten graad 
van schoonheid en waarheid vertegenwoordigen. 

Schoonheid schijnt eene hoedanigheid der natuur te zijn, 
waarvan de mensch zóóveel waarneemt, als zich daarvan met 
zijne ziel kan vereenigen, want s'hoonheid is geene bijzon
dere eigenschap van den aanschouwer. Vooralsnog komt het 
mij voor, dat schoonheid werkelijk een toestand der ziel is. 

De zintuigen toch nemen de trillingen op, die door de 
ziel vertaald worden in vorm, kleur, klank enz., en dan 
neemt de ziel door middel van deze hoedanigheden eene 
harmonie waar, die zij schoonheid noemt en aan het voor
werp zelf meent te bespeuren, maar die eigenlijk is het 
resultaat van harmonische overeenkomst tusschen de ziel en 
het voorwerp. Men zou misschien kunnen zeggen dat de 
schoonheid in beide is, zoowel dus in den waarnemer als 
in het waargenomene en niet in een van beide afzonderlijk. 

Deze eigenschap der kunst, dat zij namelijk is de uit
drukking van een ideaal, is zoo onafscheidelijk aan de idee 
kunst verbonden, dat zij wel als de eerste en voornaamste 
mag beschouwd worden, hoewel men er zich voor moet 
wachten de kunst zelve met hare eigenschappen te verwar
ren. Zij toch is uit zichzelve onkenbaar en kan alleen door 
middel van hare eigenschappen aan de ziel medegedeeld 
worden. 

Wij hebben zoovele scholen, die ieder voor zich beweren 
hun eigen ware kunst te hebben en die overhoop liggen 
met elke andere, die niet precies denzelfden kunstvorm hul
digt. Zij hebben allen gelijk en zijn allen noodig voor hun 
tijd en op hunne plaats, doch elke vorm of school moet 
streven, en de taak voor den artist, die zijn naam waard is, 
moet ziju, om steeds door allerlei wisselvormen voorwaarts 
te gaan en te streven naar de groote waarheid, die aan alle 
idéalen ten grondslag ligt, en die is het onbekende en 
voor ons onkenbare. 

Uit de leerstellingen der Oostersche filosofie, die tegen
woordig in het Westen begint door te dringen, kan men 
veel leeren over de samenstelling van den mensch en voor
namelijk over de tweevoudige natuur van den geest. Door 
de studie dier werken wordt het eenigszins di idelijk hoe 
het komt dat de mensch de eigenschap heeft, die hem in 
staat stelt, de idee te begrijpen der mogelijkheid van het on
denkbare Volgens die Oostersche wijsbegeerte is de lagere 
geest of het denkvermogen [geest = manas (Sanskriet)] bij de 
tegenwoordige menschen het meest ontwikkeld, en meestal 
zijn het daarvan slechts de lagere onderverdeelingen. 

Het komt mij voor dat de geest van den wetenschappelijken 
materialist de volle ontwikkeling van het lagere denkver
mogen is, dat er naar streeft zijne, voeten vnst neer te zetten 
en dit dan ook op een gezonden grondslag doet, doch welks 
oogen naar beneden gericht zijn en dat geene notitie neemt 
van de flikkeringen van het hoogere denkvermogen, die 
door den materialist worden gehouden voor verbeelding of 
voor ficties van zijn brein. 

Het artistieke denkvermogen schijnt het hoogere, aspect 
van het lagere denkvermogen te zijn, dat gretig naar deze 
zeldzame lichtflikkeringen uitziet, ze vasthoudt en er naar 
streeft ze te belichamen in den eenen of anderen vorm voor 
anderen begrijpelijk, in tegenstelling met de wetenschap, 
die niet de minste moeite doet om deze lichtflikkeringen 
af liever uitvloeisels daarvan te onderzoeken of te rang
schikken. De artist streeft er naar in het licht te leven en 
het te weerkaatsen en het, ideaal, „het schoone en het ware'' 
te ontsluieren, terwijl hij het aan de wereld overlaat haar 
voordeel te doen met hetgeen hij haar geeft. 

De wereld ontvangt die openbaring om er eene gangbare 
koopwaar van te maken. 

Een kunstwerk kan wel zoek gemaakt of vernield 

worden, maar zijn geheim is ongenaakbaar voor de ronselaars, 
die het kistje verkoopen, waarin de hoogere vonk zit, welker 
licht zij niet zien kunnen. Zij hebben oogen doch kunnen 
niet zien, de hoogere zintuigen zijn verminkt, en handel 
heeft deti invloed der kunst gedood en haar licht kan niet 
doordringen in de sombere ziel, die met geldmaken vervuld is. 
Als zoo iemand van schoonheid spreekt kan dat alleen 
beteekenen, dat hij iets gevonden heeft dat sympatethisch 
met zijne natuur uitteert en men is er niet ver af als men 
deze sympathie bestempelt met sexueelen hartstocht, die bij 
den gewonen dierlijken mensch de plaats inneemt van een 
artistiek gevoel voor harmonie. 

Ik heb gezegd dat kunst mij voorkomt te zijn : de uit
drukking van een idiaal. Kiezen wij bijv. de schilderkunst 
en nemen we daarin den meest doortastenden realist. Zoo'n 
schilder streeft er naar, om de idee uit te drukken, die hij 
zich gevormd heeft van het een of ander natuurtafereel. 
Hij kan de werkelijke natuur der dingen niet weergeven 
afgescheiden van zijne eigene opvatting of van den indruk, 
dien ze op zijne ziel maken door de zinnen, zoodat hij, 
trachtende een ideaal uit te drukken slechts zichzelven 
bedriegt, door zijn ideaal te houden voor de werkelijkheid. 
De z.g. realist is daarom het moeilijkst voor allen te ver
staan, omdat hij er niet naar streeft, een vasten vorm te 
geven aan de ideeën, die aan de overal gemanifesteerde 
natuur ten grondslag liggen, maar omdat hij een feit voor 
u plaatst en het aan u zeiven overlaat het uit te werken, 
of, indien u dat beter bevalt, den gewonen weg te volgen 
en op de knieën te vallen voor de juistheid der navolging, 
het aan anderen overlatend voor zich zeiven te zorgen. 

Bij eene allegorische schilderij wordt den aanschouwer voluit 
gezegd : dit is eene allegorie, zoek en vindt uit wat ze be-
teekeut. Vooralsnog zal men hooren klagen dat de schilde
rijen van Burne Jones zoo onnatuurlijk zijn. Het is juist 
deze vraag, wat is waarheid in de natuur, die zoo uiterst 
belangrijk is Is het de waarneming ervan door middel der 
zinnen of is het eene meer subtiele waarneming van den 
grondslag der natuur, waarvan de materieele wereld slechts 
de zinnelijke uitdrukking is. Zijn er misschien nog niet 
meer wegen om de natuur te leeren kennen, als de algemeen 
gebruikelijke? Als een artist een vreemd en onbegrijpelijk 
werk voortbrengt, zeggen wij, dat het onnatuurlijk is; was 
het misschien niet beter om te onderzoeken of hij wellicht 
een nieuwen weg gevonden heeft om dat onbekende mysterie 
van een nieuwen kant te bezien. 

De groote meester eener kunstuiting is een vertolker van 
het verborgen ideaal, dat in de gewone feiten van het 
dagelijksch leven ligt opgesloten; hij is een lichtbrenger, die 
den weg wijst tot den werkelijken aard der dingen, eeu 
ontdekker van de ziel der natuur. Hij werpt geen bedrieg
lijk licht op eenvoudige feiten, maar veeleer ligt hij den 
sluier een weinig op, en ziet een zwak schijnsel van de 
werkelijke natuur der idee, die hij stolfelijk poogt te be
lichamen door middel eener zekere rangschikking van voor
werpen of personen. 

Kunst is dus, als men mijne definitie aanneemt, de uit
drukking van een ideaal, hetwelk dc hoogst denkbare vorm 
van schoonheid zijn moet; de studie der kunst is dus het 
streven naar waarheid en dat tl aspiratie. 

In de wetenschap beteek ent streven naar waarheid kennis 
en vooruitgang, terwijl in godsdienst datzelfde streven naar 
waarheid een meer positief karakter draagt en den vorm 
vau aanbidding aanneemt omdat de waarheid symbolisch 
door God is voorgesteld. De kunstenaars, de geleerden en de 
godsdienstige^, dit zijn de drie hoofdklassen, waarin de 
mensciielijke strevers verdeeld kunnen worden; er is echter 
eene andere klasse, die ze allen tezamen vat, want de wijsgeer 
moet, zooals ik veronderstel, de eigenschnp hebben zich langs 
al deze wegen te kunnen ontwikkelen, ofschoon hij eveneens 
iu de eene of andere richting kan gestuurd worden; over. 

eenkomstig zekere wetten, die zijn bestaan beheerschen. 
Dit alles wordt voldoende toegelicht in de werken der 

Oostersche wijsgeeren, waarin gezegd wordt dat de mensch
heid verdeeld is in zeven groote klassen, die geleid worden 
door den collectieven geest dier geheele klasse van menschen; 
a o \ wordt daarin aangetoond dat eene individualiteit niet 
de klasse kan veranderen, waarin zij geplaatst is; daarom is 
het voor ons van belang te weten tot welke klasse wij 
behooren. 

Welke nu echter die klasse is, dezelfde krachten werken 
in ieder van ons op verschillende wijze, terwijl zij tevens 
op andere wijzen zijn samengevoegd. Het rad van vooruit
gang moet voor allen hetzelfde zijn, d. w. z. dat de basis 
ervan strevend zijn moet. En zoo was het bedoeld, toen ik 
beweerde dat kunst, wetenschap of godsdienst den grondslag 
van het leven moeten uitmaken voor ieder, die mensch en 
«een d<er wenscht te zijn. Daar nu echter de mensch altijd 
meer naar het eeue als naar het andere getrokken wordt, 
zoo moet hij, wil hij werkelijk rijzen, de andere wegen open 
houden, terwijl hij zich meer bepaald ontwikkelt in die 
richting, waartoe hij zich het meest getrokken voelt. 

Het zou absurd ziju van iedereen te vergen, dat hij zich 
zal bezighouden met den een of andereu tak van kunst; 
daarom zou het goed zijn dat ieder voor zich zijn best 
deed het gevoel voor kunst aan te kweeken, hetwelk de 
sleutel is der harmonie in de natuur en der plaats, die de 
mensch beslaat in die harmonie. 

(Wordt vervolgd.) 

I N G E Z O N D E N . 
PRIJSVRAAG VOOR E E N N I E U W GASTHUIS V A N 

DE ROOMSCH-KATHOLIEKE ZIEKENVER
P L E G I N G TE AMSTERDAM. 

(Vervolg van blz. 43.) 

N°. III van het uittreksel van het Jury-rapport zegt, dat 
de ontwerpers op een dwaalspoor zijn gebracht door het 
onder een rubriek noemen van besmettelijke- en huidziekten ; 
deze bemerking schijnt niet geheel juist te zijn, daar er 
toch ontwerpers waren, die dit afgescheiden behandeld 
hadden. 

Op N n . IV van het uittreksel kau ik melden, dat in 
mijne memorie van toelichting staat: 

//Volgens het programma is in iedere zaal een afgeschoten 
//gedeelte voor patiënten-kinderen. De ontwerper geeft echter 
//iu overweging om in ieder paviljoen ccn zaal voor kinderen 
//patiënten te bestemmen, wijl het aantal te herbergen zieken 

i ytocli hetzelfde zoude blijven." 
Ik hield mij aan het programma, doch gaf in de memorie 

mijne meening te kennen. 
De aanmerkingen verder omtrent het „geeu behoefte hebben 

aan een kamer bij elke ziekenzaal voor den assistent genees
heer" zijn m. i . ounoodig, daar dit alweder geen invloed had 
op den uitslag der prijsvraag en de plannen der ontwerpers 
er niet anders door zouden zijn opgelost; daargelaten ook 

I het nut van een kamer voor microscopisch onderzoek voor 
dit gasthuis, zouden nog wel een menigte andere dergelijke 
localiteiten bijgevoegd kunnen worden. 

Voor punt V zou ik het hiervoor besprokene kunnen 
herhalen. 

Verder : eene nadere omschrijving van de eischen, betref
emie de zusterswoning is gegeven, daar op de concurrenten-
vergadering besproken is, dat hiervoor beuoodigd was „een 
refter, recreatiezaal, slaapzaal (niet uit een zaal) en een spreek
kamer. De mededingende architecten waren alle Katholiek, 
j > naar men veronderstellen mag, geen vreemdelingen iu 
ucze zaak. 

Eindelijk zegt de schrijver nog, dat de steller van het 
programma overtuigd was van de onduidelijkheid der voor
schriften voor de ontwerpen gegeven. De gedeeltelijke aan
haling uit mijne memorie kan ik veronderstellen dat te goeder 
trouw is geschied, doch om schrijver te overtuigen, dat de 
steller van het programma wel degelijk niet overtuigd was 
van genoemde onduidelijkheid, zal ik de aanhaling uit mijn 
memorie in zijn geheel laten volgen : 

Systeem. 

„Ingevolge den wensch, uitgedrukt in het Progr., is het 
„paviljoen-systeem toegepast met corridors gelijkvloers, zoo-
„dauig, dat alle paviljoens eu andere gebouweu-groepen geheel 
„vrij liggen en de lucht door windspeling altijd verfrischt 
„wordt rondom en tusschen de gebouwen. 

„ Het corridor-systeem heeft de ontwerper gemeend te moe-
//ten toepassen, om reden : 

p i . Het Ziekenhuis bediend zal worden door Eerw. Zusters, 
„voor wie het des wiuters bij sneeuw, ijs, regen, wind, enz., 
„bijna onmogelijk zal zijn den dienst goed en geregeld waar 
„te nemen, zonder een heirleger van mannelijke en vrouwelijke 
„leeken-bedienden, waarvan iu het Programma niet gesproken 
„wordt, waarop de Eerw. Zusters in 't algemeen niet gesteld 
.«zijn en waardoor de kosten van exploitatie niet gering zouden 
„verhoogd worden ; 

„2. In het Programma wordt verlangd, dat de woningen 
„van den Directeur-geneesheer en den Eerw. Rector verbonden 
„zijn aan het Ziekenhuis en de kapel met overdekten gesloten 
„toegang, bereikbaar van uit het Ziekenhuis Indien de ge-
„bouwen niet onderling verbonden zijn door corridors, kunnen 
„de genoemde localiteiten niet verbonden zijn aan het Zie-
nkenhuis maar wel aan eeu gedeelte daarvan, in welk geval 
„zoude moeten aangegeven zijn in 't programma, aan welke 
„gedeelten van het Ziekenhuis genoemde gebouwen verbonden 
„moeten zijn in plaats van aan het Ziekenhuis zooals is be
schreven. 

„De ontwerper maakt echter h.h. Jury-leden attent dat 
„met weglating van de corridors in zijn plan, tusschen de 
„gebouwen, het Ziekenhuis beantwoordt aan de eischen, welke 
„door sommige hygiënisten gesteld worden aau de Ziekenhuis-
„bouw zonder corridors. 

„De corridors zijn echter alleen toegepast gelijkvloers, en 
„aan beide zijden voorzien van openslaande ramen, zoodat de 
„luchtververschiiig in ruime mate kan toegepast worden. 

„Alhoewel voor de beide stellingen met of zonder corridors 
//veel valt te zeggeu, heeft de ontwerper gemeend, met het 
„oog op de eischen van den dienst, het Programma eu de 
//oudervinding, het paviljoen-corridorsysteem te moeten toe-
„ passen." 

Is dit twijfel aan duidelijkheid ? m. i . zijn het gegronde 
redenen voor miju systeem-toepassing. 

Hiermede eindig ik mijn wederlegging en gedachtenopen-
baring betreffende de zoogenaamde geschiedenis van de prijs
vraag der R. C. Ziekenverpleging. Ik zeg geschiedenis ; 't 
is eigenlijk maar een gedeelte der geschiedenis, cr zou nog 
meer van gezegd kunnen worden. 

Het stuk maakt op mij den indruk, dat de schrijver nu 
maar absoluut wil hebben, dat het niet slagen vau de niet 
bekroonden ligt aan het Programma en toch was dit Pro
gramma met al zijn toebehooren voor allen hetzelfde en door 
alle concurrenten in de vergadering goedgekeurd. 

Architectura et Amicitia moet zich niet leencn tot 
adoration mutuelle, noch tot eenzijdigheid; daarvour staat 
zeker zijn voorzitter iu 't vervolg wel in ; maar men moet 
ook voorzichtig ziju niet het orgaan open te stellen voor 
lieden, welke het alleen gebruiken o-n hunne persoonlijke 
belangen te behartigen, hunne ontevredenheid te luchten, 
hatelijkheden te tappen, steeds af tc breken en nooit op 
te bouwen. Het laatste moet eigenlijk hoofddoel ziju van het 
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gonootschapsorgaan; het tegendeel was althans tot heden 
dikwijls waar. 

Tot de voorgenomen oprichting van den N . Architectenbond 
heb ik mijne medewerking verleend. Daargelaten of zulk een 
bond veel nuttigs zal uitwerken, zal ze toch zeker bij prijs
vragen nooit, kunnen bewerken, dat alle concurrenten den len 
prijs krijgen, ook al zijn de programma's zoo volmaakt, dat 
van iederen te verwerken spijker de afmetingen ziju opgegeven. 

Een klas aan de Rijksakademie, waar een of tweemaal per 
week onderricht wordt gegeven in het ontwerpen van ge
bouwen in burgerlijke en monumentale bouwkunst, door 
't maken van schetsen op schaal naar gegeven programma's, 
daarna in eollegie gecorrigeerd door den leeraar-architect, dit 
zou m. i . beter werken voor het welslagen van prijsvragen, 
dan eeu architectenbond. 

Of het gekibbel en geschrijf der vakgenooten, na afloop 
van prijsvragen, wel ftrli'mnd ti^f mihKnV om 

prijsvragen uit te schrijven, betwijfel ik zeer. 
Hiermede stap ik af van alle verdere geschrijf omtrent 

deze prijsvraag. 
Onder dankbetuiging voor de mij verleende plaatsruimte. 

A. C. BLEIJS. 
Bouwmeester. 

Ons voorbehoudende iu een volgend nommer eenige aan-
teekeningen te geven op het door den heer Bleijs geschrevene, 
moeten wij nu reeds onze overtuiging uitspreken, dat 
„adoratiou mutuelle" niet ons grootste zwak is (zie de 
verslagen der laatste vergaderingen) en waar de Voorzitter 
in het „vervolg" wel niet voor kan instaan, ziedaar eene 
vraag, die moeilijk in weinige woorden beantwoord kan 
worden. 

Hoogst dankbaar echter voor de welmeenende woorden 
van den geachten inzender, zullen wij gaarne de gegeven 
wenken ter harte nemen. R E D . 

B E R I C H T E N . 

— Bij ons vorig nummer werden de platte-grondteeke-
ningen gevoegd van het ziekenhuis voor de R. C. Zieken
verpleging te Amsterdam en naar aanleiding van de daartoe 
uitgeschreven prijsvraag, ingezonden door de heeren Wenne-
kers en Boerma en door den heer Arnold M . Bruniug. 

Meerdere plannen zullen binnenkort volgen. 
— Eene commissie uit de afdeeling 's Gravenhage der 

Maatschappij tot bevordering der bouwkunst heeft eeu 
rapport uitgebracht betreffende de navolgende vraag : 

„Is de maatschappelijke en finantiëele positie van den 
„bouwkundigen teekenaar (die geacht mag worden als zoo-
„danig bekwaam te zijn) evenredig aan de diensten, die hij 
„der maatschappij en den architect bewijst ? enz." 

Over dit onderwerp zal iu ons blad een eu ander 
besproken worden. 

— Maandag werd in „Pulchri Studio" de tentoonstelling 
van werken der leden geopend. Onder andereu exposeeren : 
De Bock, Blommers, Haverman, Isaiic Israels, Josselin de 
Jong, Karsen, Mesdag, Rink. In 't geheel 137 inzendingen. 

— Omtrent de poort van het eerstdaags verdwijnend 
Rasphuis aan den Heiligenweg, zegt jhr. mr. Victor de 
Stuers in J)e Nnvorscher van Maart: 

„In de Decemberaflevering toonde de heer A. J . M . Brou
wer Ancher aan, dat er aan deu Heiligenweg voor 1633 
reeds een poort stond, en vermoedt hij, dat die oude poort 
in hoofdzaak in wezen bleef, m. a. w. slechts verplaatst werd. 

Dit laatste is niet geheel juist. 
Sinds jaren heeft het mij getroffen, dat in de bestaande 

poort twee stijlen en twee perioden te herkennen ziju. De 
geheele bouw moet dagteekenen van kort, na 1633, doch 
het bas-relief met den door beesten getrokken wagen is 

kennelijk anterieur aan dat jaar; en het is duidelijk te 
zien, dat de bouwmeester der poort, de vormen daarvan heeft 
verwrongen, om dat bas-relief er in op te kunnen nemen. 
Het bas-relief is dus afkomstig van de oudere poort, en de 
bouwmeester van de latere heeft dit beeldwerk gered, door 
het in zijn nieuwe poort te pas te brengen Een ook heden 
ten dage helaas zeldzaam voorbeeld van piëteit jegens oude 
monumenten". 

— Naar aanleiding der behandeling van het Willetlegaat 
in den Amsterdamschen Raad schrijft men o. m. aan de 
N. Rott. Ct. 

„Het geval dat een collectie bijna klakkeloos door de 
autoriteiten als stedelijk museum wordt aanvaard, terwijl het 
hoofd van het gezag zelf moet verklaren, dat men nog aan 
het inventariseeren is eu hij dus over het gehalte weinig 
inlichtingen kan geven, blijft karakteristiek voor de wel wat 
al le zakelijke manier, waarop ui het algemeen door onze 
autoriteiten met musea wordt omgesprongen. Is het dan 
volstrekt onnoodig dat de stad of het rijk wete wat vleesch 
zij in de kuip hebbe, voor zij hare bijzondere sanctie ver
leent aan een publieke stichting tot eer der kunst ? Is het 
allemaal maar een geldkwestie en anders niet, en kan iedereen, 
mits hij slechts een financieelen waarborg vermag te geven, 
het door hem naar zijn particuliere liefhebberij verzamelde 
zoo maar tot stedelijke collectie laten proinoveeren ? De 
Amsterdamsche Raad schijnt te vindeu van ja, doch velen 
zullen dit eeu wel wat te onnadenkende denkwijze blijven 
achten." 

— Aan de H<m rlemsche Cl. schrijft men uit Rome, dat 
Pier Pander daar twee mooie beeldhouwwerken gereed heeft. 
„Het eene is een bronswerk, bestemd voor het Ooglijders-
gesticht te Utrecht, ter eere van wijlen prof. Donders. Het 
stelt den grooten geleerde voor in den kring zijner studenten, 
op het oogenblik, dat hij over de blindheid van een meisje 
spreekt, dat tusschen den leermeester en zijne leerlingen iu 
staat. Ietwat op den achtergrond ziet men professor Snellen. 
De gelijkenis van professor Donders is voortreffelijk en dat 
was voor den heer Pander te moeielijker, omdat hij haar 
naar photographieën had te maken en hij den overledene 
nooit had gezien. Niettemin treft het kunstwerk door zijn 
levendige voorstelling. 

„ Het andere is een bas-relief, en stelt een drietal spelende 
kinderen voor, een jongen en twee meisjes, waarvan dezen 
luisteren naar wat de jongen haar zegt. Deze groep is even 
bevallig als levendig : de gezichtsuitdrukking der drie kin
deren, die levensgroot zijn voorgesteld, is wat zij wezen 
moet: tegelijkertijd levendig en onschuldig en de groote 
lijnen vau het werk ziju natuurlijk en schoon." 

— De Deutsche Bauzeitung bespreekt in haar laatste 
nommer het programma der tentoonstelling door de „Sezcs-
sion" in Miiuchen te houden. De architectuur is zoo goed 
als uitgesloten, zooals dit ook teu onzent op tentoonstellingen 
van beeldende kunsten een gewoonte schijnt. 

— Naar men aan het Berliner Tagehlatt seint, werd in 
het „Palazzo Pitti" te Florence, een nieuwe Botticelli ontdekt. 
Het schilderij stelt voor: Pallas, een Centaur bedwingend. 

P E R S O N A L I A . 

— Naar we vernemen heeft de heer J . A. Schuurman 
ontslag aangevraagd als Directeur der Gemeente-werken te 
Amsterdam. 

— De heer J . C. Vitringa is benoemd tot ingenieur bij 
de Staatsspoorwegen in Rumenië. 

— Tot opzichter bij den Provincialen Waterstaat in Limburg, 
ter standplaats Venloo, is benoemd S. Sarolea te Maastricht. 

DERDE J A A R G A N G N°. 12 Z A T E R D A G MAART 

REDACTIK V A N ARCHITECTURA R A M I C I T I A : 
W. K R O M H O U T C Z N . , M . DE JONGH. JOS. T H . J . CUIJPERS, 

H . E L L E N S en W. V A N B O V E N . 
Bijdragen voor het blad tc adressccreu aan den Heer M. DE JOMIII, 

Nassauliade 15 tc Amsterdam cn alles, wat do Administratie van 
het Genootschap betreft, aan den Heer J . C. D. DI G A Z A R , le Secre
taris, American-Hotel te Amsterdam. 

VOORWAARDEN 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 w o o n a c h t i g ) . . . . ƒ 12 
» kunstlievende leden „ 10. 
ff buitenleden „ 7.50 

MEDEDEEL1NGEN V A N HET GENOOTSCHAP. 

lo. Als gewoon !id is aangenomen de heer J . W. Hoff
mann. 

2o. Als gewoon lid is voorgesteld de heer P. J . Pieters, 
door de heeren A. Bleijs en H . G. Jansen. 

Namens het Bestuur, 

Be \ste Secretaris, 

J . C. D. DI GAZAR. 

„ A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A " 
1018e GEWONE VERGADERING 

VAN 20 M A A R T 1895. 

De Voorzitter de heer W. Kromhout Czn , opent de Ver
gadering met de mededeeling, dat het hem onmogelijk was bij de 
vorige vergadering aanwezig te zijn. waardoor het tot een I 
einde brengen der vragen bus-zaak tot zijn spijt vertraagd is; 
hij wenscht die quaestie echter aan het einde der vergade- ' 
ring ter sprake te brengen. 

Hierna worden de notulen der vorige bijeenkomst voor
gelezen en goedgekeurd. 

Bij de bespreking der onderwerpen voor de prijsvragen 
1895-1896, werden allereerst de prijzen voor deze prijs
vragen, waaronder dit jaar een eere-prijsvraag, die nationaal 
zal zijn, vastgesteld en goedgekeurd. 

Besloteu werd voorts, dat de vragencommissie uit de vele 
ingekomen onderwerpen een tiental zal uitkiezen, en die in 
de volgende vergadering ter keuze zal overleggen. 

De heer Jos. Th. J. Cuijpers alsnu het woord verkregen 
hebbende, vervolgt zijne causerie, aangevangen in de 1016e 
vergadering, over het onderwerp : „de moderne R. K . kerk- j 
bouw der laatste halve eeuw in ons land". Spr. heeft ook 
»u weder tal van teekeningen in de vergaderzaal tentoonge- ! 
steld, die hij stuk voor stuk bespreekt, in hoofdzaak dc 

plan indeelingen behandelende en daarbij de eigenaardigheden 
eu bijzonderheden aantoonende. Ook de doorsneden en de 
meestal daarbij gevolgde propottie-stelsels met behulp van 
regelmatige driehoeken, werd door Spr. uitvoerig behandeld. 

De heer Kromhout vraagt deu Spr. hoe het komt, dat 
in Nederland de houten gewelven der kerken zoo weinig 
belangrijk zijn, terwijl daarentegen de Engelschen, b.v. bij 
de West Minster-Abby zulke fraaie houten gewelven hebben 
gemaakt, welke zoo goed het karakter van hout vertoonen. 

De heer Cuijpers maakt den heer Kromhout opmerkzaam, 
dat in ons land de meeste houten gewelven slechts aange
bracht waren daar, waar met het oog op de fundamenten 
geen steenen gewelven konden worden aangebracht; hij 
stemt ook toe dat iu Engelanti bijzonder fraaie houten kerk-
bedekkingen zijn gemaakt, doch gelooft dat de Hollanders 
boven het zien der houten dakbeschieting bij tie kerken het 
meer monumentale steenen gewelf prefereeren. 

De Voorzitter dankt den heer Cuijpers voor zijne belang
rijke causerie en spreekt de hoop uit, dat de heer Cuijpers 
van deze belangrijke verhandeling een uittreksel voor het 
blad wil geven, hetgeen door den heer Cuijpers werd 
toegezegd. 

De heer J . W. Hoffmann werd daarna geballoteerd, als 
gewoon lid aangenomen en, ter vergadering verschenen, als 
dusdanig door den Voorzitter geïnstalleerd. 

Op tie zaak-Mol terugkomende, leest de Secretaris een 
schrijven van den heer Mol voor, waarin genoemde heer 
het oordeel der Vergadering inroept over de houding van 
den Voorzitter ten zijnen opzichte. 

Na eenige besprekingen over en weer waarbij de heer 
Mol een betoog wil voorlezen, wortlt op verzoek van den 
heer C. W. Nijhoff, gesteund door de Vergadering, de ge
ïncrimineerde vraag van den heer Mol voorgelezen, waarna 
de Vergadering door applaus hare goedkeuring hecht aan 
het optreden van den Voorzitter. Op verzoek van den heer 
Mol werd dit echter in stemming gebracht en verklaarde 
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de Vergadering zich, met 23 tegen 1 stem, vóór de leiding 
van den Voorzitter. De heer Mol begreep de beteekenis 
dezer stemming, en bedankte voor zijn lidmaatschap. 

De heer Jos. Th. J . Cuijpers wenschte naar aanleiding 
zijner voordracht nog als onderwerp voor een prijsvraag op 
te geven „een R. K . Dorpskerk", opdat ook de jongeren eens 
hunne krachten op dit belangrijke vraagstuk kunnen beproe
ven, waarna de Vergadering, niets meer aan de orde zijnde, 
wordt gesloten, met de mededeeling dat als gewoon lid is 
voorgesteld de heer P. J . Pieters door de heeren A. Bleijs 
en l i . G. Jansen. 

F I L O S O F I E E N K U N S T . 
Door R. MACUEI .L , Londen ; 

vertaald door J . L . M . LAUWEUIKS. 
Lezing gehouden in A . et A . , 9 Jan. 1895. 

(Vervolg van blz. 47.) 

Hebt gij in de lente die schitterende bergen van bloesems 
gezien, vol liefelijkheid glanzend in de middagzon ? Of hebt 
gij nooit in de herfstmaand de zon zien oudergaan, gouden 
lichtsprankels om zich heen werpend, en gloeiend te midden 
der purpere schaduwen eu parelgrijze nevelen van het land
schap ? En hebt ge de schoonheid niet gevoeld en nooit 
begrepen dat schoonheid en harmonie de werkelijkheid zijn, 
ofschoon ge misschien wint dat de onderg»ande zon in 
gouden gloed teruggekaatst werd, door de gloeiende opper
vlakte voor een poel zwart slijm gesijpeld uit een varkens
stal, en de purpereu schaduwen ontstaan waren door een 
mesthoop, en de grijze nevelen vergiftige uitwasemingen 
waren van het een of ander moeras of riool ? 

Wat zal iemand zonder kunst of schoonheidsgevoel onder
gaan bij het zien van zulk een tafereel ? Het eenige wat 
voor zijn lichamelijk onderscheidingsvermogen komt is ru-
matiek, koorts, typhus enz.; arme man ! En in die bergen 
bloesem zal hij een rijken oogst van verkoopbaar fruit zien, 
god beter 't. 

Het waarnemen van schoonheid is geen middel tegen 
rumatiek, doch wij kunnen er uit leeren hoe de uederigste 
dingen in de natuur de grootste uitdrukking van schoonheid 
kunnen erlangen ; zij beslaan hunne plaats in de harmonie 
der natuur en allen weerkaatsen de stralen der machtige 
zou, die alles gelijk beschijnt. 

Kunst is de gouden sleutel, waardoor schoonheid wordt 
opgew-kt en schoonheid is de sleutel der harmonie, en har
monie toont den weg lot de eenheid, welke het punt is 
waarvan af de menschen eenmaal zullen kunnen zien op een 
nieuw gebied van hoogere evolutie. Die eeuwige evolutie, 
door de Oostersche filosophie aangenomen als de wel voor 
het heelal, die ons het bestaan doet begrijpen van schijn
bare disharmonie, misdaad en wereldsche ellende, die allen 
schijnen voort te vloeien uit onbekendheid met de werkelijke 
principen, die ons leven beheerschen. 

Wat wordt er vooral weinig van kunst begrepen ; het is 
treurig om te zien, hoe laag de algemeene opvattiug te 
dien opzichte gedaald is, eu hoe weinig men weet van de 
verhouding tusschen den mensch en de kunst. Niets gewoner 
dan dat men ze hoort voorstellen als zijude iets, dat zoo 
bijzonder geschikt is om de zorgen te verdrijven vau menschen, 
die erg met wereldsche beslommeringen geplaagd zijn, eene 
aantrekkelijkheid voor het huiselijk leven, zooals oesters op 
een;; fijne tafel eene bijzondere soort saus om de genoegens 
van het leven wat geur bij te zetteu, alsof kunst iets 
uiterlijks aan deu mensch was, iets wat men bij een artist 
zoo maar kan aftappen. 

Kunst kan niet gekocht of verkocht worden. Iemand kau 
wel eene schilderij koopcu, maar als hij deu sleutel der kunst 
niet in zich heeft, koopt hij zich daarmee alleen het voor
recht anderen een genot te onthouden, dat hijzelf niet kan 

smaken. Hij is de bevoorrechte bewaarder van een kunst
werk, en heeft zelf niet meer met kunst uit te staan dan 
een oppasser in een museum. Hij belegt zijn geld meestal 
op eene niet onvoordeelige wijze en wordt dan voor een 
kunstbeschermer aangezien door een van allen humor beroofd 
publiek, een publiek, verstompt door deu verlagendeu invloed 
van onze schoone eerbiedwaardige beschaving. 

Whistier drukte zich eens volgenderwijze uit. Geen mensch 
kan iet* voor de kunst doen, kan er iets aan toevoegen of 
er iets aan ontnemen. Kunst is. Ze is constant en wat wisselt, 
is het getal lichtbrengers of groote meesters, die de groote 
tijdperken van beschaving afbakenen en die op regelmatige 
doch schijnbaar onregelmatige tijden terug komen; zij brengen 
de groote herlevingen voort en hun glorie blijft naschitteren, 
nadat ze zijn heengegaan. 

Hoe gelukkig schijnt, dat een lichtbrenger of meester te 
zijn, die den sluier der dingen oplicht en een straal der 
waarheid ziet! Het licht breekt door en verblindt het gepeu
pel, dat graag in die richting ziet, en het begint te janken. 

Het eenige loon, dat de meester van het gepeupel te 
wachten heeft, is vervloeking. Zij, die een andereu kant 
opkijken, zien het licht weerkaatst in de oogen van een of twee 
vurige strevers naar waarheid en beginnen hen te vereeren 
alsof zij de werkelijke lichtbron zelve wareu, en maken 
daardoor dikwijls van eeu ernstig zoeker een schijnmeester, 
zooals zeker koning, die een kroon droeg van apenschedels 
en ezelsooren. 

Publieke waardeering!! Laat ons in godsnaam zorgen, dat 
niet iedereen goed van ons spreekt. 

Misschien is mijn begrip kunst in te uitgebreiden zin 
genomen, als ik ze bijv. rekenkunde eu wiskunde laat om
vatten en nog meer wijzen van uitdrukken, die even moeilijk 
als kunstuitingen erkend zullen worden. De gewone beschou
wer toch maakt een scherp onderscheid tusschen een reken
kunstig plobleem of eene wiskundige figuur en een kunst
werk. Doch als men dieper tot den grond der dingen door
dringt, wordt het trekken van een scherpe gr-nslijn moeilijker. 

De verklaring hiervan kau misschien gevonden worden 
in de filosophische geschriften uit alle tijden, die handelen 
over het onderscheid tusschen ziel en geest. Kunst komt 
uit de ziel t n daar er verschillende phasen in kunst zijn, 
zoo vindt men ook verschillende typen van ziel. De psyche 
der Grieken werd gesymboliseerd door een vlinder, die uit de 
pop komt en de vleugels opent voor de groote zon. Whistier 
had gelijk, toen hij den vlinder als zijn monogram of devies 
koos, want deze zweeft in de middeustreek en is een schakel 
tusschen hemel en aarde, evenals de Pert aan de poort van 
het paradijs uit Milton's gedicht. 

De straks aangehaalde verdeelingen zeggen ons, dat wij 
kunst in drie trappen of graden kunnen verdeelen. We heb
ben de kunst van Egypte, Indië, Assyric en vermoedelijk die 
van het verdwenen Atlantis; deze zijn allen hoofdzakelijk 
symbolisch en geestelijk en vooralsnog ontwikkelen zij den 
hoogsten graad van decoratieve schoonheid. 

Dan komt de lagere ideale kunst der Grieken, waarin de 
zinnelijke schoonheid zoo ontwikkeld is, dat zij de geestelijke 
natuur der idee overheerscht, want deze is verborgen 
onder de bekende schoone vormen, die den roem der Grieken 
uitmaken. 

De derde vorm is het modern impressionisme, die ik de 
materialistische kunstuiting zou willen noemen ; niet dat ik 
er een oogenblik aau denk de groote meesters van onzen 
tijd materialisten te noemen, maar alleen daarom, dat zij in 
vergelijking met de kunst van Griekenland of Egypte, meer 
naar het materialisme dan naar het ideale of spiritueele overhelt. 

Ik geloof dat ieder, die de overblijfselen van Egyptische 
en Assyrische kunst in het Britsch Museum te Londen be
studeert, eene gewaarwording krijgt alsof hij op aarde neder
daalt, wanneer hij daarna de Grieksche beeldengalerij door
loopt en als hij daar tijd genoeg doorbrengt oin doortrokken 

te ziju van het gevoel der schoonheid, gratie en waardigheid 
der Grieksche kuust, zal hij een tweede daling ondervinden 
bij het doorloopen der National Gallerie (Londensch schilderij
museum). Een oppervlakkig beschouwer zal dit niet aan
nemen, maar nis wij de massa's artisten beschouwen, die al 
hun talent besteden aan portretteeren, dan is dunkt mij de 
uitdrukking materialistisch niet ten onrechte toegepast. 

Door den donkeren nevel van valsch classicisme en materia
listische alledaagschheid, welke laatste nog kort geleden in 
Europa volmaakte heerschappij had, begon een licht door te 
breken, in den vorm, dien we als impressionisme kennen, het
welk echter bij zijn ontstaan andere namen droeg. Het is 
nauwelijks twintig jaren geleden sinds Mauet en zijne volgers 
de wereld deden ontstellen door hunne tafereelen naar de 
natuur van plein air van licht en leven. Wat een gejank 
was er te dien tijde te Parijs. In tien jaren tijds ie de 
invloed dier richting te bespeuren op elke schilderijententoon
stelling en wel in het werk van hen, die kort te voren ge
lachen hadden om het werk van den man, wiens genie hun 
het licht getoond had. Zola heeft dat alles verteld in zijn 
groot boek L'Oeuvres in zijn meesterlijken, krachtigen stijl, 
die een nieuwen weg in de litterarische wereld gebouwd 
heeft. Het publiek, als altijd tot juist oordeeleu ongeschikt, 
kiest uit zijne werken zekere boeken en passages, leest ze 
met zinnelijk genoegen, en heft dan de handen in deugd
zaamachtige!) afschrik ten hemel. 

De waarheid is eindelijk, na lang en luid aanroepen van 
haar naam, uit haar schuilhoek te voorschijn gekomen en 
zie, ze is haar tijd ten achter! En hare zuivere naaktheid 
ergert de sentimenteele zedelijkheid der spottende wereld 
die haar met steenen en stokken terugdrijft. Zola's boeken 
zijn dikwijls afschuwelijk, maar niet zoo verschrikkelijk als 
het leven om ons heen, indien we het tenminste willen 
bezien. Moeten we bang zijn voor de waarheid of haar in 
het aangezicht zien ? We hebben geleerd ze gevoelloos onder 
de oogen te zien, uitgezonderd dan, als we medelijden hebben 
met een ras, dat zulke verschrikkelijke dingen toelaat; we 
dienen niet te vergeteu dat wij, die met zulke toestanden 
genoegen nemen, meer verachting verdienen dan de man, 
die den sluier wegneemt en het licht laat vallen op al die 
verschrikkingen. 

(Wordt vervolgd.) 

PRIJSVRAAG VOOR E E N N I E U W GASTHUIS V A N 
DE ROOMSCH-KATHOLIEKE Z I E K E N V E R 

P L E G I N G TE AMSTERDAM. 

In antwoord op de stukken, door den heer Bleijs geschre
ven naar aanleiding onzer beweringen betreffende bovenbe
doelde prijsvraag, moeten wij vóór alles opmerken, dal het 
een algemeene regel is, ook in ons blad, dat die stukken, 
welke niet van eene onderteekeniug voorzien zijn, uitgaan 
van de Redactie. 

Het eerste stuk op den voet volgende (zie No. 10 van 
ons blad, pag. 42) lezen wij : 

• Zal dc bedoeling van den schrijver hier toch niet zijn te beweren, dat 
tte prijsvraag van de It. C. Ziekenverpleging niet goed geslaagd ia? 

O. i . is er groot verschil tusschen een //volkomen welsla
gen" en „niet goed geslaagd zijn." 

Niet volkomen goed geslaagd noemen wij deze prijsvraag, 
omdat volgens het juryrapport zelfs aan de bekroonde ont
werpen nog gebreken waar te nemen zijn, welke bezwaarlijk 
z ,jn voor de uitvoering. Het doel, om door middel van den 
prijskamp iets uitmuntends te verkrijgen, werd dus o. i . niet 
bereikt. 

™ at het vermelden der beursprijsvraag betreft, achten wij 

het van algemeene bekendheid dat het ongeschikte terrein, 
't welk de Gemeente Amsterdam voor de beurs ter beschik
king stelde, de oorzaak was, waarom de Amsterdamsche 
handel geen vrede kon nemen met het eerstbekroonde plan, 

In verband met het geschrevene sub 1 en 2 over het 
programma, moeten wij opmerken dat degene, aan wien Re
genten en Doctoren hunne opvattingen zóó juist moeten 
mededeelen, dat deze daaruit een geheel kan maken in den 
vorm van een programma, zeker in de gunstigste omtandig-
heid is om helder in te zien wat gewenscht wordt. Dat de 
indruk, door bedoelde verhouding teweeggebracht, ongunstig 
stemde is voor ons begrijpelijk ; zelfs zouden we willen be
weren dat de heer Bleijs, ter wille eener volkomen onpar
tijdigheid, deze verhouding niet had mogen dulden. 

De schrijver beroept zich hierbij op hetgeen geschiedt bij 
de Genootschaps-prijsvagen. Noch de uitgebreidheid of be
langrijkheid, noch de bedoelingen van de prijsvragen door 't 
Genootschap „Architectura et Amicitia" uitgeschreven, zijn 
echter te vergelijken met die voor de R. K . Ziekenverple
ging. Ook de Maatschappij lot bevordering der bouwkunst 
heeft jaren geleden reeds deze door ons bedoelde en 
andere bepalingen voor prijsvragen aanbevolen, waarmede in 
't onderhavige geval geen rekening werd gehouden. 

Door «onrechtvaardige handelingen van de tijde der prijs-
kampers" moet toch wel wat anders verstaan worden, dan 
uhel ontwerpen in den. geest van een of meer leden der jury;" 
als de geest van 't ontwerp maar goed is, daar komt het op 
aan. En wie mocht veronderstellen, dat „jury'eden" of wel
licht collega's in staat zouden zijn bijzondere inlichtingen aan 
dezen of genen //prijskamper" te verstrekken, of gezamelijk 
studies te maken, die doet beter zich buiten prijsvragen te 
houden. Wij allen moeten de onomkoopbaarheid van onze 
vakgenooten ten minste tegenover het publiek hoog houden. 

Dat de concurrenten onder de deskundigen minstens drie 
architecten verlangden, wie zal dit wraken ? Dit geheel over 
le laten aan hel Bestuur is wel wat te veel verlangd van de 
goedwilligheid der mededingers. Onder deskundigen kan men 
van alles verstaan, hygiënisten zoowel als architecten. Wat 
bedoelt dus de heer Bleijs met „niet te goeder trouw"? 

Be verwijzing om technische inlichtingen naar een der mededingen in 
deze, wekt, in . i . , bij doordenkende menschen, geen ongnnstigen indruk, 
integendeel hewyst het, dat hier open en rond gehandeld en niets geheim 
gehouden wordt. 

Dit is een zeer principieel verschil van meening. Wij 
betwijfelen trouwens of dit niet bij den heer Bleijs eene 
//opinion de circon9tance" is. 

De kwestie over bloedverwanten wenscben wc te laten 
rusten. Daar weten we niets van. 

liet buiten mij omgaan der concurrenten ter bespreking deter bezwaren 
getuigt niet voor hunne hoffelijkheid, daar toch zij niet wisten of ik instemde 
met het door het bestuur ras/gestelde programma. 

Men merke hierbij aan, dat het toch door den heer Bleijs 
was opgesteld, zooals wij lazen. 

"Wat de, in het door de jury uitgebrachte (en door den schrijver t/roote 
leemten genoemd), zes opgesomde fouten betreffen, vind ik deze daad van de 
jury op het gebied der prijsvragen iets nieuws. 

A l meenen concurrenten fouten in een programma te 
kunnen zien, daardoor wordt nog niet vastgesteld, dat het 
berusten bij een aangevuld programma, dit tot een zoo vol
komen mogelijk werk stempelt. Het ligt niet op den weg 
der Redactie om een oordeel over bet doen en laten der 
Jury uit te spreken, zooals de heer Bleijs dat hier meent' 
te moeten doen. Daarom wenscht zij ook niet verder in te 
gaan op bezwaren tegen haar gevoelen, welke hier boven of 
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verder nog geopperd zouden kunnen worden. De Redactie 
wenscht bovendien volstrekt niet, noch collectief, noch per
soonlijk, terug te komen op de uitspraak der Jury. 

Wat het vervolgstuk betreft, meenen wij kort te kunnen 
zijn. Slechts willen wij een zin aanhalen, die wel eenigszins 
op eene gewone phrase gelijkt, doch welke eenige ophelde
ring behoeft. 

Architectura ei Amicitia moet rich niet leenen tot adoration mutucile, 
noeh tot eenzijdigheid ; daarvoor slaat zeker zyn voorzitter in 't vervolg wel 
i n ; maar men moet ook voorzichtig zijn met het orgaan open te stellen 
voor lieden, welke het alleen gebruiken om hunne persoonlijke telangen te 
behartig, ii, hunne ontevredenheid te luchten, hatelijkheden te tappen, steeds 
af te breken ,n nooit op te ionwen. Het laatste moet eigenlek hoofddoel 
zijn van het genootschapsorgaan; het tegendeel was althans tot heden dikwijls 
waar. 

Van onderlinge opkammerij kan hier wel geen sprake zijn, 
aangezien er geen enkel werk van dezen of genen persoon 
werd aanbevolen. 

Ook de uitgave van „de Architect" kan als getuige dienen 
voor de zeer breede opvatting in de keuze der voorbeelden, 
die aanbevelenswaardig geoordeeld worden. 

Kritiek is noodzakelijk en kan als opbouwend aangemerkt 
worden, als men daarbij den weg aanwijst, waarlangs ver
betering van het gekritiseerde kan worden verkregen. 

En waar deze kritiek niet altijd vleiend kan zijn, bewijst 
dit niet den wil om den bouwmeester onaangenaam te zijn, 
maar helaas het feit, dat nog zoo weinig waarlijk schoons 
wordt vervaardigd. Niet om den architect te treffen, die iets 
middelmatigs gemaakt heeft, doch om anderen op dit middel
matige opmerkzaam te maken en voor navolging te behoeden. 

Een goede kritiek eischt een hoog standpunt, zoowel mo
reel als der zake kundig van den schrijver, maar ook van 
den lezer. 

En wie „adoreert mutuellement" ? Wie wil zich tot een
zijdigheid „leenen" ? Het is juist die eenzijdigheid, die sinds 
jaren door ons bestreden wordt! 

Wij wenschen het debat niet voort te zetten, het aan de 
lezers overlatende, welk inzicht zij zich maken van eene 
zaak, die wij nu als geëindigd willen beschouwen. 

DE REDACTIE. 

B E R I C H T E N . 

— Bij den Gemeenteraad van Amsterdam werd in de 
vorige week een adres ingediend door eenige notabelen uit 
de Muiderpoortwijk, ondersteund o. a. door de Maatschappij tot 
bevordering der bouwkunst en Arti et Amicitia, teneinde 
den raad te bewegen terug te komen op zijn besluit tot het 
wegbreken der hekopstanden vóór de Muiderpoort. 

Ook het Bestuur van het Genootschap werd aangezocht 
dit adres tc onderteekenen, hetgeen niet geschiedde op grond 
der z. i . onbeduidendheid eenerzijds, en de billijkheid ander
zijds om het moderne verkeer geen beletselen in den weg 
te leggen. 

— De minister van waterstaat, handel en nijverheid heeft 
aan den voorzitter der Tweede Kamer ter inzage voor de 
leden doen toekomen de teekeningen voor het nieuwe post
en telegraafkantoor te Amsterdam, en daarbij medegedeeld 
dat een aanneeinkantoor der pakketpost zal worden gevestigd 
in een daartoe te stichten gebouw op een terrein aan de 
Raadhuisstraat, de Spuistraat en den Singel. 

— Van 22 Mei tot 15 Juni zal te Amsterdam in het 
gebouw der „Mpij. van Bouwkunst" gehouden worden een 
tentoonstelling van bouwkunst, waarop zullen worden toege
laten ontwerpen voor gebouwen, uitgevoerd binnen de laatste 
tien jaren, of ontwerpen voor onuitgevoerde gebouwen, 
waarvan de plannen zijn vervaardigd binnen de laatste zes 
jaren, onderdeden daarvan, ontwerpen voor monumenten, 
voor voorwerpen op het gebied van kunst-industrie en deco

ratief schilderwerk, schetsen of opmetingen van oude of 
nieuwe belangrijke bouwwerken, studiën op het gebied van 
teeken , schilder- en boetseerkunst, en, zoo de plaatsruimte 
het toelaat, uitgevoerd beeldhouwwerk, en wat het hoofdbe
stuur verder ter opluistering geschikt oordeelt. 

— De Ingenieur deelt mede, dat de Minister van Water
staat besloten heeft, dat bij de nieuwe sluisdeuren te Uitlui
den proeven genomen zullen worden met electrisch gedreven 
bewegingswerktuigen; in de eerste plaats om met juistheid 
den arbeid te bepalen, die voor het openen eu sluiten der 
groote deuren noodig zal zijn. 

Wij kunnen hieraan toevoegen, dat deze proefnemingen 
zullen plaats hebben in het einde van Mei of begin Juni. 

De voorloopige inrichting zal bestaan uit een machine- en 
ketelhuis, waarin de stoomketels, dc stoomwerktuigen en de 
dynauro's tot opwekking van den stroom zullen geplaatst 
worden. Deze stroom wordt langs luchtleidingen naar twee 
electrische kaapstanders gevoerd, die met een snelheid van 
20 en 10 cM. een trekkracht van 5000 of 10,000 K G . 
uitoefenen en door middel van zware kettingen of staaldraad
kabels de deuren zullen bewegen. 

De uitkomsten der proefnemingen mogen zeker met be
langstelling te gemoet gezien worden. 

— De commissie van het Museum van Kunstnijverheid 
te Haarlem deelt ons mede, dat heden op genoemd museum 
eene tentoonstelling wordt geopend van kunstindustrieele 
ontwerpen, schetsen en teekeningen alsook keramieke pro
ducten, vervaardigd en geschildtrd door den heer A. le 
Conté, oud-leeraar der Polytechnische School te Delft. 

— Blijkens door de regeering ontvangen bericht zal in 
1895 te München gehouden worden: 

a. de jaarlijksche kunsttentoonstelling „aller Nationen" 
in het „Glaspalast", te openen op 1 Juni a s., terwijl de 
eindtermijn voor de aanmelding is gesteld op 15 April en 
de inzending van kunstwerken kan geschieden van 10 April 
tot 1 Mei. 

Voor belanghebbenden ligt een exemplaar van het gedrukte 
reglement dier tentoonstelling ter inzage bij het bestuur 
der volgende vereenigingen: Maatschappij „Arti et Amicitiae" 
te Amsterdam, het schilderkundig genootschap „Pulchri 
Studio", te 's Gravenhage, „Haagsche Kunstkring'' te 's Gra
venhage, „Maatschappij tot bevordering der bouwkunst" te 
Amsterdam en „Kunstkring" te Rotterdam ; 

b. de derde internationale kunsttentoonstelling door den 
„Verein der bildenden Kiinstler Münchens" („Sezession") in 
het gebouw in de „Prinz Regenten Si rasse", van 1 Juni 
tot einde October 1895, en door dezelfde vereeniging eene 
„Erühjahrs Ausstellung" van 15 Maart tot einde April. 

{St.-Ct.) 

P E R S O N A L I A . 

— Door den Koning der Belgen is benoemd tot ridder 
in de Leopoldsorde de heer C. T. J . Louis Rieber, die op 
de tentoonstelling te Antwerpen verleden jaar de belangen 
der Nederlandsehe architecten behartigde; verder zijn be
noemd in diezelfde orde tot Commandeur, de heer H. W . 
Mesdag eu tot ridder de heeren Dake, Breitner en F. Duchattel. 

— Den heer J . A . Schuurman is door den gemeenteraad 
Woensdag j . l . eervol ontslag verleend als Directeur der 
afdeeling publieke werken te Amsterdam. 

— Bij beschikking v. d. Minister van Binnenl. zaken is 
met ingang van 10 Maart 1895 tot buitengewoon opzichter 
bij den bouw van de archieflokalen aan het Bleyenbnrg le 
's Hage, benoemd de heer J . H . Kaulbach, thans te Haarlem. 

D E R D E J A A R G A N G N°. 13. ZATERDAG 30 MAART 1895. 

REDACTIK V A N A R C H I T E C T I R A E T AMICITIA : 
W. K R O M H O U T C Z N . , M . D E JONGH, JOS. T H . J . CUIJPERS, 

H . E L L E N S en W. V A N BOVEN. 
Bijdragen voor het blad tc adresseeren nnn den Tlecr M . D B J O N O H , 

Nassaukade 15 te Amsterdam cn alles, wat de Administratie van 
het Genootschap betreft, aan den Heer J . C . D. Dl G A Z A R , le Secre
taris, American-Hotel te 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 jaarlijksche contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonnchtig). . . . ƒ 12.— 
„ kunstlievende leden n 1 ° - — 
II buitenleden » 7.50 

W EDE DE EL1N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

lo. De 1019e gewone vergadering zal gehouden worden 
op Woensdag 3 April 1895, des avonds te 8 uur, in het 
Genootschapslokaal, American-Hotel, Leidscheplein. 

A g e n d a : 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Keuze der prijsvragen (1895-1896). 
c. Ballotage vau den heer P. J . Pieters, voorgesteld door 

de heeren A . Bleijs en H . G. Jansen. 
d. Bijdrage van den heer H . P. Berlage Nzn. Onder

werp : „Iets over Gothiek". 
e. Kunstbeschouwing. 
2o. Als buitenleden ziju toegetreden de heeren L . Soiners, 

te Oude God bij Antwerpen en Th. J . Timmer, te Haarlem. 
3o. De penningmeester, de heer J . A. van der Sluijs 

Veer, brengt ter kennis, dat hij deze week zal overgaan tot 
het innen der jaarlijksche contributie van buitenleden en 
kunstlievende leden en over het le halfjaar van gewone 
leden. 

4o. De ondergeteekende zal Zaterdag 6 April a.s., en 
daaropvolgende Zaterdageu, des avonds van 8 tot 10 uur, 
zitting houden in het Genootschapslokaal tot het afgeven 
der teekeningen van de prijsvragen: „ Woonhuis op een 
onregelmatig terreiu" en „Congresgebouw". 

5o. Het Bestuur van de Ambachtsschool aan de Wetering
schans 165 te Amsterdam, uoodigt heeren leden uit ter 
bezichtiging der Tentoonstelling van teekeningen enz. der 
Ambaeh sschool en van de Avondteekenschool voor Hand
werkslieden, op Zondag 31 Maart a. s., des middags van 
12 tot 4 uur. 

Namens het Bestuur, 

Be \sle Secretarie, 

J . C. D. DI GAZAR. 

F I L O S O F I E E N K U N S T . 
Door R. M A C H E L L , Londen; 

vertaald door J . L . M . LAUWEIUKS. 
Lezing gehouden in A . et A . , 9 Jan. 1895. 

(Vervolg en slot van Bh. 51.J 

De Oostersche filosofie leert de samengestelde natuur van 
den mensch en toont aan dat, terwijl alle principen out-
wikkeld of onontwikkeld potentieel aanwezig zijn, op dit 
oogenblik echter de hoogere hoedanigheden ineerendeels latent 
blijven. De evolutie moet deze latente krachten ontwikkelen. 
Een poging in deze richting is vóór alles het „streven naar 
een ideaal." Dat ideaal is voor ieder verschillend, bijgevolg 
hebben we voor elke type van geest een anderen kunst , 
wetenschap- of godsdienstvorm. Elk van deze vormen is de 
beste voor die zielen, welke behooreu tot dien trap van 
evolutie of klasse, waarin deze vormen voorkomen. Zoo komt 
het dat lieden van groote bekwaamheid dikwijls verzekeren, 
dat hun bijzondere vorm van uitdrukken de eenige ware is. 
Dit is nu wel zoo, maar elke graad van geestontwikkeling is als 
het ware een onderdeel van het geheele menschdom, eene af
zonderlijke noot in het koor, die op hare beurt een deel 
uitmaakt van de harmonie der natuur, en iemand, die ten 
volle overtuigd is dat zijne opvatting van de waarheid de 
eenige goede is, kan misschien goed werk levereu en dus 
zijne noot helder eu zuiver zingen, doch hij moet niet 
trachten de andere noten in het koor te overstemmen, zooals 
helaas maar al te dikwijls gebeurt, daar hij meestal niet 
genoeg doordrongen is van de wetenschap, dat hij en zijne 
school maar ceue noot uitmakeu in de groote harmonie. 

De groote mannen of artisten uit alle tijden zullen met 
dat eenvoudige feit wel bekend geweest zijn. Waar zij nu 
echter als het ware de leidende tonen leveren, van zooveel 
gewicht in hun eigen koor, zien we ze dikwijls door hunne 
navolgers voorgesteld als zijnde het geheele koor zelf. 

Deze streven er dan naar alle andere tonen te overstem 



men. Slagen ze hierin, dan breugen ze natuurlijk wanklan
ken voort. Dan staat een ander groot man op en laat zijne 
noot hooren, den leidenden toon leverende voor een ander 
koor en op rijzen de lagere geesten, vermeerderen den klank 
van dien toon met hunne wanklinkende namaaksels, en 
zoo wordt de wereld heen en weer geslingerd. De menschen 
begrijpen maar niet dat ieder zijne eigene plaats moet inne
men, geschaard om den een of anderen grooten geest, en dat, 
als al en hetzelfde gedeelte spelen in het groote orkest, het 
etl'ect noodzakelijk valsch moet zijn. 

Elk instrument of reeks van instrumenten is op een anderen 
sleutel gestemd, heeft verscheiden eigenschappen en eischt 
bijgevolg verschillend gebruik, moet zijne eigen partituur 
hebben, geregeld naar die hoedanigheden op eene wijze, dat 
er het meeste voordeel ineê te behalen is, en toch moet op 
zijne eigene plaats de volle waarde van elk speeltuig afzon
derlijk zooveel mogelijk uitkomen. 

De leider is de geest van het geheele orkest, die alleen 
dan harmonie kan voortbrengen als elk muzikant zorgvul
dig voor zich ziet naar de maat, en zich uitsluitend bezig 
houdt met zijn eigen speeltuig en niet met dat vau zijn 
buurman. De leider is toonloos zonder zijn orkest, evenals 
het orkest /onder leider hulpeloos is en enkel wanklanken 
kan doen hooren. 

De meeste menschen beschouwen de harmonie van het heelal 
als eene mythe, eene poëtische verbeelding, eene begooche
ling. Zij denken dat alles disharmonie is met hier en daar 
een stukje melodie. Ook hiermede kunnen wij de analogie 
door voeren. Wanneer bijv. bij een samengesteld orkest, wij 
onze aandacht uitsluitend op eene der instrumentale partijen 
vestigen, dan zal ons oor weinig genieten, en we nemen 
niets waar, dat ons ook maar in een opzicht kou voldoen. 
Uit pijnlijke ervaring weten we allen, welk etl'ect een orkest
lid maakt als hij zijne partij alleen speelt. Daar schijnt niet 
de minste melodie te zijn in zijne plotselinge geluidstooten 
niet lange tusschenpouzen, en nu en dan eene enkele noot, 
die hard en wanluidend klinkt zonder de andere instrumen
ten. Elk speler speelt dus als het ware een onsamenhangend 
gedeelte als we hem afzonderlijk hooren; wel kunnen soms 
een of twee medespelers een samenhangende melodie doen 
hooren, maar ze klinkt hard en mager zonder het volle 
geluid van het geheele orkest. 

Dit voorbeeld geeft vrijwel den toestand weer, van afzon
derlijke individuen of rassen of klassen van menschen. 

We kunnen deze analogie met het orkest nog verder uit
werken en daardoor zien hos volstrekt onmogelijk het voor 
een speler is, om, wanneer hij zijne partij uitvoert in het 
groote orkest, tegelijkertijd te oordeelen over het etl'ect van 
het geheel in zijne volkomenheid. Hij kan natuurlijk zijne 
plaats verlaten en naar de anderen luisteren, maar ofschoon 
hij nu de harmonie, van het geheel kan waarnemen, berooft 
hij juist daardoor het geheel van een zijner samenstellende 
deelen en verzuimt tevens zijn plicht te vervullen. 

Dit is de toestand van iemand, die de wereld verlaat om 
te genieten van het aanschouwen der natuur, en dit moeten 
we niet verwarren met de afzondering van den student, die 
zich terugtrekt om zich te bekwamen zijne p'aats goed in 
te nemen en zijne partij waardig te spelen. 

Van deze twee wegen behoef ik nauwelijks te zeggen, dat 
de door de Indische filosofie uitverkoren weg uiet die der 
zelfgenoegzame aanschouwing is al was deze van de verhe-
venste soort, doch dat ze leert de innige eenheid van het 
heelal en den student waarschuwt tegen de groote ketterij 
der afzondering. 

Sinds lang is men bezig centra's te vormen met algemeene 
broederschap in hun vaandel. 

Om dit mooie doel te bereiken dient men er in de eerste 
plaats voor te zorgen, dat er een terrein aanwezig zij, waarop 
alle tegenstrijdige eu tegengestelde elementen zich kunnen 
ontmoeten ; er moet eene gemeenschappelijke basis zijn, waarop 

zij kunnen werken. Het zoeken naar dit terrein naar deze 
basis zal ons brengen tot eene diepere studie onzer eigen 
natuur, maar als we niet diep genoeg daarin doordringen, is 
het bewijs eener gemeenschappelijke basis moeielijk te vinden. 
Om eene algemeene broederschap te vestigen moet ge kun
nen zien, waarin die vereeniging gelegen is en dat ze een 
deel moet uitmaken der samenstellende natuur, die overal en 
in alles i s ; anders is ze eene klasse en geene algemeene 
vereeniging. 

Het is volmaakt nutteloos te beweren, we zijn allen broeders, 
tenzij we er iets meer in zien dan eene sentimenteele ver
wantschap, doch de groote massa zal nimmer in staat zijn 
deze idee op zulke gronden aan te nemen. Ik geloof echter, 
dat de Indische filosofie den sleutel zal leveren om hel 
geheim te ontsluieren der theorie over de verwantschap i us-
schen de samengestelde natuur van den mensch en die van 
het heelal. Als we ons zei ven slechts voldoende konden over
tuigen van de waarheid, die voorkomt in de filosofische ge
schriften van alle tijden, n l . : dat de mensch is een heelal 
in het klein, dat door gemeenschappelijke wetten bestuurd 
wordt en dat dezelfde wetten gelden voor elk onderdeel, dan 
zullen we bespeuren dat broederschap niet alleen wenschelijk 
maar zelfs onvermijdelijk is. Het ligt slechts aan ons of we 
het wil'en erkennen en alt we het willen erkennen, in hoe
verre we dat doen en wat we er onder verstaan. 

Nogmaals moet ik er op wijzen dat de studie eeuer andere 
kunstuiting dikwijls eene goede les bevat. Laat ons ditmaal 
het tooneel als voorbeeld nemen. 

De acteurs worden bijeengeroepen en de rollen verdeeld. 
Evenzoo wordt elk mensch bij zijne geboorte van een lichaam 
voorzien. Tot zekere hoogte ziju zij gebonden aan de rol, die 
ze spelen, maar hoe zij hunne respectieve rollen spelen hangt 
geheel af van de som der ondervindingen in vorige rollen 
op het tooneel verkregen, juist zooals men van iemands 
karakter zegt, dat hel de som is zijner vorige ondervindingen. 

Nu zal een goed acteur zich nooit gaan verbeelden, dat 
hij kan spelen afgezonderd van zijne mede-acteurs of dat hij 
dj vrijheid heeft om de eenheid van het stuk over het hoofd 
te zien. Hij zal er niet naar streven om zijne rol op on
waardige wijze op den voorgrond te dringen, als bij weet 
dat het succes vau het spel afhangt van de harmonieuse 
samenwerking van allen. Hij kent de plaats en de waarde, 
die hij in de handeling moet innemen, zich richtende naar 
het eifect vau het geheel en niet naar eene oogenblikkelijkc 
zelfverheerlijking. 

Als hij de rol van een ellendeling moet spelen, doet hij dit 
met zooveel toewijding alsof hij eene rol speelde geheel met 
zijn karakter in overeenstemming en neemt het gesis der 
galerij op als een bewijs van zijn succes. Hij beschouwt zijne 
ondankbare rol niet als eene straf voor zijn slecht spel van 
voorheen, maar als eene gelegenheid om meer ondervinding 
op te doen en de reeds verworven kennis uit te breiden, 
zijn best doende om het geheel te doen slagen, evengoed als 
de acteur, die in het stuk voor goede genius speelt. Alle 
deelen zijn van belang en alle spelers hangen af van het 
werk eener schare van anderen, die niet verschijnen, doch 
wier plichtsverzuim de orde van het geheel in wanorde kan 
brengen 

Laat ons veronderstellen dat de acteur, die tijdelijk voor 
ellendeling speelt, besluit om zijn karakter wat beminnelijker 
te doen voorkomen en den moord, dien hij moet doen, niet 
begaat, wat moet er dan terecht komen van den deugdzamen 
held, die daardoor van zijne sterfscène en bijbehoorende toe
spraak beroofd wordt, welke laatste hij met volle stem moet 
uitbulderen op 't oogenblik, dat hij den ponjaard in zijn hart 
krijgt. Deugd en ondeugd zijn dus niet langer te onderscheiden 
eu het stuk heeft veel kans om uitgefloten te worden. 

Dat alles klinkt nis eene lofrede op de leer van het fata
lisme of der predestinatie, maar goed bekeken is het wat 
anders. 

De acteur nl. neemt zijne rol vrijwillig aan zoolang hij 
het noodig acht die taak op zich te nemen, en keert tot 
zijn oorspronkelijk karakter terug na eenige ondervinding te 
hebben opgedaan; zoo ook moet iedereen zich opofferen om 
ondervinding in het leven op te doen. Onze tegenwoordige 
begrippen van recht en onrecht, van deugd en ondeugd zul
len in een meer ontwikkelden toestand ons voorkomen te zijn 
vermengd met materialisme, vooral de relatieve waarde, die 
we aan sommige deugden of ondeugden toekennen. 

Het is zeker, dat in deu tegenwooidigen tijd zelfmoord 
de eenige misdaad is, die iemand met veel geld ongeschikt 
maakt om in de beste der maatschappijen te leven. 
Nu is het wel mogelijk, maar misschien een ietwat overdreven 
veronderstelling, dat in een beteren maatschappelijk en toe
stand de grootste misdaad oneer zijn zal; ik geloof echter dat 
het een beetje te ver vooruit gezien is, maar als we slechts 
eeuigszins in die richting streven is er al iets gewonnen. 
Sommige menschen schijnen kunst te beschouwen als een 
soort zinnelijk genoegen, bijgevolg is ze iets, dat zij vermij
den als een valstrik. Kunst heeft zeker hare zinnelijke zijde, 
omdat ook de mensch zijne zinnelijke zijde heeft. Zij heeft 
echter ook eene psychische, eene innerlijk geestelijke en nog 
eene andere meer verborgen zijde 

Zeker spelen de zinnen hunne rol in de beoordeeling van 
een kunstwerk, maar als nu de zinnen systematisch verstompten 
gedood zijn, zal het toch wel onmogelijk zijn om zich met 
een kunstwerk iu contact te stellen ; daardoor blijft de in
nerlijke natuur ervan hem onbekend en sluit hij zich een 
bruikbaar venster, waardoor hij eene grootere wereld kon 
waarnemen dan die, welke hij ingesloten heeft binnen de 
mentale muren, ingekrompen lot eene gevangeuis zijner ziel. 

De lagere natuur is het paard, waarop wij des daags rijden 
en iemand, die zijn paard bij het opstijgen doodt, omdat 
het koppig is, handelt bekrompen; een beter meester zal 
het met oordeel en kennis besturen, eu het africhten om 
hem door de donkere vallei te brengen, opdat hij den berg 
kunne beklimmen, die de pelgrim te voet moet afleggen. 

De studie der kunst is juist het oefenen der zinnen, 
dezelve in harmonie brengend met de natuur en op die wijze 
hun gestadigen opstand bedwingend en de ziel vrijmakend. 

Eene dame vertelde mij eens, dat zij de bewondering niet 
begreep, die men had voor hel werk van Burne-Jones Eens 
echter bevond zij zich in de college-kapel te Oxford en 
zag naar de vensters van dien meester, juist op het oogen
blik dat het orgel met volle tonen inviel. Toen scheen het 
haar of een nieuw licht door de vensters binnenstraalde, 
de hartnouie der kleuren scheen zich te vermengen met de 
harmonie der tonen en soms scheen geluid en kleur een 
te zijn. Eene verwonderlijke kalmte vervulde haar geheel 
en haar geest scheen door te dringen in eene tot hiertoe 
afgesloten ruimte, alles werd helder en het was haar alsof 
zij kende het geheim van het leven en vnn haar eigen wezen. 

Als zij mij daarvan sprak was zij geheel in de war en 
vond geen woorden om uit te drukken wat zij gevoeld had. 
Ik vertelde haar dat eeu groot artist lang gewerkt had voor hij 
deze vensters maakte ; een ander groot artist had lang gewerkt 
voor hij deze muziek voortbracht en een groot architect had 
lang gewerkt vóór dat gebouw een kunsttempel werd en nu 
kwam al hun werk zich vereenigen om de harmonie voort 
te brengen, die noodig was om die ideeën uit te drukken; 
indien dat met woorden kon gedaan worden, was hun werk 
nutteloos. Woorden zijn zoo mager en arm, behalve wanneer 
een dichter het woord neemt en een gedicht maakt, dat een 
venster wordt voor de ziel. Zou het de zin der woorden 
zijn, die grammaticaal uitgelegd het effect van zijn gedicht 
uitmaken ? Zijn het niet de rythmus, de toon, het accent 
de geheime werking van het getal, die groote meester 
der natuur, die vereenigd den lageren mensch iu harmonische 
rust brengen, zoodat de ziel kan hooren de ziel van den 
dichter. Zonder woorden. . . . 

Dit zinnelijke gedeelte der kunst is zeker gevaarlijk, want 
als de wijzer der harmonieuse balans is opgericht, staart 
de geest naar beneden, dan wordt hij gevangen in het net 
van vermaak en bedreigd met de zoete bedwelming der 
zinnen. Doch wanneer wij den tegenwoordigen maatschappe-
lijken toestand gadeslaan, dan zien we dat er niet een streven 
is naar levensgenot, maar wel een behagen scheppen in de 
goede meening van anderen, of deze valsch is of niet. 

Hoe verheffend overigens zinnelijke vermaken zijn is het 
best waar te nemen als er over kunst gesproken wordt; 
men weet dan meestal geen raad, en sommigen beginnen 
reeds heil te zien in de dronkemansvreugde van het heils
leger. Alles is relatief en evenals we nu met zeker mede
lijden neerzien op de bokkesprongen eener heils!eger-pro-
cessie, is het evengoed mogelijk dat in een hooger ontwik
kelingsstadium onze beste kunstproducten arm en triviaal 
zullen voorkomen aan onze nakomelingen. A l wat wij ver
mogen is te streven naar het licht der waarheid en voor 
de uitdrukking onzer idéalen zulke methoden te volgen 
als ons in dezen tijd voor ons doel geschikt voorkomen. 
Niet slaafs de methoden van andereu copieeren, hoe groot 
zij ook zijn mogen, want zelfs de grootste artist gebruikt 
de beste methoden om zijn eigen ideaal uit te drukken en 
iemand nu, die lager geplaatst is en deze methoden copieert, 
zonder iets te hebben wat deze wijze van expressie waard 
is, komt mij voor eene groote bespotting te zijn, zooals wij 
dan ook dikwijls zien op onze tentoonstellingen, waar de 
navolgers en aanpassers in al hun glorie schitteren. Zij zijn 
de meuschen, die de reflecties opvangen van het licht, 
ontdekt door een genie; zij maken daarom eene gangbare 
pasklaarheid, die netjes gerangschikt wordt om het publiek 
van dienst te zijn. 

Als ik nu spreek van artisten, die niets uit te drukken 
hebben, bedoel ik natuurlijk niet, dut wat men het onder
werp van een kunstwerk noemt of de vertelde geschiedenis, 
doch veeleer het ware onderwerp, dat subtiele iets, dat aan 
de taal ontsnapt en alleen iu ziju eigen kunstvorm uitge
drukt kan worden, daardoor kunst te voorschijn roept en 
het bestaan dier kunst redegevend doet zijn. 

De essentieele eenheid van het heelal is het onverander
lijk thema van filosofische geschriften. Eenheid is het stre
ven van eene groote aspiratie, eenheid om harmonie te be
reiken ; op welk gebied de strever zich bevindt, het proces 
blijft hetzelfde. Zoo ook bij de kuust. Zoek naar harmonie, 
hetzij in toon, vorm of kleur en bedenk, dat in eene harmo
nie niet alle factoren behoeven uitgedrukt te worden. Soms 
toch verkrijgt men harmonie met één vollen toon, terwijl 
de rest min of meer gedempt is. 

Waar zult ge anders de volmaking der harmonie vinden 
dan in u zeiven. De artist kan slechts aangeven, dc aanschou
wer moet in zich zeiven de elementen der harmonie zoeken 
en zóó alleen zal hij de waarde van een kunstwerk ontdekken. 

Muziek is stom zonder de ziel om haar in zich op te nemen. 
De dichter, de schilder, de beeldhouwer, werken tevergeefs 
of slechts voor zich zei ven, als de kunst in het volk dood is, 
en de kunst moet haar lief leven terugbrengen naar het rijk 
der harmonie, van waar ze door den artist geroepen was. 
En de wereld zinkt lager en lager in het stoffelijke, tenzij 
ze eene reuzen poging doet, en voortgaat hare ziel te doen 
wakker worden, overal schoonheid, liefde en harmonie vin
dend, overal aanwezig, tot nog toe onbekend, onerkend, en 
waarin niet werd geloofd. 

U I T P A l i LTS. ~ 
In 't Museum van 't Louvre is men sinds maanden 

reeds bezig met verplaatsingen, om eene betere wijze van 
rangschikking te verkrijgen in de verschillende schilderscho
len en iedere school zooveel mogelijk afzonderlijk bij elkaar 
te brengen. Voor eenigen tijd is goede wijziging gekomen 
door de Duitsche school eene aparte zaal te geven, waar 
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na zeven Holbeins, eenige Durer's, L . Cranach enz. bij 
elkaar hangen. 

Deze week is heropend de zoogenaamde zaal van „zeven 
meters", in de onmiddellijke nabijheid der Salon Carré; in 
genoemde zaal hebben belangrijke verplaatsingen, groote 
verbeteringen aangebracht, die alle lof verdienen voor de 
tegenwoordige administratie van 't Louvre. Vroeger toch hing 
't er in deze zaal, aan vroeg Italiaansche renaissance gewijd, 
vol tot aan 't plafond toe, zoodat er van de bovenste stukken 
voor eene zaal van 7 meters breed, zoo goed als niets te 
zien was; waar 3 of 4 etages schilderijen waren zijn nu 1 
of 2, en daarboven goddank niets als 't elfen muurvlak, zoo
dat alles nu goed is te zien, hetgeen reeds zeer veel is 
gewonnen. Er zijn eenige doeken uit de eerezaal in de lange 
zaal hierheen overgebracht, o.a. een wondermooie Ghirlan-
dajo een prachtig portretstuk van Bellivi eu heeft men nu 't 
genot drie groote Mantegna's naast elkaar te zien, de vierde 
eene kruisiging hangt nog heel verdwaald tusschen twee 
portretten van Rembrandt, zoodat dergelijke misplaatsingen 
nog veel te wenscben overlaten, het welbekende portret van 
Erasmus van Holbein is ook nog in de eerezaal blijven 
hangen. Behalve dat nu deze meesters, naast elkaar gehangen, 
niet juist elkander afbreken, maar 't minstens genomen toch 
zeer hinderlijk is om 't te genieten, behalve dat, begrijp ik 
nog maar altijd niet, waarom Mantegna, Rembrandt, Holbein 
enz. eene eerezaal noodig hebben, want toch eene eerezaal 
is alleen maar noodig voor 't geen niet geëerd wordt of geen 
eer waard is. Op 't oogenblik is er een groot gedeelte afge
sloten der lange galerij, als ook daar op den ingeslagen weg 
wordt voortgegaan, twijfel ik niet, of er zal wel eene bezen
ding naar de vliering verhuizen, als men tenminste voort
gaat met 't goede werk goed te laten zien. 

K . V A N L E E U W E N . 

B E R I C H T E N . 

— In het gebouw der Rijks-Academie vau Beeldende 
Kunsten te Amsterdam zal, te beginnen op Maandag 27 
Mei 1895, plaats hebben het examen, bedoeld in art. 11 
der wet van 20 Mei 1870 [Staatsblad n°. 78), gevolgd door 
een prijskamp in de schilderkunst als bedoeld in art. 12, 
lste lid, dier wet. 

De prijskamp is verdeeld in een proefkamp en een eindkamp. 
De proefkamp bestaat in : 
lo . het schetsen van twee composities naar opgegeven 

onderwerpen ter hoogte der opgerezen figuur van 25 c.M., 
waarvoor 12 uren worden toegestaan ; 

2o. het schilderen van een stand naar het naakt model 
ter hoogte der opgerezen figuur van 80 c.M., waarvoor 20 
uren worden toegestaan. 

De opgegeven onderwerpen zijn voor alle mededingers 
dezelfde. 

De eindkamp bestaat in het vervaardigen eener figuur
schilderij in olieverf naar een opgegeven onderwerp, zoodanig 
gekozen, dat daaruit blijke de bedrevenheid van de mededin
gers in het schilderen van het naakt en van drapeeringen. 

De schets daarvoor behoort ten grondslag te liggen aan 
het definitieve werk. Gedurende het ontwerpen der schets 
wordt niemand tot den mededinger toegelaten. 

De jury in den eindkamp beslist tusschen 5 en 12 October. 
De prijs bestaat in een gouden eere-penning, het accessit 

in een zilveren. Aan de bekroonden wordt een vergoediug 
voor gemaakte kosten uitgekeerd. Alle in den wedstrijd 
geleverde werken worden gedurende 8 dagen openlijk ten
toongesteld. 

Hij, die den gouden eereprijs is waardig gekeurd en blijken 
heeft gegeven van groot talent en buitengewonen aanleg kan, 
op gemotiveerde aanbeveling van de commissie van toezicht, 
door Hare Majesteit de Koningin hoogstens gedurende vier 
achtereenvolgende jaren met een jaargeld van f 1200 worden 

begunstigd, teneinde hem in de gelegenheid te stellen, zich 
in de schilderkunst te volmaken. Die ondersteuning wordt 
telkens voor een jaar verleend. 

Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naar de Staats
courant no. 69. 

— Dc Dordrechtsche Ct. meldt : 
Binnen korten tijd zullen wij wederom twee dier gevels 

zien verdwijnen, die voor vreemdelingen onze stad zoo aan
trekkelijk maken, n.1. //De Munnik" en „'s-Gravenhage" iu 
de Wijnstraat. 

De vereeniging „Oud Dordrecht" heeft ernstig in over
weging genomen te trachten //s-Gravcnhage" te redden, 
doch, daargelaten nog de vraag, waar hij weder opgesteld 
zou kunnen worden, waren de bezwaren, en vooral de gel
delijke, van zoo overwegenden aard, dat zij haar voornemen 
heeft moeten opgeven. 

— Te Leeuwarden zal, vanwege de maatschappij van 
schilder- en teekenkunst aldaar, in den foyer van het Har
monie-gebouw, een tentoonstelling worden gehouden van een 
collectie teekeningen van deu kunstschilder Gerard Muller, 
te Amsterdam. 

— Bij eenc prijsvraag voor den bouw van ccn Senatorium te San Fran
cisco hebben twee jonge dames met hare ontwerpen dc overwinning behaald, 
Miss Gannon van Bethlehem en Miss Hands van New-York. Zij hebben on
geveer twee jaar architectuur gestudeerd cn bezoeken ccn tijd lang de school 
of applied design te New-York. 

Aan dc beantwoording der genoemde prijsvraag namen een aantal architecten 
van erkende bekwaamheid uit het ganschc land deel. Dut onder die allen de beide 
dames den prijs behaalden, wekte te meer opzien, omdat Miss Gannon eerst 
17 cn Miss Hands 18 jaar oud is. De beide dames hebben ook nog bij 
andere prijsvragen medegedongen, o. a. bij die voor den bouw van een paleis 
der Katoen-Sinten, dat voor de internationale tentoonstelling tc Atlanta (Ge
orgia) bestemd is. Hare voor dit werk ingezonden ontwerpen vonden hij dc 
New-Yorksche architecten en bij de jury veel waardeering; ze werden evenwel 
niet bekroond. 

Eene andere dame, Mis» Mcrcura te Pittsburg, droeg den prijs voor dit 
bouwwerk weg. 

Mis» Gannon en Miss Hands zijn dc eerste dames van wie bouwplannen 
in de Architectural League te New-York werden tentoongesteld, en ook zijn 
zij de eerste vrouwelijke architecten, volgens wier ontwerpen een gebouw in 
die stad gemaakt wordt. (Huisvr.J 

Uit dit bericht zou men opmaken, dat die dames iets 
buitengewoons prestoeren op architectonisch gebied, — al 
zegt dit voor Amerika nog niet veel — of dat de galan
terie, gesteuud door collegiale waardeering, daar een hooger 
graad van ontwikkeling heeft bereikt. Het komt ons anders 
min of meer onverklaarbaar voor. hoe een paar meisjes na 
twee jaar studie zooveel succes kunnen hebben. 

Wij gunnen het hun van harte, maar zijn ook benieuwd 
hoe de dames-architecten de manier van uitvoering hunner 
ontwerpen zullen regelen. 

Practische ervaring kunnen ze niet hebben, dus zullen 
ze zich de medewerking van mannelijke ndsistenten, con
structeurs, teekenaars etc. moeten verzekeren en iu velerlei 
gevallen zullen zij eene hoogst eigenaardige positie innemen. 

De bezwaren, die zich in de oude wereld voor dergelijke 
bezigheden voordoen, zullen waarschijnlijk ook wel iu de 
nieuwe zich doen gelden. 

P E R S O N A L I A . 

— Voor de betrekking van hoofdopzichter bij de gemeente
werken te Leiden op een salaris van f 1600.— hebben zich 
78 sollicitanten aangemeld. 

Hieruit is de volgende voordracht opgemaakt: 
1°. D. Komen, buitengewoon hoofdopzichter bij de ge

meentewerken te Utrecht. 
2°. P. Colpa, burgeropzichter bij de Genie te Beverwijk. 
3°. A. S Docen, bouwkundige te 's Gravenhage. 
Aanvankelijk was No. 1 gesteld de heer P. van der 

Weiden, technisch ambtenaar 2e klasse bij de staatsspoor
wegen te Vlissingen, die zich echter heeft teruggetrokken 
na zijne promotic tot technisch ambtenaar lste klasse. 

R I D A O T I I V A N Attcii iTKcrrKA rr A M I C I T I A : 
W. K R O M H O U T Cm., M. DE JONGH, JOS. T i l . J . CUIJPERS, 

11. E L L E N S cn W. V A N HOVEN. 
Bijdragen voor het blad tc adressecren aan den Heer M. DE J O N K H . 

ifassaukade 15 te Amsterdam en alles, wat de Administratie van 
het Genootschap betreft, aan den Heer J . C. D. 1)1 G A Z A R , le Secre
taris, American-Hotel te Amsterdam. 

Het 
VOORWAARDEN V A » IIKT LIDMAATSCHAP. 

orgaan met technisoh gedeelte wordt wekelijks franco to 
zonden, aan alle leden van het Genootschap. Dejaarlijksche contributie 
'oor het lidmaatschap bedraagt : 

Voor gewone leden (tc Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 1 2 . — 
n kunstlievende leden * 10.— 
• buitenleden » 7.30 

M E D E D E E L 1 N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

lo. De Jury der Genootschapsprijsvragen (1S94—1895), 
bestaande uit de heeren H. P. Herlage Nzn., Jos. Tb. J . 
Cuijpers en Jonas Ingenohl, heeft aan het ontwerp onder 
het motto: / /M O.", ingezonden op de prijsvraag : //Raam in 
gebrand geschilderd glas", deu prijs toegekend. 

Als ontwerper heeft zich bekend gemaakt de Heer K. de 
Bazel te Amsterdam. 

Het Juryrapport is in dit No. opgenomen. 
2o. In het Genootschapslokaal zijn tentoongesteld een 

collectie fotografiëu van den heer H. 1'. Berlagc Nzn. en 
de platen van het plaatwerk //Compositions et dessins de 
Viollet le Due", afgestaan door den heer 1. Gosschalk. 

3o. De ondergeteekende zal Zaterdag 13 April a.s. en 
vo'gende Zaterdagen, zitting houden in het Genootschaps-
lokaal tot het afgeven der ontwerpen, ingezonden op de 
prijsvragen „Woonhuis op een onregelmatig terrein' en 
//Congresgebouw". 

4o. Als onderwerpen voor de door het Genootschap uit 
te schrijven prijsvragen (1895—1896) zijn gekozen : voor de 
Nationale eereprijsvraag //Algemeene vrije bibliotheek" (Volks-
leesinrichting) en voor de 2 overige prijsvragen „Twee ge
combineerde arbeiderswoningen" en //Titelblad voor het 
plaatwerk //dc Architect." " 

5o. Als gewoon lid is aangenomen de heer P. J . Pieters. 
60. Als gewoon lid is voorgesteld het buitenlid de heer 

A. P. Roosen, door W. Kromhout Czn en. J . C. D . di 
Gazar. 

7o. De Penningmeester, de Heer J . A. van der Sluijs Veer, 
brengt ter kennis dat hij deze week zal overgaan tot het 
innen der jaarlijksche contributie van buitenleden en kunst
lievende leden en van het lste halfjaar van gewone leden. 

Namens het Bestuur, 
De \sle Secretaris, 

J . C. D. DI GAZAH. 

„ARCHITECTURA ET AMICITIA" 
1019e GEWO.NK V K R G A D E K I M ; 

VAN 3 A P R I L 1895. 

De Voorzitter, de heer W . Kromhout Czn., opent de 
Vergadering, wa.rna de notulen worden gelezen en goedge
keurd. 

Ingekomen was het Juryrapport der Gcnootschapsprijs-
vraag : "Raam in gebrand geschilderd glas", opgemaakt door 
de Heeren H . P. Berlage Nzn., Jos. Th. .T. Cuijpers en 
Jonas Ingenohl; dit rapport werd door den Voorzitter voor
gelezen, waaruit bleek dat de prijs werd toegekend aan het 
ontwerp, ingezonden onder het motto „W. ().", waarvan zich 
als ontwerper bekend maakte de heer K . de Bazel. 

Hierna was aan de orde de keuze der Genootschapsprijs
vragen (1895-189(5). Door den Voorzitter werden de volgende 
onderwerpen, uitgekozen door de vragencommissie, voorge 
lezen: 

Nationale Eereprijsvraag : 
1°. Concertgebouw. 
2°. Monument voor Multatuli. 
3°. Algemeene vrije bibliotheek (volkslcesinrichtiug). 

2°. prijsvraag : 
1°. Twee gecombineerde arbeiderswoningen. 
2°. Stalgebouw met koetsierswonitig. 
3°. Watertoren. 

3° prijsvraag : 
1°. Titelblad voor het plaatwerk „de Architect". 
2". Hoofd voor het weekblad „Architectura". 
3°. Banier. 
Waaruit tloor stemming werden gekozen : Algemeene vrije 

bibliotheek, Twee gecombineerde arbeiderswoningen en Titel
blad „Architect". 

De heer P. J . Pieters, voorgesteld door de heeren A. Bleijs 
en H . G. Jansen, werd geballo'eerd en als gewoon lid 
aangenomen. 
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De lieer II. 1'. Berlage Nzn. verkreeg nu liet woord tot 
het houden zijner aangekondigde lezing „Iets over Gothiek." 

Spr. deelde eerstens mede het ontstaan van dezen heerlijken 
bouwstijl, die eerst ten onrechte tie Germaansche stijl werd 
genoemd, hoewel uitgemaakt is dat hij in Frankrijk te He 
de Trance (Parijs) het eerst is ontwikkeld, toen de volken 
van Seine en Loire de kluisters van het barbarisme afschudden. 

De heer Berlage schetste voorts het langzaam ontwikkelen 
van dezen stijl uit het Romannsch, hei verlaten der halfeirkel-
bogen en het toepassen van den spitsboog en beschreef zijne 
fraaie détails en zijne versiering met planten en bloemen. 

Lang stond spr. stil bij de symboliek van den Gothischen stijl, 
daarbij de overdreven symboliseering van sommige dweepers 
aanhalende, die in elk détail een symbool meenen te zien, 
om daarna de Gothiek in Frankrijk, Duitschland en Enge
land te beschouwen, en den door Duitschers in Italië onwik-
keiden Gothischen stijl. 

De hierop volgende pauze gaf den aanwezigen gelegenheid, 
de tentoongestelde kunstbeschouwing bestaande uit fotogra-
iiën van den heer 11. P. Berlage Nzn. en het plaatwerk 
//Compositions et dessins de \ iollet-le-Duc," afgestaan door 
den heer I. Gosschalk, te bezichtigen. 

Na de pauze besprak de heer Berlage uitvoerig de Gothi-
Bche kerkversieringen en meubels, in verband met den Katho
lieken eeredienst, en eindigde met de grafmonumenten en 
geörneerde zerken. 

De heer Jos. Th. J. Cuijpers zeirt den spreker dank voor 
zijne doorwrochte studie en wenscht een paar pinden, naar 
aanleiding van het gesprokene, te releveeren. Spr. merkt op 
dat de naam Gothisch oorspronkelijk een scheldnaam was, 
door de Barbaren gegeven aan den ontwikkelden Góthenstam, 
die, hoewel niet de stichter van dezen stijl, door zijne bescha
ving er den grondslag voor hebben gelegd. Ook spr. beaamt 
dat Frankrijk het geboorteland van den Gothiek en bouwstijl is, 
dat Engeland in dezen stijl veel fraais heeft geleverd en ook 
Duitschland, hoewel stijf en ernstig, in Rijnland fraaie mo
numenten heelt geleverd, die Gcrtnaanschen ernst san Fratl-
sclieu smaak paren. 

De voorzitter dankt den heer Berlage voor zijn interessante 
lezing en hoopt, dat spr. deze voor het Genootschapsorgaan 
wil afstaan, heigeen door den heer Berlage wordt toegestaan. 

Nadat nog werd medegedeeld, dat de tentoonstelling ill 
het lokaal eenige dagen ter bezichtiging zal blijven en dat 
als gewoon lid is voorgesteld de heer A. P. Roosen (thans 
buitenlid) door de heeren \V. Kromhout Czn. en J . C. D. 
di Gazar, werd de Vergadering, niets meer aau de orde zijnde, 
gesloten, onder uitnoodiging aan de aanwezigen om namen 
van plaatsen voor de aanstaande excursie op te geven, ten 
einde deze excursie in de volgende Vergadering te kunnen 
vaststellen. 

PRIJSVRAAG uitgeschreven in 1S91 ilunr het Genootschap «Archi 
tectura el Amicitia'' vuur hi-l : 

Ontwerp voor ecu gebrandschilderd1 venster, te plaatsen in 
eeno zaal voor samenkomsten van bouwkundigen, 

.1 1 li V-lt A I' I' (I R T . 

De beoordeeling «Ier ingekomen ontwerpen werd MUS gemakkelijk gemaakt* 
doordal ons twee nntwerpen van zeer verschillend gehalte waren v •gelegd* 

De teekeningen, ingezonden onder hel motto '/., getuigen wel i- «aar dat 
dc ontwerper de wijze van samenstelling vau gebrandschilderde vensters kent, 
- dal hij er naar gestreefd heeft om in eene li^uralc vonrslclling sviuholiseh 
dc bestemming van de zaal duidelijk te maken, — dat hij weet hoe de cijren-
aardige techniek van glas in lood medebrengt otn hier volkomen vakcompo-
sities le eischen. Maar de vertrouwdheid met deze eigenaardige versicrings-
wijze, noodig om eene aantrekkelijke samenstelling te scheppen, waarin 
evenwicht van vormen en lijnen, in eene boeiende klenrenharmonie door 
transparente tonen wordt opgewekt, — die vertrouwdheid zien wij niet in 
deze teekeningen. De verdeeling der kleurenmas&a's ia niet volgens eenatelael 
van mozaïekwerk gecomponeerd; dc onttrekken zijn niet voldoende bestudeerd 
mei hel ooi? op de kleine verdeeling. want de lijnen van hel lood moeten 
ook in de ensembleteekening op kleinere schaal doen zien. dat deze zware 
zwarte ontrekken een samenhangend weefsel overliet vlak zullen ui spreiden. 

l i ! ile kleine teekening moeten wij kunnen raden, dat. wanneet' hij dc 
uitvoering de glasschijven hel liehl moeten doorlaten er eene heldere, spre
kende, glanzende verschijning ontslaat, die iu vreugdevolle lonen de weldadige 
eigenschappen van het zonnelieht teruggeeft. 

liet ontwerp W. O. voldoet niet alleen aan alle technische eischen, die wij 
aan gebrandsohilderd ghts kunnen stellen : vlakcompositie, mozalekbehandeling 
der kleur, kennelijk in schoone omireklijnen, rekening houdende met den 
invloed van het doorvallend licht, waardoor de onderlinge waarde der kleuren 
afwijk' van die, welke « i j waarnemen in de opvallend verlichte 'tekening ; 
maar dit ontwerp heef; juist een geheel eigenaardig karakter gekregen, doordal 
hier zoozeer rekening is gehouden met de eigenaardigheden der techniek. 

lie keuze der symbolische figuren, die mei groote regelmaat gerangschikt 
zijn. is gelukkig Ie noemen . waar de houwkunst moet worden geïdealiseerd 
is eene monumentale groepeering der hoofdlijnen zeker noodzakelijk. Niet 
alleen door tie actie der figuren en hare attributen, maar ook door haar stand 
en tie lijnen van lichaam cn gewaden, wordt hier zeer juist dc meest rustige 
en materieel—vaste van tie beeldende kunsten voor tien geesl geroepen. 

Wij willen hierbij het Genootschap met het succes van deze prijsvraag geluk 
wensehen, want waar men le Parijs vóór twee jaren onder «le vijf ontwerpen 
voor een gedenkvenster aan Jeanne d'Arc gewijd, in de gothischekathedraal 
van Orleans te plaatsen, slechts één ontwerp ontmoette, dat in den waren 
„geest" van gebrand glas was behandeld, mogen wij het zeker een merk
waardig verschijnsel h-etcn, dat hij deze kleine prijsvraag van liet Genoot
schap, van de twee ingekomen ontwerpen, let eene onder motto VV. O blijk 
geeft van een orginee] decoratief talent, zulk Lr<ied begrip van compositie, 
— zooveel eerbied voor den grondslag der glasschilderkunst, zooals die in 
de bloeiperioden werd beoefend. 

1). leekening geel een zeer goed hceld van 't geen men door 't tranalu-
citl! glas van geschakeerd kleur kracht wenscht voort te brengen. Met „ l i ch
ten" van 'l raam is zeer goed weergegeven, cn de kleine teekening heeft 
op 't perkament een helder, Irisch voorkomen. 

lie tle'ail op ware gfto ie zal in geen onzer glasschilders—ateliers juister 
en met luier begrip worden behandeld. 

Moge «leze kleine prijskamp dienen om tie ware bestemming der glas
schilderkunst niet alteen iu hei algemeen duidelijker in het licht le stellen, 
maar tink voor tic a'eliers van glasschilderkunst, .lie in de laatste jaren in ons 
vaderland nog •airijker zijn geworden, ceue hernieuwde aanduiding zjjn, wal 
er van gebrandschilderd glas eigenlijk moet worden gevraagd, in tegenstel
ling me' lie ge ii in de meeste gevallen Helaas word voortgebrach*. Wij zijn 
eenparig van gevoelen, da*, tic prjjs moot worden toegekend aan 't ontwerp, 
nocn. W . O. ~ 3. P. nr.lil AGE N Z N . 

Amsterdam, Maart 1893. .JONAS INGENOIII,. 
JOSEPH T H . ,i. C U I J P B R , 

JAPANSCMI*; KVNST. 
Hei is niet le verwonderen dat, wanneer er over Japausche 

kunst wordt gesproken, men daarbij terstond denkt aan 
prentkunst en de daarmede nauw verwante ornamentiek, toe
gepast op ceramiek, lakwerk, geweven- en geborduurde 
stollen enz., daar de/.e toch meest voorkomt op voorwerpen 
van kleineren omvang en derhalve ill de eerste plaats tot 
ons komt van 't verre tijk der „Opkomende Zon'*. 

Japnnsche beeldhouwkunst is minder algemeen bekend, 
of strekt zich meestal ook niet verder uit dan tot voor
werpen van ceramiek, kleinere bronzen, meest étagère 
voorwerpen, terwijl architectuur min of meer behoort tot tie 
onbekendheid ; het laatste, om de onbekendheid alleen zou 
zeker 't meest belangrijk en tevens hierom eene gegronde 
reden lol studie zijn, terwijl bovendien de tempel in de 
Japausche kunst-eenheid wel 't hoofdelement is ; toch zou ik 
me hieraan voorloopig liever niet wagen, bij gebrek van er zelf 
iets van gezien tc hebbel., en waarvoor dan toch minstens 
goede repro'luctie's zouden noodig zijn bij de beschrijving. 

Eene studie over Japausche beeldhouwkunst is, wat dat 
aangaat, heler onder ons bereik, daar we iu Europa uit
muntende collecties bezitten. Alvorens hierover tc beginnen 
dient 't volgende vooraf te gaan betreffende de tegenwoor
dige bevolking. 

De anthropoloog beweert dat het hedendaagsche Japan 
door drie, duidelijk van elkander te onderscheiden typen 
wordt bevolkt : lo. tie Aïnos op 't eiland Yeso en de nog 
noordelijker groep der Korilen ; 2o. de plattelandbewoners, 
met roode gelaatskleur en geelachtige huid; 3o. het type 
van 't aristocratisch gedeelte der bevolking en edelen. De 
Aïnos worden beschreven als de oorspronkelijke bewoners 
van den geheelen Japanschen Archipel, vertoonende veel ethno-
gralisehc overeenkomst niet de noordelijke volken van Europa 
en Azië, lange baarden, blonde haren, benevens denzelfden 
blik en stand der bogen. De plattelandbewoners hebben alle 
overeenkomst niet de Mongoolsche stammen en zijn zeer 
waarschijnlijk van 't Westen gekomen. Kiousiou is onmid
dellijk door kleine eilanden met Oost-China of liever met 
Correa verbonden. Het derde ras, der edelen, met ovaal ge
zicht, hoog voorhoofd, kleinen mond en blankere huid — 

het is juist dit type, dat bijna uitsluitend als model is ge-
kozen door de artisten (onnoodig er bij te voegen waarom) 
li,- hunne gr.icieusc eigenschappen liefst nog sterk over
dreven hebben — wordt beschouwd als een overwinnend volk, 
gekomen van 't Zuid-Westen, verdringende de Aïnos naar 
'1 Noorden ; dit type heeft 't meest overeenkomst met de 
Polyneesische volkeren der Stille Zuidzee-eilanden van 
waar ze ziju gekomen door middel der groote stroomen 
der Stille Zuidzee, die de zuidelijke eilanden vau Japan be
spoelen en als eerste natuurlijk middel voor scheepvaart 
wordt aangemerkt; doch evenzeer over de herkomst der Aïnos 
als over die der overwinnaars bestaat, doordien er geen 
duidelijke stoffelijke bewijzen of geschriften tot nu toe 
hieromtrent zijn ontdekt, verschil van denkbeelden, 

Elisée Reclus, in zijn „Nouvelle Géographie universale" 
ze"t: „Het is zeker, dat. de equator-stroom tier Stille Zuid
zee en de Kouro-Sivo verscheidene keeren verdwaalde schepen 
hebben kunnen medevoeren en op deze wijze is 't mogelijk, 
dat Japan bevolkt is geworden door de Stille Zuidzee eilan
ders ; evenwel geen enkel historisch geschrift vermeldt der
gelijke volbrachte reizen vóór de komst der Europeesche 
schepen." Deze laatste stam van ovetheerschers, heeft ons 
de eerste sporen van industrie cn kunst in hare meest pri 
mitieve ontwikkeling nagelaten, en waar tot nu toe. sprake 
kan ziju va i Japansche kunst zou men niet e rder kunnen 
beginnen dan met het bespreken der voorwerpen, gevonden in 
en om de grafheuvels der hoofden van dezen stam. aange 
trollen in de omstreken van Jedo (of Tokio). Evenals o.er alles 
wat de oude geschiedenis van China en Japan betreft, be
staan hierover ook weer verschillende zienswijzen ; eene 
opinie, die ook door verschillende archeologen wordt gedeeld, 
is ine persoonlijk door den zeer bereidwilligen heer de. Mi l -
lotié (conservator en directeur van t museum Guimet) 
hieromtrent medegedeeld : „Genoemde grafheuvels zijn graven 
van vorstelijke personen van den stam deroverheerschers en 
dateeren vau kort vóór onze tijdrekening. Aanvankelijk was 
't de gewoonte, bij 't overlijden van een vorst, dat zijne be
dienden en paarden, honden en andere beesten uit zijne 
omgeving, levend mede werden begraven ; hierin is veran
dering gekomen en bovengenoemde levende slachtoffers 
werden vervangen door beelden van gebakken aarde." Van
daar dat. deze eerste producten van beeldhouwkunst het stre
ven verraden om menschelijke liguren na te bootsen, en ook 
diervormen, voor ons oog zeer ongeproportioneerd cn hoogst 
primitief er uitziende; de vazen en urnen, op dezelfde 
.plaatsen gevonden, gevuld met slagtanden en kostbare stee
nen, hebben volkomen zuivere vormen. 

De oudste godsdienst der Japanners, het Sintoïsmc, is van 
een zeer eenvoudig karakter ; de goden bevinden zich uit
sluitend in den vorm van geesten (Kami) in de natuur en alle 
praal of beeldendienst is volstrekt in den tempel verboden, terwijl 
de tempel zelf zonder eenig bee dhouw- of schilderwerk is 
gebouwd iu ruw hout ; daarbij komt nog, dat alle vijf-en-
twintig jaar de tempel met al zijn toebehooren, tot aan den 
grond toe werd afgebrand, en op dezelfde plaats werd her
bouwd, zoodat voor 't gebied der kunst hierover heel 
weinig vat te spreken. 

Het tijdstip, waarop eigenlijk sprake kan zijn van beeldhouw
kunst, 't zij in hout, brons of ander materiaal, dateert van af de 
invoering van 't Bouddhisme, en meer bepaald van af de Vide 
eeuw onzer tijdrekening. Wel was 't reeds op 't einde der 
lilde eeuw, dat. de keizerin Zingou Kó-gn Correa veroverde 
eu de eerste Bouddhistische priesters Vani en Atshi van 
genoemd schiereiland de nieuwe leer naar Japan overbrach
ten, waarbij vermeld wordt, dat zij wevers, smeden en vele 
stoffen medenamen ; toch kan nien niet eerder dan in de Vide 
eeuw een duidelijk waarneembaren invloed bespeuren ; in de 
\ 1de eeuw werd ook 't Chineesche schrift en de kunst van 't 
oronsgieten naar Japan overgebracht. 

De beste specimen van dit tijdvak worden nog heden 

bewaard in de tempels te Nara, destijds de keizer
lijke hoofdstad, en ofschoon ze hier als ware reliquiën 
worden bewaard om hun ouderdom en historische merk
waardigheden, waaraan de Japanners zeer zijn gehecht, zijn 
er toch eenige voorwerpen voor fabelachtige prijzen naar 
Europa overgebracht. Hetgeen als oudste voorwerp wordt 
beschouwd is een in hout gesneden portret van een prins, 
hetgeen nu nog te Nara wordt bewaard; vervolgens maskers 
en bronzen beelden, 't Museum Guimet bezit een terra cotta 
beeldje van dit tijdvak, ongeveer 20 a 30 cM. hoog, voor
stellende een zingenden priester, gezeten op oostersche wijze, 
beencn gekruisd, hetgeen een hoogst artistiek uiterlijk 
heeft, voor ons wellicht een beetje caricatuur otn den onmo
gelijk wijd geopeiiden mond; overigens om zijne schetsachtige 
hoedanigheden en zijn oaricatuur cachet, doet 't ons denken 
aan een modernen Daumier. Dit kostbaar reliquie, afkomstig 
uit den tempel Hokö-dji te Nara, werd door den heer Guimet 
tijdens zijne reis in '76 aangekocht voor niet minder dan 
30.000 francs. 

.Dat de kunst van dien tijd ons gerust kan stellen, over 
't denkbeeld — zeer dikwijls beweerd, of minstens gedacht 
— dat de Japanners slechts artistieke knutselaars zijn, blijkt 
uit 't volgende : in 739 werd er op last van den keizer 
een Bouddhabeeld gegote . waarvoor eene collecte werd 
gehouden door t geheele land : toen 't beeld gegoten was, 
werd 't stuksgewijs naar Nara overgebracht ; daarna werd 
er een tempel voor gebouwd — do tempel van den Daï-
Boutsou of Grooten Bouddha. Dit beeld, waarvan gezegd 
wordt, het grootste brons te zijn dat er op tie wereld bestaat 
is bijna geheel in zijn oorspronkelijken staat gebleven Gezeten 
op de bloemkroon eener lotus, zijn hoofd omkranst door een 
nimbus, bedraagt de hoogte van de basis der bloem tot den 
top van den nimbus zes-en-twintig meter, de figuur alleen zou 
staande twee-en-veertig nieter bedragen, het hoofd is zes meier 
hoog, de borst heelt zeven nieter dikte, de middelvingers 
zijn twee meter, de lotus heeft 56 bloembladeren ieder 3.5 
hoog, 2 M. breed. Een dergelijke Daï-Boutsou, van ongeveer 
dezelfde afmetingen bestaat er le Kaniakoura ; een Bouddha
beeld gezeten in dezelfde houding als deze laatste, ofschoon 
van kleinere afmeting, is er in 't museum Guimet. 

Behalve de zooeven vermelde kunstwerken, bestaat er een 
ander specimen van dit tijdvak te Kioto, in den tempel 
van Too-tlji, der Bouddhistische secte „Singon". Deze tempel, 
als een Bouddhistisch Pantheon, bevat eene volledige beel
dengroep, voorstellende de verschillende Bouddha Incarnaties 
dezer secte, en werd vervaardigd door den priester Koó-
Boó-Daï-Shi, stichter dei secte Singon. Van deze volledige 
samenstelling, „Mandara" geheeten, bestaande uit 24 beelden, 
bezit 't museum Guimet eene reproductie op ware grootte, 
uitgevoerd in hout door Yaraamoto, onder toezicht van een 
opperpriester. De Madara symbol seert 't heelal in den vorm 
der verschillende transformaties van Bouddha ; bel geheel 
bestaat uit drie groepen ; de midden- of hoofdgroep bevat, 
negen beelden, geheel verguld, behalve ' l haar, gestyleerd 
in regelmatige kleine krullen en ultramarijn van kleur. De 
middenfiguur dezer groep, Daï-Niti-Nio-Raï, de hoogste eu 
eeuwige Bouddha, is gezeten, op Oostersche wijze, met ge
kruiste beenen op de kroon eener lotus Een rijk bewerkt 
Aureool omgeeft de geheele figuur als achtergrond; de acht 
hem omringende liguren persouifieeren zijne deugden en 
macht en zijn van kleinere afmeting en eveneens, doch tets 
lager, gezeten op bloemkronen van den lotus, zonder aureoolen 
zijn de hoofden genimbeerd en gedekt met kostbare kronen 
in den vorm der tiara; in de handen tonnen ze voorwer
pen, attributen overeenkomstig hunne bestemmingen. De 
groep links bestaande uit 5 liguren kleiner dan de midden
groep, zijn gezeten in dezelfde houding als de vorigen. Het 
zijn de transformaties der middengroep en stellen voor de in
carnaties van deugden, die kunnen leiden door 't goede tbl 't 
goede. Zij vormen een contrast mot de derde groep, rechts der 
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hoofdgroep, eveneens transformaties dezer laatste doch voor
gesteld in deu vorm van booze geetsen, ,/Teinbou of Mio ó", 
dienende om door vrees en kastijding te leiden tot 't goede. 
De middenfiguur dezer groep, gezeten op een rots (stand
vastigheid) draagt in de rechterhand een lang zwaard, inde 
linker eeu touw, de ongedrapeerde romp is donkerblauw 
gekleurd, waarop 't lango sluike hoofdhaar neerhangt; achter 
dc geheele figuur is een soort van aureool van hard roode vlam
men met gouden randen,hetwelk medewerkt om den gefronsden 
kwaden kop, waarvan de nijdige mond twee witte hoektan
den laat zien, nog grimmiger te laten uitkomen; de vier 
hem omringende figuren zijn ten voeten uit voorgesteld, 
staande op rotsen of symbolische dieren, de voorste figuur 
vertrappende onder ziju stampende voeten een man en vrouw 
van slecht levensgedrag. Allen zijn ze voorgesteld met 4, 6 
of 8 armen, waarvan de handen zijn gewapend met zwaard, 
speer, pijl en boog en andere schrikverwekkende dreigmid
delen. Deze vier omriugeude figuren met donkerblauw ge
kleurde naakte rompen zijn genimbeerd met radvormige 
nimbussen, voorzien van gouden spaken, groene wielen en 
omgeven door roode vlammen. De vier hoeken der Mandara 
worden ingenomen door vier figuren, respectievelijk voorge
steld in rood, blauw, groen en vleeschkleur, als dc vier 
bewakers des hemels tegen kwade invloeden der booze geesten. 
Ze zijn gekleed iu wapenrustingen, beschut door helmen en 
voorzien van lausen; onder hunne voeten houden ze kwade 
geesten in bedwang, voorgesteld in den vorm van fantas
tische en wanstaltige kruipende diervormen. 

[Wordt vervolgd.) 

B E R I C H T E N . 

— Ware het bericht, dat Woensdag aau de Ceintuur
baan te Amsterdam twee in aanbouw zijnde huizen instortten, 
niet zóó uiterst bedroevend, omdat ook hier weer menschen-
leveus op 't spel hadden kunnen staan, wij zouden kunnen 
jubelen dat twee huizeu zelf protest aanteekeuden tegen 
den ellendigen revolutierommel der zoogenaamde „nieuwe 
pijp," die geen beter lot verdiende. 

De „Telegraaf" schrijft naar aanleiding daarvan het vol
gende : ,/Oeen storm of censklapsche windvlaag zelfs, geen 
gasontploffing, geen aardbeving, ja zelfs is er, zoover men 
kan nagaan, geen dronkenman, die zijn draai wat kort nam, 
bij ongeluk tegen aan geloopen. 

Maar de stedelijke bouwopzichters ontkenden, dat de 
huizen slecht gebouwd waren. Ze meenden, dat zoo iets 
altijd gebeuren kon en volstrekt niet tegen de manier van 
bouwen pleitte. „IVr zit haast geen kalk op de steenen," 
zeiden de omstanders, maar de bouwopzichters vonden het 
heel natuurlijk, dat de kalk er afgevallen was bij den smak, 
dien de steenen gedaan hadden. 

De wethouder van openbare werken Surrurier kwam op 
het terrein. Hij bezichtigde de verwoesting nauwkeurig 
onder geleide der stedelijke bouwopzichters." 

Dit laatste doet eenigszins denken aan de tirade uit het 
architectonische blijspel //de ' Prijsvraag", waarin Bram, de 
bode van hel stadhuis 

„als eerste autoriteit, 
,/Kreis komt kijkeu, wie of er onder leit. 

— Op verzoek vau het kerkbestuur der gereformeerde 
kerk te Bloemeudaal, kwam dezer dagen te Haarlem een 
commissie bijeen, bestaande uit de heeren jhr. B. W. E. 
van Riemsdijk, onder-directeur van bet Ned. Museum voor 
geschiedenis en kunst; mr. A . J . Enschede, archivaris der 
gemeente Haarlem; en C. J . Gonnet, rijks-archivaris vau 
Noord-Holland, om proeven van beschilderd glas te beoor-
deelen voor de restauratie der Bloemendaalsche kerk. De 
oude vensters, die gedeeltelijk bewnard zijn gebleven, bevin
den zich voor een deel in het Raadhuis tc Haarlem, het 

museum van kunstnijverheid aldaar, eu op het slot Heeswijk 
bij 's-Hertogeubosch. 

Zonder veel discussie keurde de commissie het proefwerk 
der firma Van Diessen en Kerrebijn tc Haarlem goed. Deze 
firma ontving dan ook dc opdracht, alle geschilderde vensters, 
die zich in de Groote of Sint Bavokerk te Haarlem be
vinden, tc restaureeren eu bij te werken. Ook werd haar 
opgedragen het restaureeren en nieuw bijmaken van het 
groote geschilderde venster in de Luthersche kerk te Zaan
dam, dateerend van 1702. 

— Het stedelijk museum te Leiden zal door aankoop 
verrijkt worden met een zeer uitvoerig gepenseeld //Stil
leven" (Vanitas) van den schilder Collier, die in 1673 lid 
was van het Leidsche Schildersgilde. 

— De gemeenteraad van Brielle heeft besloten, het toe
zicht op der restauratic van den grooten toren (der St. Ca-
tharinakerk) op te drageu aau den architect-ingenieur Joseph 
Th. J . Cuijpers tc Amsterdam en tevens een commissie vau 
toezicht voor dat werk benoemd, bestaande uit de heeren 
Roozeboom, Joh. Been, A. Hermans en M . L . Veenenbos. 
Van rijkswege zal hieraan een vijfde lid worden toegevoegd. 

— Naar wij vernemen, hebben de heeren J . A. van der 
Kloes, leeraar aan de Polytechnische school te Delft en W. 
de Boeme, gep. majoor der genie O.-I. leger, de taak op 
zich genomen een handboek voor het bouwen in Overzeesche 
gewesten samen te stellen, welk werk bij den uitgever P. 
Gouda Quint le Arnhem het licht zal zien. 

Met belangstelling zien wij deze uitgave tegemoet en het 
is geen ijdele klank wanneer we hier den geijkten term ge
bruiken, dat zij in eene sedert lang bestaande behoefte kan 
voorzien. Moge het beloofde werk daarom aan de verwachting 
van velen voldoen. 

— De daartoe indertijd benoemde commissie heeft den Raad 
eindelijk eenige inededeelingen doen toekomen omtrent de 
onderzoekingen van den Burchtheuvel te Leiden. 

Op de geschiedenis van dit belangrijke plekje gronds, zoo 
erkent de commissie, is door dit onderzoek niet veel licht 
gevallen, zoodat haar langdurig stilzwijgen der wetenschap 
wel geen nadeel zal hebben berokkend. 

Het onderzoek werd aangevangen met het graven binnen 
de ringmuren van een put ter diepte van ongeveer 14 Meter, 
terwijl het onderzoek werd voortgezet door het graven op 
ongeveer 6 M . diepte, ter lengte van 9 M. , gaande in 
noordwestelijke richting van een tunnel, evenwijdig aan deu 
zijwand der groote ontgraving. 

Hierop volgt in bet rapport eene uitvoerige beschrijving, 
door de vereischte situatie-teekeningen toegelicht van de 
verschillende aardlagen, en verdere geologische ontdekkingen 
op verschillende diepten, bij de ontgraving in put en tunnel 
aangetroffen. 

De uitkomsten van het onderzoek, aldus vervolgt de com
missie, zijn zeker niet zoo overvloedig als zij gehoopt had 
en het totale gemis aan overblijfselen van vaatwerk, gereed
schappen of wapenen, maken het uiterst inoeielijk iets te 
bepalen omtrent den tijd, waarin de burchtheuvel is opge
worpen en bewoond. 

— Het weekblad De Portefeuille heeft zich van heden 
af opgelost in het geïllustreerd weekblad J)e Kunstwereld, 
terwijl de Heer Taco H. de Beer eveneens als vast mede
werker aan Be Kunstwereld is overgegaan. 

P E R S O N A L I A . 

Tot hoofdopzichter bij de gemeentewerken te Leiden is 
benoemd de heer D. Komen, buitengewoon hoofdopzichter 
bij de gemeentewerken te Utrecht. 

P E R D U J A A R G A N G N° . 15. ZATERDAG 13 AI'IUI, 1895. 

R E D A C T I E VAN ARCHITECTURA ET A M I C I T I A : 
W . K R O M H O U T C Z N . , M. DE JONGH, .los. rit. .1. ( T U I ' K l i S , 

II. ELLENS en W . V A X BOVEN. 
Bijdragen voor lui blad te adressceren aan den Heer M . D E J O N G H , 

Vassaukade 15 te Amsterdam en alles, wal de Administratie van 
bel Genootsohajj betreft, aan den Urn- .1. ('. 11. DI G A Z A R , Ie Seore-
laris, American-Hotel te Amsterdam. 

VOORWAARDEN VAN HET LIDMAATSCHAP. 
Hel orgaan mei technisch gedeelte wordl wekelijks franco toege

zonden, aan alle leden van hel Genootschap. De jaarlijksche contributie 
voor In-I lidmaatschap bedraagl : 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 1 2 . 
n kunstlievende leden „ 10. 
« buitenleden , 7.50 

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

1". De 1020e gewone Vergadering zal gehoulen worden 
op Woensdag 17 April 1895, des avonds tc S uur, iu het 
Genootschapslokaal, American-Hotel, Leidschepleiu. 

A g e n d a : 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
//. Ballotage van den heer A. P. Roosen (buitenlid) voor

gesteld door dc heeren W. Kromhout Czn. cn J . C . 
D. di Gazar. 

e. Installatie als gewoon lid van den heer P. J . Pieters, 
d. Voorlezing van de Juryrapporten der prijsvragen : 

//Jachthuis in ecu bosch" en //Algemeene Badinrich
ting" cn uitreiking der behaalde bekroningen. 

e. Bespreking Excursie. 
/'. Bijdrage van den lieer W. Kromhout Czn. over „Oud 

llotlund' op de a. s. Tentoonstelling, met teekeningen. 
~". De tentoonstelling van het plaatwerk van Viollet-le-

Duc en de fotograficu, in het Genootschapslokaal, is ge
sloten. 

Dc ondergeteekende zal Zaterdagavond 20 April en 
volgende Zaterdagen, van 8 tot 10 uur, zitting houden in 
hel Genootschapslokaal, tot het afgeven der ontwerpen van 
de prijsvragen //Woonhuis op eeu onregelmatig terrein" en 
'/Congresgebouw". 

Namens het Bestuur, 
Be \sle Secretaris, 

J . C. D. Di GA ZAK. 

JAPANSCHU KUNST. 
(Vervolg en slot ran Blz. 60.J 

«et is inoeielijk hierover uitvoerig te schrijven, en ver-
'ervelend zeker om tc lezen zonder de minste afbeelding 

er bij ; liet. zou overigens bi-la grijk gen. eg zijn deze St. 
Michiels van Bouddhisme in 't bijzonder te beschrijven. Zoo 
ook de overige groepen der Mamiara, waarvan de Bouddha's 
gezeten zijn in k i l me eenvoudige houding, terwijl iedere 
geste hare bijzondere symbolische en godsdienstige beteekenis 
heeft. Iedere vinger van Bouddha symboliseer! een onder 
deel van 't heelal of vertegenwoordigt eenc macht, of eene 
deugd, zoodat iedere beweging der hand of de stand der 
vingers zijn zin heeft, hetgeen in 't algemeen bij iedere 
godsdienstkunst 't geval is, waarbij geene toevalligheden 
zijn en de kunstuiting een noodzakelijk gevolg is der leer, 
cn alzoo begrijpelijk voor ieder. Dat dergelijke kunsl werd 
uitgevoerd door de uitleggers der leer, de priesters, is er 
een direct gevolg van. Zoo werd de Mandara gemaakt door 
den stichter der sccte Singon ; dc Daï Bout sou van Nara 
werd eveneens onder priesters leiding gegoten 

Dat dc Bouddhistiscbe priesters beeldende kunstenaars 
waren, hiervoor wordt nog eenc bijzondere, —zonder twijfel 
tevens inferieure — reden opgegeven n I.. dat liet een 
bestaan gaf aan de. priesterklasse; wanl ofschoon Cakya-
Motini, de latergewordene Bouddha—• prins van geboorte «as 
cn de koninklijke macht in 't verschiet had, stelde hij, 
Bouddha geworden, zelf' in, om mei zijne volgelingen te 
leven ten koste der openbare liefdadigheid en alzoo afstand 
tc doen van alle wereldlijke machten; dn leven der aalmoes 
si rekt zich zelfs tot de kleederen uit, zoodat een priester 
dikwijls iu lompen is gekleed, en krijgt hij een nieuw 
kleedingstuk, uit. één stuk bestaande, zoo moet di: eersl 
worden versneden en hermaakt uil meer dan ccn sink, 
alvorens bet als priesterkleed dienst kan doen. Dat evenwel 
dc priesters kunstenaars waren hierom, is inoeielijk aan te 
nemen, daar toch vooral bij de opkomst van t Bouddhisme 
in Japan, inoeielijk artisten gevonden werden, die met meer 
overtuiging kunstwerken konden danrstelien, waarvan de ziel 
lag in deze nieuwe leer. 

liet museum van het Louvre verkeerl in eene pern 
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ware omwenteling; geheele zalen worden onderstboven ge
keerd en de verrassend goede uitkomsten zijn zoo, dat men 
de zalen van voorheen bijna niet meer herkent. Wanneer 
men evenwel voor alle landen, voor ieder kunsttijdperk of voor 
iedere kunstbeweging een gedeelte wil afstaan, zal er nog voort
durend werk genoeg zijn ; men zou kunnen beginnen met 
plaats te geven aan de genegeerde kunsten van Voor- en 
Achter Indië, China en Japan, inderdaad geen kleinigheid. 

Ofschoon er nu ongeveer 2 of •"< maanden geleden een 
zaaltje — met 5 vitrines, waarvan 2 nog zoo goed als leeg, — 
is ingeruimd voor Japansche kunst, zoo mag men gerust, in 
verhouding tot de groote kunstontwikkeling van Japan, deze 
beschouwen als een tot no toe onbekend gebleven factor 
voor 't museum van 't Louvre. En toch bezat 't Louvre reeds 
voorwerpen van China en Japan, evenals 't curiositeiten 
bezit van Noord- eu Zuid-Amerikaausche Indianen, Da-
homeiërs en andere volken der b nnenlanden van Afrika ; deze 
ethnographische verzameling van wapentropeeën, prauwen, 
primitieve kleederen, enz., wordt voorafgegaan door eene 
collectie Jnpausch en Chineesch, — waaronder mooie ivoren, 
bronzen en aardewerk, — beschouwd als minder belangrijke 
zeemansaardigheden uit verre landen en ongetwijfeld hierom 
geplaatst in de afgelegen maritieme afdeeling. De particuliere 
verzameling, nagelaten door Thiers en vermaakt aan 't Louvre, 
beschikkende over twee zalen, waarvan eene uitsluitend ce
ramiek bevat, zou zonder China en Japan weinig belangrijk 
zijn, niettegenstaande de enorme serviezen van zooveel stuks 
van Sèvres, Meissen en andere Europresche fabrieken. 

Laten we terugkomen op de Japansche beeldhouwkunst 
en meer in 't bijzonder op betgeen daarvan in de Parijsche 
musea te zien is. 

Hoewel de Mandara van Koo Boo Daï Shi in 't museum 
Guimet als reproductie zal geleden hebben, kunnen we, 
met behulp van onaangeroerd beeldwerk van dien tijd, ons een 
idee vormen van 't origineel. Het museum Ouitnet bezit 
nl. een Bouddha beeld der Xe eeuw; dit beeld doet iu ietier 
opzicht direct denken aan de heiligenbeelden der Chris
telijke kuust van 't vroeg gotisch tijdvak. In hout gesneden 
en geheel verduld is 't een lang, rijzig figuur, gehouwen in een
voudige lange vertikale lijnen, met vau de armen afhangende 
drapeering. De handen, met rustige beweging, maken het teeken 
der „overtuiging", nl. de toppen vau duim cn wijsvinger 
raken elkaar, de drie overige vingers gestrekt; mooie, edele 
en eenvoudige vormen ziju hier gegeven aan den schepper 
van 't Bouddhisme. Eenige portretten van Bouddhistische 
priesters, waarvan de makers onbekend zijn, dateeren uit de 
XVe eeuw; dit zijn eveueens figuren, die 't best zijn te 
vergelijken met beeldhouwwerk van 't gotische tijdvak of der 
XVe eeuAsche Italianen en hoewel er niets valt te zeggen 
van de gelijkenis, vertegenwoordigen ze volkomen het 
hedendaagsche Japansche type, aanmerkelijk verschillend van 
het conventioneele lijnen-portret der Japansche teekenaars ; 
deze priesfers zijn gekleed in het gewaad hunner secte, hetgeen 
niet meesterlijke hand in grootlijnige vormen is gesneden; 
de koppen ziju prachtig van modelleering en tot in alle détails 
groot gehouden. Ofschoon geheid geschilderd, hebben de kleu
ren veel van hunne oorspronkelijke frischheid verloren, het
geen wellicht heeft meegewerkt om ze eene nog meer 
samenhangende éénheid te geven ; de Japanners geven bier 
blijk van een nobel realisme, hetgeen mij vóór 't zien dezer 
portretten onbekend was gebleven. Hef museum van 't Louvre 
bezit in zijn bovengenoemde nieuwe verzameling twee por
tretten van mindere kwaliteiten. 

Hetgeen van de Japansche beeldhouwkunst weinig is te 
zien in Parijs, dat zijn de maskers, die zeker een belang 
rijke plaats innemen en waarvan men een denkbeeld kan 
krijgen door 't tegenwoordig middel van reproductie. Onder 
de enkelen van 't Louvre zijn er een paar van heel mooi 
maaksel o. a. één, doende de bekende beweging der Japan 
sche gelaat gymnastiek, waarbij tie onderlip bijna geheel de 

bovenlip benevens den top van den neus bedekt. Hetgeen men 
over 't algemeen van maskers ziet in de Japansche winkels, 
zou kunnen getuigen hoe de Japansche kunst een knak 
wordt toegebracht door de tegenwoordige overdreven mode 
voor Japansch, waardoor 't een handelsartikel is geworden 
en meestal niets meer is dan een product van handigheid. 
In 't pPalais de 1' Industrie", afdeeling „le musée des arts 
décoratifs" komt eene Japansche houten poort voor, afkom
stig van de tentoonstelling van 1889; van dergelijk houten 
snijwerk zijn er twee stukken in Guimet eu eene groote 
lijst, in 't Louvre. Deze voorwerpen zijn met groote vaardigheid 
gesneden; onbegrijpelijk zelfs schijnt het op't eerste gezicht, 
hoe 't mogelijk is zulke draken zoo geheel „a ronde bosse" 
tegen den achtergrond uit te snijden, en dan omringd door 
allerlei fantastische, kromlijnige wolken of golven, zoo 
onmogelijk overladen, dat men, vooral bij de lijst in 't Louvre, 
lust krijgt om de moeielijkheid te overwinnen om het aantal 
draken eens te. tellen, waarbij er telkens weer een 
verburgen kop of pool te voorschijn komt; dit onhandelbaar 
stuk is bijna onzichtbaar uit stukken aan elkaar gelijmd. 
Waarschijnlijk was de oorspronkelijke bestemming eene andere 
dande tegenwoordige, n.1. zeer dreigend de woorden//Musée 
de. marine" te omkransen. 

De Japansche beeldhouwkunst is verder te bestudeeren naar 
een onnoemelijk aantal verschillende voorwerpen van luxe en 
dagelijksch gebruik, 't zij in aardewerk, porselein, brons, 
hout of ivoor. Voorwerpen van aardewerk zijn vooral afkomstig 
van de fabrieken der provincie Bizen ; het is 't aardewerk, 
dat in materiaal overeenkomt met het Keulsche, het Nassausche, 
de Duitsche baart mannetjes, en naar ik meen met onze, van 
nog vroegerenlijd dateerende Jacobakannetjes. Dit aardewerk 
van Bizen, belioorende tot eene der meest origineele producties 
der Japansche ceramiek, is meestal roodbruin van kleur, 
bedekt met een dunne laag glazuur van dezelfde kleur (lei
kleurig en wit komt zelden voor) en is uitgevoerd in allerlei 
varieerende vormen, ontleend aan het dieren-en plantenrijken 
't menscbclijk figuur : vogels, schildpadden, priesters, apen, 
kortom alle denkbare wezens, uitgevoerd op habile en prettige 
wijze, meest voorwerpen van luxe van betrekkelijk kleinen 
omvang, étagère-voorwerpen of okimono's (voorwerpen die 
staan). Het museum Guimet bezit van 't aardewerk van Bizen 
eene geheele vitrine, benevens tal van afzonderlijke stukken, 
door 't geheele museum hier en daar verspreid ; enkele zijn 
er in 't museum van decorative kunst en 't museum van 't 
Louvrc bezit er ook één. Behalve bijna alle faience en por
seleinfabrieken, die min of meer okimono's hebben ver
vaardigd, is 't na Bizen vooral do fabriek van Takatori, 
provincie Tsikouzen ; dit aardewerk is uitgevoerd in allerlei 
kleuren onder een dikkere laag glazuur; alweer Guimet 
bezit hiervan mooie exemplaren. De andere okimono's, ver
vaardigd in brons, ivoor en hout, zijn er eveneens ruimschoots 
vertegenwoordigd. 

De voorwerpen, waaraan de Japanners eene buitengewone 
sculpturale zorg hebben besteed zijn de in allerlei vormen 
uitgevoerde voorwerpen, dienende tot 't verbranden van reuk
waren, (parfum branders); de collectie Thiers bezit er een 
paar in brons van prachtig maaksel; deze parfum branders 
komen eveneens veel voor in porselein en in aardewerk van 
Bizen, in kleine afmetingen, en vooral gebruikelijk bij de 
Japansche thee-ceremoniën. 

Bij gebrek aan zakken draagt de Japanner zijn tabakszak 
en dc keurige medicijn doosjes aan een koord, hetwelk door 
de ceintuur loopt en tegengehouden wordt door een klein, 
zorgvuldig bewerkt houten of'ivoren voorwerp, genaamd nets -
kee, Deze. netskee's waren oorspronkelijk afgeronde steenen 
of een bol met 'n gat, waardoor 't koord sfing ; dc kunsi-
vol bewerkte ivoren en houten netskee's daleeren uit deXVIIIe 
eeuw. Het is een soort van exquis gezicht zoo'n ivoren 
byou, uit zich zelf reeds eeu prachtige stof, tegenover een 
vaal rood pluchen kleed, zooals deze voorwerpen zijn 

.rfëxposeerd in de collectie Thiers. Nog keuriger zal 't zijn, 
op het prachtige Japansche zijden kleed de netskee te zien, 
als tegenwicht dienende voor de eveneens fijn bewerkte me-
(licijndoosjes van schildpad of ivoor. Guimet bezit prachtige 
netskee's, het museum van decorative kunst eveneens, en 
ook zijn er eeuige iu de //maritime" afdeeling van 't Louvre. 

Onder de vele voorwerpen, gesneden in hout of ivoor, 
verdienen vermelding in de eerste plaats de rijkbewerkte 
priester scepters van hout, ivoor, schildpad, ingelegd niet 
coud, zilver of parelmoer; verder de vrouwen-haarkammen, 
dienende tot haartooi ; dan kokers voor schrijfgereedschap, 
pijpenkokers en tal van doosjes en kokers verder, zonder 
een bepaalde bestemming. 

Het op t oogenblik in de mode zijnde voorwerp is de 
bescherinplaat der Japansche sabelgevesten ; dit kleine voor
werp, van brons of van gegoten of geslagen ijzer, is rond en 
dc lengte van den middellijn bedraagt nog geen decimeter. In het 
midden eene gleuf latende voor de kling, is de rest zorgvuldig 
bewerkt of a jour bf gesloten; in 't eerste geval is voor 
dezen kleinen cirkel steeds eene meesterlijke, prettige en ge
makkelijke oplossing gevonden om hem geheel te vullen 
met motieven vau de meest uiteenloopende verscheidenheid. 
Gesloten zijnde is hij meestal ingelegd gedamasceerd of 
ingelegd cn daarna geciseleerd zoowel met goud als zilver 
ornamentoal versierd, of tafereeltjes voorstellende met figuur
tjes, paarden enz., landschappen met de Toudsji Yama. Van 
deze schermplaten zijn er in de Louvre, Guimet en Palais 
de ('Industrie. 

Ik hoop in deze artikelen dikwijls genoeg op 't mu
seum Guimet gewezen te hebben om het tc doen stellen 
in de eerste rij der Parijsche bezienswaardigheden, al was 
't alleen maar om zijn Japansche beeldhouwkunst. 

P A R U S , April ' 9 5 . 

K . V A N L E E U W E N . 

E E N E LEZING OVER INDISCHE KUNST. 
Het is een verblijdend verschijnsel, dat onze vrouwen en 

incisies meer cu meer belang gaan stellen, in wat door de 
groote verniaakzockende menigte dorre wetenschap wordt 
genoemd. Een kleine uitgelezen schaar toehoorders, het 
ïiieerendecl dames, woonde met veel belangstelling Zaterdag 
u' April j l . eene leziug in het Paviljoen te Haarlem bij. 
Dr. J . Y. Niermeijcr, leeraar aan het Erasmiaansch gymna
sium te Rotterdam, hield daar een lezing over //Indische 
kunst" cn besprak in hoofdzaak de //Boro Boedoer'' en 
andere bouwwerken op Java. 

Op duidelijke wijze zette de Spr. het wezen der Indische 
godsdiensten uiteen en constateerde dat de Brahminen en 
Boeddhisten in betrekkelijke eensgezindheid Java bewoou-
den en hunne monumenten sticht feu. De meeste steenen 
overblijfselen zijn voornamelijk het werk der Boeddhisten, 
terwijl de houten bouwwerken hunnen oorsprong aan de 
Brahminen te danken hebben. 

Het eiland Java, dat door den ouden schrijver Ptolo-
maeus van Alexandric reeds onder een Sanscritschen naam 
bekend was, schijnt een groot deel barer beschaving aan de 
Hindoes te danken te hebben, en hoewel men niet met 
zekerheid kan constateeren wat zij op Java kwamen doen, 
gelooft men, dat zij er althans het schrift en den godsdienst 
brachten. Hunnen eersten invloed op kunstgebied deden zij 
gelden op Midden-Java, waar de fraaiste overblijfselen worden 
aangetroffen, en later op Oostelijk Java. 

De vele oorkonden en opschriften, die op Java zijn 
gevonden en in het Oud-Javaansch geschreven, datecren van 
af 732 onzer jaartelling ; zij zijn van steen en soms van 
koper vervaardigd en behelzen gedichten en legenden ; doch 
de meeste zijn schenkingsbrieven en privilegiën der Hindoe-
vorsten. Eigenaardig zijn de vleselijke bedreigingen, die iu 

deze privilegiën op het niet naleven ervan worden gesteld. 
Na eene bespreking van het wezen van Boeddha, die 

inet zijne zonen in vele tempels cn bouwwerken op heerlijke 
wijze, in steen vereeuwigd is, beschreef dc heer Niermeijcr 
den Boro-Boedoer, die ten onrechte veelal tempel wordt 
genoemd, doch slechts een heuvel is met steen bekleed. 
Hij werd ongeveer in 't jaar S110 van onze jaartelling gesticht, en 
is c n reusachtig monument, bestaande uit 10 terrassen niet 
een doorgaande trap onderling verbonden, terwijl dit bouw
werk met uitspringende hoeken, heerlijke borstweringen niet 
reliefs en nissen ongeveer 1001*0 Boeddhabeelden herbergt. 
Ettelijke dagops versieren dc bovenste terrassen, terwijl het 
geheel wordt bekroond door eene grootcre dagop. 

Omtrent dc belangrijke ontdekking van den Ingenieur 
IJzerman gaf spreker een uitvoerige, beschrijving, toegelicht 
met een profilteekening. IJzerman ontdekte n.1. ter halver 
hoogte van het monument, in ecu klokojief een voeg, en 
constateerde, na zorgvuldige ontblooting, dat dit bouwwerk 
vroeger een kleinere afmeting had, doch later door een 
reusachtige steenmassa, in den stijl van het geheel was om
geven. Bij het stuk voor stuk verwijderen vau dezen steenen 
voet, kwamen heerlijke schoone reliefs aan hel lichl, waar
van enkele onvoltooid en enkele beschadigd waren. 

Lang heeft men omtrent dezen vreemden toestand in het 
onzekere verkeerd, tot men na ernstige onderzoekingen tot 
de overtuiging kwam, dat deze omhouw door dc bouwmeesters 
zelf is aangebracht, nadat eene verzakking mei den ondergang 
van het geheel dn igde. De enkele onvoltooide reliefs wijzen 
aan, dat dit geschiedde even voor de geheele voltooiing. 

.Met dc meeste zorg is deze ontmanteling door den Inge
nieur IJzerman bij gedeelten verwijden! en zijn de heerlijke 
reliefs voor rekening van het Rijk, dat daartoe / ' 10.000 
afstond, gefotografeerd. Na deze opname werd de steenen 
ombouw weder aangebracht, iets waartegen door velen protest 
is aangeteekend, doch dat volkomen gewettigd was, met het 
oog op den algeheelen ondergang van het monument. 

Korlclijk vertelde de beer Niermeijcr eene der eigenaar
dige legenden, die omtrent de stichting van den «Boro Boedoer" 
in den Volksmond der Javanen voortleven (*) 

Gedurende een pauze, die de lezing onderbrak, werd door 
de aanwezigen met belangstelling bezichtigd dc collectie 
heerlijke foto's van den //Boro-Boedoer", waaronder de regee-
ringsopnamen der ondergrondsche reliefs en foto's der Pram-
banan tempels, die na dc pauze werden besproken. 

Deze tempelgrocp bestaat uit 6 groote tempels, omringd 
door ettelijke kleinere tempeltjes De vele Sjiwa- of Civa-
beelden sluiten, hoewel de meeste bouw werken op .lava van 
Boeddhistischen oorsprong zijn, niet uit, dat zij door de 
Sjiwaïten gesticht zouden zijn. Zij ligt?en op de grens van 
Soerakarta en Jogjakarta cn zijn door den voornoemden 
Ingenieur IJzerman beschreven , terwijl Dr. Groneman de 
ontdekking deed, dat de fraaie reliefs van den beroemden 1'rani-
banan- of Loro Djonggrangteinpcl voorstellingen zijl van 
bet bekende gedicht : de Rumujann-cpos der Hindoes. 

Deze gebouwen zijn vermoedelijk begraafplaatsen geweest, 
tenminste de in een put in een der tempels gevonden uien-
schenbeenderen, wettigen dit vermoeden. Lang stond Spr. 
stil bij de vele fraaie beelden, die dc Prambanan-tempels 
versieren, daarbij de Braliinaansche goden, de triiiniiti en 
hunne verschilleude gedaantewisselingen aantoouende, om 
te eindigen met een beschouwing der Architectonische waarde, 
den wensch uitsprekende, dat kunstenaars zich opgewekt mogen 
gevoelen om bij de tegenwoordig zoo gemakkelijke verbin
dingen een uitstapje naar Java te maken, en ons door bun 
penseel mogen voortooveren, wat tot heden slechts door de 
wetenschap en haar hulpmiddel, de fotografie, tot ons kwam. 

De zaakkundige voordracht van den heer Niermeijer deed 

(*) Zie Dr. C. Leemans, „de Uoro.Roedoer op het eiland Java,* en 
«Opmerker' Jaargang 1889. „Dc houwkunst der oude Indiërs." 
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hem aau de aanwezigen kennen als een man, die door ern
stige studiën zijn onderwerp volkomen beheerseht. 

DI GAZAR. 

B E B I C 11 T E N . 

— In de Lakenhal te Leiden wordt tot eu met 21 April 
eene tentoonstelling gehouden, die een bezoek overwaard 
mag genoemd worden. De kunsten van twee volkeren, vroe
ger meer verwant, thans elkaar zoo goed als vreemd, zijn 
daar in beeld gebracht, Oud-Holland en Japan. 

Oud-Holland is er vertegenwoordigd door de afbeeldingen 
van Dordrecht's oude gebouwen, vervaardigd door J . Hutten 
en afkomstig uit de historische verzameling van Mr. S. van 
Gijn, eene collectie teekeningen die, naar wij meenen, niet 
lang geleden ook in dc Maatschappij tot bevordering der 
bouwkust te Amsterdam is tentoongesteld. 

.Maar bovenal is deze Leidsche expositie belangrijk door de 
merkwaardig schoone collectie fotografieën van Japan, dooi
den heer Dr. Serrurier tot dit doel welwillend afgestaan. 
In overbekoorlijke afbeeldingen trekken hier land, volk, 
kunst, zeden cn gewoonten van het land der rijzende zon. 
aan ons oog voorbij, cn lossen ons het raadsel op, liet raadsel 
der dichterlijke natuur vereering van gansch een volk. 

Hen zevental origineelen, vijf kakemono's en twee geweven 
tapijten verhoogeu nog de aantrekkelijkheid dezer keur-ver-
zameling. De kakemono's, vrouwenfiguren voorstellende, een 
weinig droog van toon, belmoren naar onze meening niet 
tot het beste wat op dit gebied is voortgebracht. Meei 
treilen ons de beide wandtapijten van den hedendaagschen 
schilder Tanimura van Tokio. 

In de stof is de kikou (Chrysanthemum) geweven, schit
terend in al zijn veelkleurigheid en op sommige plaatsen 
door borduurwerk verhoogd. 

Een bezoek aan deze tentoonstelling kan een ieder, vooral 
hun die belang in de Japausche kunst stellen, ten zeerste 
worden aanbevolen, en we houden ons overtuigd dat niemand 
de reis naar de oude sleutelstad zal berouwen, vooral 
in een jaargetijde, waarin de beroemde bloembollenvelden 
in al hun luister beginnen tc prijken. 

N . 

— Voor de dezen zomer van half Juli tot einde Augus
tus op initiatief van den „Haagschen Kunstkring" te houden 
tentoonstelling van schilder-, beeldhouw- en bouwkunst in 
de Teekenacademie te 's-Gravenhage, is een comité gevormd, 
dat Zaterdag j l . door den voorzitter van den „Haagschen 
Kunstkring" werd geïnstalleerd. Hel bestaat uit de heeren: 
mr. N . G. Pierson, voorzitter, mr. C. J E. graaf Van Bylandt, 
onder-voorzitter, mr. f!. E ridder Huyssen van Kattendyke 
en Adolph Lange, secretarissen, W. Xijholl', penningmeester, 
Théoph. De Bock, I'. .1. Van der Burgh, J . ï . Cremer, 
A. P. Godon. II. J . Haverman, dr. J . 1). De Jong, P. De 
Josselin de Jong. .1. II. V. Mialaret, mr. L. P. M. II. 
baron Michiels van Verduynen, Moulijn, A. W. M. Odé, 
mr. J . ( i . Patijn, P. Kink, mr. Snijder van Wissenkerke, 
E. L . graaf Van Limburg Stiruin, Jhr. mr. Victor de Stuers, 
Toorop en mr. V. \. P. baron Wittert van Hoogland. 

I it dit comité is een kleinere commissie van uitvoering 
gekozen, alsmede een comité vau artisten. 

De voornaamste kunstenaars uit binnen- en buitenland 
zullen worden uitgenoodigd hun werken in te zenden. 

— Dr. I'. .1. 
de Normaalschool 

II. Cuypers is afgetreden als leeraar aan 
voor leeken-onderwijzers en de Rijks

school voor kunstnijverheid. 
De leerlingen van beide inrichtingen van onderwijszuilen 

hem een oirkonde op perkament overhandigen in lederen 
etui met gouden sieraden. Dil zal plaats hebben in de 
voorzaal van het Rijksmuseum, op Zondag 12 Mei, des 
voormiddags ten 11 ure, ter huldiging niet alleen van den 

hooggewaardeerden leermeester, maar ook van den genialen 
kunstenaar. 

— In de ververschingszaal van het Rijksmuseum zijn ge
schilderde vensters aangebracht uit de fabriek van de tinna 
Nicolas in Roermond, voorstellende „De twaalf maanden 
van het jaar." 

— Te Maastricht zal van 9—i'.> Juli eene tentoonstelling 
van decoratieve kunst worden gehouden. 

NATIONAAL CONGRES 
OMTRENT 

het vakonderwijs en de vakopleiding voor toekomstige 

iverWieden in Nederland, 

te h o u d e n i n A m s t e r d a m , 

op 17 A P R I L en 4 J U N I 1895. 

« 

IN 
MAISON SrilOUCKEN, 

(Maruixstraat bij het Leidscheplein N n . 398/400.) 

Dinsdag 16 April, des avonds te half negen ure. Ont
vangst der Congres-leden, namens de Nederlandsehe Maat
schappij ter bevordering van Nijverheid en het Departement 
Amsterdam dier Maatschappij. Daarna gezellig samenzijn. 

Woensdag 17 April des voormiddags te half tien ure. 
Opening van het Congres door den Algemeenen Voorzitter. 
Verkiezing van het Congresbureau. Regeling der werkzaam
heden. 

Voormiddags te elf ure. Sectievergaderingen. 
Namiddags te half een ure. Gemeenschappelijk ontbijt. 
Namiddags te half twee ure. Voortzetting der Sectiever

gaderingen. 
Namiddags te ;es ure. Gemeenschappelijke maaltijd. 

Donderdag 18 April des voormiddag» te tien. ure. Voort
zetting der Sectievergaderingen, welke op 17 April niet zijn 
afgeloopen. 

De Congresleden worden dringend uitgenoodigd op Woens
dag 17 April tijdig vóór de opening de presentielijsten te 
komen teekenen; de Congres Secretaris zal daartoe in het 
Gebouw van half negen af zitting houden. 

De deelneming aan het gemeenschappelijk ontbijt zal/'u.70 
per persoon kosten, die aan den geineenschappelijken maal
tijd / 5.— met inbegrip van wijn enz. • 

Het gemeenschappelijk ontbijt zal gebruikt worden in 
Maison Siroiieken ; de gemeenschappelijke maaltijd wordt 
gehouden in een, op 17 April den deelnemers nader aan te 
wijzen gebouw. 

In het belang van den geregelden gang der werkzaamheden 
is het zeer gewenscht dat de Leden zich niet verspreiden om 
elders te gaan koffiedrinken ; met het oog hierop is de 
bijdrage voor het gemeenschappelijk ontbijt uiterst laag 
gesltdd. 

De leden gelieven zich tijdig op te geven voor het gemeen
schappelijk ontbijt en den gemeenschappelijke!) maaltijd bij 
tien Voorzitter der Commissie van Ontvangst, den Heer 
C. A. A. Di DOK DE WIT, Keizersgracht 256 te Amsterdam, 
die zich tevens heeft bereid verklaard nachtverblijf te bestel
len voor dc Leden, die zulks verlangen. 

DERDE J A A R G A N G N°. 16. ZATERDAG 20 A P W L 1895. 

R E D A C T I E V I S A-RCHtTICTURA ET A M K I T I A : 
W. K R O M H O U T Czx., M . D E JONGH, JOS. T H . J . CUIJPERS, 

II. E L L E N S cn W. VAN BOVEN. 
Bijdragen voor liet bind tc ndrcssccrcn nan deu l ieer M. D I JONGH, 

Sassaukade 15 te Amsterdam cn alles, wat de Administratie van 
het Genootschap betreft, aan den lieer J . C'. D. DI G A Z A R , le Secre
taris, Ainerican-Hotel te Amsterdam. 

VOORWAARDEN 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 liet lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . f'12,— 
n kunstlievende leden * 10.— 
n buitenleden n 7.50 

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

1°. De heer A . P. Roosen is als gewoon lid aange-

2°. De Juryrapporten der prijsvragen „Algemeene Bad
inrichting" en „Jachthuis in een bosch" zullen in het 
volgende nummer van dit blad worden opgenomen. 

3°. De ontwerpen der prijsvragen 1891-1895 zijn in het 
Genootschapslokaal tentoongesteld. 

4°. Als plaatsen van bestemming der jaarlijksche excursie 
zijn gekozen Naarden en het Gooi. Nadere bijzonderheden 
zullen door het Bestuur worden bekeud gemaakt. 

Namens het Bestuur, 

Be \ste Secretaris, 

J . C . D. DI GAZAR. 

„ A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A " . 
1020e GEWONE VKUGADEIUNG 

VAN 17 APUII. 1895. 

De Voorzitter, de heer W. Kromhout Czn., opent de 
vergadering, waarna dc notulen worden gelezen en goed
gekeurd. 

De heer A. P. Roosen werd als gewoon lid geballoteerd 
en de heer P. J . Pieters als dusdanig geïnstalleerd. 

De Voorzitter deelde mede dat de Jury der prijsvragen 
„Badinrichting" en „Jachthuis", naar aanleiding van het 
fapport, nog eenmaal moet samenkomen, en dat dus de uitslag 
dezer prijsvragen nog niet bekend kan worden gemaakt; 
het rapport zal echter in het blad worden opgenomen. 

Bij de hierop volgende bespreking der jaarlijksche excursie, 
werd uit de opgegeven plaatsen (Hoorn, Naarden en Nijmegen) 
Naarden en het Gooi gekozen en de regeling aan het Be
stuur overgelaten. 

De heer W. Kromhout Czn. verkreeg nu het woord tot 
het houden zijner aangekondigde lezing „Oud-IIolland op 
de Tentoonstelling." 

Spr. wenscht niet de geheele Tentoonstelling te bespreken, 
maar wenscht zich te bepalen, tot de afdeeling die de groote 
aantrekkelijkheid daarvan zal zijn en die den vakman het meest 
interesseert. Hij noodigt zijne toehoorders uit met hem de 
zoogenaamde Nijmeegsche kerkpoort door te gaan, en aan 
zijn hand de vele pittoreske gebouwen, die dit stadsdeel 
vormen, te beschouwen, door middel van een tachtigtal teeke
ningen, allen op een schaal van I a 20 vervaardigd, die 
in het lokaal waren tentoongesteld 

Stuk voor stuk besprak de heer Kromhout deze gebouwtjes 
met opgave der herkomst en aanstippende dat het daar
achter liggende Rijks Museum met zijne kappen en torens 
zoo bijdraagt tot het schilderachtige van het geheel. 

Dat de studiën voor „Oud-Holland" niet gering zijn ge
weest, blijkt uit de mededeeling van den spr., dat veel 
merkwaardigs geput is van schilderijen van oude meesters 
uit het Rijks Museum, uit het prentencabinet, de collectie 
Splitgerber, het kunstnijverheidsmuseum te Haarlem, de uit
gaven der Maatschappij tot. bevordering der Bouwkunst, en 
het Genootschap „Architectura el Amicitia," en uit mededee-
lingeti van vele particulieren. De heer Wcve stelde o. a. de 
origineels restauratieteekeningen der Nijmeegsche kerkpoort 
ter beschikking, terwijl alle afgietsels van ornamenten en 
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profielen etc. mede door zijne bemiddeling konden verkregen 
worden. 

Op geestige wijze haalde spr. voorts tal van wetenswaar
digheden aan uit het bekende werk van ter Gouw, omtrent 
zeden en gewoonten der oude Hollanders, daarbij opmerkende 
dat alle gebouwtjes op de tentoonstelling dateeren uit de 
15e, 16e en 17e eeuw. 

Gedurende de pauze maakten de aanwezigen gebruik van 
de gelegenheid om de tentoongestelde teekeningen te be
zichtigen, in verband met de uitgebreide situatie en eenige 
fraaie foto's van de in aanbouw zijnde huizen. 

Na de pauze stond de heer Kromhout lang stil bij „de 
Vierschaar," die in de vorige eeuwen op den Dam te Ara
sterdam stond, en wel den toren, het gasthuis en het eigen
lijke stadhuis, hetwelk een der belangrijkste gebouwen in Oud-
Holland zal worden. Van dit gebouw zijn bijzondere studiën 
gemaakt, getuigen de vele oude prenten en teekeningen, die 
spr. deed circuleeren. 

De heer Kromhout eindigde zijne boeiende causerie met 
de voorlezing van eenige opschriften voor de uithangbor
den bestemd, die door hunne leuke uitdrukkingen en hun 
kreupelrijm veel hilariteit verwekten. 

Hierna verleende de Voorzitter het woord aan Dr. W. 
van der Heijden uit Yokohama, die de aanwezigen in kennis 
wenschte te stel'en met eeu hygiënisch huis, door hem te 
Yokohama gebouwd. 

Spr. begon met een aardige inleiding, waarin hij als vreem
deling excuus vroeg, dat hij na de doorwrochte studie van 
den Voorzitter eeu wetenschappelijk onderwerp kwam behan
delen ; hij verklaarde de uitvoerige teekeningen, door hem 
tentoongesteld van het gebouw, bestemd voor afwisselende 
temperaturen, bijna geheel samengesteld uit ijzer en glas, 
dat gedurende de 3 jaar, dat het gebouwd is, weerstand heeft 
geboden aau de vele aardbevingen in Japan, en waarin hij 
winter eu zomer, met zeer geringe afwijking een volkomen 
zuivere temperatuur van + '20° Celsius heeft behouden. Na 
uitvoerige beschrijving van de constructie, de verwarming 
en luchtverversching eindigde spr. zijne causerie, waarvoor 
de Voorzitter den spr. dankte. De heer van der Kloes deelde 
mede, dat Dr. van der Heijden bereid is zijne lezing over 
dit onderwerp af te staan voor het Technisch gedeelte van 
het Genootschapsorgaan. 

Nadat de heer van der Kloes dringend de medewerking 
had ingeroepen voor het Technische blad, dat door het 
stellen van belangrijke vragen en bijdragen van leden, die 
zich voor de praktijk interesseeren, zooveel belangrijker kan 
worden, vroeg de heer H . G . Jansen het woord. Spr. rele
veert kortelijk de geschiedenis der prijsvraag voor de te 
houden Tentoonstelling, en hoe de heer Kromhout daar 
als eersten prijswinner aan verbonden werd. De teekeningen, 
in het lokaal geëxposeerd, en de belangrijke verhandeling 
had den vergaderden den heer Kromhout doen kennen als 
„de Schepper' van Oud Holland; hij wenschte daarom namens 
de Vergadering en zich zelf den heer Kromhout te danken 
voor zijne lezing en hem alle succes tc wenschen met de 
door hem gemaakte studiën. 

De heer Kromhout dankte den heer Jansen voor zijne 
welgemeende woorden, doch moest opmerkzaam maken, dat 
reeds in groote trekken het project van Oud-Holland aan

wezig was, en wat de situatie en eenige hoofdgebouwen be
trof, reeds een onderdeel uitmaakte van hetgeen door 
den architect voor zijn definitief project was ontworpen. 

TENTOONSTELLING DER W E R K E N V A N DEN 
HEER L E COMTE I N HET P A V I L J O E N TE H A A R L E M . 

In eenige der zalen van genoemd museum heeft de heer 
le Comte eenige zijner specimen van aardewerk, schetsen 
van uitgevoerde tegelwerken, door hem voor de fabriek van 
Joost 't Hooft en Labouchère te Delft vervaardigd, eenige 
bloerastudies en enkele proeven van gebrand geschilderd 
glas tentoongesteld. 

't Geheel is waard bezichtigd te worden en 't is aan te 
beve'en kennis te nemen van den arbeid van den onverpoosd 
ijverigeu artist, uit de periode, toen nog een groot gedeelte 
van zijn tijd in beslag werd genomen door de lessen aan de 
Polytechnische School te Delft. 

W i l men de kunst van den heer le Comte waardeeren, 
dan dient men zich terug te denken in den tijd van 15 u 
21) jaar geleden. Ouze kunstnijverheid werd slecht door enkele 
personen in een betrekkelijk klein aantal werkplaatsen beoefend 
op een wijze, die thans meer en meer ingang vindt. Men koos 
toen de vormen uit den bloei onzer Renaissance tot voorbeel
den ; de Hollandsche Renaissance, gebruikt door de stoere 
vaderen der XVIe en X V l l e eeuw, was, meende men, bij uitstek 
een nationale uiting eu zeker is het typische dier vormen niet 
zonder invloed geweest op den arbeid van deu heer le Comte. 
In bijna al zijne werken, 't zij ze voor aardewerk of gebrand 
glas bestemd zijn, komt de acanthuskelk en rank, verbonden 
met cartouches banden of groteske kinderfiguurtjes en guir
landes voor. 

Die vormenkeuze, dat rangschikken der motieven, moge 
voor velen onzer een van buiten geleerd lesje zijn, een goed 
opgezegd A. l i . C , maar geeu spreken in eigen taal en zien 
door eigen oogen, te ontkennen is het niet dat ze gezegd 
zijn met eigen accent, geestig tintelend en schaterlachend of 
doezelig wegdommelend in zachte kleur, overgaand in spelend 
tintelen van kleine lichtjes. 

Een zeer bekend werk van deu heer le Comte is de' 
kinderoptocht als fries geplaatst in de Bodega van Gebr-
Hulscher te Amsterdam. De figuurtjes getuigen van nauw
keurig observeeren der kinderen, en is ook een enkele 
minder goed van teekening, alle zijn juist wat actie en 
kinderlijke naïviteit betreft. 

Talrijk ziju de schetsen voor tegelpaneelen, waaronder o 'k 
eeu enkele uitgevoerd aanwezig, alle zich door dezelfde 
geestige wijze" van doen kenmerkend. De aanwezige bloem-
studies voldeden minder ; hier, waar de natuur direct het 
voorbeeld was, geldt meer het juist zien dan het aardig doen. 

Onder de faience schotels waren er van heerlijke kleuren-
harmonie en origineele vinding en ook de kleine proeven 
van gebrand geschilderd glas bezaten heerlijke kleureffecten-

De tentoonstelling blijft vermoedelijk nog een week geopend. 

O V E R Z I C H T . 

Dat door vele fabrikanten tegenwoordig ontelbare navol
gingen van den Empire-stijl aan de markt worden gebracht, 

vindt zeker zijn oorzaak in de uit sleur en gemakzucht 
voortvloeiende gewoonte om steeds, zij 'took voor korten 
tijd, voorwerpen te bezitten, welke schijnbaar nieuw zijn. 
Het voorbeeld, tot navolging gekozen, getuigt echter van 
zooveel afmatting en uitputting, dat het 't innemen van 
o-ezondmakende geneesmiddelen zal vergemakkelijken, daar 
net juist 't peil aangeeft, waarop producenten en afnemers 
staau. 

Dr. Justus Brinkman, directeur der llamburgsche Kunst-
Nijverheid Musea, zegt van den Empire stijl in een te Praag 
gehouden voordracht: „'t Is een levenlooze kunstuiting, 
wijl ze niet uit de natuur is voortgekomen, maar een na
bootsing der antieken uit de derde hand is; wenschen we 
de schoonheden der antieke kunst te kennen, keeren we 
dan naar die oorspronkelijke meesterwerken terug, maar 
beter naar haar, die ook voor deze geroemde tijdperken de 
bron is geweest van hare schoonheden en hare waarheid, 
namelijk de natuur". 

Een tijdperk als dat van den Empire-stijl, waarin zoovele 
kunsthandwerken den kop werd ingedrukt, zoodat ze thans 
uog die verdoovingsperiode niet te boven zijn, is zeker wel 
een der minst navolgenswaardige; intarsia en houtsnijwerk 
verdwenen door haar bijna geheel, terwijl de quasi antieke 
(Romeinsch) bronzen versierselen er voor in de plaats kwa
men ; de gladde mahoniehouten meubels gedoogden aan 
hunne kille gladheid geeu pittig beeldhouwwerk, 't Geschil
derd aardewerk verdween thans geheel (Delftsch) om plaats 
te geven aan de ougelukkige nabootsingen van marmeren 
vazen van wit aardewerk met gouden randjes. 

Het kunstsmeedwerk ontving een laatste stootje ; 't giet
ijzer verving iedere andere bewerking vau dit metaal, terwijl 
inen tot onbeperkten meester der wanden en plafonds den 
witkwast bevorderde en de laatste reeds treurige overblijf
selen der muurschilderkunst geheel verbande. 

Een mede-oorzaak, dat juist genoemde stijl als voorbeeld 
is gekozen, danken we deu Franschen. Het Fransche volk 
gedenkt zoo gaarne het tijdperk vau grooten luister en roem 
onder den eersten Napoleon eu vergeet, nu het zijne kracht 
na de groote vernedering in 1870 herwonnen heeft en zich 
weer de groote natie meent te voelen, zoo gaarne de verne
dering voor den roem van het begin onzer eeuw. 

Vandaar dat we thans ook de uiterlijkheden dier periode 
te slikken krijgen, bestaande iu de meubels, stoffen, aarde
werk en kleediug. 

CONCOURS VOOR Dl) FRAAISTE GEBOUWEN 
Of DB TERREINEN VAN DE 

Maatschappij tot Exploitatie van Bouw
terreinen „Duinaue", 

gelegen te Scheveningen, aan den Nieuwen Badweg en den 

Nieuwen Parkweg. 

Voor de uitwendig fraaiste gebouwen op de terreinen van 
bovengenoemde Maatschappij te stichten, worden door de 
Maatschappij „Duinaue" drie prijzen uitgeloofd : 

De eerste prijs vnn f 5000, aan den Ontwerper van het 
door de Jury aangewezen fraaiste gebouw; 

De tweede prijs van f 2500, aan den Ontwerper van het 
door de Jury in de tweede plaats aangewezen gebouw; 

De derde prijs van f 1000, aan den Ontwerper van het 
door de Jury in de derde plaats aangewezen gebouw. 

De mededingers leveren eene in lijnen of kleur opge
werkte teekening van alle gevels in, ten kantore von den 
Directeur der Maatschappij, Priuses Mariestraat n°. 9, te 
's-Gravenhage. 

De beoordeeling der gebouwen en de uitreiking der prijzen 
zal plaats hebben, zoodra 12 gebouwen van mededingers 
naar de prijzen, op de terreinen van de Maatschappij zullen 
zijn voltooid. 

Door een gebouw wordt verstaan een enkele- of dubbele 
villa, of wel een blok woonhuizen onder één dak, alsmede 
andere gebouwen, zoo voor den bouw der 2 laatste cate-
goriën door het Gemeentebestuur eventueel vergunning mocht 
worden gegeveu. 

De beoordeeling der gebouwen zal geschieden door eene 
Jury, bestaande uit 3 Leden, waarvan één Lid zal worden 
aangewezen door het Bestuur der Maatschappij „ Duinaue"; 
één L id door de betrokken Ontwerpers der gebouwen en 
mededingers naar de prijzen, terwijl het derde Lid der Jury 
door de 2 bovengenoemde Juryleden zal worden gekozen. 

De beoordeeling heeft uitsluitend betrekking op de ar
tistieke eigenschappen van het uitwendige der gebouwen en 
de wijze van uitvoering daarvan. 

Op gemotiveerde gronden kau de Jury een voorstel doen 
tot splitsing van de bovengenoemde prijzen. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Directeur 
der Maatschappij. 

Het Bestuur van de Maatschappij „Duinaue" voornoemd: 

De Directeur : 

H . WESSTRA J R . 

Commissarissen : 

B. JANSE JOHZ. 

J . W. F. RIDDER HUYSSEN VAN KATTENDUKE. 

J . VAN VoRSTENBERG. 

B E R I C H T E N . 

— De Arbeidsraad voor de bouw- en aanverwante vakken 
te Leiden heeft zich dezen winter — gelijk reeds vroeger 
is geschied door de Arbeidsraden in andere steden — bezigge • 
houden met het opstellen van een loontabel voor de ver
schillende bouwvakkeu. Tot voorbereiding daarvan werden 
in eene reeks van zittingen besprekingen gevoerd eerst met 
de patroons, daarna met de werklieden in de verschillende 
vakken, eindelijk met coinmissiën uit patroons en werklieden 
te zamen. Over het algemeen werd met groote bereidwillig
heid gevolg gegeven aan de uitnoodiging van den Arbeids
raad om dezen voor te lichten. Na afloop van deze voorbe
reiding eu na beraadslaging in eigeu boezem heeft de Ar
beidsraad eenstemmig besloten het minimum loon per uur 
werkens vast te stellen voor een volwassen werkman van 
gewone bekwaamheid, voor : 
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een steenhouwer op 20 cent, voor timmerlieden, metse
laars en stucadoars op 18 cent, voor huissmeden, loodgieters 
en ververs op 17 cent, voor witters en behangers op 16 
cent en voor opperlieden op 14 cent, 

met dien verstande dat, waar het loon naar tarief wordt 
berekend (stukwerk), door den werkman ten minste het 
genoemde uurloon worde verdiend. 

Verder zou de Arbeidsraad het in hooge mate toejuichen, 
wanneer in den gebruikelijken arbeidsduur eenige verkorting 
kon worden aangebracht, waardoor de werkkracht en de 
werklust van den arbeider zou worden verhoogd ; een arbeids
tijd van ten hoogste elf uren per dag als regel wordt wen
schelijk geacht. 

Een aantal patroons in het timmervak hebben reeds be
sloten het loon op 18 cent per uur te stollen, bij een werk
dag van elf uren. 

— De Chathambeker van De Ruyter op het Rijksmuseum 
alhier wekt ook in 't buitenland voortdurend groote belang-
stelling. 

Iu 't laatst van verleden jaar verscheen er een stukje 
over in de lllnstrir/e Zeitung, waarbij gevoegd was een 
fotografische afbeelding van deze reliquie van onzen grooten 
zeeheld. De Illustration Europcenne van 31 Maart 1.1. bevat 
eveneens eeu artikeltje over den beker, met twee bijge
voegde illustraties van de hand van onzen landgenoot, den 
heer W. O. J . Nicuwenkamp, voorstellende : de beker en 
het Engelsche wapen, afkomstig van den achtersteven van 
de Royal Charles cn berustende in de marinezaal in het 
Rijksmuseum. 

— Zaterdag werd in „Arti et Amicitia" de tentoonstelling 
geopeud vau teekeuingen iu Zwart en Wit, vervaardigd 
door leden der maatschappij. Onder de 117 inzendingen ziju 
er van Graadt van Roggen, van Hoytema, Isaiic Israels, De 
Josselin de Jong, Mesquita, Wenckebach, prof. Dake, prof. 
Van der Waay, H . W. Jansen, Gerard Muller, Jan vau 
Oort, Witkamp en Wijsmuller en beeldhouwwerk van Jacobs 
en Hesselink. 

— Naar de A . Crt. verneemt, zal de heer Frans Coeue:i 
Jr. benoemd worden tot directeur van het Museum-
Willet. 

— Te Haarlem is plotseling overleden de bekende hout-
graveur J . Walter. Hij genoot zijne eerste opleiding te 
Leipzig eu vestigde zich achtereenvolgens te Petersburg en 
te Warschau, waarna hij gedurende eenigen tijd in het be
kende atelier der firma Brcnd'amour te Dusseldorf werk
zaam was, om zich kort daarna te 's Hertogenbosch te 
vestigen. 

In 1800 kwam hij, op verzoek der firma Enschedé, naar 
Haarlem, om haar zijn steun te verleeuen bij de oprichting 
van een ate'ier voor houtgravures. Als chef dier afdeeling 
belast met de opleiding der jongeren, bleef hij steeds met 
voorliefde zelf de graveur der artistieke kunstplaten, waarvan 
menige, vooral door hare plaatsing in Eigen Haard, van 
algemeene bekendheid is geworden. Ecu zijner laatste platen 
was het portret van H . j M . de Koningin-Regentes, naar 

Josselin de Jong, kort geleden in Eigen Haard opge
nomen. 

De heer Walter bereikte den leeftijd vau 56 jaar. 

— De restauratie van de Sassen poort te Zwolle wordt 
ijverig voortgezet. De vier hoektorens krijgen dakvensters 
eu de middelste, de klokkentoren, is wegens verregaande 
bouwvalligheid afgebroken om in den oorspronkelijken vorm 
van voorheen, d. i . drie of vier nieter hooger dan zijn laatste 
gedaante, weder te worden opgebouwd. Die klokkentoren 
gaf eenmaal een Franschman de woordspeling iu den mond: 
u< ette porte a cinq tours el quatre cents (versta : tan») cloches." 

De werkzaamheden geschieden van Rijkswege, daar de 
Sassenpoort sinds het vorige jaar door de stad aan het Rijk 
is afgestaan tot opberging der archieven, onder verplichting 
haar naar behooreu in stand te houden. 

Vermoedelijk in 1408 gesticht, heeft de Sassenpoort menigen 
gewichtigen dienst aan de stad bewezen in de moeilijke en 
roerige tijden, die ze heeft meegemaakt. Menigen vijand 
heeft ze er buiten gehouden, ééns zelfs een vijand helpen 
vangen, 't Was in 1524 dat de laatste hertog van Gelder
land, Karei van Egmond, een lastige nabuur van Zwolle, 
poogde de stad bij verrassing in te nemen. Toen ter tijd — 
en ook nog drie eeuwen laug daarna — stond vóór de 
straks genoemde ophaalbrug nog een poort, de Buiten-
Sassenpoort geheeten. Karei had vergunning gevraagd en 
gekregen om inet de Regeering der stad binnen hare muren 
onderhandelingen te voeren. Hij kwam met ziju soldaten 
voor de buitenpoort, en werd binnengelaten, doch toen zijne 
manschappen tegen de bedoeling der Zwollenaars en tegen 
de afspraak in, ook van de vrijgevigheid gebruik wilden 
maken, schoten de burgers daar, in den meest eigenlijken 
zin, een schotje voor, door de valdeur of hamei te laten 
zakken, waardoor de hertog tusschen de twee poorten werd 
opgesloten. 

Zoo werd de bedrieger bedrogen, en nam men hem gevan
gen. Eerst na alles beloofd tc hebben wat men verlangde, 
kreeg Karei zijn vrijheid terug ; desniettemin verklaarde hij, 
zoodra hij in zijn gebied was teruggekeerd, der stad den 
oorlog. 

Diende alzoo de Sassenpoort den krijgslieden en krijgs
haften burgers menigmaal tot een geschikt verblijf, 
waaruit de vijand kon worden bestookt, later bewees zij 
diensten als gevangenis voor burgers en soldaten, waarvan 
de sporen nog zijn op te merken. Hare vóórlaatste be
stemming was van meer vredelievenden aard, hoewel ze 
toch altijd nog voeling hield met de militaire macht. HaneS? 
ruimten dienden voor een gedeelte tot kleedermagazijn voor 
het garnizoen. Haar laatste bestemming tot bewaarplaats 
van 's Rijks archieven zal wel ds meest rustige, maar ook 
de meest verhevene zijn. 

DERDE J A A R G A N G N°. 17. ZATERDAG 27 A P R I L 1895. 

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

H . E L L E N S en W. V A N BOVEN. 
Bijdragen voor het blad te adresseeren aan den Heer M . D E J O X G H , 

Nassatdade 15 te Amsterdam en alle9, wat do Administratie van 
het Genootschap betreft, aan den Heer J . C. D. ui G A Z A R , le Secre-
tar'u, 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. De jaarlijksche contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 1 2 — 
kunstlievende leden » 10.— 

» buitenleden • 7.50 

MEDEDEEL1NGEN V A N HET GENOOTSCHAP. 

1°. Door onvoorziene omstandigheden is het publiceeren 
van het Juryrapport der prijsvragen „Algemeene Badinrich
ting" en „Jachthuis", vertraagd; het wordt echter iu het 
volgende No. van dit blad gepubliceerd. 

2°. In het Genootschapslokaal zijn tentoongesteld de prijs-
vraag-teekeningen (1894—1895). 

Namen» het Bestuur, 
Be \»le Secretarie, 

J . O. D. DI GAZAR. 

DE ZEVENDE K E R K TE 's G R A V E N H A G E . 

In de binden lezen we : 
„Van de zeven ontwerpen voor de prijsvraag, uitgeschre

ven door de commissie voor den bouw der zevende kerk 
„van de Nederduitsch Hervormde, gemeente te Deu Haag, 
„is bekroond het ontwerp, ingezonden onder het motto Maart, 
«waarvan na opening van het naambriefje de outwerper bleek 
„te zijn de heer J . Verheul Dzn., architect te Rotterdam, 
//die ook de nieuwe kerk te Apeldoorn gebouwd heeft 

„Leden der jury waren de heeren: C. Muysken, J . Nieu-
„wenhuis, C. H. ' Peters, mr. J . C. de Marez Oyens, jhr. 
«O. i. A. Repelaer van Driel en J . E. N . baron Schim-
„niclpenninck van der Oye." 

Zooals bekend is, werden voor deze prqsvraag indertijd 
een zevental architecten nitgenoodigd, uit verschillende 
steden. 

Het bevreemdde ons toen reeds, dat de uitnoodiging tot 
deze prijsvraag niet tot een grooter getal architecten werd 
gericht. 

Thans, nu de uitslag bekend is, zij het ons vergund 
eenige vragen te stellen, waarvan de beantwoording waar-
sehijiilijk wel uitblijven zal, doch waarvan het niettemin 

karakteristiek is, dat tot een dergelijke vraag aanleiding ge
geven wordt. 

Waarom worden de uitgenoodigden speciaal gekozen uit 
eenige protestantsche architecten, die wel eens een kerk 
gemaakt hebben, waarom ook niet uit andereu, die trou
wens hun sporen op het gebied der architectuur verdiend 
hebben, dus ook wel in staat zouden zijn, hunne krachten 
te wijden aan een kerk ? 

Dat men uitsluitend ouder protestanten zocht, is billijk, 
al ware het slechts als représaille tegenover het feit, dat de 
katholieken alleen onder hunne geloofsgenoolen zoeken. 

Hoewel men, in het algemeen gesproken, kunst boven 
geloof zou moeten stellen, blijft dit zeer mooi in theorie; 
in de tcepass'ng echter zieu we helaas het omgekeerde 

Kerkbesturen zullen hierin steeds voorgaan; het is een 
principe en als zo danig buiten het veld onzer beoordeeling. 

Eenmaal echter zich beperkende tot protestantsche archi
tecten, zien we herhaaldelijk (de prijsvraag van Apeldoorn 
wijst dit ook uit) een rondzien in eugen kring, zoo niet 
in eigen kring. 

Waarom ? 
Heel schamper is nog niet zoo lang geleden gesproken 

over den kunstzin der protestanten. En niet ten onrechte. 
Want waarlijk, geloof zonder de medewerking van kunst, 
is een dor geloof, dat slechts weinigen bevrediging bieden zal. 

De katholieken zien dit wel in en maken zich kerken, 
waarin toon, vorm en impressie, kortom alles, dienstbaar 
wordt gemaakt aan het geloof. 

Hun kerk is eeu gebed in steen. 
Maar ook de protestanten willen wel eens een mooie kerk 

hebben Er wordt wel eens een prijsvraag daartoe uitgeschreven. 
I Maar hoe? Enkele uitverkorenen worden daartoe uitgenoodigd. 
Waarom deze ? Zijn zij de kerkbouwers bij uitnemendheid P 

j Bestaan er protestantsche kerken, door hen gemaakt, die 
I als kerk zoo hoog staan, om maar steeds door aan hen een 

uitnoodiging tot medewerking te richten P 
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Wij zijn overtuigd van het tegendeel. Geen enkele kerk 
is er, die tot gunstige critiek dwingt, geen enkele, waarin 
we pure vorineu ontdekken ; geen enkele, waarvan de indruk 
verlielfend is en ous voert naar hooger sferen, waarin de 
geloovige zoo gaarne vertoeft, wanneer hij het woord //kerk" 
uitspreekt. En ook voor hen, die minder geloovig misschien, 
toch in een kerk nog het Godshuis bij uitnemendheid zien, 
waarin hij zijn scheppingsdrang tot vormen en massa's kan 
concentreeren, die zijne idealen van het Goede in steen en 
ruimte verwezenlijken, ook voor dezen is het pijnlijk te 
zien, dat steeds bij dezelfde prijsvragen eene beperking 
heerscht, die hem van de beantwoording dezer vraag uitsluit. 

Wij vragen nogmaals : Waarom wordeu deze prijsvragen 
tot enkelen beperkt ? 

IETS OVER GOTHIEK. 
Voordracht, gehouden in de Genootschapsvergadering van 

8 April 1895, door H . P. BEKLAGE N Z N . 

Het is bekend, dat de gotische stijl met het oude volk 
der Gothen niets heeft te maken. De Italianen, die echter 
alles wat uit den vreemde kwam als van barbaarschen oor
sprong beschouwden, hadden inet dezen spotnaam den vreem
den stijl bestempeld. 

In den nieuweren tijd, toen het verkeerde van den naam 
begon te hinderen, wilde men eeu nieuwen naam voor dezen 
stijl bedenken en bij die keuze trad de nationale eigenliefde 
zeer sterk op den voorgrond. De Engelschen zoowel als de 
Eranschen beschouwden den stijl als de vaderlandsche en 
Duitschland volgde daarin na en noemde hem den Duitschen 
of oud-Duitschen, ook wel Germaanschen stijl. Dit echter 
zeer ten onrechte, want het is eu blijft Frankrijk waar deze 
stijl is ontstaan en wel iu het zoogeu. isle de France, d. i . 
Parijs en zijne omgeving. In de geschiedenis der kunsten 
moet men twee elementen onderscheiden : de noodzakelijk
heid en de smaak. 

Tegen het einde der 11e eeuw konden bijna alle Romaan-
sche monumenten, godsdienstige, burgerlijke of militaire niet 
meer aan de nieuwe behoeften voldoen. De Roraaansche 
kerken, nauw, beschaduwd door zware pilaren, zonder ruimte, 
waren te klein geworden voor de talrijke bijeenkomsten der 
geloovigen, voornamelijk iu de steden, waar de bevolking en 
de rijkdom snel aangroeiden ; ze waren somber en zwaar 
van aspect eu niet meer in harmonie met de zeden en be
schaving. De huizen en kasteelen vertoonden in nog sterker 
mate de ongeriefelijkheden, omdat men zich niet meer met 
woningen kon vergenoegen, waarin in geen enkel opzicht aan 
de nieuwere eischen was voldaan. Wat de militaire bouw
kunst betreft, de vooruitgang op het gebied der aanvallende 
werktuigen vereisebte vestingwerken, die daaraan weerstand 
kouden bieden. 

Men moest veel grooter kerken bouwen, waarin de steun
punten de minst mogelijke plaats besloegen, inet flink licht en 
veel lucht, gemakkelijker toegankelijk, beter gesloten, gezon
der en meer geëigend om groote menschenmassa's te bevatten. 
Men moest paleizen of kasteelen bouwen voor een talrijker 
personeel, want de vazallen volgden . veral het voetspoor van 
den vorst; zij verzamelden wederkeerig om zich heen een 
talrijke schaar van onderhoorigen. 

De vele ontstane corporation hadden op hun beurt ver
gaderlokalen noodig, stadhuizen, beurzen, kamers, enz. De 
steden moesten bemuurd worden, want men moest altijd ter 
verdediging gereed zijn. Het was dus noodig alle gebouwen 
te reconstrueeren in harmonie met den nieuwen maatschap-
pelijken toestand. Meu moet bovendien niet vergeten dat het 
land met ruïnes was overdekt ; de feodale twisten, de invallen 
der Noormannen enz. en ten s'otte de slechte constructie 
der gebouwen maakten een algemeenen herbouw noodzakelijk. 
Tegelijk met deze dringende noodzakelijkheid, die de geschie
denis uit die dagen voldoende terklaart, ontstond een nieuwe 

smaak te midden van het gallo romeinsche volk, dat zijn 
rang als natie had hernomen. Die smaak ontwikkelt zich 
het eerst bij het volk, dat de boorden bewoonde van de Seine, 
de Loire en de Somme. Die volken, begaafd met vluggen 
geest, prat op nieuwigheden, dadelijk klaar de zaken van de 
practische zijde te beschouwen, handig, bewegelijk, zich eer 
door het verstand dan door de verbeelding latende leiden, 
schenen zij voorbeschikt de laatste kluisters van het barba
risme in Frankrijk te breken, niet langs geweldadigen weg 
of door materieele kracht, maar door geestelijk werk, dat 
sedert de 11e eeuw aau het gisten was. Geen volk dan mis. 
schien de Atheners kon zóó gemakkelijk met de overlevering 
breken, ofschoon dit zoowel als een goede als kwade eigen
schap kan worden beschouwd. 

Altijd begeerig naar wat nieuws, zonder ooit te blijven 
stilstaan, ging dit volk steeds vooruit, zoowel in het goede 
als in het kwade. 

Men moet met dit eigenaardig karakter, het Fransche 
volk eigen, rekening houden, wil men de groote kunstbe
weging aan het einde der 12e eeuw begrijpen. 

Het behoeft niet gezegd, dat deze beweging, evenals de 
theoretische en practische architectuur in geestelijke banden 
bleef. Maar toen de architectuur in handen van leeken 
overging, behield spoedig het nationale genie de overhand 
en zich zeer spoedig van den Roinnanschen geest willende 
ontdoen, neemt het een schit'erendc vlucht. Een der eeiste 
pogingen is de gewelfconstructie. 

Profiteerende van de tamelijk geringe resu'taten tot nog toe 
verkregen, ziju doel vervolgende met die juiste logica, die 
toen ter tijd de basis van elke verstandige handeling uitmaakte, 
werd het grondbeginsel gehandhaafd dat bij gewelven, een zij-
delingschen druk uitoefenende, natuurlijk eveneens een 
zijdelingsche druk noodig is om het spatten tegen te gaan. 

Reeds tegen het midden van de 12e eeuw hadden de 
bouwmeesters opgemerkt, dat de halfcirkelboog een te sterkeu 
druk uitoefende om op dunne muren en alleenstaande pijlers, 
voornamelijk in breede schepen, tot eene groote hoogte 
te worden opgevoerd, tenzij gesteund door zware muren ; zij 
vervingen daarom den halfcirkelboog door den spitsboog, alleen 
den halfcirkel behoudende voor de vensters en kleinere span
ningen. Zij gaven het tongewelf geheel op, waarvan de door-
loopende drukliju ook als tegenstand een doorloopendc muur 
vereisebte ; zij brachten den geheelen druk van het gebouw 
over op de pijlers, ook dien der gewelven, zoodat alleen lucht
bogen noodig waren om den zijdruk tegen te gaan, 
bogen, die den druk tot buiten het eigenlijke gebouw over
brachten. 

Om aan die pijlers of contreforten meer vastheid te geven, 
werden zij belast met kleine torenvormige verhoogingeu, 
waarvan weldra een der rijkste motieven van versiering wer
den gemaakt. Het ziju de welbekende pinacles. 

Huu gebouwen al meer en meer, uitbreidende en in den 
spitsboog eene groote draagkracht ontdekkende, verbonden 
met een zwak vermogen tot uitwijking, gebruikten zij dezen 
langzamerhand overal, terwijl de halfcirkelboog zelfs in de 
burgerlijke bouwkunst werd prijsgegeven. 

Tegen het begin van de 18e eeuw ontwikkelt zich nu 
de architectuur volgens een geheel nieuwe methode, waarbij 
alle deelen van elkander zijn afgeleid. Door de verandering 
der methode begint de omwenteling in wetenschap en kunst. 

De constructie ordonneert den vorm. De pijlers, bestemd 
om verscheiden bogen te dragen, verdeelen zich in even 
zooveel zuilen als er bogen zijn te dragen ; het zijn de zui
len uit bundels, uit zoogen : diensten samengesteld ; de dikte 
dier kolommen is evenredig aan den te dragen last; iedere j 
dienst gaat afzonderlijk op tot de basis van den boogt 
dien hij moet dragen, de zwaarte zijner kapiteelen is eveneens I 
afhankelijk van den last. 

De bogen zijn breed of smal en samengesteld uit één o'| 
meer geledingen, al naar de te verrichten functiën. 

De muren, overbodig geworden, verdwijnen bij de gioote 
gebouwen nagenoeg geheel en worden vervangen door ven
sters, met gekleurde glazen voorzien. 

Alle onderdeden van het gebouw zijn een motief van 
decoratie ; de daken, de afvoerpijpen, het binnendringen van 
het daklicht, de middelen tot beklimming eu circulatie op 
de verschillende verdiepingen, tot zelfs de kleinere voor
werpen, als het ijzerwerk, het lood, de krammen, bouten 
eu steunijzers; zelfs de inrichtingen voor verwarming en 
ventilatie ziju niet, zooals dat dikwijls na de 16e eeuw ge
beurt, weggestopt, maar worden integendeel openlijk getoond 
en dragen, door huu vindingrijke samenstelling en den goeden 
smaak van uitvoering, bij tot den rijkdom der architectuur. 

In een schoon gebouw uit de 13e eeuw, kan geen 
versiering worden weggelaten, want iedere versiering is een 
gevolg van een noodzakelijkheid. 

Op hetzelfde tijdstip dat de letteren, wetenschappen, de 
philosofie en de antieke wetgevingen ijverig wordeu bestudeerd, 
verlaat de architectuur de laatste resten der antieke traditie, 
om een nieuwe kunst te stichten, waarvan het grondbeginsel 
een tegenstelling is der antieken. Moet men daaruit beslui
ten dat de kunstenaars uit de 12e eeuw niet consequent 
waren ? Integendeel, maar wat de renaissance van de 12e 
eeuw onderscheidt van die der lGe is, dat de eerste, hoewel 
in vorm een tegenstelling, toch wat het principe betreft 
doordrongen is van den antieken geest, terwijl de andere 
zich door den vorm liet verleiden. Nemen wij een karakte
ristiek voorbeeld iu de architectuur //de schaal". Een ieder 
weet, dat de Grieksche en Romeinsche ordeu kunnen worden 
beschouwd als eenheden, die men in de gebouwen gebruikte, 
eenvoudig door hare afmetingen te vermeerderen of te ver
minderen met behoud der verhoudingen, al naar de uitvoering 
der gebouwen op grooter of kleiner schaal. Zoo bijv. zijn 
het Parthenon en de Theseustempel te Athene van geheel 
verschillende afmetingen, doch de Dorische orde is bij beide 
van dezelfde verhouding of wel, de Dorische orde vau het 
Parthenon is die van deu Theseustempel door een vergrootglas 
gezien 

Niets herinnert in de antieke orde aan eene eenheidsschaal 
en toch bestaat er voor de monumenten eene onverander
lijke en tegelijk gebiedende schaal, n.1. «de mensch." 

De afmeting van deu mensch verandert niet of het gebouw 
groot of klein is. Geef bijv. de geometrische teekening van 
een antieken tempel en vergeet de afmeting er bij te schrijven 
dan zal het onmogelijk zijn te zeggen of de kolommen van 
den tempel 4, 5 of 10 meter hoog zijn, terwijl dit bij de 
Gothische architectuur niet het geval is; de mensciielijke schaal 
wordt overal teruggevonden, onafhankelijk van de afmeting 
der gebouwen. Treedt de cathedraal van llheims binnen of 
een dorpskerk van hetzelfde tijdvak, ge zult dezelfde hoogten 
en dezelfde profielen van de basis terugvinden; de kolommen 
worden langer of korter, maar de onderdeeleu behouden de
zelfde dikte; de lijsten vermenigvuldigen zich in een groot 
gebouw, maar ze zijn in het kleine gebouw van dezelfde 
afmeting. De balustraden, de schoren, de sokkels, de ban
ken, de galerijen, de friezen, bas-reliefs, al de architectonische 
détails, die in de ordonnantie voorkomen, zijn altijd in ver 
band met de eenheidsschaal, »de mensch". De mensch komt 
oveial te voorschijn; het monument is van hem en door 
hem gemaakt, het is zijne kleeding; en hoe rijk of groot 
ook, het is voor zijn taille gemaakt. 

Daarom schijnen de middeleeuwsche monumenten ook 
werkelijk grooter dan ze zijn, omdat zelfs bij afwezigheid 
van den mensch toch de mensciielijke schaal altijd te voor
schijn treedt, omdat het oog voortdurend genoodzaakt wordt 
de afmetingen van het geheel te vergelijken met den men-
schelijken modul. 

Juist het tegenovergestelde is het geval met de antieke 
monumenten; men geeft zich eerst rekenschap van hunne 
afmetingen na ze te hebben beredeneerd, nadat men er een 

mensch heeft naast gezet en dan is het nog de mensch, die 
klein lijkt en niet het monument groot. Of dit een goede 
of kwade eigenschap is willen wij niet beslissen; we consta-
teeren alleen het leit, dat van bet grootste gewicht is, want 
bet graaft een afgrond tusschen de opvatting in de antieke 
en middeleeuwsche kunsten. 

Wij willen niet zeggen dat de kunst, die inde 12e eeuw 
in Frankrijk ontstaat, de Christelijke kunst bij uitnemendheid 
is ; de St. Pieter van Rome, de Aya Sofia te Constantinopel, 
de St. Paolo fuori le mure te Rome, de St Marco te Venetië, 
de Romaansche kerken van Auvergne en Poitou zijn even
zeer Christelijke kerken, omdat ze door Christenen zijn 
gebouwd 

Het Christendom is even verheven in de catacomben of in 
de wildernis, als in de St. Pieter te Rome of in de Cathe
draal van Chartres. Maar zouden zonder het Christendom 
wel die cathedralen zijn ontstaan ? Waarschijnlijk niet. Is niet 
dit groote beginsel van eenheidsschaal een aangrijpend sym
bool van den Christelijken geest ? Is niet dc voortdurende 
vergelijking van de kleinheid van den mensch met de 
grootheid van het godsdienstig monument een Christelijk 
denkbeeld, dat op het volk grooten indruk moet makeu ? 
Is het niet de strenge aanwending van deze methoden in 
deze monumenten, die steeds dat niet te beschrijven gevoel 
van eerbied voor de groote gothische kerken inboezemt ? 
Of de architecten van de 12e of 13e eeuw dit principe heb
ben aangewend bij instinct of door redeneering weten wij niet, 
maar het is zeker dat wij het overal vinden bij de icligieuse, 
burgerlijke of militaire monumenten tot aan het tijdperk der 
antieke renaissance. 

De architecten van het spitsboogtijdvak waren even con
sequent iu het gebruik der nieuwe vormen als de Grieksche 
bouwmeesters in de aanwending van hun systeem van de 
verhouding der orden, onafhankelijk van de afmetingen. Bij 
hen was de architectuur een afgetrokken kunst; de Grieksche 
kunst is één ; zij beveelt meer dan zij gehoorzaamt; zij schrijft 
de wet voor aan de matcria'en en de menschen, terwijl de 
architecten der middeleeuwen onderworpen waren aan de 
Christelijke wet, die, erkennende de goddelijke almacht, den 
mensch, hoe onvolmaakt ook, maar als evenbeeld Gods, ver
antwoordelijk stelt voor zijne werken. 

Indien we nu dit grondbeginsel logisch volgen, dan wor
den de architectonische vormen ondergeschikt aan het mate
riaal en overal daar gebruikt, zooals de natuur ze oplevert. 
Ziju de materialen klein, dan worden de architectonische 
geledingen van gering belang; zijn ze groot, dan worden 
de profielen, de ornamenten en details grooter; zijn ze fijn, 
gemakkelijk te bewerken, dan profiteert de architectuur door 
de versiering ongebondener te maken ; zijn ze ruw en hard, 
dan wordt de versiering eenvoudig. En zelfs in deze versie
ring gaat de gothische kunst methodisch te werk, want 
reeds bij haar begin verlaat ze alle ornamenten door de 
Romeinsch- Byzantijnsche traditie, achtergelaten om hare 
friezen, hare kroonlijsten, halzen der zuilen, kapiteelen en 
gewelfribben te versieren inet bloemen en bladeren, ontleend 
aan de bosschen en velden van Noord Frankrijk. 

Een bewonderenswaardig verschijnsel; de navolging der 
natuurlijke vegetatiëu schijnt zelf dc natuurwet te volgen, 
de voorbeelden daarvan spreken voor zichzelf. 

De botten zijn de eerste duidelijke natuurverschijnselen 
der vegetatiën ; uit deze ontspruiten de loten of jonge takken 
met bladeren eu bloemen. 

Welnu, toen de Fransche architectuur aan het einde der 
12e eeuw zich meester maakte van de flora als middel tot 
decoratie, begint ze met de cotyledoneu, de holten en de 
loten te imiteeren, om spoedig te komen tot dc ontbotte 
takken en bloemen. 

Het spreekt van zelf dat deze synthetische methode ook 
op de statica wordt toegepast, op alle middelen, die de 
architectuur gebruikt om weerstand te bieden aan de ver-
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nieleude elementen; zoo wordt de pyrainidale vorm aange
nomen als de meest stabiele, de horizontale vlakken worden 
uitgesloten, omdat ze het regenwater tegenhouden, en zonder 
onderscheid vervangen door sterk hellende vlakken Naast 
deze algemeene gegevens staat men verbaasd over de inwen
dige structuur van het gebouw, wanneer wij de détails 
bestudeeren. Evenals het menschelijk lichaam wordt gedragen 
eu zich voortbeweegt door middel van twee steunpunten, 
eenvoudig, slank, de minst mogelijke ruimte innemend, en 
saraengestelder wordt en zich meer ontwikkelt naarmate het 
een grooter aantal belangrijke organen in zich moet bevatten, 
evenzoo plaatst het gothische gebouw zijn steunpunten 
volgens de eenvoudigste gegevens, waarvan de stabiliteit 
alleen verzekerd wordt door de samenvoeging en ontwikkeling 
der bovenste deeleu. Het gothische gebouw blijft dan alleeu 
staan wanneer het compleet i s ; men kan het een van zijne 
onderdeelen ontnemen, uit vrees het te zien instorten, want 
het verkrijgt alleen stabiliteit door de wetten van het even
wicht. Dit is een van de onvolkomenheden, die men aan 
deze bouwkunst verwijt en niet zonder eenigen schijn van 
recht. 

Maar zou men dan niet even goed aan den mensch de 
volmaaktheid van zijn organisme kunnen verwijten en hem 
beschouwen als een wezen, ouvolmaakter dan bijv. de reptielen, 
omdat hij meer dan deze onderhevig is aan de oorzaken 
van buiten af, en brozer ? 

Het is hier in deze geachte vergadering overbodig de 
gothische kerk in detail te beschrijven, daar deze aan allen 
bekend zal zijn. 

Wie kent niet het fraaie gebouw, waarvan een ongekende 
bekoring uitgaat en dat eerbied inboezemt zelfs aan den meest 
onverschillige. 

Degene, die het voorrecht heeft gehad een Grieksch-dori-
schen tempel te aanschouwen, zal getroffen zijn door datzelfde 
gevoel van ontzachelijke bewondering, dat de eerbied U 
onwillekeurig afdwingt. Het is niet om ook maar iets ten 
nadeele te zeggen van de renaissance; om van de andere 
kunsten niet te spreken, maar ik geloof niet dat zij in staat 
is zelfs bij hare hoogste uitingen dat gevoel in te boezemen. 

Het schijnt mij belangrijk even stil te staan bij de sym
boliek, die machtige drijfveer bij den gothischen kerkbouw. 

Dan valt bij de gothische cathedraal in de eerste plaats 
op te merken de oriëntatie, trouwens eene oriëntatie die 
de voornaamste gewijde gebouwen van alle tijdperken met 
elkaar gemeen hebben, n.1 de richting van het Oosten naar 
het Westen en van het Westen naar het Oosten, en dat 
werkelijk deze richting reeds van de vroegste oudheid, ja 
zelfs bij heidensche volken bestond, bewijzen belangrijke 
reisbeschrijvingen uit alle landen. (Wordt vervolgd.) 

P R I J S V R A G E N . 
Aau de volgende ontwerpen, ingezonden op de prijsvraag 

voor een nieuw Museum te Cairo, zijn de daarbij vermelde 
belooningen toegekend. 

De eerste prijs is niet toegekend. 
Prijzen van 225 Egyptische ponden, aan de ontwerpen : 
N°. 38, motto Kaffir, van J . Breasson te Parijs. 
N°. 40, motto Ibis, van Loviot en Gassieu-Bernard te 

Parijs. 
N " . 48, (zonder motto), van Guilhem en Gillet te Parijs. 
N°. 49, motto Eurebi, van Marcel Dourgnon te Parijs. 
Een prijs van 100 Egyptische ponden, aan het ontwerp : 
N°. 02, motto Phla, van Guillaume Trochet en Adrien 

Bev te Parijs. 
Eervolle vermeldingen, aan de ontwerpen : 
N°. 8, motto Isis, ontwerper onbekend. 
N°. 28, (zonder motto), Jacques Drevet en D. Arnaud 

te Parijs. 
N°. 33, motto Z. JV*., ontwerper onbekend. 
N n . 71, (zonder motto), Henri Schmit te Parijs. 

Door de Magistratuur der stad Temesvétr is eene prijs
vraag uitgeschreven voor het ontwerp eener Algemeene 
kanaliseering van de stad Temesvdr. 

Vóór 1 November 1895 moeten de ontwerpen bij den 
Burgemeester zijn ingezonden. 

De beste drie plannen worden bekroond met prijzen van 
8000, 4000 en 2000 Kronen. De vervaardiger van het met 
de:i eersten prijs bekroonde project ontvangt, wanneer ziju 
ontwerp wordt uitgevoerd, bovendien een honorarium van 
2000 Kronen. 

Verdere gegevens, plannen enz., zijn tegen een bedrag 
van 10 Kronen te verkrijgen bij den Stedelijken Ingenieur. 

B E R I C H T E N . 
— De „Telegraaf" schrijft het volgende : Velen zullen 

zich herinneren, hoe een aantal jaren geleden aan A . J . 
Derkinderen werd opgedragen, een wandschildering voor de 
kapel op het Begijnhof te vervaardigen, voorstellende de 
Processie van het H . Sacrament van 't Mirakel van Am
sterdam, hoe hij die opdracht volvoerde, maar hoe daarna, 
om redenen, die het nu wellicht niet dienstig zal zijn weer 
op te halen, de wandschildering niet door de lastgevers 
geaccepteerd werd en aan den schilder Phlippeau het maken 
van een nieuwe opgedragen werd, die wèl de goedkeuring 
der overheden van het Begijnhof weg mocht drageu en dan 
ook in de kapel geplaatst werd. 

De schilderij van Derkinderen werd na dien in verschil
lende plaatsen tentoongesteld, doch berustte nu sedert eeni
gen tijd iu de kolfbaan der regenten-sociëteit van het vroegere 
Eloy's gasthuis te Utrecht. 

Wij kunnen nu tot onze vreugde mededeelen, dat een 
bekend kunstminnaar hier ter stede, of eigenlijk te Nieuwer-
Amstel, onlangs eigenaar is geworden der wandschildering, 
natuurlijk niet met de bedoeling, die in zijn eigen woning 
te plaatsen. Daar zijn onze moderne huizen trouwens niet 
op berekend. Waar de schildering intusschen mettertijd 
terecht zal komen is ook den eigenaar zeiven nog niet 
bekend. Hopen wij : in een openbare verzameling 

— Uit het door de Commissie van Toezicht op de Rijks
academie van Beeldende kunsten aan de Koningin Regentes 
uitgebracht verslag over 1891 blijkt, dat de lessen over het 
algemeen naar behooren werden gevolgd. De leerlingen legden 
den grootsten ijver aan den dag bij de lessen in de praktijk, 
namelijk: het teekenen naar beeldhouwwerk en naar het 
leven ; bij het boetseeren naar reliëf-modellen en naar het 
leven ; bij het schilderen en bij het etsen. 

Het getnl dergenen, die aan de Academie onderwijs ont
vingen, bedroeg in Januari 1894 56 leerlingen. 

Hiervan kwamen 40, waarvan 17 vrouwelijke leerlingen, 
voor het volle onderwijs, terwijl de overige 16, waaronder 
geeu vrouwelijke leerlingen uitsluitend kwamen voor de 
teekenklassen vau 's weeks vijfmaal twee uren, hetzij ter 
klasse die naar beeldhouwwerk, hetzij ter klasse die naar 
het leven teekent. 

— Maandag j l . is in „Pulchri Studio" in Den Haag de 
tentoonstelling geopend van de nagelaten werken van wijlen 
den Haagschen kunstschilder Jan Vrolijk. De geheele zaal 
is gevuld met schilderijen, teekeningen en olieverfstudies. 

" p i ï i T s ö i ^ A i r i T r 
— De civiel-ingenieur A. Ph. K . D. van Malsen, inge

nieur 3e kl . van den Waterstaat in Ned. Indiè", met verlof 
hier te lande, is benoemd tot tijdelijk adjunct-ingenieur bij 
de werken van het Noordzeekanaal. 

De civiel-ingenieurs J . P. Textor en J . M . Stoop, beiden 
te 's-Gravenhage, en de heer E. J . M . Heijnders te Hans-
weerd, zijn benoemd de eerste tot adjunct-ingenieur en de 
beide anderen tot buitengewoon opzichter bij het verrichten 
van peilingen in de Noordzee en metingen in verhand met 
die peilingen, ten behoeve van het onderzoek betredende 
den waterstaatkundigen toestand des lands. 

DERDE J A A R G A N G N°. 18. ZATERDAG 4 MEI 1895. 

HEOACTIK VAN AurnITKCTIRA KT A M I C I T I A : 
W. K R O M H O U T C / N . . M . DE J O N G H , JOS. T H . J . CUIJPERS, 

H . E L L E N S en W. V A N BOVEN. 
Bijdragen voor liet blad te adresseeren aau den Beer M. DR JONGH, 

Nassaukade 15 te Amsterdam en alles, wat de Administratie van 
het Genootschap betreft, aan den Heer J . C. D. ül G A / . A K , le Secre
taris, America it-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 • 

zouden, ann alle leden van het Genootschap. De jaarlijksche contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt : 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . f 12.— 
ii kunstlievende leden • 1 0 . — 
a buitenleden » 7.50 

IETS OVER GOTHIEK. 
Voordracht, gehouden in de Genootschapsvergadering van 

8 April 1895, door H . P. BERI.AOK N Z N . 
(Vervolg van bh. 72.) 

In Indië, op de Westelijke helling der Ghautsbergen, be
vindt zich een in de rots uitgehouwen tempel ; aan het 
Oostelijk einde zit de afgod op zijn troon. Door de grauiet-
poort ten Westen krijgt men toegang tot het Knilasa, het 
beroemdste verblijf der Indische godheden. 

De ingang der Indische hoofdgrot vau Kaili tusschen 
Bombay en Poena ligt ten Westen; aan het Oostelijk einde 
verheft zich de baldakijn van Boeddha. De groot'te der 
beroemdste terapelgrotten van Kennere op het eiland Salsette 
kenmerkt zich door de bijzonderheid dat hare lengte zich 
niet alleen Oostwaarts uitstrekt, maar dat zij in drie beuken 
is verdeeld en aan het einde van het middenschip hare 
absiden heeft, niet anders dan alsof zij tot model voor een 
christenbasiliek heeft gediend. Batissier beschouwt de be
roemde pagode van Chalembaras als „type le plus complet 
de 1'architecture rcligieuse des Indiens." Ieder der zijden van 
dit groote bouwwerk is met juistheid naar een der vier 
windstreken gericht. 

De pylonen van Persepolis' hoofdpaleis staan tegenover 
het Oosten en iu dezelfde richting zijn er de symbolische 
dieren geplaatst. 

De portalen der oudste pyramiden van Ethiopië, 80 iu 
getal, zijn met den voorgevel naar het Oosten gekeerd. 

De linker Nijloever in Egypte prijkt met de meeste ge-
denkteekenen, zoodat de meerderheid der Egyptische heilig
dommen hun gevel ten Oosten hebbeu. 

Jul. Braun schrijft van den grooten tempel van Knrnak: 
»Da streckt er sich, wie das Riesengeripp eines zwölfhundert 
Fuss langen vorsündlichen Thieres unter den Palmen. Das ist 
die. Doppelstirn seiner Pylonen, der gewaltigste Tempelschüdel 
Aegyptens mit seinen tausendjürigen Norben. Dieser Tempel 
machte Front nach Westen." 

Nog tal van voorbeelden zouden hiervan bij de heidenen 
ziju aan te halen. Doch zien wij de Grieken. Het Parthenon 
stond met zijn heerlijken voorgevel naar het Oosten. Even
eens de tempel van Theseus. Ook in Rome geven tal van 
gebouwen het bewijs zuiver te zijn georiënteerd. 

Dat ook bij de Israëlieten het Oosten eene bijzondere 
vereering genoot, blijkt uit de richting van den tabernakel 
en tempel en voorts uit vele plaatsen der H. Schrift. 

De kerken der christenen zouden eveneens naar het Oos
ten hebben te zien volgens de „heilige linie." Het huis 
onzer duive zij eenvoudig, zegt Tertulianus, hooggelegen en 
tegen het licht, met a. w. ten Oosten. Men zegt dat de 
Heiland aan het kruis gehangen heeft tegen het Oosten 
met het aangezicht naar het Westen. 

De traditie, door tal van voorbeelden gestaafd, bewijst 
dan ook de redelijkheid en zinrijkheid der bouwing vau de 
huizen Gods op dc heilige linie. 

Mmr wat is er nu te verstaan door de richting der kerken 
naar het Oosten ? 

Het is eene leering, die aan de H . Clemens wordt toege
schreven. „Het gebouw der kerk behoort langwerpig te zijn, 
naar het Oosten gekeerd, ter weerszijden sacristiën naar het 
Oosten hebbende." 

De langwerpige gedaante heeft de Christenkerk met den 
grondvorm der tempels bij alle volken gemeen. 

In het vierkant en den driehoek achten de symbolisten 
de tijdelijke en eeuwige orde vertegenwoordigd. De driehoek 
is een zinnebeeld der H . Drieëenheid en het rechthoekig 
vierkant geldt gelijktijdig voor een zinnebeeld van het eindige 
eu het stoffelijke. De twee elementen, het goddelijke en het 
eindige, worden dan ook door de machtigste en schoonste 
der kunsten op de treffendste wijze met elkaar verbonden eu 
aanschouwelijk gemaakt; de gothiek nl. komt tot hare hoogste 
ontwikkeling door de vereeniging vau «den geometrische!! 
drie- en vierhoek. 

Maar hoe moet dat langwerpig vierkant, waarvan eene der 
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smalle zijden wel haast een doorgaanden nisvormigen uitbouw-
zal vertoonen, nu wordeu gericht, opdat men er van zou 
kunnen zeggen, dat de kerk naar het Oosten gekeerd is ? 
Moet de zijde, waarin die nis wordt aangenomen en welke 
binnenwaarts de zetelplaats der bisschoppen is, naar het 
Oosten slaan ? Of moet hel de andere smalle zijde der kerk 
zijn, waarin de deuren geplaatst zijn? 

Alhoewel hiervoor geen absolute regel schijnt vastgesteld 
te zijn en de basilieken, de oudste Christenkerken, bewijzen 
dat ten deele de ingang, ten deele de abside naar het Oosten 
is gekeerd, zoo werd toch langzamerhand de voorkeur ge
geven aan de plaatsing der Choomis ten Oosten, opdat de 
priester het gebed doende met het gelaat naar het Oosten 
gekeerd zij en daar is, bij den aanleg van ten minste 25 
der oudste kerken in Rome op gerekend. 

[Iet spreekt van zelf dat die richting niet altijd streng 
kan wordeu gevolgd en dikwijls om aesthetische redenen 
daarvan moet wordeu afgeweken. 

Behalve de langwerpige gedaante der kerken, eene naboot
sing van de arke Noach's, symbool van de afbeelding der 
wereld, waren er ronde kerken, omdat de vorm der aarde 
ook rond is of ook wel achthoekige iu Griekschen kruisvorm. 

De muren der kerken beteekenen volgens de symboliek, 
de volken, de bouwsteenen de geloovigen ; de grootere, zegt 
Durandcrs, de wel bearbeide en vierkante steenen der buiten
zijde, waartusschen de kleinere ter vulling worden ingelegd, 
zijn de volkomen Christenen, die door hunne verdiensten 
en gebeden de zwakkeren in de Heilige kerk bij elkander 
houden. De geloovigen zijn de steenen, die, den bergen en 
ingewanden der aarde ontrukt, door de steenhouwerskunst 
met hamer en winkelhaak uit de vormeloosheid tot schoonheid 
eu bruikbaarheid worden gevormd, zoodat de eene», den anderen, 
groot en klein elkaar, steunt en draagt. Maar alles komt 
aan op den grond- en hoeksteen, die de twee muren in ccn 
huis vereeuigt en deze hoeksteen beteekent Christus. Hij 
heeft den middenmuur, die joden en heidenen scheidde, 
verbroken en zoo hebben beiden in ccnen geest toegaug tot 
den Vader. 

Ook dien geest beeldt de Christelijke architectuur in de 
kerkmuren af. Het cement, dat de steenen verbindt, werd in 
het Oosten en Westen voor een zinnebeeld der Christelijke 
liefde gehouden, die de menschen samenvoegt en wederzijd-
schen steun geeft. 

De mortel beslaat uit kalk en zand en waler. De eerste 
is de vurige liefde, het tweede beteekent de stoffelijke daden, 
ten nutte onzer broeders ondernomen, maar het is de geest, 
het water, die beiden vereeuigt en kracht geeft Zoo verbindt 
de band der liefde en des vredes die levende steenen tot 
één lichaam. Maar de grondslagen der kerk zijn nog uit 
andere deelen samengesteld. Het fondament, waarop de geheele 
k^rk rust, beteekent Christus. 

De vloer, die met den voet wordt getreden, beteekent de 
handwerksstand, die met zijn zwoegen de H . Kerk onder
steunt. He coutreforlen beteekenen de menschen, die een 
heiliger leven leiden dan de andereu en die door hunne 
deugden en verdiensten hunne zwakkere broeders binnen 
den schoot der kerk houden. 

De bintbalken, die de verschillende deelen der kerk 
bijeenhouden, zijn de wereldvorsten, die de eenheid en een
dracht der kerk handhaven door hunne daden ; de welven 
of daksparren zijn de predikers, die zich door de ondeugd 
niet hebben laten bederven. 

De leien van het dak zijn de soldaten, die het Heiligdom 
beschutten. 

In de torens, welke bij de romaanscbe kerkeu dikwerf 
het sanctuarium en choor flankeerden, ziet de symbolist 
als oorlogssterkten de hooge kerkprelateu. 

De deur der kerk is het zinnebeeld van Christus. In de 
eeuwige orde, waarvan het kerkchoor een afbeeldsel is, heeft 
Christus dus door zijn lijden eu dood, hiernamaals een 

plaats bereid en daarom heet de welfboog, waardoor men 
uit het schip, uit de strijdende kerk het choor binnentreedt 
van de oudste tijden af de triomfboog en daarom hangt in 
vele kerken in dezen boog een groot kruis of staat een 
dusgen : calvnriënberg op het daargeplaatst oxaal. 

De beuken der kerk tot aau het oxaal stellen sinds de 
oudste tijdeu de wereldsche orde voor. De voorkerk heet 
het paradijs, waaruit men in de wereld treedt om den 
hemel binnen te gaan. Dikwerf zijn in de voorkerken dau 
ook Adam en Eva afgebeeld. Gaan we nog eens den vorm 
na, dan hebben we in de eerste plaats het Gtieksche kruis. 
In het Westen heeft men bet zinnebeeldige kruis nader 
aan de gedaante gehouden, waarmee men zich het kruishonl 
van Calvarië voorstelde, nl. het Latijnsche met een langen arm. 

Bij groote kruiskerken loopen de zijbeuken doorgaans aan 
genen kant der transepten of kruisarmen achter het choor 
heen en om dit loud, dat in plan een hoefijzervorm vertoont, 
rijgen zich kleine, naar buiten gebouwde kapellen aaneen, 
welke als een lichtkrans van sterren zijn om het kruishoofd 
cf sanctuarium. 

Niet zelden bevinden zich ook kapellen in de kruisarmen 
en deze allen, in verband met de doop- en uitvaartkapellen 
aan de westzijde, schijnen bij voortzetting van de gelijkenis 
des kruises, de doornenkroon en nagelwouden te vertegen
woordigen. 

Dat de as der kerken doorgaans in het choor een weinig 
zijwaarts wijkt wordt algemeen verklaard als eene afbeelding 
der neiging van het hoofd des verlossers, bij het uitspreken 
der laatste kruiswoorden. 

De waakzaamheid, voorgesteld door den haan, ook als 
wekker tot den arbeid, staat in deu top der kerktorens, 
opdat we moedig, krachtig, voor alles waakzaam zouden ziju; 
daarom staat ze niet zelden aau de deur in de gedaante van 
een leeuw. 

De kerk is eene afbeelding der wereld, een ark van Noach 
gelijk en inderdaad worden er kerken gevonden, wier dak 
inet de geschiedenis van Noach was beschilderd en zoo is 
het geen wonder dat men haar ten allen tijde met wezens 
bevolkt, die iu haar schenen te huis te hooren. 

Ook beeft men in de christelijke eeuwen nimmer de kerk 
buiten deu lijd gesteld, Loch vergeten welke plaats zij in 
de ruimte inneemt. 

Het kerkportaal was niet zelden tevens de almanak van 
den boer. 

Aan meerdere kerken vertoont de ingang eene afbeelding 
van den dierenriem ; zonnewijzers, uurwerken, klokkespellen, 
windvanen zijn aan de kerken, die een middelpunt ook voor 
de stoffelijke orde. opleveren, volkomen op hunne plaats. 

Het beeldstelsel der meeste groote kerken heeft geenerlei 
verpersoonlijking van deugden, talenten, enz. buitengesloten. 
Wij vinden dan ook dikwijls het orgel eener christelijke 
kerk versierd met Orpheus, Aria en de Muzen. 

De middeleeuwsche kerksymboliek was alleen exclusief 
ten opzichte van wat bepaald kwaad was. Dat beeldden zij 
af om hel te schandvlekken, ja, niet zelden om het aan den 
spot en schimp der menigte prijs te geven. 

Stollen, die tot belaching stemden, werden echter meestal 
op plaatsen aangebracht, waar zij de algemeene godsvrucht 
niet ontstemmen konden, vaak op plaatsen, waar niet met 
voegzaamheid een gewijd onderwerp kon worden aangebracht, 
bijv.: onder de zittingen der koorstoelen. Omgekeerd is 
verboden afbeeldingen van het kruis vau deu H . hostie en kelk 
en dergelijken op den kerkvloer, die onder de voeten getreden 
werd, voor te stellen. 

Wij behoeven niet te wijzen op de tallooze afbeeldingen 
uit de dieren- en plantenwereld, die aan de gothische kerken 
gevonden worden. Alles had, vooral bij de kerken, zijne 
beteekenis, tot zelfs de boomen en planten in den klooster
hof, die de verscheidenheid der deugden verbeeldden en de 
put iu het middeu, de overvloed der hemelsche gaven. 

Men heeft in de waterspuwers der kerken eu de monsters, 
die somtijds door zuilen of andere zwaarten verpletterd 
worden, wel eene afbeelding der verdreven of vertreden helsche 
«eesten en der bestreden zonden meenen te vinden. 
° Boven hebben we gezien wat de fundamenten, de muren, 
de contreforten, de bintbalken, de daksparren en de leien 
zijn. Voor zoover men in de fondamenten of in de pijlers der 
onderkerk de profeten ziet, verbeelden de koorzuilen en 
truispijlers de apostelen eu evangelisten. 

Ziet men in de fondamenten de profeten en de apostelen, 
dan zijn de zuilen de Bisschoppen e:i voorname kerkleeraars, 
die het geheele gebouw torsen. Deze symboliek klimt reeds 
tot de oudste eeuwen op. 

Maar de bisschoppen gelden niet slechts als predikers, zij 
zijn ook de beschermers hunner kudde en zoo wordt de 
kerkvoogdij door de torens verbeeld. De torens beheerschen 
de streek en beduiden dus het scherpe opzicht, dat de oversten 
over hunne schapen moeten houden. 

De glazen, waardoor het licht in de kerk komt, beteekenen 
de H. Schriftuur en de Schriften der H . Vaderen. 

Opmerkenswaardig is de gedaaute der kerk in platten 
oroiid als het vierkant en den driehoek (de abside is slechts 
eene wijziging van den driehoek) te zaatn bijeengebracht. 

Denzelfdeu vorm vertoont het boogvenster ; wat dus de kerk 
horizontaal vertoont, vertoont het venster verticaal en wel, 
zooa's de apostolische constitution zeggen: gelijk een schip. 
Tot dc schoonste sieraden van het monument behooren ook 
hare wonderschoone roosvensters. Hebben deze ook eene 
svmbolische beteekenis ? 

Bij de heidenen was het bouw-frontispies eene uitsluitende 
eigenschap van den ,/tempel" als teeken der bekapping. 

In het hart van het fronton der christelijke basiliek treft 
men niet zelden, onder den naam van oculus, het rondlicht 
reeds aan, dat in de middeleeuwsche bouwkunst eene zoo 
belangrijke bediening te vervullen had. 

De kunstsymbolisten zeggen van den oorsprong der zoogeu. 
radvensters (de eerste vorm, waarin de schoone middel
eeuwsche roos optreedt) dat men daarin te erkennen heeft 
het bekende zinnebeeld der H . Katharina, het rad. De II. 
Katharina is de patronesse en vertegenwoordigster der wijs
begeerte eu welsprekendheid. Het rond is het symbool der 
eeuwigheid, het venster dat der godgeleerdheid, de hemel
sche aanschouwingen der christelijke wijsbegeerte'en der 
Evangelieverkondiging. 

Het roosvenster is daarom het schoonste sieraad der 
christelijke kerk, het zinnebeeld der ware verlichting. En 
die roos zelve (want het radvenster is ook sinds jaren en 
eeuwen in 't bezit van den naam van roos) is de bloem 
der liefde. Zeer uitgebreid is de bloemen- en plantensym-
boliek in verband met de roos ; zoo vormen b.v. drie cirkels 
in elkaar (een figuur, die wederom een verwantschap met het 
klaverblad vertoont) een gelijkzijdigen driehoek, het symbool 
der eenheid. 

Eene proeve van de symboliek der 10e of 11e eeuw, 
geschreven op een blad perkament, dat in de bibliotheek 
van Boulogne bewaard wordt en afkomstig is uit de abdij te 
St. Ornaers, moge hier nog volgen. 

Het fondament der kerk is het geloof. 
De hoogte der kerk — de hoop. 
Hare breedte — de liefde. 

ii lengte — de volharding. 
// zijden — de samenstemining en de vrede. 
// gevels eu hare frontalen — de rechtvaardigheid en de 

waarheid. 
Hare vensters — de woorden der heiligen. 
Haar vloer — de nederigheid des harten. 
Haar gewelf — het eeuwige leven in den hemel. 
Hare zuilen — de goede bisschoppen en priesters. 
De tafel van Christus — het vlekkeloos lam, de volkomen

heid. 

De schoonheid der kerk is het voorbeeld der goede werken. 
Zooals vroeger reeds gezegd is zijn natuurlijk vele uitzon

deringen aanwezig. Alleen het feit, dat zeer dikwijls dc rich
ting der kerk werd bepaald op den dag der steenlegging, d. 
w. z. de richting genomen zooals de zon op dien dag op
kwam, had ten gevolge eene afwijking van het ware Oosten. 

Alleen wanneer dag en nacht even lang zijn, dus bij begin 
van lente en herfst, zou de richting bij zonsopgang zuiver 
kunnen worden bepaald. 

Wij zullen de interessante symboliek der middeleeuwsche 
cathedralen hiermee eindigen. Slechts een klein gedeelte 
hiervan heb ik geciteerd. Ze is uit den aard der zaak veel 
uitgebreider. Het is niet te ontkennen dat hier en daar, hoe 
interessant ook, de symbool er met de baren is bijgesleept 
en onwillekeurig doet glimlachen ; het valt inoeielijk te be
palen wat er eerder geweest is, de symbool of de werkelijk
heid. Gelooft men de symbolisten dan zijn de kunstenaars 
bij hun werk geinspireerd door de symboliek en was deze er 
dus eerder. 

Voor de oriëntatie der kerken valt ongetwijfeld veel te 
zeggen en heeft zin, doch wat het meerendeel der symbolieke 
beschouwingen betreft, zijn deze m. i . uit een doctrinair brein 
voortgesproten. Zij passen eenigszins in het cadre van den 
enthousiast, die beweert dat het interieur van een gothicshe 
kerk aau een laan herinnert en dus (en hier volgt de twij
felachtige verdienste) de kunstenaar door dit schoone natuur
tafereel zou zijn geimponeerd en dit zou hebben nagebootst. 
Dwazer kan het al niet. Het spreekt van zelf dat de gothische 
kunstenaars volstrekt niet aan een laan gedacht hebben, 
toen zij het kerkplan ontwierpen; bovendien ontstaat een 
bouwwijze waarlijk niet op eens, liefgeen bij een dergelijke 
quasi ideale leering noodzakelijk het geval moet zijn. Eerder 
geloof ik, dat, toen het Gothische kerkgebouw er was een 
enthousiast de opmerking maakte, dat het interieur op een 
laan geleek. Hier is het dus niet twijfelachtig wat er eerder 
geweest is, de kip of het ei. Eene redeneering van hetzelfde 
allooi is bijv. deze, dat de Grieken hunne zuilen zouden 
hebben verjongd en een entasis gegeven, omdat de zuil een 
zwaren last heeft te dragen en het dus voor het oog zich 
moet voordoen afsof de zuil een weinig is samengedrukt, 
eene redeneering, die onhoudbaar blijft voor eeu ieder die 
weet dat eeu kunstenaar geen kamergeleerde is. 

Weineen, de Grieken hebben met hun fijnen kunstenaars
blik eenvoudig gezien, dat een zuivere en cilindervormige 
zuil niet fraai is en hebben net zoolang beproefd tot ze eenen 
voor hun oog idealen vorm had, d. i . verjongd en met entasis, 
en hebben aan een te dragen last volstrekt niet gedacht; 
trouwens de geheele beschouwing is op zichzelf reeds eene 
ongerijmdheid, want hoe zwaar ook belast, een stuk steen 
wordt niet saaingedrukt maar barst bij te zware belasting en 
dus eene voor het oog uitgedrukte elasticiteit zou voor dit 
materiaal eenvoudig onzin zijn. Wij kunnen op al deze 
beschouwingen m. i . terecht het gezegde: »te non e vero e 
ben trovato" toepassen. 

Wij zullen ons dus niet verder in de symboliek verdiepen 
en niet verder gissen naar de al of niet houdbaarhed van 
deze doctrinaire beschouwingen, doch zien hoe de gothische 
vormen in andere landen zijn toegepast. 

Van uit Frankrijk betrad de gothische kunst, in Engeland 
het eerst den vreemden bodem eu ongetwijfeld heeft het 
Engelsche volk in sterker mate dan een ander op de middeleeuw
sche architectuur deu stempel van zijn nationaal karakter gezet. 
Nergens heeft de gothische stijl zulk een vasten grond ge
vonden als is Engeland. Een tijd lang scheen het klassieke 
aan deze heerschappij een einde te willen maken, nu echter 
heeft de gothiek in kerkelijke en andere monumentale ge
bouwen weer bepaald de overhand gekregen. 

Daarom kunnen we de gothische monumenten in Engeland 
met eene bijzondere geschiedkundige belangste ling beschou
wen ; zij zijn géén voorbeelden van strenge organische uit-
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voering van het middeleeuwsch bouwsysteem; ook zijn zij 
geeu noodzakelijke schakel in de geschiedenis der architec
tuur van het vasteland ; maar zij zijn merkwaardige uitin
gen van het Engelsche karakter. In het begin der middel
eeuwen werden in Engeland twee bouwwijzen gevolgd, die 
naar de beide hoofdstammen der natie, de Sachsische en de 
Normandische stijl genoemd werden In de 13e eeuw ont
wikkelde zich de gothiek, van uit Frankrijk overgebracht. 
Maar dadelijk gaven dc Engelschen aan den nieuweu stijl hun 
eigenaardig karakter en men kan het daarom volkomen be
grijpen, dat zij aan de gothiek van hun land den naam 
van Engelschen stijl gegeven hebben, te meer daar deze 
tegelijk met de samensmelting der beide stammen ontstaat 
en tevens met de toen ontwikkelde Engelsche taal en litte
ratuur als eene schepping vau deu geest der natie kan 
worden beschouwd. 

Men kan zich geen grooterc tegenstelling denken binnen 
de grenzen van éénzelfde bouwsysteem dan die der Engel
sche en Fransche gothiek in het grondplan hunner cathe-
dralen. Deze tegenstelling bestaat niet alleen in de ver
scheidenheid der koorafsluiting in de Engelsche gothiek 
regelmatig, d. w. z. volgens eene rechte lijn, terwijl de Fran
sche stijl ziju kracht zocht in de menigvuldige veelhoekige 
afsluiting; ook niet alleen in de bijvoeging van een tweede 
dwarsschip, noch in de eigenaardigheid dat het dwarsschip iu 
den regel in twee schepen wordt verdeeld, maar de groote 
tegenstelling moet ook hier, waar zulk een groot verschil 
bestaat, afgeleid worden uit het verschil van opvatting der 
beide volken. De Franschen verlangden volgens de traditie 
der kerk één groot geheel met een zichtbaar middelpunt 
en een duidelijk zichtbare massaverdeeling, terwijl de Eugel-
sohen alleen vasthielden aan den schematiscben kruisvorm der 
kerk, zonder te letten op eene artistieke groepeering en een 
organisch verband der hoofddeelen. Wat in het koor aan rijk
dom werd verloren door de meestal rechtlijnige afsluiting, 
trachtten de Engelschen door een bijzonder rijk venster in den 
Oostelijken wand te herstellen. Het schip werd langer en 
minder breed, met slechts één zijschip aan beide zijden, 
terwijl het kruisschip resp. twee, zooals we reeds opmerkten 
meestal slechts één zijschip kreeg, nl. aan de Oostelijke zijde. 
De pijlers zijn eenvoudig rond of ook wel uit bundels samen
gesteld, waaruit zich de gewelfribbeu op kraagsteeuen ont
wikkelen. Deze beginnen ter hoogte van het triforium het arca-
denfries onder de vensters van het middenschip. Daarbij 
komt, dat reeds zeer vroeg iu Engeland het ster- eu net-
gewelf werden ingevoerd, die beide meer een décoratieve dan 
wel een constructieve beteekenis haddeu, waardoor het een
voudige kruisgewelf bijna geheel wordt verdrongen. Overal 
verkrijgt het ornamentale den voorrang aan de breede triforiëu, 
de bogen, terwijl de vensters bf een breeden stompen boog 
bf den lancetboog vertoonen. 

Eene rijke traceering was bij dezen vorm niet goed moge
lijk, en zoo kwam men er toe verscheidene vensters bij elkaar 
te groepeeren of eene nuchtere traceering toe te passen. 

Ook de roosvensters, dit heerlijk hoofdmoment der 
Fransch-gotische cathedralen, vindt men zelden De kerken 
hadden gedrukte verhoudingen, de groote lengte werkte hier
bij ook niet ten gunste. De Westminster abdij is niet zoo 
lang, doch vertoont dientengevolge ook weer een Fransch 
karakter. Het eigenaardige der geheele Engelsche gothiek is 
dit, dat eenigszins in strijd met het gothische systeem, de 
horizontale lijn streng wordt gehandhaafd niet alleen, maar 
bepaald hoofdzaak blijft. 

Het uitwendige is eveneens vrij nuchter. De beeren worden 
zelden met Halen bekroond. Daar het middenschip weinig 
boven het zijschip uitsteekt ontbreken de luchtbogen zeer 
dikwijls, doch waar ze voorkomen worden ook deze weinig 
versierd. De portalen zijn echter evenals de daken gewoonlijk 
lang; om ze eenige hoogte te geven gaan ze met den boog 
op, zuodat het tympanon ontbreekt. De torens zijn daarmee 

in overeenstemming. Een toren van de eerste orde, die 
boven het iniddenvierkaut, verheft zich in den regel als eene 
vierhoekige steenmassa. Deze torens zijn zonder pyramide, 
doch eindigen in 4 hoektorentjes; zelden vindt men twee 
torens in de Westfacaden en dan gewoonlijk naast het zij
schip. In de eerste periode zijn de torens wel door een 
steenen pyramide bekroond, maar deze ontwikkelt zich uit 
den vierhoek ; overal is eene vereenvoudiging merkbaar ; alleen 
iu eene rijke vlakdccoratie zoekt de Engelsche gothiek voor 
de nuchterheid in het systeem schadeloosstelling, ofschoon 
ook daarbij een eentonigheid van zuiver geometrische lij en 
te aanschouwen valt, die met het horizontale systeem een 
sterk contrast vormt. Boven de portalen en vensters vertoont 
zich de ook in Frankrijk en Duitschland voorkomende boog. 
vorm ; de zoogenaamde ezelsrug en sedert 1450 de gedrukte 
zoogeu. Tudorboog Deze in zijn bijua horizontalen vorm drukt 
zeer sterk het profane karakter vau den Engelsch-gothisehen 
stijl uit en is daarom zeer lang aan burchten en andere 
wereldlijke gebouwen aangewend. Het meest karakteristieke 
is ongetwijfeld in het intérieur aau de gewelven waar te 
nemen Deze ontwikkelen zich zeer rijk, waarvan de weelde
rigste vorm het waaiervormig gewelf is. Zij doen sterk denken 
aan de Stalaktiten der Moorsche bouwwerken. 

Het behoeft geen nader betoog dat deze gewelven zeer 
onconstructief ziju, waarbij wij de Engelsche gothiek wederom 
op eene groote inconsequentie betrappen, daar de gothiek juist 
de zuivere constructie huldigt. Het rijkste voorbeeld van dien 
aard is de kapel van Hendrik VII in de Westminsterabdij. 

Zooals reeds gezegd is hebben de Duitschers zeer lang 
den Franschen de uitvinding van den gothischeu stijl be
twist, doch ten slotte is het pleit voor Frankrijk gewonnen. 
Intusschen laten de Duitschers zich toch niet de verdienste 
ontnemen dezen stijl op de rationeelste en meest consequente 
wijze te hebben toegepast. 

Wij willen daarover niet twisten ; het is echter een feit 
dat het systeem in Duitschland op werkelijk geniale wijze 
is begrepen en toegepast. Alleen vervallen de Duitschers 
juist door de consequente, ja ik zou haast zeggen te school-
matige, tc veel academische behandeling in een ander uiterste 
dan de Engelschen, die de horizontale lijn te streng hebben 
willen vasthouden, nl. in het te sterk prononceeien der verticale 
richting, waardoor iets onrustigs ontstaat. 

Dit is nog niet het geval met hunne eerste werken, om 
de doodeenvoudige reden, dat daarvoor meestal Fransche 
bouwmeesters werden beroepen. Doch evenals de Engelschen 
maken ook de Duitschers zich spoedig los van deu Franschen 
invloed en bewandelen hun eigen weg met het bovengenoem
de gevolg. Daarom zijn zonder twijfel dc Fransche gebouwen 
van de 13e eeuw onder alle gothische werken degenen, die 
het evenwicht tusschen de horizontale eu verticale richting 
het zuiverst hebben bewaard. Hier springt weer dadelijk in 
het oog dat absolute logica geen kunstzaak i s ; er moet 
vrijheid en phantasie blijven bestaan, natuurlijk binnen zekere 
grenzen, laat men aan de phantasie niets over, dan vervalt 
men tot het doctrinaire in de kunst, dat zeker hier niet 
minder vervelend is dan in de wetenschap. 

(Wordt vervolgd.) 

P E R S O N A L I A . 

— Tol Directeur-conservator van het Stedelijk museum 
(Suasso) te Amsterdam is benoemd Mr. J . A . van Somereu 
Brandt. 

— Benoemd tot tijdelijk opzichter bij de .gemeente-werken 
te Leeuwarden, de heer C. L . van Resteren Jr. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

J . M. te Breda. Uw vraag zal in het volgend nummer 
beautwoord worden. 

DERDE J A A R G A N G N°. 19. ZATERDAG 11 M E I 1895. 

Uitgevers: J. VAN DER ENDT & ZOON te MAASSLUIS. 

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

II. E L L E N S cn W. V A N B O V E N . 
Bijdragen voor het blad te adressceren aan den lieer M. D E J O N G H , 

Nassaukade 15 te Amsterdam en alles, wat de Administratie van 
het Genootschap betreft, aan den Heer J . C. D. ui G A Z A R , le Secre
taris, American Hotel te Amsterdam. 

VOORWAARDEN VAN 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 junrlijksehe contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 1 2 . — 
I. kunstlievende leden „ 10.— 
• buitenleden „ 7.50 

M E D E D E E L 1 N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

1". In dit N°. is opgenomen het Juryrapport der Genoot- I 
schapsprijsvraag y Algemeene Badinrichting". Bij opening der ! 
naambrieven bleek de ontwerper van het met den prijs 
bekroonde ontwerp, onder het motto //Arak Taïeb", te zijn 
de heer Paul J . de Jong; en ontwerper onder het. motto | 
«Hygiëne", waaraan de premie is toegekend, de heer K . j 
de Bazel. 

2". In het volgende N°. van dit blad wordt gepubliceerd 
het Juryrapport der Genootschapsprijsvraag //Jachthuis in J 
een bosch"; in verband met gedeeltelijke bekroning, worden i 
de inzenders der ontwerpen onder de motto's u7 -~" en | 
»St. Hubert", verzocht zich bekend te maken aan den | 
ondergeteekende. 

Nament het Beduur, 
De \»le Secretarie, 

J . C. D. DI GAZAR. 

M A L A I S E . 

In den laatsteu tijd ontmoeten we in de dagbladen weder 
de gewone voorjaarsberichten, die ons den toestand der finan-
cieele-, commercieele- en industrieele ondernemingen bloot 
leggen en het is opvallend dat de meesten dier instellingen 
in een zoodauigen staat van welvaart zich mogen verheugen, 
dat ze door deskundigen in geldzaken en vooral door de 
belanghebbenden met achting, eerbeid cn tevredenheid beje
gend kunnen worden. 

Hoe deze resultaten zijn overeen te brengen met het 
voortdurend gejammer over malaise, is niet gemakkelijk te 
doorgronden en oppervlakkig beschouwd zou men tot de 
conclusie komen dat er onder de groote massa, die onder 
oen druk der tijden gebukt heet te gaan, betrekkelijk weinig 
belanghebbenden als bovenbedoeld zich bevinden, althans dat 
de ontevredenen geen ^aandeelhouders" zijn. 

De mogelijkheid is ook niet uitgesloten dat de instellingen, 
die zoo in goeden doen ziju, hun welvaart wereldkundig 
maken met bijoogmerken, die hier buiten beschouwing kunnen 
blijven en dat de miuder gelukkige stichtingen hun leed 
iu eigen boezem bewaren of er althans de minst mogelijke 
ruchtbaarheid aan geven, wel wetende dat het predikaat 
^noodlijdend" niet geschikt is om vrienden te verwerven, 
laat staau redders, die de hand zullen uitsteken om den 
zinkenden drenkeling voor algeheelen ondergang te behoeden. 

Waar zulke gevallen zich voordoen is het passend dat de 
krachtigste gevoelens van naastenliefde en menschen min iu 
actie worden gebracht en dat meergemelde redding biedende 
hand zich niet terughoudt, maar hulp en steun verleeue, 
zij het dan ook slechts moreele. 

Niet alle naturen zijn echter bestand om het leed van 
anderen met kalmte aan te zien, hoezeer moet het dus 
dezulken aangrijpen, wien een Jobstijding bereikt, die hen 
zelf betreft. 

Wat moeten b v. de lezers van het Bouwkundig week
blad verleden week een droeven Zondag gehad hebben, toen 
ze den treurigen toestand van hun Maatschappij zagen bloot
gelegd en dit nog wel met eene openhartige gelatenheid, die 
aan doodsverachting doet denken. Zij zien daar hun corps 
plotseling in de beursnoteering met een sterretje gemerkt, 
hetwelk overgezet zijnde wil zeggen : niet secuur. 

Is dit nu het resultaat en het loon voor de vele oilers, 
die wc zoolang reeds hebben gebracht, hooren we hen al 
zeggen. 

De contributie van f 15 hebben we gehandhaafd, het 
bouwkundig tijdschrift hebben we prijs gegeven, we hebben 
niet gemopperd toen het weekblad desondanks bleef, zooals 
het altijd geweest is, we hebben voor het meerendeel afstand 
gedaan van de aanspraak op de overwinst der adverlentiën 
en in plaats van een rooskleurigcn toestand voor al die 
ontberingen te erlangen, staan we voor eene begrooting, die 
het Hoofdbestuur niet sluitend kan maken, — de vermoedelijke 
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ontvangsten, begroot op ongeveer f 13.000, zullen door de 
uitgaven worden overtroffen met een bedrag van f 600 — we 
raken aan lager wal. 

Dergelijke verzuchtingen hooren we in gedachten allcrwege 
slaken, daarom zij den moedeloozen hier een riem onder 't 
hart gestoken (of omgekeerd, een hart ouder den riem). 
Men bedenke toch dat, evenzeer als één zwaluw nog geen 
zomer maakt, ook eene niet sluitende begrooting niet met 
een faillissement behoeft gelijk gesteld te worden. 

In dc eerste plaats merke men op dat het Hoofdbestuur 
redenen schijnt te hebben om de opbrengst der advertentiëu 
in het Weekblad, die verleden jaar f 500 bedroeg, nu 
op f 2000 te begrooten ; wij verheugen ons hierover, want 
anders was het gat nog veel grooter geweest en onwille
keurig komt de vraag hierbij op, of 't niet mogelijk geweest 
zou zijn om in plaats van f 1500 meerdere opbreugst der 
advertentiën, in eens f 2100 meer te verwachten, dan was 
dat leelijke schrikbeeld, te kort, niet verschenen. 

Vooralsnog zal het evenwel den schijn hebben, dat van 
die advertentiën niet meer voordeel is te trekken, maar 
jammer is 't, want dat is een bron van inkomsten, waarvoor 
niets behoeft gedaan te worden en dus van nog beter ge
halte dan eeu melkkoetje. 

Dc ontvangsten door de advertentiën worden alzoo hooger, 
maar die van de contributien moesten f 600.— minder ge
noteerd worden en hier zit juist de kwaal, waarop het 
Hoofdbestuur wijst : het ledental moet uitgebreid worden. 
Als er maar 40 leden meer waren, zou de begrooting sluiten 
en als er nog meer komen, houden we nog geld over. 

Eigenlijk is dit zooveel als de Steen der Wijzen, die hier 
gevonden is, en wanneer er iets van gezegd mocht worden, 
zou het alleen de bejammering zijn, dat het bestuur niet 
vroeger op deze lumineuze gedachte is gekomen. Immers, 
wetende dat het ledental sedert 1888 vermindert en hier
mede een nnmisbate bron vau inkomsten, ligt het voor de 
hand, dat de oorzaak van die verkeerde strooming moet worden 
opgespoord, gevonden en weggenomen. 

Het ledeutal, dat nu slechts 554 bedraagt en nog niet 
zoo lang geleden bijna liet dubbele bedroeg, is een luid 
sprekende maatstaf voor de waarde, die aau het lidmaat
schap mag worden toegekend. 

Maar hoe 't ook zij met die waarde, het ledental is te 
klein, dat is zoo goed als onwederlegbaar, want anders zou 
er geen te kort zijn. 

Zeer terecht wordt dus een beroep gedaan op de offer
vaardigheid van architecten, agenten in bouwmaterialen, 
opzichters, aannemers, ingenieurs, makelaars, in 't kort allen, 
die de bouwkunst willen helpen bevorderen, om zich bij de 
speciaal hiervoor ingerichte Maatschappij aan te melden als 
donateur van f 15 per jaar, waarvoor men het lidmaatschap 
iu ruil krijgt, (ballotage is niet noodig). 

Tot zoover de inkomsten, maar nu de uitgaven. 
Deze zijn stellig met het oog op de benarde omstandigheden 

tot een minimum gereduceerd, zoodat het onbegrijpelijk is, 
hoe het er voor gedaan kan worden. 

De vaste cijfers, die waaraan niet getarnd kan worden, 
zooals rente en aflossing van de leening voor het gebouw 
te Amsterdam, bij elkaar f 3000.—; belasting, onderhoud 
cn schoonhouden van idem f 1400.—; tentoonstelling, 
toezicht f 300. — zijn posten, waarover slechts valt te 
zwijgen. 

Evenzoo de kosten van het weekblad en de uitgave der 
/r/oude bestaande gebouwen", waarvoor f 3500.— geraamd 
is, zijnde f 500.— minder dan verleden jaar. 

Er zijn echter bij de uitgaven andere posten die, naar 
we vreezen, wat gellatteerd zijn en uiterst gemakkelijk over
schreden kunnen worden ; vooreerst f 2600.— voor tracte-
menten ; dit is stellig te weinig, 't is bloedgeld en beneden 
de waardigheid van een lichaam a's de Maatschappij om 
haar ambtenaren zóó te exploiteeren cn tot loonslaven te 

verlagen; enfin, als ze 't er voor willen doen, ze moeten 
't zelf maar weten, maar ze hebben recht op meer. 

Verder hebben we nog een post, die niet in den haak is: 
de redactiekosten f 1600.—. Verleden jaar kwam deze post 
niet op de beg'ooting voor en de redactie deed niettemin 
wonderen, zeer verklaarbaar dus dat het Hoofdbestuur nu 
1 on naar werken wil trachten te geren en eens flink uit 
den hoek denkt te komen. Maar, mijn hemel! is dit mi 
een bedrag om een redactie, bestaande uit 19 leden, in 
handen te geven, dat is 84 gulden 21 centen de man, en 
hiermede moeten die mannen een geheel jaar lang de redac
tiekosten bestrijden, dat houden ze immers niet vol. 

Wel is waar is bovendien een bedrag van f225.— uit. 
getrokken voor reiskosten van bestuursleden enz. en is dit 
voor de redacteur-bestuurders een tegemoetkoming, maar dat 
is slechts voor enkelen van het college. 

Het meerendeel moet het voor het vastgestelde sommetje 
doen en het zij hier herhaald, 't is te weinig, we vreezen 
dat het op den inhoud van het weekblad een nadeeligen invloed 
zal gaan uitoefenen en dat mag toch niet. 

De uitgaven onder het hoofd „onderwijs", verleden jaar 
op f35.— gesteld, worden nu f25.— bezuinigd en nu op 
f 10.— begroot en de bibliotheek, die het vorige jaar eene 
waardevermeerdering verkreeg van f120.— kan nu dezelfde 
verbetering krijgen voor f 100.— Wellicht zal hieraan de 
overname van het Claessenfonds door Cohen niet vreemd 
zijn, in orde dus. 

Ten slotte kunnen we op een zeer verblijdend feit wijzen. 
Het Hoofdbestuur heeft nl., niettegenstaande de kas meer 
dan ledig is, ondanks de steeds minder wordende contributien, 
in weerwil van de bespottelijk laag geraamde douceurs voor 
redactie en personeel, ondanks dit alles heeft het toch nog 
de niet genoeg te waardeeren vrijmoedigheid gehad om de 
post prijsvragen te verhoogen. Het klinkt ongeloofelijk, 
maar het staat er, verleden is er f 68.— voor besteed eu 
nu wordt er f 70.— voor uitgetrokken. 

Het is wat prozaïsch om te denken dat deze verhooging 
haar oorsprong zou vinden in eene rijzing der edele metalen, 
in casu den stijgenden prijs van bet zilver. 

Ook zou het ongepast zijn de gedachte er aan vast te 
knoopen dat het een der machinatiën is om leden te 
werven, het zou zelfs ongerijmd zijn ; wie toch werkt aan 
prijsvragen mede om 't geld, zelfs f 2.— meer is niet in 
staat om die onedele drijfveer in spanning te brengen, dus 
moet er wat anders en zeker beters mede bedoeld zijn. 

Hulde! driewerf hulde ! daarom voor het bestuur, dat op 
zoo onbekrompen wijze een van de beste middelen gebruikt 
tot bet uiterste, om de Maatschappij, aan wier hoofd het staat, 
de bouwkunst te laten bevorderen. 

Het wil wat zeggen : op eene begrooting van 13 mille 
f 70.— voor prijsvragen, zegge zeventig gulden, twee gulden 
meer dan vroeger, ondanks 't te kort, ondanks de malaise. 

Utrecht, 7 Mei 1895. L . M . 

Ook wij namen met de meeste deelneming kennis van 
bovenbesproken begrooting, maar men bedenke dat het slechts 
een soort proefschot is. 

Op advies van het hoofdbestuur moeten de leden in de 
a. s. Mei vergadering maar eens er over praten en in 't na
jaar de begrooting definitief vaststellen. 

Zeer terecht maakt het bestuur de opmerking dat het I 
hoogst moeielijk is om in Mei '95 te zeggen, wat gedurende 
'96 zal worden ontvangen en uitgegeven ; er kan in dien | 
tijd nog zooveel gebeuren. 

Wat de prijsvragen betreft, we verheugen ons evenzeer I 
over de opvatting, waarvoor de heer M hulde brengt, h" e ' 
zeer wij ook van meening verschillen aangaande den aard dei 
belooning van de bekroonden. In A. et A. wordt f 350.—»| 
zijnde ongeveer 10 percent van het budget, voor prijsvrage»' 
belooningen in geld bestemd, terwijl de Maatschappij h i e I ' 

T Oor alleen medailles uitreikt; het is een principekwestie 
over het begrip belooning, waarover al heel wat gedisputeerd is. 

R E D . 

RAPPORT V A N BEOORDEELING, 
betreffende de prijsvraag voor eene Bad-in richting 

in eene groote stad. 

Ingekomen 5 ontwerpen. Motto's: Z, H . O., Studie, 
Hygiëne, en Arak Taiëb. 

Bij het beoordeelen van Aeie prijsvraag was de indruk 
over 't algemeen gunstig, de deelneming is flink geweest 
en er is hard gewerkt. Dit moet te meer worden gewaar
deerd, daar het betrof de plannen voor een inrichting, 
waarvan de eischen hier te lande nog weinig bekend zijn, 
al dringt zich in den laatsten tijd ook hier het vraagstuk 
der overdekte zweminrichtingen meer op den voorgrond. 

Eeu woord van hulde dus aau alle deelnemers aan deze 
volkomen gelukte prijsvraag, waaraan lang niet gemakkelijke 
eischen zijn gesteld. 

Volgens het programma was men aan terrein-afmetingen 
niet gebonden. Alleen was de oppervlakte van het zwem
bassin opgegeven, zoodat de grootte van alle overige lokalen 
aan het oordeel der ontwerpers was overgelaten. Dat hieruit 
zeer velschillende opvattingen ontstonden, is begrijpelijk. 
Zoo heeft b.v. de ontwerper van het plan „Hygiëne" on
geveer de dubbele oppervlakte terrein noodig gehad van die 
van het ontwerp „Studie" en eerstgenoemde, zijn plan als 
ideaal-plau beschouwende, bovenal getracht artistieke effecten 
te verkrijgen, terwijl de ander, eeu geheel ander standpunt 
innemende, zich blijkbaar als eersten eisch stelde, een zoo 
klein raogelijken platten grond te maken. 

Dat deze wijd uiteen loopende denkbeelden, de taak van 
de jury niet vergemakkelijkten, ligt voor de hand. Deze heeft 
intnsscheu gemeend, dat bij deze prijsvraag het meest 
artistieke niet den doorslag mocht geven, doch dat plan 
als no. 1 moest worden aangewezen, dat, behalve door 
artistieke eigenschappen, zich bovenal kenmerkte door een 
goed doordachte oplossing van de horizontale en verticale 
verdeeling van een dergelijk utiliteitsgebouw. Iu éeu woord, 
het plan dat, niet te kort doende aan de aesthetische eischen, 
het meest voor uitvoering vatbaar is, ook met het oog op 
de exploitatie der inrichting. 

Bij de beoordeeling der plannen is door ondergeteekenden 
het volgende bevonden : 

Motto 7,. 
Dc vcrdecliiig van dc Zwemzaal met dc rondloopendc Rchtergang is goed 

bcgrepm. Ditzelfde kan achter niet «orden gezegd van de overige ruimten 
in deu platten grond. De hoofdtrappen liggen te ver van den hoofdingang, 
wat de coutröle zal bemoeilijken. De verlrekkcn voor de Romeiusche en 
Itussische baden beslaan te veel ruimte, ook hunne onderlinge schikking is 
niet practisch. De zaal voor de Itussische baden is te klein, die voor de 
Itomcinschc baden, daarentegen veel te groot. Laatstgenoemde, dienende voor 
lauwe baden moet in onmiddellijke verbinding met de zant voor de hecte 
luchtbaden zijn. 

In dezen platten grond ia te veel ruimte verspild ann gangen eni. 
De ligsiug van dc vertrekken voor de kuipbaden op dc lc verdieping is 

goed gedacht, beter wure het echter de gangen aan de bassinzijde le plaatsen 
en dc badknmers in gemeenschap met de buitenlucht te brengen. Nu is 
waarschijnlijk bedoeld die kamers boven-lioht en -lucht te geven, wat echter 
niet is aangetoond, liet plan laa'. een groot deel van het gebouw laag liggen, 
dat vooral in dit ontwerp, met het oog op het effect van den zijgevel, bepaald 
leclijk zal zijn. 

In de doorsnede is de zwemzaal ruim 22 M . hoogte gegeven; zoowel door 
deze overdreven afmeting als do ir de enorme glasafdekking zal de zaal bijna 
niet te verwannen zijn. 

De architectuur der zaal is niet zeer gelukkig; de kolommen op de gaan
derij zjjn te kort in verhouding tot dc onderste ijzeren kolommen, waardoor 
het bovengedeelte der jjzerconstrnctic veel tc gedrukt zal worden. De pers
pectief van de zaal voor de Itomcinschc baden is niet ounardig eu met zorg 
behandeld, het Oostersche karakter is echter niet in harmonie met dc overige 
binnenarchitectuur. 

De gevels doen niet vermoeden dat zy voor een badinrichting zyn bestemd, 
de voorgevel doet meer aan een kantoorgebouw denken, de achtergevel is 
al Ie fabriekachtig. Het uitwendige harmonieert niet met hetgeen in de 
doorsneden wordt vertoond. 

Over 't algemeen is het teekenwerk zwak te noemen. 

Motto 11. O. 

De platte gronden vertoonen zeer goede eigenschappen, doch zijn met hunne 
zes binnenplaatsen niet beknopt genoeg geprojecteerd. Het zwembassin met 
de gannderijtrappen enz. is goed gedacht, waarbij als enkele opmerking geldt 
dat de kamers voor den zwemmeester cn de zweinmeesteres aan dc voorzijde van 
het bassin moeten liggen, daar van uit die vertrekken de badbenoodigdheden 
zullen moeten worden afgegeven. 

Het ketelhuis is door een kolenbergplaats gesepareerd van dc machinekamer, 
welk euvel door een kleine verschikking is te verhelpen. Deze lokalen liggen 
echter veel tc ver van de Ilomeinsche en Russische baden wat tot warmte
verlies in dc buisleidingcn aanleiding geeft. Deze baden bijna geheel 
vrijstaande te bouwen, is onprnctisch om de groote afkoeling der buitenmuren. 

De gevels cn doorsneden zijn met elkaar in harmonie: het karakter van 
een badinrichting wordt door de gevels niet voldoende uitgesproken. De 
constructie der zaalwanden cn van de bekapping van het zwembassin is zeer 
goed van opvatting en wel doordacht. Aan de details is veel zorg besteed. 

Het teekenwerk van de doorsneden is we] wat nl lc lijn cn daardoor bier 
en daar onduidelijk, dat van dc gevels is (linker. 

Motto Studie. 

De ontwerper heeft blijkbaar getracht dc platte gronden zoo beknopt 
mogelijk in elkaar te zetlcn ; bij het ontwerpen een loffelijk beginsel, mits 
het niet worde overdreven. Wanneer dit plan wat ruimer was opgevat, dan 
had het zwembassin bchngclijkcr vnn vorm kunnen werden en ook een 
rondluopende achtergang kunnen verkrijgen, zooals in het programma was 
gecischt. Nu zouden de kleedvertrekjcs wel door deuren in verbinding met 
de corridors zijn tc brengen, doch dit is voor cene goede controle onprac-
tisch, want het zwembassin moet van alle overige baden volstrekt zijn 
afgesloten. 

Het perron, waarvan dc zwemmers zich tc water begeven, mag slechts door 
oniklceden worden betreden, omdat anders het water wordt verontreinigd 
door het straatvuil, dat door het schoeisel op het perron wordt gedragen. Een 
rondloopende gang, achter dc vertrekjes, is dus voor elk overdekt zwembassin 
een eerste vereischtc. 

Dc kleedvcrtrekjes zijn in dit plan slechts 24 in getal, hetgeen veel te 
weinig is voor een wateroppervlakte van 400 M 2 . 

De vertrekken voor den zwemmeester en de zweinmeesteres «ijn zeer goed 
gep laatst. 

Wat betreft dc lokaliteit voor dc Itomcinschc en Russische baden, deze is 
goed gearrangeerd, behoudens do ligging van de douchekamer, die in directe 
verbinding met de ruimte voor de massage moet staan. Een reeds gemaakte 
opmerking geldt ook voor dit plan: dc Komeiusche en Russische baden 
rondom door buitenmuren te omringen, is, met hel oog op de groote afkoe
ling der muren, onraadzaam. 

Het ketelbuis, waarvan de verlichting te wenschen laat, is voor een groote 
badinrichting tc klein, de machinekamer, die geheel in 't donker ligt, is 
daarentegen wel wat al te ruim opgevat. 

De ligging der hoofdtrappen is uitmuntend, dc geheele bovenverdieping 
met dc kuipbaden, practisch aangelegd. 

De doorsneden zijn duidelijk en eenvoudig van architectuur, de ijzercon-
struclie verdienstelijk gecons rueerd. Het détail vau het Komeiusche bad is 
niet zeer fraai van ontwerp. 

De gevels zijn wel wal al te gewoon en niet bijzonder artistiek. De beide 
traptorens zullen in werkelijkheid te plomp zijn; dc overgang van het vier
kant op de afgeschuinde hoeken is niet fraai opgelost. 

Het teekenwerk ia, wat dc doorsnede betreft, zeer verdienstelijk; de hard 
gekleurde voorgevel maakt een minder aangenamen indruk. 

Motto Hygiëne. 

De. ontwerper van dit plan heeft, in tegenstelling van die van bet laatst -
besprokene, gemeend het terrein niet te moeten sparen, maar alles zoo ruim 
mogelijk op te vatten. 

Toch is het hem daardoor niet gelukt een goede platte grond te maken. 
Dc trappen naar de verdieping der kuipbaden liggen niet gunstig en zijn tc smal 

De tc ruime corridors moeten ook voor toegang tot de kleedkamertjes van 
het zwembassin dienen, een fout, die bij dc beoordeeling van het plan „studie", 
reeds is nangeloond. 

De ligging der Romeinsche cn Russische baden is niet gunstig, men kan 
van de dampbaden niet naar dc massagezaal komen, zonder de ontkleed-zaal 
tc passecren. 

De gevraagde douchekamer ontbreekt. 
Het gymnastieklokaal is zeer goed geplaatst; de bedoeling volgens bet 

programma zul ook wel zijn dit lokaal in directe gemeenschap met het 
swembassi i te stellen. 

Het ketelhuis en de machinekamer zullen voor eene dergelijke inrichting 
wel wat klein zijn. 

De doorsneden zijn misschien wat al te schetsmatig, maar in elk geval 
uitstekend geteekeud. Dc binnenarchitectuur hnrmonicert goed met de facaden. 
De beide inwendige perspectieven zijn staaltjes van heel mooi teekenwerk. 
Om dc zwemzaal staand licht aan de voorzijde van het gebouw te kunnen 
geren, heeft de ontwerper die zaal dc overdreven hoogte van 24 M. boven 
het perron gegeven, waardoor die ruimte moeilijk, zou niet onmogelijk te 
verwarmen zal ziju. 

Dc gevels zijn uitmuntend van opvatting en drukken het karakter van 
het gebouw goed uit. 

Het geheele ontwerp vertoont groote artistieke eigenschappen. 

Motto Arnl-Taiib. 

Hoewel over 't algemeen de planverdccling zeer goed van opvatting is en 
deze ontwerper zich bepaald en studie van cene dergelijke inrichting heeft 
gemaakt, zijn in den platten grond toch tekortkomingen aan tc wijzen. 
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Het zwembassin is van ligging en verdecling zeer gelukkig te noemen, 
alleen dc klcedvertrckjcs mogeu niet tegen dc muren worden aangebracht, 
alweer om dc meer besproken achtergang te behouden. De Homeinsche en 
Russische baden zijn zeer goed, geisoleerd, van dc buitenmuren gelegen; de 
douchekamer is tegenover de zaal voor de warmcluchtbaden te klein. 

De open ruimte voor licht en lucht achter de machinekamer is, althans 
om licht te geven in het ketelhuis, dat achter de muchinckamcr ligt, te 
smal. Het gymnastieklokaal is tc gering van afmeting, de geprojecteerde 
rustzaal is niet in het programma gevraagd cn had ook gemist kunnen 
worden, dnar het Apodytcrium, of de ontklccdzaal, tevens voor rustkamer dient. 

De trappen zijn goed aangebracht, alleen was het wcnschelijk dut zij direct 
van uit dc vestibule zichtbaar waren. Hoven dc ruimten voor de Komciuschc 
cn Kussisehe baden bevinden zich dc eindmureu van dc open plaats; deze 
muren rusten op niets, een zwak punt is dezen overigens verdienstelijken 
platten grond. 

De doorsneden zijn goed opgevat en toonen duidelijk de bedoeling aan; 
de groote ramen, in dc eindmuren van de z wemzaal, zullen echter aan de 
inwendige architectuur afbreuk doen. De détail van het zwembassin, in het 
programma gevraagd, is aanwezig, doch wel wat gemakkelijk opgevat. De 
bedoeling zal wel zijn geweest, ecu détail te krijgen van dc constructie der 
zaalwanden cn van dc kap. 

Het détail van dc zaaldécoratie van het Homeinsche bad is eenvoudig en 
uitmuntend van conceptie. 

De gevels zijn zeer gelukkig van ontwerp cn drukken het karakter van 
een badinrichting voldoende uit. 

Met dit plan is degelijk, mooi werk geleverd. 

Als resultaat van bovenstaande beschouwingen, — daarbij in 
aanmerking nemende, dat bij eene prijsvraag van eene zoo 
geheel technische inrichting als een badhuis is te achten, 
het artistiek gehalte niet alleen den doorslag mag geven, — 
komen ondergeteekenden tot de conclusie, dat de volgende 
rangorde aan de verschillende ontwerpen moet worden toe
gekend. 

N f t . 1. Motto: Arak-Taiëb. 
i, 2. n Hygiëne. 
t 3. // Studie. 
it 4>. a H . O. en 
it 5. a Z. 

Beoordeelaars kennen derhalve de prijs aan Arak-Taiëb, 
de premie aan Hygiëne toe. 

Zij meenen echter, met het oog op de bijzondere artis
tieke verdiensten van laatstgenoemd ontwerp, te mogen 
voorstellen de geldelijke belooningen eenigszins anders te 
verdeelen, dan in het programma is bepaald, en wel dat 
aan het ontwerp Arak-Taiëb f 100 en aan het ontwerp 
Hygiëne f 75 worde toegekend. 

Amsterdam, April 1895. De beoordeelaars : 

H . P . B E R L A G E N Z N . 
JOSEPH T H . J . C U I J P E R S . 
JONAS I N G E N O H L , 

rapporteur. 

B E R I C H T E N . 

— Iu de hoofdstad brengt het groote sociale vraagstuk 
telkens meer gemoederen in beweging. Aan de werken der 
tentoonstelling werd telkens strijd gevoerd voor hooger loon. 
Op ander gebied ook heeft men verscheidene werkstakingen 
zien plaats vinden. 

Daarbij schijnt de wensch tot organisatie ook bij de 
patroous grooter te worden. Die samenwerking der patroons 
kan verschillend doel hebben, zooals bv. ouderlingen steun 
in den maatschappelijke» strijd, of wel onderling overleg 
tot het bereiken der middelen die den maatschappelijken 
toestand kunnen verbeteren. In de bouwvakkeu ea de daar
mede samengaande vakken is eene dergelijke patroons-ver-
eeniging opgericht. 

Eene andere vereeniging, waartoe door een 20tal patroons 
der hoofdstad het initiatief werd genomen, stelt zich voor, 
volgens baar voorloopige statuten, op den grondslag der 
Pauselijke Encycliek ,/Rerum Novarum", iu den uitgebreiden 
zin de belangen van werklieden en patroons 'e behartigen, 

en daartoe samenwerking te verkrijgen van gelijkgezinde 
Roomsch-Katholieke vakvereeuigingen van patroons over 
geheel Nederland. 

De vereeniging zal den naam dragen van: Roomsch. 
Katholieken Gildenbond en heeft tot voorloopig comité: 
Joseph Cuijpers, J . H . Driessen, J . H . van Groenendael, 
J . N . Hendrix, J . T. van Vuuren, te Amsterdam, waaraan 
nog zijn toegevoegd : Corn, van Straaten te Utrecht, van 
Casteren te Nieuwer-A instel, Teeu wissen te 's Gravenhage, 
E . Povel te Rotterdam. 

— Zondag 12 Mei a.s. zal, namens de leerlingen en oud
leerlingen der Rijksschool voor Kunst Nijverheid en Rijks
normaal voor teekenonderwijs, Dr. Cuypers, bij zijn ontslag 
als leeraar aan genoemde scholen, eene herinneriugs oorkonde 
worden aangeboden. 

Deze plechtigheid zal geschieden in de groote voorhal van 
het Rijksmuseum. 

— Sedert eenige dagen is in het prentenkabinet van 's Rijks-
Museum tentoongesteld de door den heer D. Franken te 
Le Vésinet, nabij Parijs, aan die inrichting geschonken 
teekening van Romein de Hooghe, voorstellende de plech
tigheid der besnijdenis in een Portugeesch-Israëlitische familie. 

— In de bovenzaal van het Muntgebouw wordt tot Zondag 
26 Mei 1895, van 10—5 ure een tentoonstelling gehouden 
van de onlangs door mr. Alex. Verheul aan het Kon. Oud
heidkundig Genootschap ten geschenke gegeven verzameling 
teekeningen van Corneïis Troost. 

— Te Londen in //Grafton Gallery" is een tentoons'elling 
van kinderportretten (Fair Children Exhibition). Aldaar 
heeft mejuffrouw Thcrèse Schwartze twee pastelteekeningen, 
kinderportretten, ingezonden, het een blond met grooten 
vilten hoed, het audere donkerbruin. De begaafde kunste
nares heeft met die beide werken groot succes. 

PRIJSVRAGEN. 

Door de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst zijn 
als prijsvragen in 1895 uitgeschreven : 

I. hel ontwerp voor een v o l k s h u i s , bestemd hoo'd-
zakelijk voor den ongehuwden werkman, wien daarin een 
behoorlijk tehuis zal worden verschaft ; 

II . het ontwerp voor een e e r e b o o g , bestemd om bij 
gelegenheid van de kroning van H. M . de Koningin te 
Amsterdam te wordeu opgericht aan den hoofdtoegang tot 
de stad, tegenover het Centraal station; 

III. Het ontwerp voor een staldeur. 
De bekroningen beslaan uit verguld zilveren, zilveren en 

bronzen medailles der Maatschappij. De mededinging in 
prijsvraag I en II is opengesteld voer alle N . derlanders, 
in III uitsluitend voor leden der Mij. De jury bestaat 
uit de bh. Ed. Cuypers, Henri Evers, H . P. Berlage Nz., 
J . A . Mulock Houwer, W. B. van Liefland. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

D. J . M . C , te Breda. Verzoek om.den titel van een 
boekje over begrootingen vau kosten voor eenvoudige en 
meer ingewikkelde gebouwen. 

Nieuwe handleiding tot het maken van prijsberekeningen 
door G. A . Smit, omgewerkt en uitgebreid door P. H . Schel-
temn, architect te Nijmegen, uitgegeven door D. Bolle, Rot
terdam, f 1.90. 
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'RtHz. Uitgevers: J. VAN DER ENDT & ZOON te MAASSLUIS. HJJi.vau.rNiwiP.c.z. 

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

H . E L L E N S en W. V A N BOVEN. 
Bijdragen voor het hlad te adrcssccren aan den Heer M. DE J O N C H , 

Nassaakade 15 te Amsterdam en alles, wat de Administratie van 
het Genootschap betreft, aan den Heer J . C. 1). ui G A Z A R , le Secre
taris, American-Hotel te Amsterdam. 

VOORWAARDEN 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 (tc Amsterdam woonachtig). . . . f 12 . 
,, Kunstlievende leden „ 10.— 
„ buitenleden 7.50 

.V1EDEDEEL1NGEN V A N HET GENOOTSCHAP. 

1°. In dit N°. is opgenomen het Juryrapport der Genoot
schapsprijsvraag a Jachthuis iu een bosch". Als ontwerpei-
van ui -r" heeft zich bekend gemaakt den heer Jan Stuijt 
te Amsterdam en als ontwerper van //St. Hubert" de heer 
J. B. Lanibeek Jzu. te Nieuwer-Amstcl. 

2". De ontwerpen der prijsvragen //Algemeene Badinrich
ting" en ,/Jachthuis in een bosch", zijn in het Genoot
schapslokaal tentoongesteld. 

3°. L . Smit, aannemer te Nijmegen, is wegens het niet 
betalen der contributie, vervallen verklaard van zijn lid
maatschap. 

Namens liet Bestuur, 

De lste Secretaris, 

J . C. D. DI GA ZAK. 

G r . F . iTloelc lSerKvclfl. 

Den 7 a c n dezer overleed te Oosterbeek op 6ti-jatigen 
leeftijd de oud-architect Gerrit Erederik Moele Bergveld, 
eerelid van Architectura et Amicitia; met hem daalde ook 
een der oprichters van ons Genootschap ten grave. 

Onder de jongeren zullen er weinigen zijn, die hem ge
kend hebben en in den laatsten tijd deed hij ook weinig 
van zich hooren. 

Gedurende zijn verblijf te Amsterdam, nu 40 jaren ge
leden, spreidde hij echter een groote werkzaamheid ten toon. 
"ij ontving daar zijn opleiding in het vak van zijn oom, 
wijlen den heer G. Moele, die destijds vele en belangrijke 
werken uitvoerde. Hiertoe behoort o. a. de sociëteit Arti et 
Amicitia op het Rokin, waarvan de heer Moele Bergveld 
de uitvoering leidde. Het was hier dat hij met nog eenige 
Jonge bouwkundigen de stichting van Architectura et Ami-

citia voorbereidde. In de keet werden de beraadslagingen 
gehouden en de statuten opgesteld. Spoedig hierna had de 
eerste vergadering plants en werd de heer Moele Bergveld 
tot Voorzitter benoemd. 

Weldra moest hij echter voor zijn gezondheid Amsterdam 
verlaten om in droger streken beterschap te zoeken en ook 
te vinden. 

Eenige jaren bekleedde hij de betrekking van gemeente
architect te Doesburg, om daarna in kalme rust zijn laatste 
dagen te Oosterbeek te slijten. 

HET GEBOUW DER VERZEKERING-MAATSCII . „DE 
N E D E R L A N D E N " OP HET SOPHIA-PLEIN 

TE AMSTERDAM. 

Alom verrijzen gebouwen voor assurantie-maatschappijen, 
| die wedijveren in kostbaarheid, grootte en goeden stand. De 

mooiste plekjes worden uitgekozen, ten einde zooveel te 
beter dc aandacht van den voorbijganger te trekken, en groot 
en kostbaar wordt het gemaakt, om hem een goed denkbeeld 
te geven van de draagkracht der maatschappij, welke daar 
dat gebouw heeft neergezet. 

Zoo zijn in Amsterdam successievelijk de reeks gebouwen 
ontstaan, die aan den kop staan van een straat, of op den 
hoek van twee belangrijke straten, of ergens midden in een 
straat zijn gebouwd, die van voldoende breedte is, om het 
gebouw geheel tc kunnen overzien ; gebouwen, die reeds van 
verre herkenbaar zijn, door hunne pretentieuse afmetingen 
en den schijn hebben alsof zij geschouderd worden door de 
kleinere huizen er om heen, en ia het ergste geval, zich 
daar de lucht in verhellen, door geen banden van nabuur
schap en omgeving gebonden, nog minder door eischen van 
harmonie en stijleenheid, maar vrij van alles, over de daken 
der kleinere huizen heen, als ar stocraten elkander in de 
verte toewenken, en daar hoog in de lucht een onder-onsje 
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vormen met de torens en spitsen onzer stadsgebouwen en 
paleizen. 

De periode van zoeken, waarin zich de bouwkunst bevindt, 
is mede oorzaak, dat bij groote gebouwen als deze zoo 
weinig eenheid van vormen gevonden wordt, dat zij niet alleen 
geheel verschillen van de gebouwen rond omheen, maar ook 
onderling geheel andere typen vertoonen. En karakteristiek 
voor onzen tijd is het, dat zelfs bij twee zulke gebouwen 
van denzelfden maker, eeu dadelijke overeenkomst niet te 
vinden is. 

Voor de tweede maal in korten tijd, is architect Berlage 
geroepen een gebouw te maken voor een Verzekering maat
schappij. Eerst op het Damrak „de Algemeene", thans op 
het Sophia-plein „de Nederlanden". Dat het laatste ook een 
„heele kast" belooft te worden, is op bijgaande plaat 
te zien. • 

Het thans bestaande gebouw van „de Nederlanden", op 
dezelfde plaats staande waar het nieuwe wordt opgetrokken, 
werd een vijftal jaren geleden door architect Breman ge
bouwd, en is thans reeds gedoemd door een ander vervangen 
te worden. Wat hiervan de reden is? Kon de uitbreiding 
niet verkregen worden, door een dergelijke vleugel als thans 
bestaat, ook aan de rechterzijde te herhalen ? Bestaan er 
bezwaren van prnctischen aard, die zich tegen een dergelijken 
bijbouw en hooger opbouw verzetten ? Of is het artistiek 
bewustzijn bij het bestuur dezer Verzekering-maatschappij 
dermate ontwaakt, dat het, — evenals wij — niets schoons 
kunnende vinden aan het bestaande gebouw, liever over een 
ordentelijk bedrag van meerdere kosten heenstapt, om per 
slot wèl een mooi gebouw te krijgen, dat èn doelmatig is èn 
aan aesthetische eischen tevens voldoet ? Geen andere ge
gevens hebbende, moeten we dit laatste aannemen. Maar als 
dit voorbeeld door andere maatschappijen en corporaties ge
volgd wordt, en dit artistiek bewustzijn in dezelfde mate door 
anderen gedeeld wordt, dan, maar dan staan wij voor een 
algeheele debacle in de bouwwereld, dan kan het hier met
tertijd nog een eldorado worden voor hen, die aan het bouw
vak verbonden zijn ; dan krijgt de geheele nieuwe stad een 
beurt, en verscheidene nieuwe gebouwen in de oude stad 
en een menigte van oudere gebouwen, die dan hun testament 
wel maken kunnen ! Het kan mettertijd werkelijk belang
wekkend worden, de transformaties, door dezen nieuwen 
bacil, die der architectuur-aesthetiek, te voorschijn geroepen, 
na te gaan ! 

Het nieuwe gebouw, waarvoor de plannen gereed zijn, en 
waarvan een flinke perspectief teekening van de hand des 
architecten, reeds de algemeene aandacht getrokken heeft, 
zal — zooals onze plaat doet zien — eenvoudig weg geheel 
opgetrokken worden in baksteen, met een massieven onder
bouw van hardsteen. 

Architect zijnde van eeu gebouw eener verzekering-Mij., 
wil de heer Berlage ook blijkbaar de zekerheids-idée tot het 
hoogste opvoeren en een monument maken, dat vóór alles, 
stabiel van aanzien is en rustig en zeker zich den volke 
voordoet. Overweging daarom zou het o.i. verdienen, ter 
rechterzijde, aan den kant van het Rokin, eene massa te 
plaatsen, die voorgoed de vrees van uitzetten, door den grooten 
segmentboog opgewekt, neutraliseerde, eene massa die tevens 
ten goede zou komen aan de ietwat smalle eind-penant, 
die tot boven toe opgaat. 

Gelukkige partijen zullen het trappenhuis met zijn beëin
diging en het opgaande hoekgedeelte vormen, terwijl we niet 
twijfelen of door een juist begrepen detailleering, het geheel 
aau distinctie zal krijgen, wat het als robuust-ontwerp thans 
reeds bezit. 

Een andere zaak is het, of de omgeving en meer in 't 
bijzonder de munttoren, door dit gebouw niet benadeeld 
zal worden ? En dan valt het niet moeilijk te voorzien, dat 
de munttoren, thans reeds klein genoeg voor de rondom zich 

opdringende gebouwen, zeker nog meer zal wegzinken, wan
neer dit werk voltooid zal zijn. 

Waar voorheen de munttoren den geheelen omtrek vau 
kleine huisjes beheerschte, zijn thans de rollen omgekeerd 
en dreigt deze toreu den indruk te zullen geven van . . . . 
een bouwwerk uit vorige eeuwen, alleen overgeblevene van 
een kring van vroegere trawanten, die successievelijk allen 
gesneuveld zijn! Rekening houdende met de nietsontziende 
eischen van het moderne leven, met de naar boven persende 
eigenschappen vau duren grond, met de klimmeude macht 
van maatschappijen van allerhanden aard, die — zij alleen 
— groote gebouwen kunnen eu moeten oprichten, met den 
steeds grooter wordenden trek tot oprichting van maatschap
pijen, — met dit alles rekening houdende, zou het over
weging verdienen, den munttoren . . . . op een voetstuk te 
zetten van 30 M . hoogte. 

RAPPORT V A N BEOORDEELING, 
betreffende de prijsvraag voor een Jachthui* in een bosch. 

Motto 7-r. 
Het gebrek nan centrale rangschikking van den plnttengroud springt in 

't oog en brengt cene minder gezellige inrichting mede. 
Die twee gangen mogen gunstig zijn voor de afscheiding van den dienst 

— het komt er hier op aan om van het bouwwerk zonder nl te groote 
uitbreiding, bij tijden eene groote ruimte gemakkelijk en vroolijk te kunnen 
bewonen. Daarom moet de Hall het algemeene vergaderpunt zijn, de noodzake
lijke verhiuding der onderdeden. 

Het is zeer juist om de vertr.kken te plaatsen in overeenstemming met 
deu invloed der windstreken. 

De bedekking door eene groote hoofdkap is vooral in 't land zeer aan te 
bevelen ; de kil. die door den verhoogden bouw neven den uitkijktoren wordt 
ingesloten alleen, is minder wenschelijk. 

De uitwendige behandeling van den houtbouw is zeer goed opgevat, het 
geheel heef' bij een landelijk karakter eene eigenaardig • levendige silhouette. 
Maar het uitkijktorentje met zijne al te smalle trap is niet natuurlijk uit 
het grondplan opgebouwd. 

Zoowel de pcrspecliel'-tcckcning, met de pen in inkt uitgevoerd, als de 
gevelteekcning op 2 cM. per Meter verraden ceue zeer geoefende hand. 

Is het timmerwerk zeer juist samengesteld en in een goed vierkant hout-
knrakter versierd, — minder gelukkig is de inwendige betimmering. 

De verdeeling der paueelen, hare afmeting, de hoogte der lambrisecringen 
maken geen aangenamen indruk, omdat de groote vakken de kamers verkleinen, 
de hooge borstwering de hoogte vermindert, en de gelijkheid der pancelen 
eentonig is. 

In dc details komen geestige onderdcelen voor, die toch nog beter in 
evenwicht met hel geheel konden ziju. 

Molto St. Hubert. 

Dc plattegrond-verdeeling heeft dc voordeelen, van een eenvoudige samen
stelling en afgerond geheel te zijn. 

De doorsneden zijn iu denzelfden eenvoudigen geest gehouden: hier is dan 
ook aan de schilderachtigheid niets ten offer gebracht, de soliditeit in opbouw 
cn in onderhoud zijn vooral in het oog gehouden. Met het doorvoeren der 
groote kappen niet roode pannen, in tegenstelling met dc kleuren deromge-
vende natuur, krijgt het gebouw uitwendig een goed type. 

Het karakter vnn den houtbouw is goed volgehouden, met uitzondering 
van den houten baldakijn in den top aan den voorgevel; deze zoude beter 
voor ceue vlakkere versiering kunnen plaats maken. 

Hij een gebouw, dat zoo weinig monumentaal behoeft te weien als dit 
jachthuis, is het lage dak over deu ingang, dat praktische voordeden heeft 
bij ongunstig weder, als eene effectvolle vrijheid ook wel toegelaten. 

De gevel- cn doorsnedeteekeningen maken een aangenamen indruk ; aan 
de studie der détails is zorg besteed. 

Motto Marie. 

Het ontwerp Maric heeft veel overeenkomst met St. Hubert, maar is over 
het algemeen zwakker. De plattegrond is minder eenvoudig en minder 
duidelijk. De zukgoot zal bij grooten sneeuwval ernstige bezwaren mede 
brengen, dc silhouette it uitwendig minder zuiver van lijnen, en dc vrijstaande 
schoorsteenen staan gevaarlijk in het open veld. 

Overigens kunnen wij ons beroepen op de beoordeeling van den vdubbel-
gangcr" St. Hubert. 

Motto llaUali-i. 

De plattegronden der hoofdverdiepingen zijn goed gerangschikt, de Hall 
is tot centrale ruimte ingericht, en wordt door de kamers omgeven. 

Vooral in een gebouw, tot tijdelijk verblijf bestemd, bereikt dit een groot 
practisch nut. 

De opbouw van 't trappenhuis zal een zeer eigenaardig en schilderachtig 
karakter aan 't „intérieur" geven. 

Dc samenstelling in doorsnede is minder onberispelijk: de kelders zijn 
veel te ruim, zij hadden juist tegen de helling tot een minimum beperkt 
kunnen worden. 

Het ga»' n ' e t 8 , 1 1 1 T e , e rechtvaardigen met het zoeken naar een monumen-
t«al «sou» basement". 

IV doorsnijdingen en afknottingen der daken zyn meer sehilderarktig. (dat 
hier bewegelijk) dan wel juist ontwikkeld , vooral die midden in den 

' S nevel is gezocht en heeft een ongunstig proflei, Killen cn hoekkepers 
ITn hier tc talry'k. 

]jr werd een kouten gebouw gevraagd — het hout wordt hier slechts zeer 
matig in dc gevels gebruikt. 

Het teekenwerk getuigt met hoeveel gemak dc ontwerper zijn gedachte 
eerschrijf'; ook uil de détails, die hij beter in de macht heeft, wordt een 

gunstige indruk verkregen. Mei eenvoudige middelen wordt naar 't doel 
«Mtreefd. Toch kon de aanzet der Tudorbogen onder de trnpgallerij, waar 
«8 uit de stijlen komen, zich op 't kapiteel beter ontwikkelen. Deze kapiteelen 
zjjn geheel nutteloos, voor 'toog doen zij den vorm meer rerzwakken dan 
versterken 

Pe ontwerper heeft met succes cr naar gestreefd zich vun banale mooiig-
hrden te onthouden. De kracht vnn het ontwerp ligt in 't intérieur. In de 
uiterlijke verschijning ontbreekt de eenvoudige groepeering der hoofdmassa, 
die zich vooral in een geheel vrijstaand gebouw inet groote lijnen tegen de 
omgevende natuur dient af te teekenen. 

Het programma vraagt een gebouw, opgetrokken ran hout, op een steenen 
vorting, dal voorschrift is hier niet gevolgd, — reden waarom de jury zich zeer 
tot haar leedwezen genoodzaakt ziet dit ontwerp buiten mededinging naar 
de bekroningen te moeten stellen. 

ff. £ M. O. 

Ee rangschikking der vertrekken is bruikbaar, maar de afmeting en 
plaatsing (Ier muren is niet zoo geordend, dut daaruit een samenhangend 
(touwwerk opgroeit. Deze zwakke zijde blijkt vooral uit de teekening van 
den zijgevel; de perspectief geeft daarentegen het gunstige aanzicht van 
't gebouw. 

Tengevolge van de, door dc hoofdkap nog half overdekte veranda-bekap-
p|nir die hier zeer ontwikkeld is, wordt wel de indruk van een pavilloen 
of ljuitensocicteit meer opgewekt dan die van een jachthuis. 

Dc daken hebben niet schoone knikken cn dc top wordt ontsierd door 
de in alle opzichten overtollige kroonlijst 

De ronde en gedraaide vorm is niet dc meest solide, vooral als het hout 
aan de buitenlucht is blootgesteld. 

IV ontwerper gaat vlug met het penscel om. getuige dc perspectief- en 
doorsnede-teekening. 

Vief-Vaf-l'oef. 

Het is minder wenschelijk om dc vermoeide jagers nog eene verdieping 
hoog naar de eetzaal te laten klimmen, cn tevens hierdoor dc gelegenheid benomen 
om deze zaal in verband met de Hall le gebruiken voor een groot gezelschap. 

De vlakke muur aan de zijde van den ingang maakt geen aanlokkelijken 
indruk. Kr dient eenig evenwicht te zyn in de verschillende protieleu. welke 
een vrijstaand gebouw vertoont. 

De ontwikkeling der half-achthockige serre aan den hoek ia niet gunstig, 
daar zij door het daarop geplaatste spitsje nog meer van 't lichaam losraakt. 

IV uitwendige houtbouw is nog niet organisch ontwikkeld in dragende 
deelen onder en boven bedekkende, maar het zeker verdienstelijke streven 
naar eenvoud is nog niet gevoelvol ontwikkeld. Het zoeken naar eene heldere 
constructie is prijzenswaardig, maar ook in de binnenbetimmeriiig is de 
schoone vorm nog niet voortgebracht; zie de schrale stijlen en zware klossen 
der trap. 

Al in een groen, groen, knoltc—knotte land. 

De plattegrond-inrichting zoude wellicht beter passen voor eene Merovin-
gische familie, dan voor de gasten van onze negentiende eeuwsche jagers, 
die in 't najaar en den winter gaarne een verblijf vinden, waar de warmte 
van thn haard door de aaneengesloten muren wordt bewaard, wuar de gezel
ligheid door cene centrale rangschikking rond de algemeene verzamelplaats 
•de Hall" wordt bevorderd. 

De drie stralende vleugels zijn ongelijk in waarde, maken geen evenwicht, 
geen gemakkelijke bewoning mogelijk, maar vormen tochthoeken en sneeuw— 
holen, «nar de zon moeielijk doordringt. 

Hij verschillende der ons voorgelegde ontwerpen zien wij met groote 
belangstelling een streven uaar eenvoud en waarheid in den vorm. Daarbij 
Boet echter niet te kort worden gedaan nan een praktische inrichting, een 
solide cn eenvoudige constructie, waarbij een algerondc hoofdvorm altijd 
aanbevelenswaardig is. 

De Hall met reuzenmuren, die zich in 't schemerduister van de dakbebording 
verliest, is geen aangewezen avondverhlijf voor jachtgenooten, die over hunne 
avonturen rond den haard zitten op te snijden. 

De uitwendige inkervingen van de zware bouten stijlen konden gevoegelijk 
gemist worden als versiering, indieu de hoofdvorm behaaglijker wure. 

Waarheid. 

I'e teekeningen in rouwtoon zijn onaangenaam van aanblik. 
De verdeeling der vertrekken is ook niet gewenscht. daar de eetzaal boven ligt. 
Hoewel eenige vormen nis de toepassing der karbeels karakteristiek tot 

•en houtbouw behooren. zoo ziju al die ronde ruiten in 't hout toch minder 
"et de waarheid in overeenstemming. 

«el dak too nt (g r M ] kleine vormen, die vooral vrij in dc natuur mis
plaatst zijn, daar ze gansch hun etl'ect missen. 

Uee« der ontwerpen voldoet zoodanig aan dc door ons gestelde eischen, 
u w 'j die uit hel programma lezen, dat een prijs (volle bekroning) zou 

innen worden toegekend; over het algemeen getuigt deze prijskamp wel 

van leven cn streven, en op de verschillende ingeslagen wegen zal wel wat 
geleerd kunnen worden. 

Wij stellen voor om de uitgeloofde belooningen te verdeden over de 2 
meest verdienstelijke ontwerpen als volgt: 

"i"? premie van f 60.— 
St. Hubert . » ƒ 4 0 . — 

De volgorde, aan de overige ontwerpen toe te kennen, zoude moeten zijn: 

Ilallali-i. 
Marie. 
G. X. M. O. 
Tief-Paf-l'oef. 
Al in een groen-groen-knolle-knolle land. 
Waarheid. 

Amsterdam, April 1895. 
H . P. B E R L A G E NZN. 
Jos ira TH. J . CUIJPERS. 
JONAS INGENOHL. 

W. SPRINGER. 

Dezen morgen (8 Mei) verzamelde zich de commissie van 
een 8-tal leden, die zich op initiatief van den heer .lonas 
Ingenohl geconstitueerd had, in het „American Hotel" om 
gezamenlijk naar de woning van den heer W. Springer, 
oud-assistent architect, en architecht-adviseur der gemeente 
Amsterdam, eere-lid van het genootschap „Architectura et 
Amicitia" op zijn 80sten verjaardag te gaan begroeten. 

Door de bijdragen van de Amsterdamsche vakgenooten 
was men in de gelegenheid gesteld een schilderstuk van den 
heer J . Wijsmuller aan te koopen en dit den grijzen bouw
meester als hulde aan te bieden. 

Op zeer beminnelijke wijze werd de commissie door den 
Heer en Mevrouw Springer, van hunne kinderen omringd, 
in hunne woning ontvangen. Zoodra het schilderij, voor
stellende een gevoelvol beeld van een grijzen-rustigen avond, 
langs een Hollandsche vaart, waar schuiten voorbijtrekken 
en windmolens fantastische lijnen in de grauwe lucht teekenen, 
geplaatst was, nam de heer C. Muijsken namens alle deel
nemers het woord. Hij schetste de belangstelling, die zoovele 
Amsterdamsche bouwmeesters steeds stellen in den oud
gemeente bouwmeester, die nog frisch en krachtig met fiere 
staande houding de jongere collega's hier ontvangt. Zij ver
eeren in hem het achtenswaardige karakter, dat zich in den 
veelzijdigen werkkring ontwikkelde. Spreker somde uit de 
opvolgende jaren, de verschillende werken op, waarbij de 
Amsterdamsche beurs, onder Zociier, reeds vroegtijdig af
wisselt met waterbouwwerken onder ingenieurs-leiding, en 
waarbij de toen jeugdige bouwmeester in verschillende pro
vinciën van ons land zijne practische ervaring opdeed. Het 
hoofdmoment van Springer's loopbaan ligt in zijn 33 jaren 
langen dienst aan de gemeente-bouwwerken van Amsterdam. 
Allen kennen den frisschen, levendigen geest, die zich 
steeds meer openhaalde in zijne ontwerpen, die nog op 
rijperen leeftijd zich blijven ontwikkelen. Niet alleen 
vele stadsscholen strekken bij hun eenvoudige bouwwijze, 
door de verschillende behandeling, Amsterdamsche straten 
en pleinen tot een oprechten tooi, vooral de Kweekschool 
voor Zeevaart is een werk dat zich als bijzonder karakte
ristiek steeds onderscheidde. In de brandweer, in politie
posten, toonde de heer Springer zijn goeden smaak, die op 
andere oogenhlikken werd ingeroepen om den ouden 
Hollandschen Schouwburg aan 't Leidscheplein te her
stellen. Dit bouwwerk werd ecu prooi der vlammen , 
met den einduitkomst dat de heer Springer het geluk 
had zijne zoons aan 't werk te zien, toen zij in de laatste 
jaren hunne talenten, hunne kennis en hun smaak mochten 
besteeden aan een monumentaal bouwwerk in de hoofdstad, 
waaraan de naam Springer, reeds op zoo velerlei wijze innig 
verbonden met oude en nieuwe Hollandsche bouwkunst, nu 
nog eens op blijvende wijze werd samengevlochten. 
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De werkkring van zijne zoons iu 't voetspoor van den 
vader, moet voor deu 8üjarigen zeker een der schoonste vol
doeningen zijn, aan den avond van een werkzaam en ver
dienstelijk leven. 

De heer Muijskin besloot zijn toespraak met hartelijke 
gelukwenschen aan den heer Springer, aan Mevrouw, en 
hunne kinderen. 

Met heldere stem zeide de oude bouwmeester, hoe zeer 
hij getroffen was door 't bewijs van genegenheid zijner vak-
genooten. A l mocht hij vertrouwen, bij hen //in een goed 
boekje" te staan, op zooveel sympathie als heden sprak uit 
de woorden hun toegesproken en uit het geschenk hun 
aangeboden, had hij niet durven rekenen. Hij sprak zijn 
oprecht gevoelden dank daarvoor uit. Lang vervlogen dagen 
en werken uit dien tijd, afwezige collega's eu zooveel meer. 
waarin de grijsaard steeds blijft belangstellen, werd door hem 
met opgewektheid besproken, totdat de commissieleden meen
den niet langer de gasten der familie te mogen blijven, om 
den jubilaris niet in den ochtend van zulk een schoonen dag 
te zeer te vermoeien. 

Bovenstaande mededeeliug had moeten geplaatst worden 
in ons vorige nummer; door eene onnauwkeurigheid in de 
expeditie kwam het stukje niet tijdig terecht bij den drukker. 
Wij rekenen het ons eene dure plicht van onze oprechte 
belangstelling blijk te geven, waar het de hulde geldt, gebracht 
aan een zoo achtenswaardig eu verdienstelijk man als ons 
Eere-lid Springer! REDACTIE. 

Amsterdam, 15 Mei 1895. 

E E N H U L D E A A N D R . CUIJPERS. 

In de plechtige omgeving van een hal als die in ons 
Rijksmuseum, paste de ovatie, welke men den grooteu bouw
meester bracht. 

Juichend klonk het koor uit de Judas Macabeus vau 
Handel den man tegen, die als on vermoeiden strijder steeds 
gestreden had voor alles, wat waar, schoon en goed mocht 
heeten in de kunst. Juichend, overwinnend moet het voor 
al de leerlingen en genoodigdeu hebben geklonken, want 
Dr. Cuijpers is de overwinnende strijder tegen het conveu-
tionalisme. 

De heer J . H . de Groot, president der Commissie vau 
leerlingen en oud-leerliugen, schetste ons den leeraar Dr. 
Cuijpers, om vervolgens te blijven stilstaan bij het groote 
voordeel les te hebben gehad van een man, die een Rijks
museum, Centraalstation, Vondelkerk en uog 80 andere 
kerken bouwde. Vervolgens bood hij deu heer Cuijpers de 
oorkonde aan, vervaardigd door den heer J . L . M . Lauwe
riks en gevat in een leeren koker, eveneens naar diens 
ontwerp, en door den heer Merkelbach te Utrecht op zeer 
verdienstelijke wijze uitgevoerd. De oorkonde zelve bestond 
uit twee bladen perkament, het één, een voorstelling gevend 
van den leeraar, omringd door zijne discipelen, terwijl het 
andere blad de namen der aanbiedenden bevatte. Het geheel was, 
zooals men van den heer Lauweriks kon verwachten, een 
edel opgevatte calligralische arbeid. 

Thans zong het koor //t Morgengebed" van Mébul, waarna 
de heer Victor de Stuers, Referendaris van Kunsten en 
Wetenschappen, den heer Cuijpers toesprak. Spreker schetste 
den tijd en de omstandigheden, waaronder Dr. Cuijpers zijn 
studie begon, er op wijzend dat de leerlingen van heden 
in 't bezit van zoovele voordeelen bij hunne studie, in Dr. 
Cuijpers het exempel kunnen zien van wat wilskracht en 
werkzaamheid konden bereiken. 

Dr. Cuijpers thans zelf het woord nemende, dankte allen 
hartelijk, die hem zulk een groote hulde hadden bereid. 
Niet hij voor zich rekende zich deze huldiging toe, maar 
duidelijk wees hij er op, dat ze alleen door hem beschouwd 

kon worden als erkenning der eeuwig blijvende beginselen 
van waarheid, schoonheid en goedheid, welke van godde-
lijken oorsprong zijn. Eindigende met zijn heerlijk pleidooi 
voor genoemde beginselen, wenschte Dr. Cuijpers nog eens 
als leeraar zijnen leerlingen eenen raad tc geven. 

Drie dingen zijn er, zeide spreker, welke het een leerling 
in zijn studietijd moeilijk maken ; ten eerste de hoogmoed, 
die voorkomt dat we begane feilen erkennen ; ten tweede 
de luiheid, welke de werkkracht ondermijnt, terwijl alleen 
een gansch leven van aanhoudend werken ons voorwaarts 
brengt en ten derde wordt zoo dikwijls opofferen en ver
zaken van zichzelven vergeten. 

Terwijl het koor thans het Halleluja van Handel uit de 
Messias bad gezongen, bracht de heer de Groot dank aan 
allen, die tot deze huldiging medewerkten, in het bijzonder 
het koor, ouder leiding van deu heer Philip Loots. 

De plechtigheid werd namens het Genootschap bijgewoond 
door den vice-voorzitter M . de Jongh. 

Waar Dr. Cuijpers hulde gebracht wordt, zij het ook in 
den vorm eener hulde zijner leerlingen, was het Bestuur 
van meening, dat het Genootschap daarbij vertegenwoordigd 
behoorde te worden. 

1 1 E R 1 C H T E N . 

— Niettegenstaande de Amsterdamschc beurskweslie opgelost heet Iu zijn, 
door het besluit tot verbouwing van de bestaande beurs, heeft de lieer (i. 
Emmingmann, architect te Amsterdam, nog den moed gehad rich niet een 
nieuw beurs plan bezig te houden en in den geest van het plan ffPrins" een 
project te maken. 

Deze beur? is ontworpen ter plaatse van het nog niet gedempte Damrak. 
De kosten worden geschat op 1,5 millioen gulden, waarvan de rente en 
aflossing uit de opbrengst van het gebouw kan worden betaald. 

De heer Emmingmunn heeft zijn ontwerp met toelichting aan de Kamer 
van Koophandel gezonden en met de meeste onbaatzuchtigheid zijn plannen 
en eventueel n nodige voorlichting gra'is aangeboden onder verzekering dat 
het zijn eenig doel is, Amsterdam te behoeden voor een fout, die in jaren 
niet meer zou kunnen worden verbeterd. 

— In het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem zal weldra eene ten
toonstelling worden gehouden op het gebied der Textiele kunst, oude en 
moderne werken, die door schoonheid van teekeningen en kleur als ook van 
bewerking uitmunten. 

De tentoonstelling zal omvatten kunstwerken, borduursels en andere werken 
tot het kunstnaaldwerk behooreude, weefsels van verscuillendc grondstoffen en/, 
enz, terwijl bij genoegzame deelneming het plan bestaat, e*n speciale afdee
ling voor Indische en Oostersche werken te vormen. 

De directie van genoemd museum doet a reeds >hnns een beroep op de 
welwillendheid der dames en allen, die in het bezit zijn van oude kunst
werken, borduurwerken of weefsels, om deze voor de tentoonstelling af te slaan. 

Slechts door algeheelc samenwerking kan een goed geheel verkregen worden. 
De conservator van liet museum, de heer K. von Saher, die de regeling 

dtzer tentoonstelling op zich heelt genomen, is gaarne bereid dc gewensehte 
inlichtingen te geven. 

De ingezonden werken zullen, desgewenscht, achter glns worden tentoon
gesteld en tegen brandschade verzekerd; de toezending moet franco geschieden 
aan het adres van den conservator, terwijl dc terugzending op kosten vnn 
het Museum z.il plaats hebben 

Deze tentoonstelling belooft zeker zeer belangrijk tc worden. Buiten- en 
binnenlandsche scholen, die op het gebied van kunst naaldwerk werkzaam zijn, 
zullen worden uitgenoodigd, terwijl van verschillende zijtien medewerking werd 
toegezegd. 

— Den heer D. Franken Dl. , tc le Yesinet, bij Parijs, heeft ten behoeve 
van het Kijk door tusschenkomst van de vereeniging „Kembrnudt*' aangekocht 
een monumentalen schoorsteen, afkomstig van het huis tc Amsterdam. Singel 
518, laatstelijk bewoond door den heer K. J . Asser. Deze schoorsteen, gebouwd 
door Philips Vingboons, in 1639, is 4.35 M . hoog cn 3.10 M. breed en 
prijkt met ren schilderstuk uit de school van Govert II i nek, voorstellende 
Ulysses, die de hulp van Nausica inroept. 

Ann den heer D. Franken Dz., die meermalen van zijne belangstelling in 
'a lïijks verzamelingen door belangrijke schenkingen blijk heeft gegeven, ia 
de dank der regeering betuigd, St.-'Ct. 

P E R S O N A L 1 A. 

— Door B. cu W. van Amsterdam zal. naar wij vernemen, voor d« 
betrekking van Directeur van publieke werken aan den gemeenteraad worden 
voorgedragen de lieer (.'. 1.. M . Ijimbrcchtscn, Imicnicur van den Provin
cialen Waterstaat te Goes. 
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Bijdragen voor het blad tc adrcssccren aan den lieer M . DE J o N G H , 

Nassaalade 15 te Amsterdam en alles, wat de Administratie van 
het Genootschap betreft, aan den Heer J . C. D. Dl G A Z A R , le Secre
taris, 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. De jaarlijksche contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (tc Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 1 2 . — 
» kunstlievende leden > 10.— 
ir buitenleden „ 7.50 

M E D E D E E L 1 N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

Het Bestuur heeft gemeend, niet van den vastgestelden 
prijs en premie der prijsvraag //Algemeene Badinrichting" 
te mogen afwijken en kent, in aansluiting met het Jury. 
rapport, den lsten prijs, groot f 125.—, aau het ontwerp 
onder het motto //Arak Taïeb", en de premie, groot f 50.—, 
aan het ontwerp onder het motto //Hygiëne", toe. 

Namens het Bestuur, 

De lste Secretaris, 

J . C. D. DI GAZAR. 

SCHEIS-ONTWERP VOOR DE N I E U W E K A T H E D R A L E 
K E R K V A N ST. B A V O TE H A A R L E M . 

(Bij de ptaat.) 

Met dit nummer van het Weekblad wordt eene perspec
tivische afbeelding der Kathedrale Kerk van St. Bavo te 
Haarlem verzonden, naar het schetsontwerp van Joseph 
Cuijpers, voor eenige maanden geteekend door Jan Stuyt, 
die als hoofdopzichter de uitvoering leiden zal. 

De stichting van dit bedehuis geschiedt ter gelegenheid 
van het gouden priesterjubileum van Mgr. Bottemanne, bis
schop van Haarlem, te vieren in Augustus van het volgende 
jaar. Door het geheele bisdom (Noord-Holland, Zuid-Holland 
en Zeeland) zijn giften voor dezen bouw verzameld. 

Deze nieuwe kerk zal tevens het parochiale heiligdom 
zijn van eene nieuwe kerkelijke gemeente in het zuidweste
lijk gedeelte van Haarlem. Het bouwterrein ligt aan de 
westzijde van de Leidsche Vaart, even buiten de vast aan
eengesloten huizenrij ; thans dus te midden der weilanden, 
waarop verder ook reeds straten worden aangelegd. 

Daar het sanctuarium naar 't oosten wordt gekeerd, zal 
roen aan de Leidsche Vaart niet dc hoofdingangen zien, 
'"aar, zooals de teekening aanduidt, het cirkelvormig en 

straalsgewijze ontwikkelde koor met de transkapellen. Aan 
de noord- en zuidzijde zullen brcede straten worden open
gehouden, en ook aan de westzijde heeft de kerkelijke over
heid een grooter terrein, dan voor den bouw noodzakelijk, 
aangekocht, om voor de hooge torens een ruim plein vrij 
te houden. 

De bestekteekeningen, die voor de aanbesteding, op 22 
dezer gehouden, gereed werden gemaakt, vertoonen eenige 
afwijkingen van de perspectivische teekening. 

Ook op dit terrein, zoo nabij de Hollaudsche duinenrij, 
zullen Di M 1 . heipalen in de fundeering moeten gebruikt 
worden. Het terrein ligt in een polder, dc houten fundee
ring gaat zoo diep, dat een kelder zich als van zelve vormt 
onder de vloergewelven, welke ruimten voor bergplaatsen 
en verwarmingsinrichtingen worden aangewend. 

Het gansche plan is er op ontworpen om baksteen als 
hoofdelement van de constructie zooveel mogelijk overal 

j door te voeren. De geledingen der verschillende deelenzoo-
j wel als de inweudige kleuren, worden door den baksteen 
I geheel bebeerscht, zoogen. //siersteen"; daaruit ontwikkelt 
I zich met fijner bewerkte klei, ook kleurige terra-cotta. In 
; ons land moet die techniek zeker eene ruime plaats worden 
ingeruimd. 

Voor dunne steunpunten wordt gebruik gemaakt van ge-
j polijst graniet. De groote kapiteelen en de onderdorpela der 
vensters, evenals nllc schuine afdekkingen, worden uitge
voerd in zandsteen of harden kalksteen. Voor 't plint is de 
zoogenaamde ijzersteen van de Maas voorgeschreven, die 
tusschen Luik en Maastricht wordt geëxploiteerd. Deze 
zandige steen is gevarieerd van kleur en zeer hard. 

Het gansche bouwwerk is ontwerpen op een buitenw. 
J lengte van 100 M . bij eene breedte van It M . Het geheel 
j oppervlak niet steenen vloer- en zoldergewelven. 

De paalfundeering, oostelijk beginnende, wordt tot een 
j pijlerrij voorbij het kruis thans afgemaakt, en de metsel
werken strekken zich eveneeus, volgens het eerste bestek, 
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vau 't koor af uit over 't kruis, met de vier westelijke 
transept pijlers. 

De muren worden zoo breed aangelegd, dat daarin nissen 
voor de verwarmingen beneden, en boven rondgaande galerijen 
kunnen worden uitgespaard. 

Eeu nadere beschrijving der onderdeelen, der distributie 
enz, zoude alleen voor deu lezer belang hebben, aan de 
hand van plan en doorsnede-teckeningeu op grooler schaal. 

IETS OVER GOTHIEK. 
Voordracht, gehouden in de Genootschapsvergadering van 

8 April 1895, door H . P . BERLAOE NZ.V. 

(Vervolg van btz. 76.) 

Er is echter één vorm van kerk, die speciaal Duitsch is, 
ofschoon deze niet in het gothische tijdvak als nieuw op
treedt, maar reeds in West falen in het Romaansche tijdperk 
bestond, nl. de hallenkerk. De gothiek krijgt door dien vorm 
een zeer eigenaardig karakter. Daar de zijschepen even hoog 
als het middenschip worden opgevoerd, worden de pijlers zeer 
slank van vorm met 8 of 4 diensten er tegen aangebracht. 

Deze blijven echter tegen het midden van de 14e eeuw 
dikwijls weg, zoodat de pijlers zich eenvoudig als lange 
cylinders vertoonen ; de gewelfribben ontwikkelen zich direct 
uit het kapiteel. De afstand der pijlers evenals de breedte 
der schepen wordt langzamerhand grooter, zoodat de kwa
dratische interva'len regel wordeu 

Het middenschip heeft dus veel van zijn beteekenis ver
loren en daarmee natuurlijk ook het kruisschip, waarom men 
dit dan ook gewoonlijk wegliet. Een zeer groote verandering 
ondergaan natuurlijk met den vorm ook de vensters. Daar 
deze alleen in de buitenmuren konden worden aangebracht, 
moesten ze noodzakelijk eene groote hoogte bereiken, wilde 
de lichttoevoer niet te gering zijn. Men waagde het in 
het begin niet, het venster in zijn geheel de volle hoogte te 
geven. Men bracht daarom, zooals bijv. aan de Elisabeth's-
kerk te Marburg twee vensters boven elkaar aan, wat echter 
van buiteu gezien tot de valsche conclusie leidde, dat men 
met een ruimte van twee verdiepingen te doen heeft. Spoedig 
kwam men er echter toe het venster in zijn volle lengte tot 
op den tamelijk laag gelegen vensterband te lateu zakken ; 
om echter de monotomie te vermijden en ook uit construc
tieve gronden, verdeelde men het venster in 2 of drie ge
deelten, door eene traceering in galerijvorm. Toch bleef 
bij dit systeem altijd nog veel muurvlak over, daar de 
vensters niet veel breeder werden, zoodat de indruk altijd 
wel wat nuchter bleef. Ook de ornamentiek was spaarzaam 
eu bleef gewoonlijk beperkt tot de tamelijk verwijderde 
kapiteelen. Geen wonder, dat ook deze spoedig wegviel 
en daarmee het geheele kapiteel, zoodat ten slotte alleen 
het naakte ribben-systeem overbleef. Het noodzakelijk ge
volg van een kerk met 3 gelijke schepen is een kolossaal 
onevenredig groot dak, ongetwijfeld de schaduwzijde van dit 
systeem. Om dit dakvlak eenigszins te breken, nam men het 
middel te baat kleine topgevels aan den zijgevel te maken, 
die overeenkwamen met de afstanden tusschen de pijlers. 
Een merkwaardig voorbeeld hiervan is de Stephanusdom te 
Weeuen, die misschien het grootste dak der wereld heeft. 

Nog een ander middel, dat ook hier in Holland is toege
past is het aanbrengen van een dak voor ieder schip, dat 
natuurlijk voor de facade van bijzondere beteekenis was. 

Het eigenaardigst karakter krijgt de gothiek op klassieken 
grond, n.1. in Italië. 

Het indringen der gotische bouwvormen in Italië was voor 
de Italiaansche kunst een noodlot en ongeluk, doch ook dit 
alleen voor de onbekwame bouwmeesters, die zich anders 
ook niet zouden hebben weten te helpen. 

De eerste gotische bouwmeesters in Italië waren Duit-
schers. Het is opvallend en bijna onverklaarbaar, dat zij 

datgene, wat ze uit het Noorden meebrachten, zoo spoedig 
en daarbij zoo volkomen volgens de Zuidelijke denkbeelden 
konden veranderen. Zij hebben juist het karakteristieke, het 
priucipe der Noordsche gothiek prijsgegeven, n.1. een systeem 
van naar boven strevende krachten en namen in ruil daar
voor het gevoel voor ruimte eu massa, een karaktertrek 
van het Zuiden. 

De gothische vormen worden slechts decoratie. Tïalen, 
gevels, traceeringen enz. zijn en blijven in Italië echter 
nooit iets anders dan versiersel, daar hen de basis mankeert, 
waarvan zij het resultaat zijn. De noodzakelijke uitdrukking 
eener groote ruimte, het doel der Italianen is de horizontale lijn. 

Natuurlijk ziju hiervan de schromelijkste tegenstrijdig
heden het gevolg in het detail, dat op de hoogte berekend is. 

Wanneer, om met de Italianen te spreken, het geoorloofd 
is iets ten nadeele van den heerlijken gothischen stijl te 
zeggen, dan zou het ziju of er aan de Noordsche gebouwen 
niet te veel constructieve elementen zijn aangebracht, reden 
waarom zoovele cathedralen onvoltooid zijn gebleven, daar 
de kosten zoo ontzettend hoog werden. 

Men zal bijv. met verbazing zien dat de beeren, die in 
het Noorden zoover voorspringen, aan vele Italiaansche 
gothische gebouwen als lisenen zijn behandeld, die dan 
natuurlijk niet door torentjes behoeven te worden bekroond. 
De oorzaak is eenvoudig deze, dat de Noordsche gothiek 
de constructieve behoefte aan schoren tegen den gewelfdruk 
enorm overschreed en deze werden daarom in het zuiden 
als luxe beschouwd en eenvoudig weggelaten. 

Verder had de Noordsche gothiek den toren als hoofd
bestanddeel van het gebouw gemaakt en de geheele kerk 
min of meer naar deze gestijliseerd ; de Italianen vouden 
deze verhouding niet noodig en ook onnatuurlijk en plaats
ten daarom hunne torens steeds naast dc kerk of zonder eenige 
pretensie er mee verbonden; het oorspronkelijk doel als 
dragers van de klok //campanile" bleef bij htn in eere. 
Daardoor stond hen iedere keuze voor deu facade-vorm vrij; 
het gevolg was dat zij de gevels hunner Romaansche ker
ken eenvoudig rijker maakten, en geheel afgescheiden van 
het overige gebouw behandelden; niet zelden stak ze dan 
ook ver boven het dak uit, een feit dat den consequenten 
bouwmeester eene rilliug door de leden moet jagen. 

Wanneer men de pracht van het materiaal, het marmeren 
beeldwerk en de inozaieken aau de weinige uitgevoerde facaden 
van deze soort als Sienna en Orvieto niet meerekent, dan zal 
men moeten toegeven, dat daarin niet de grootste verdienste 
van het gebouw ligt, juist omdat die met gothische elementen, 
hier misbruikt, gevuld zijn. Aau den overigen bouw zal men het 
gothische ?elfs als versiersel slechts weinig aantreffen, ja 
misschien alleen tot deuren en vensters bepaald. Zelfs de 
hoofdbogen van het raiddenschip worden sedert de 14e 
eeuw weer rond. 

En het middenschip zelf, dat in het Noorden die enorme 
hoogte bereikt, het dubbele van de zijschepen, was bij de 
nauwe zuilen-intervallen noodzakelijk als aanvulling; over de 
groote intervallen der Italiaansche kerken zou dit construc
tief zeer bedenkelijk en voor het gevoel overtollig zijn ge
weest ; daarom kreeg het middenschip slechts eene hoogte, 
voldoende om een matig licht door te laten. 

De vensters, die in de cathedralen van het Noorden het 
geheele disponible muurvlak in beslag nemen kregen in 
Italië wederom matige afmetingen, omdat het niet met 
de Italiaansche opvatting strookte de steen alleen voor pijlers 
te dulden ; de muur behield evenals dc ruimte zijn recht. 

Eindelijk toont de vorm der pijlers, dat de Italiaansche 
bouwmeesters ten minste in staat waren het détail uaar het 
geheel niet alleen te vervormen, maar geheel nieuw te 
ontwerpen. 

De naar Italië beroepen Duitschers, zooals Meester Jacob, 
die Francesco te Assisi en den dom van Arrezzo bouwde, 
houden zich nog eenigszins aan de Noordsche pijlervormeu; 

j e o-eboren Italianen echter vormen hunne ondersteuningen 
spoedig voor ieder bijzonder geval op hunne eigenaardige 

ize Ongelukkig is juist het beroemdste, grootste en kost
baarste gothische gebouw vau Italië, de Dom vau Milaan, 
w a t de meeste bovengenoemde punten betreft, juist een uit-
zonderiug naar den slechten kant. Ontworpen en begonnen 
in den laat-gothischen tijd, 1886, berust deze kerk van af 
liet begin op het meest ongelukkige compromis tusschen 
de Italiaansche manier van compositie en het prachtige 
Noordsche détail. Daarbij komt nog dat de nuchtere uit
voering van het gothische ten deele eerst tot de laatste 
eeuwen, ja zelfs tot onze eeuw behoort, nadat een tijd lang 
in laat renaissaince-stijl aan het gebouw was gewerkt. Itali-
aansch en speciaal Lombardisch is de facade, doch alle 
mogelijke torentjes kunnen haar het zware en breede karakter 
niet ontnemen. 

Italiaansch is ook de geringe hoogte van het midden
schip boven de zijschepen. Het grondplau met de nauwe 
zuilen-intervallen in Noordsch ; aan de buitenzijde ver voor
uitspringende beeren met leelijken rijkdom versierd; de 
gevoellooze vensters zoo groot als de Noordsche, zoodat het 
bovenlicht uit de kleine vensters daarmee niet kan wed
ijveren en die het gebouw daardoor eerder het karakter van een 
hal dan van een kerk verleenen ; de vorm der zuilen doet 
aan de Noordsche zuilenbundels denken, maar zij zijn onzinnig 
leelijk ; in plaats van kapiteelen zijn beeldgroepen gemaakt 
met baldakijns, die overal beter op hunne plaats zijn dau hier. 

De dom van Milaan is een leerrijk voorbeeld, wanneer 
men artistieken en phantastischen indruk van elkaar wil 
ouderscheiden. De laatste is hier enorm ; een doorzichtig 
martnergebergte uit de steengroeven van Ornavassa gebro
ken, prachtig bij dag en fabelachtig bij maueschijn, van 
buiten eu vau binnen vol beeldeu en glasschilderingen, en 
verbonden met historische herinneringen van allerlei aard, 
een geheel, zooals de wereld geen tweede kan aanwijzen. 
Als men dan bedenkt hoeveel heerlijke ontwerpen onvol
tooid bleven, dan kau dit gebouw niet anders dan met wee
moed worden herdacht. 

(JJ'ordl vervolgd.) 

TOESPRAAK G E H O U D E N 12 MEI j.1. BIJ D E 
A A N B I E D I N G E E N E R OORKONDE A A N 

DR. P. J . H . CUIJPERS, I N D E N GROOTEN V O O R H A L 
V A N 's RIJKS-MUSEUM. 

Dames en Heeren! Genoodigden! Leeraren der beide 
museum-scholen I Leerlingen, zoo vroegere als tegenwoordige! 
Ik heet U allen welkom ! Van mijne zijde een woord van 
dank aan de laatsten, dal ze wederom zooveel vertrouweu 
in mij hebben gesteld om mij deze taak op te dragen. 

Dr. Cuijpers I 

't Is al lang geleden, dat ik naar de Rijks Normaal
school ging, om een programma van die school te halen. 
1'huis gekomen keek dc dat in en onder de namen van 
u o g andere bekende mannen, vond ik ook dien van deu 
architect van het Rijks-Museum. 

ïk liet me daarop inschrijven. Ik was in de wolken ; ik 
meende mijn carrière was gemaakt, want ik wist mijn vor
ming in. goed,, handen. 

Ik heb sinds die lessen gevolgd. Eerst toen ze werden 
gegeven in de zalen der bibliotheek, later in die der „Nieuwe 
Kunst" en eindelijk iu de tegenwoordige theoriezaal. 

Denk ik aan Uwe lesseu, dau springt altijd eene zaak 
'terk naar voren, dat is 't gebruik wat gij maaktet van passer 
e " driehoek bij de schetsen op bord ter illustratie. Ik heb 
^llu's dien tijd een onbcpaalden eerbied voor passer en drie
hoek, vooral voor den driehoek. Ze vertegenwoordigen voor mij : 

maat, systeem ; dat waart Gij zoo geheel en al en nog iets, 
wat men U zoo vaak heeft ontzegd : Verhouding, vermoe
delijk omdat gij niet rondliept met een zakboekje van 
Vitruvius of een van ziju navolgers. Immers de driehoek 
zegt voor ons „Verhouding". 

Ik herinner ine, hoe gij steeds begont met de eischeu 
aan een kunstwerk te stellen : Goed, schoon en waar. Vooral 
goed en waar, zoo filosofisch juist en helder, dat het ons 
in 't geheugen werd gegrift. 

Dan volgden eenige wenken over 't ornament. Eerst het 
diagram, dan 't andere. 

Dan kwamen de stijlen aan de beurt: 't oud Indisch, 
Perzisch en Assyrisch, Egyptisch, waar ook gij zooveel respect 
voor hadt, 't Grieksch, waarvan ge 't schoone in 't licht 
steldet en 't Romeinsch 

En dan ? Was 't dan uit ? Neen, dau begon 't eigenlijk 
pas, want dan kwam met het Byzan'ijnsch de Christelijke kunst 
aan 't woord, en dtuir waart trij zoo in, dat gij niet langer 
waart docent maar redenaar. Eu wij ? Wij genoten en leer
den tevens bij die mooie verklaringen vau Pendentief en 
koepelgewelf, van tongewelf en de doorsnijdingen. Wij be
grepen 't, dat de Gothiek was ontstaan uit 't Rouiaansch, niet 
als een gevolg van modezucht, niet omdat men iets anders 
wilde, maar als een gevolg mede van de structuur, en begrepen 
't nog beter als gij ons medenaamt naar 't Rijks-museum, 
waar we de opvolging zagen. 

Wij, iu onzen studietijd en later nog lang, leefden meer 
naast dan iu de Maatschappij. Maar niet zoo er naast en 
genoeg er in, om van tijd tot lijd ook anderen te hooren 
over kunst eu wij, met weinig praktijk eu zoo half toegerust 
als we waren, kwamen in strijd. Daar is geen strijd of men 
laat er een veer bij ; zoo ging 't ook ons. Maar we kwamen 
steeds tot U terug eu waarom ? 

Daar zijn spreuken die nog al opgang maken eu de ronde 
doeu. Ik ken er een, die boven alle staat: „Zoo zeg ik zoo 
deed ik" . En zie, dat was op U van toepassing. Wat gij ons 
hadt verteld, dat voudeu we terug in uw werk. We kondeu 
gaan kijken, 't stond er. Daarom kwamen we tot U terug. 

Later, als ons werd gevraagd van wien we les haddeu 
gehad, dan zeiden we met eenigen trots, we hebben les 
gehad ook van Cuijpers. Van welke Cuijpers ? Van Dr. 
Cuijpers zeggen we nu. Vroeger van de „Groote Cuijpers". 
Maar we zeggen wel eens: We hebben les gehad vau „de 
oude Cuijpers". Maar begrijp wel hoe we dat bedoelen, op 
dezelfde manier als we van iemand zeggen de oude heer 
„die", iu tegenstelling van iemand, die een paar jaar jonger 
is. Want „oud" was niet van pas in onzen mond, bij ons, die 
U steeds met iets anders voor den dag zagen komen, die U aan 
het Nieuwe zijn eigenaardige bestemming zagen geven. Neen, 
was 't goed geweest dan haddeu we moeten zeggen : We 
hebben les gehad van den oudsten heer Cuijpers, die nog 
altijd zoo jong is gebleven ! 

Gij hebt van die lessen afgezien, gij zult er uwe redenen 
voor gehad hebben. Wij zijn overtuigd, dat ge een goeden 
plaatsvervanger hebt gesteld. De jongeren weten niet wat 
ze aan U zouden hebben gehad. Wij ouderen weten 
het. Wij ziju er trotsch op, dankbaar er voor en beter er 
door, les tc hebben gehad vau U , Dr. Cuypers, Doctor 
honorus causa! Bouwmeester van het Rijks-Museum en om
gehouwen ! Mede-bouwmeester van het centraal-station! 
Architect van de Vondelkerk en nog 80 andere kerken! 
Man van praktijk ! 

Als ik dat woord praktijk eens op U heb toegepast dan 
moest 't me nooit weer over de lippen komen. Wanneer 
ik 't heb gezegd van U , die iu de gelegenheid zijt geweest, 
ja, maar die er ook de kracht toe hebt gehad om zooveel 
uit te voeren. En wij zagen 't, hoe bij Uw werk deel voor 
deel was gebouwd tot één geheel, hoe brok voor brok, van 
den sokkel tot de nok, den stempel droeg van een beginsel. 
Wij zagen het, hoe gij waart architect in den waren zin 
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vau het woord, die zijn werklieden leidde eu vormde. Wij 
zagen het, hoe gij 't materieel gebruiktet naar den eisch, 
hoe gij bijv. 't smedige ijzer een vorm gaaft naar zijn aard. 
Wij zagen het, hoe gij waart decorateur tevens, die deco
raties leverde, passende in deze groote hallen. 

Of de tijd weer komen zal, dat men bijna wiskunstig zeker zal 
weten wat schoon is en goed en den weg om dat te bereiken, 
willen we inet uitmaken. Dat er weer enkele begiuselen 
zullen gaan, of liever systemen, grootsch, eenvoudig, niet 
knellend, voor toepassing vatbaar, éénheid bij veelheid ge-
doogend, en waarbij verscheidenheid wordt ontleend aan wat 
noodig is, de plaats waar 't noodig is, en 't materiaal, dat 
aanwezig is. We. kunnen 't niet zeggen. Doch dan zal bij 't vele 
goede 't individu opgaan in 't geheel, als een druppel in de 
zee. Thans is dat niet zoo. Thans ceren we nog den eenling 
nagenoeg, die vaste beginselen bad en in de overtuiging 
van hun goedheid voortschreed ondanks tegenkanting. 

Ik had eens 't voorrecht Professor Alberdingk Thijm de 
woorden te hoorei» voorlezen, die daar achter op 't Museum 
gegrift staan : 

„En schijnt naast der Vaadren zon. ons licht een vonk, 
//die stip, op bun azuren grond, trilt nog van gloed en 
„leven". 

Zeker, daar is nog gloed en leven in ons. En gij, die 
streed en bereikte, gij hebt dat getoond voor onzen tijd. 
En ik zou de jongeren onder ons willen toeroepen : Gij 
gaat zoo vaak naar 't museum om de schilderijen te zien en 
de voortbrengselen van nijverheid van voorheen. Gij historicus, 
die de beelden gaat zien vau vroeger dagen Gij die studeert, 
die den meesters hun grootheid van kunnen gaat afzien, 
kijkt ook eens naar dit gebouw : iets van onzen tijd ! Gij 
jongeren, tracht eens de raadselen op te lossen, hoe hier 
met eenvoudige beginselen, door hun eenvoud % o groot, 
harmonie is verkregen en gij zult oplossingen vinden, die 
u van dienst kunnen ziju. 

't Was niet kwaad gezien van dengeen, die 't combineerde: 
de scholen en het museum. Want van hier gaat een kracht 
uit, hier is een zuurdeesem, die als 't ware 't land zal door
trekken. 

"Wij hebben getracht naar ons vermogen U te eeren, Dr. 
Cuypers, ook als leermeester. Wat gij ons gaaft was wel 
eens wat zwaar voor onze magen, thans nog ziju we bezig 
't te verteren. Wanneer we al zoekend voortgaan en vinden, 
dan deuken we vaak in eens : dat heeft Dr. Cuypers ons 
vroeger al verteld. Maar daar is 't niet minder om. 

De heer Lauweriks heeft als uw leerling getracht een en 
ander te verbeelden, mijns inziens uitstekend. De oorkonde 
ligt daar en spreekt voor zich zelf. 

Ik eindig met den wensch, dat Neerlands grootste architect 
van deze en der laatst voorgaande eeuwen nog jaren moge 
gespaard blijven cn dat de jeugdige werkkracht, die hein 
zoolang kenmerkte, nog jaren hem moge bijblijven. 

B E R I C H T E N . 
— De kunstverzameling van het kasteel Heeswijk nabij 

's Bosch is thans niet voor het publiek te bezoeken, daar 
na het overlijden van den vroegsren bezitter, Jhr. van den 
Bogaerde, in afwachting van de testamentaire regeling, de 
verzameling verzegeld is. 

— Zondag j.1. hield de heer J . L . M . Lauweriks uit 
Roermond voor de leden der vereeniging „Arti et Indus-
triae" te 's-Gravenhage eene voordracht over de kunst. De 
spreker liet zich over den tegenwoordigen tijd niet gunstig 
uit, doch in 't Westen ontstaat een artistiek leven, losge
maakt, van de ideeën tier conventie, een ernstig zoeken naar 
gezonde ideeën en daarvoor geëigende uitdrukkingen. 

Engeland vooral, maar ook Frankrijk, Duitschland en 
Nederland geven, voornamelijk op 't gebied van letterkuude 
en schilderkunst teckenen van nieuw leven. 

Na deze inleiding doorliep de spreker de kunstgeschiedenis. 
Van de Nederl. kunst zei spr. daarbij o. a. het volgende; 

In Nederland vindt men geen kunst, die eene afspiegeling 
zou kunnen geven van het strenge volkskarakter, wel een 
streven naar kleinzielige gemaaktheid en knutselarij, terwijl 
groote concepties ons vreemd zijn gebleven. Eerst in de 1 | J e 

eeuw zijn wij kathedralen gaan bouwen, in navolging van 
elders in de 12e cn 13c eeuw. De Italiaansche renaissance 
was eene voortzetting van Byzautijnsche eu Romaansche 
tradities eu legde deu grond tot het fatale schilderij maken, 
niet als onderdeel van een aaneengebonden geheel, maar als 
concentratie van het artistiek kunnen. Italië is daarom niet 
te beschouwen als baanbreekstcr eener nieuwe-bezielcnde 
idee, al bewondert men de producten op zich zelf. 

De Vlamingen en Hollanders der 15e eeuw waren z. i. 
met die Italianen niet op een lijn te stellen. Wij hebben 
geen kunstuiting gehad die bovenaan stond. Elke schilderij 
der 15e eeuwsche meesters is op zich zelve zeer schoon, 
doch past niet in eenige omgeving. Eerst in de 16e eeuw 
begon de Hollandsche kunstuiting als individueele. Voor 
spr. was de vlceschhal te Haarlem het eenige gebouw, dat 
den roem, aan de l lo l l . renaissance toegekend, verdient. In 
de 16e en 17e eeuw is het alleen de schilderkunst, die de 
artistieke balans ten gunste van Nederland doet stijgen. 

Maar hoezeer het buitenland die kunst waardeert, zag 
spr. b.v. in Rembrandt niet een afgod, maar de apotheose 
van de technische overheersching over de bezielende idee. 
Zijn kunst staat alleen, is een stuk zijner ziel, de uitdrukking 
van zijn wezen, maar niet de eigendommelijke verbeelding 
van een geheel volkskarakter, nog minder de uiting der 
samentrekking van eene heelal-philosophic 

Het verschil tusschen Oostersche en Westersche kunst, 
zocht spr. in het verschil in godsdienstige stelsels, of liever 
van de denkbeelden, die de groote massa beheerschen. 

Deze ethisch-philosophische kunstbeschouwingen, die voor 
't eerst in Arti's kring werden voorgedragen, leidden niet 
tot een principieel debat, daar verscheiden sprekers ver
klaarden daarop niet voorbereid te zijn, maar wel tot eenige 
opmerkingen. Vooral werd in 't licht gesteld dat de tegen
stelling van massale en individueele kunst een uitvloeisel is 
van sociale levensopvattingen en dus van veel grooter uit
gestrektheid dan het kunstgebied. En ook werd er op gewezen, 
dat de Oostersche philosophic geboren is uit omstandigheden 
van natuur, klimaat, karakter, die in 't Westen geheel anders 
zijn, zoodat een Oostersch kunstideaal in 't veel materiecler 
Westen geen wortel zal kunnen schieten. (Telegr.) 

— Zwolle. Men is sedert eenigen tijd bezig met de her
stellingswerken aan de Sassenpoort, die daarna tot oudheid
kundig Museum zal worden ingericht. De wijze, waarop de 
natuursteen tot mooie gladde stukkeu van reuzenafmetingen 
zonder zichtbare voegen wordt teruggetooverd, getuigt niet 
van eerbied voor de techniek der voorvaderen. 

Het geraamte van 't dak, dat de middenpartij afdekt, 
schijnt wel overeenkomstig den oorspronkelijken vorm zich tc 
ontwikkelen. Maar het is niet verklaarbaar hoe men de 
voegen in ontbrekende deelen van den zandsteen door eene grijze 
pleisterspecie bijwerkt, inplaats van natuursteen aan te wenden. 

— Voor den bouw der Kathedrale Kerk te Haarlem, 
waarvan het eerste gedeelte op den 22en Mei werd aanbe
steed onder een zeer beperkt aantal aannemers, is het laagst 
ingeschreven door den heer H. R. Hendriks, Nieuwer Am-
stel, voor de gecombineerde perceelen voor f38t.700. 

— De herstellingswerken der N . H. Kerk te Hattein 
zijn gegund bij beperkte inschrijving aan den heer Rouwen-
horst, aannemer aldaar, volgens het ontwerp van dr. P. J* 
H . Cuijpers. 

DERDE J A A R G A N G N°. 22. ZATERDAG 1 J U N I 1895. 

R E D A C T I E V A N ARCHITECT! KA ET A H I T I T I A : 
W. K R O M H O U T C/.x., M . DB J O N G H , JOS. T H . J . CUIJPERS, 

H . E L L E N S en W. V A N BOVEN. 
Bijdragen voor het blad tc adrcssccren aan den Heer H . D E J O N O B , 

Jjfauaukadt l ö tc Amsterdam en alles, wat de Administratie van 
liet Genootschap betreft, aan den Heer J . C. D. Dr G A Z A R , le Secre
taris, American-Hotel te Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N VAN 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. Pc jaarljjksche contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
kunstlievende leden ,/ 10.— 

» buitenleden » 7.SO 

MEDEDEEL1 NGEN V A N HET GENOOTSCHAP. 

P R I J S V R A A G BADHUIS. 
Bij het Bestuur kwam het volgende schrijven in : 

H. H. 
Naar aanleiding van het protest van den Inzender onder 

Motto „Arak Taïeb", (*) (Prijsvraag Algemeene badinrich
ting) heeft het bestuur gemeend, in afwijkiug van het jury-
voorstel, Prijs en Premie te moeten toekennen, zooals die in 
het programma waren bepaald. 

Tengevolge van dat besluit neem ik de vrijheid te pro
testeeren daartegen, op grond dat naar mijne meening de 
bedoeling der jury is, niet ten volle te bekronen ; en dat 
bovengenoemde opvatting alleen een gevolg is van een mis-
stelliug in de redactie van het rapport. 

Zeer goed zou het dientengevolge zijn als het aan de 
jury werd overgelaten zich hieromtrent te verklaren. 

Hoogachtend, 
tt. 

K . DE BAZEL, 
Inzender onder motto „Hygiëne" 

ln antwoord op dit schrijven en op een bij de Redactie 
ingekomen reclame vau dezelfde strekking, diene het volgende 
als toelichting. 

De volgende gevallen kunnen zich voordoen : 
le. Over het algemeen is men bij prijsvragen verplicht 

zich te houden aan het programma. Het programma, hetzij 
goed of slecht in elkaar gezet, moet het richtsnoer blijven, 
waarnaar beoordeeld wordt. De mededingers werken met in
achtneming van de bepalingen in het programma vervat, en 
hebben derhalve recht, bij volledige bekroning, op de prijzen 
1 1 1 premiën daarin genoemd. 

(*) Onafhankelijk van het protest des heeren Paul J . dc Jongh, werd 
•oor het Bestuur het hierbedoelde besluit genomen. Het bewuste schrijven 
**• ook niet aan het Bestuur gericht, doch aan een zijner leden SB niet 
officieel. Het Bestuur. 

2e. Het kan voorkomen, dat een prijsvraag mislukt, dat 
de antwoorden slecht zijn, dat alle ontwerpers middelmatige 
projecten of minder hebben ingeleverd, kortom, dat er niet 
ernstig gewerkt is. Dim kan de Jury voorstellen om de 
prijzen ol premiën niet uittereiken, maar zeker bedrag onder 
eenige medewerkers te verdeelen. 

3e. Het kan ook gebeuren, dat twee antwoorden op 
gelijken rang staan. Dan kan de Jury voorstellen prijs en 
premie samen tot prijs te maken, en elk der concurrenten 
de helft toetekennen als prijs, indien het ontwerp hoog staat, 
eu als premie, bij meer middelmatige waarde. 

4e. Eindelijk nog is de mogelijkheid daar, dat de strijd 
beperkt blijft tusschen twee mededingers, waarvan de een wel 
iets beter beslagen blijkt dan de ander, doch niet voldoende 
om een groot verschil tusschen prijs cn premie te recht 
vaardigen. In dit geval blijft bf de strijd onbeslist en ge
schiedt de prijs verdeel ing volgens het in sub. 3 gereleveerde 
bf de Jury kent noch deu prijs, noch de premie toe, doch 
stelt als geldelijke belooning voor, om het eerste te verlagen 
en het tweede te verhoogen, om aldus de door haar bedoelde 
waardeverhouding nabij te komen. In dit geval echter kan 
er van geen prijs sprake zijn, aangezien deze volgens het 
programma s'echts aan hem toegekend wordt, die n°. 1 
gesteld wordt. 

In deu meest strikten zin vau ieder programma ligt het 
opgesloten, dat hij den prijs krijgt, die no. 1 wordt genoemd 
en de premie, die no. 2 bekomt, alle kwaliteitsverschil daar 
buiten latende. 

Indien in een programma van een wedstrijd als lste prijs 
gesteld is f 100.000 en als 2e prijs f 10, en dc concurrenten 
deze voorwaarden aanvaard hebben, door het feit alleen, dat 
zij mededingen, dan mag — strikt genomen. — hiervan niet 
afgeweken worden, zonder het programma en den prijswinner 
onrecht te doen. 

Dergelijk geval doet zich hier voor. 
Beschouwen wij thans het jury rapport van het Badhuis, 
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znoals (1 .it voor ons ligt, dan blijkt reeds dadelijk uit de 
algemeene beschouwingen, dat de jury deze prijsvraag als 
geslaagd beschouwd. 

„Een woord van hulde dus aan alle deelnemers aan deze 
volkomen gelukte prijsvraag, ( * ) . . . . " zegt zij o. a. 

Voorts eene bespreking van elk der plannen afzonderlijk, 
„als resultaat van bovenstaande beschouwingen, — danr-
til/ij in aanmerking nemende, dat bij eene prijsvraag van een 
„zoo geheel technische inrichting, als een badhuis is te achten, 
„het artistiek gehalte niet alleen den doorslag mag geven, (**) 
„komen ondcrgeteekenden tot de couclusie, dat de volgende 
„rangorde aan de verschillende ontwerpen moet worden toege 
„kend : no 1 Arak Taïeb, no. 2 Hygiëne etc. 

Ten slotte zegt de Jury, als om het nog sterker te for 
inuleeren, „Beoordeelaars kennen derhalve den prijs aan Arak-
Taïeb, de premie aan Hygiëne toe." 

Hier is dus sprake van een volledige bekroning, waardoor 
het geval in sub. 1 genoemd, zich voordoet. 

Waar nu de Jury meent, in eeu slotzin „met het oog op 
de bijzondere artistieke verdiensten van l.g. ontwerp, te 
mogen voorstellen (*) de geldelijke belooningen eenigszins 
anders te verdeelen, dan in het programma is bepaald, daar 
komt zij in volslagen tegenspraak met hetgeen zij even te 
voren in breede zinnen formuleert. 

Het Bestuur, moetende kiezen tusschen de reeds gegeven 
uitspraak en dit voorstel, is derhalve verplicht op het pro
gramma te steunen, als zijnde in dit geval de eenige wettige 
richtsnoer. 

HET BESTUUR. 
(*) Wij curtiveeren. 
(**) Wij oarsiveeren deze woorden der jury, onderk-ekend door de 3 

juryleden. 

Aanbieding eener oirkonde aan Dr. P. J. H 
Cuijpers in de groote voorhal van het 

Hijks-Museum op 12 Mei 

Na de toespraak van den Voorzitter, deu Heer J . H . de 
Groot, in het vorige nummer opgenomen, volgde eene 

IMPROVISATIE V A N JHR. M R . VICTOR DE STUERS 

Geachte Jh. Cuijpers ! 

In de onzekerheid of ik bij deze plechtige hulde tegen
woordig zou kunnen zijn, had ik aan de commissie, welke 
dit feest heeft voorbereid en mij de beleefdheid bewees mij 
uit te noodigen het woord te voeren, geen toezegging dur
ven doen. Eerst gisteren bleek het mij mogelijk over te 
komen; daarom heb ik geen plechtige redevoering gereed 
kunnen maken, en als ik thans toch een kort woord spreek, 
zult gij, die uw leven lang op stijl bedacht zijt geweest, in 
hetgeen ik ga zeggen stijl missen, doch dit gemis, naar ik 
hoop, door hartelijkheid vergoed vinden. 

Ik behoef U waarlijk niet meer geluk te wenschen. Want 
gij hebt geluk : het groote geluk namelijk bij Uw leven te 
zien, dat gij gewaardeerd wordt, en dat niet slechts door 
het met U uitstervend geslacht, maar ook en niet het minst 
door het opkomend geslacht 

Dat moet U een stree'end, een verheffend, een weldadig 
gevoel zijn, te bemerken dat de jeugd U en uw onderwijs 
en uw leeringen op hoogen prijs stelt, want het is U eeu 
waarborg, dat het zaad, hetwelk gij in de herseneu en harten 
der jongelingschap gestrooid hebt, ontkiemde ; dat de idealen, 
waarvoor gij geleefd en gestreden hebt, ook voortaan bevor
deraars en verdedigers zullen vinden. Dat is in een woord 
voor U een teeken, dat gij niet te vergeefs aan de Museum-
scholen gearbeid hebt — en het is inderdaad voor een man 
van uw gehalte een ware vreugde de voldoening te smaken, 
dat de denkbeelden, de ideeën, die gij hebt leeren liefhebben 

als goed, waar en schoon, wortel geschoten en een toekomst 
hebben. 

Ik zeide dat gij geluk hebt. Maar ook de jongelingschap 
die U heden hulde brengt, mag zich gelukkig rekenen; 
meer misschien dan zij zelve denkt. 

Zij mag zich gelukkig rekenen, omdat zij onder hare 
leeraren een man van uwe capaciteit, van uw talent, van uw 
toewijding bezeten heeft, omdat zij van U een bezield en 
bezielend onderwijs mocht ontvangen. Haar geluk zal haar 
nog grooter schijnen als zij zich rekenschap geeft van de 
voorspoedige en voordeelige omstandigheden, waaronder zij 
zich voor hare taak heeft te bekwamen gehad. En om dat 
te doen, behoeft zij slechts een vergelijking te maken tusschen 
haar omstandigheden en die, welke haar leermeester, welke 
gij hebt ontmoet, toen gij U voor uwe roeping moest voor
bereiden. 

Dit brengt ons 50 jaren achteruit. Gij genoot toen eene 
academische opleiding aan de Antwerpsche academie, welke 
destijds een goeden en — vergelijkender wijze gesproken — 
een welverdienden naam had. Doch hoe beperkt was dat 
onderwijs en hoe bekrompen waren de daar geldende be
schouwingen als men die vergelijkt bij de hedendaagsche ! 
Het onderwijs in de architectuur was gebaseerd op de vijf 
orden van Vitruvius, en al wat daar buiten lag heette 
wanorde! Hoe gebrekkig was het teekenonderwijs! Het 
steunde geheel op de kopy naar platen, en welke platen ! 
Niets dan fragmenten van het menschelijk gelaat: oogen, 
ooren en neuzen, neuzen naar de moeielijkheid van hel 
kopieeren gerangschikt naar verschillende klassen en graden, 
al naarmate zij vergezeld waren van meer of minder knevels 
en baarden! Dan, groote lithographien ontleend aan de ge
dichten van Ossian of aan Davids schilderij van Leonidas 
bij de Thermopylen ! Boeken en plaatwerken waren zeldzaam 
en kostbaar; photographiën bestonden niet; de kunstmusea, 
waaruit men leering zou hebben willen putten, omvatten 
enkel schilderijen en klassieke gipsbeelden en strekten zich 
niet uit tot de kunstindustrie en de decoratieve kunsten. 

Vergelijk dien toestand met den tegenwoordigen, nu de 
gezichtskring op het gebied der kunst zich heeft verwijd, 
nu de leerling omringd is met een overvloedigen voorraad 
van alle documenten, welke tot zijn onderrichting kunnen 
strekken. 

Maakt men die vergelijking, dan wordt men tot dank
baarheid gestemd. Maar buitendien komt men tot een andere 
beschouwing en wordt men met eerbied vervuld jegens een 
man zooals gij, die met een opvoeding, gelijk die welke gij 
te Antwerpen hebt genoten, en wonende in een stedeken 
zooals Roermond, met gebrekkige hulpmiddelen U hebt weten 
te verheffen tot den man, waarover Nederland te recht fier 
is, en wien zijn leerlingen heden met liefde en dankbaarheid 
hulde brengen; dan gevoelt men eerbied voor U en begrijpt 
men, dat gij niet alleen een leermeester zijt geweest, maar 
dat gij meer nog dan dat zijt, namelijk een levend voorbeeld, 
een exempel, dat tot inspanning en navolging prikkelt. 

Gij hebt dagelijks aan uw leerlingen de voorbeelden voor 
oogen gehouden, welke de geschiedenis der kunst aanbiedt 
en die een middel zijn om tot de ontwikkeling der heden
daagsche kunst te geraken. Laat mij wijzen op een voorbeeld 
dat gij in uw nederigheid nooit hebt besproken; dat. voor
beeld zijt gij zelf! Gij zijt een voorbeeld van hetgeen werk
zaamheid en oprechtheid vermogen. Van dat gij een jongeling 
waart, hebt gij dagelijks gearbeid, hard, oorspronkelijk gear
beid, van den vroegen ochtend tot den laten avond. »Nulla 
dies sine linea" kan men van U in letterlijken en in over
drachtelijken zin zeggen ; en gij werkt heden nog met den
zelfden onverraoeibaren ijver, die U bezielde toen gij 12 jaren 
oud waart; en gij werkt niet alleen otn voort te brengen, 
maar gij werkt nog, gelijk de eenvoudigste leerling, om aan 
te leeren. Nooit heb ik U op uwe tochten door ons land 
vergezeld, of ik zag U stilstaan om links of rechts een bouw

kundig of decoratief detail op te teekenen, dat gij op uwen 
We" ontmoette en waaruit gij begreept eenige leering te 
lunnen putten. 

Naast uw werkkracht, uwen arbeidzame» geest staat uwe 
oprechtheid, uw liefde voor, uw onbedwingbare drift naar 
waarheid. Met nw bewonderenswaardig georganiseerd hoofd, 
uw logische inborst, hebt gij steeds gezocht en gestreefd 
naar waarheid op elk gebied, inzonderheid op dat der Kunst. 
Ook hierin zijt gij ons tot een exempel. Gij hebt u niet 
tevreden gesteld met schoonklinkende „phrasen", met gereed
liggende theoriën eu precepten, gij zijt evenmin vervallen 
tot moedeloosheid en scepticisme ; maar gij hebt alles ge
toetst aan de logica, aan de waarheid en alles verworpen 
wat daarmede streed. Zoo hebt gij U eeu zuivere, rechte 
baau gebroken en heeft uw optreden op het gebied der 
Architectuur en der decoratieve Kunsten voor ons volk de 
groote beteekenis gek tegen, die men — tenzij men blind 
mocht zijn — moet erkennen. Uw werken, uw onderrich
tingen mogeu hier en daar — zooals ai wat menschelijk 
is — aanmerkingen uitlokken, zij dragen overal blijk, dat 
gij gestreefd hebt naar oprechtheid en waarheid in de Kunst. 
Dat maakt ze belangrijk, dat strekt U tot eer. 

Ik voor mij acht het een groot voorrecht, dat het mij 
indertijd mocht gelukken eeu man als gij zijt aan de 
Museumscholen te verbinden, en ik zie met de levendigste 
voldoening, dat ook uwe leerlingen hebben gevoeld, welk 
een groot voorrecht dit voor die scholen is geweest. Gij 
kondt slechts een tijd lang aan die onderwijsinrichtingen 
uwen tijd eu uwe krachten wijden, maar ook thans, nu die 
instellingen beiden U moeten derven, is het voor haren bloei 
te hopen, dat de geest die U bezielde, steeds zoowel de 
leeraren als de scholen blijve bezielen. 

Mogen de Museumscholen bij voortduring bloeien, en 
moogt gij nog lange jaren van dien bloei getuige zijn ! 

A N T W O O R D V A N D K . C U I J P E R S . 

Mijnheer de Voorzitter ! 
Toen U , vóór 14 dagen, namens uwe commissie mij een 

schrijven toezond oin te vragen of ik bereid was een hulde 
te aanvaarden in den vorm eener oorkonde, welke de oud-
leerlingen en leerlingen der Rijksnormaalschool van teeken-
onderwijzers en der Rijksschool van Kunstnijverheid mij 
wenschten aan te bieden bij gelegenheid van mijn afscheid 
van het onderwijs aan die inrichtingen, kon ik in 't minst 
niet veronderstellen dat dit huldeblijk dien omvang zou 
aannemen, welken ik hedenmorgen hier aanschouw. Had 
ik dit kunnen veronderstellen, wellicht zou ik alsdan huive
rig geweest zijn eene dergelijke, openbare, breed opgevatte 
betuiging te s.auvaarden. 

De bescheiden betrekking, die ik als leeraar aan deze 
inrichtingen vervulde, was van dien aard, dat alle vertoon, 
breedsprakigheid en grooten oms'ag door mij vermeden werd 
e " ik u steeds op eenvoudige, vaderlijke wijze, die begin-
selen trachtte te doen begrijpen en in te prenten, welke ik 
weende dat de ware zijn. Ik verwachtte dus niet eeue zoo 
feestelijke openbare manifestatie. Nu gij er echter anders over 
"ebt gedacht, zij het verre van mij uwe handeling af te keuren, 
tk sta nu voor eeu voldongen feit. Ik wil mij zelf alle recht 
v»u afkeuring betwisten, omdat het feest, dat gij thans hier 
V l ert, niet mijn persoon geldt, noch het werk mijner handen, 
'naar de waardeering der beginselen, welke de grondslag zijn 
geweest van mijn onderwijs. Die beginselen, zij zijn niet 
van mij persoonlijk, maar zij hebben een hoogeren oorsprong, 
ZIJ zijn door God bij ons allen ingeschapen, zijn niet ge

takt noch uitgevonden door kunstenaars of leeraren, maar 
Z'J bestaan van alle Eeuwigheid. 
_ enala a ' bet geschapene Eén is in zijn Oorsprong, zoo 
J" ook al de kunsten één. De keuze, de wijze uwer feest-

nr>g d ewijst, dat gij die eenheid begrepen hebt. Daarom 

was het voor U niet voldoende om door woord en kleur 
en vorm uwe gevoelens uit te drukken ; ge hebt daar de 
muziek aan verbonden, die door haar tonen, zoowel als de 
bouw-, schilder- en beeldhouwkunst, de schoonheid vertolkt. 
De schoonheid, die zich niet openbaart door de toevallige 
trillingen, die het zien van een voorwerp in onze hersenen 
teweeg brengt, maar die eene schittering en afspiegeling is 
van het waar en het goede, die drie eigenschappen, welke alléén 
in God hunne volmaaktheid vinden. Ik verheug er mij 
oprecht iu heden het bewijs te mogen zien, dat mijn onder
wijs die vruchten gedragen heeft. Dat gij het eindige eu 
materieele niet als hoofdzaak beschouwt, maar dat aan de 
kunst, die wij waarachtig lief hebben, een einddoel moet 
worden gesteld oneindig daarboveu verheven. 

Laat mij U, vrienden en leerlingen, voor het laatst als 
leeraar een vaderlijken raad geven. Erkent toch altijd dat 
alle kunst, alle schoonheid komt van den Schepper. Hit is 
de waarheid, de eenige waarheid iu de kunst. 

Het is altijd de eenvoudige grondslag van mijn leer ge
weest, eenvoudig, omdat de waarheid altijd eenvoudig is. 
Maar hoe komt het dat niet ieder het gelooven wil? Daar
voor zijn drie hinderpalen : de hoogmoed, de luiheid en de 
genotzucht. 

De hoogmoed : Jonge menschen gevoelen de zucht om 
onafhankelijk te wezen, willen niets boven zich erkennen, 
geen gezag, geen Goddelijk gezag ook. Als gij niet wordt 
aan kleinen gelijk, zult gij tot niets komeu. 

De luiheid : Niet allen dringen diep door in de beginse
len, die moeten worden erkend. Dc vadsigheid belet hen te 
komen tot de hoogte van de eenige schoonheid, die is de 
waarheid. 

De genotzucht: Velen leveu, alsof zonder voortdurend 
otl'ers te brengen — offers van den ganschen persoon — 
het hoogste zou zijn te bereiken. God wil offers. 

Weest eenvoudig, nederig, werkt hard en overwint u 
zeiven ! Bedenkt dat niet alles stoffelijk is, dat niet alles is 
van deze wereld dat de Kuust niet is uit het stof, dat het
geen waarlijk verheven is, komt van God en nooit eindigt. 

DE PARIJSCHE „SALONS". 

Het was mijn stellig voornemen een verslag te geven over 
de tentoonstellingen der beide Salons, als zijnde een soort van 
srebeurtenis voor Parijs in 't algemeen en hare kunstkringen 
in 't bijzonder; de voornaamste werken min of meer afzon
derlijk te bespreken ; iets te zeggen over de enkele Hollanders, 
die hier exposeeren ; dat een Israels me meer aan Holland 
en zijn strand en zee deed denkeu dan de vijf zeeën van 
Mesdag; waarom een portret van Burne-Jones ine zoo erg 
was tegengevallen, enz., maar op deze wijze, hoe kort ook, 
eene beschrijving te geven, zou me toch te omvangrijk 
worden, waarom ik om meer dan eene reden er tegen op zie. De 
Salon des Champs Elysées exposeert niet minder dan 1962 
schilderijen, dan nog eenige zalen met pastels, teekeningen, 
gravures enz., massa's bouwkundige teekeningen en een 
enorme galerij beeldhouwwerk. Op het Chainp-de-Mars zijn 
1274 schilderijen, behalve eveneens teekeningen, gravures, 
architectuur, beeldhouwwerk, enz. 

Ofschoon ik geen antwoord zou hebben durven geven op 
de vraag, welke der beide Salons vau de laatste twee jaren 
het belangrijkst is, zoo is het toch deze keer niet moeielijk 
beslist te zeggen, dat de Salon du Chainp-de-Mars dit jaar in
teressanter is, en wel om het werk van den overleden beeld
houwer Jean Carries. Verleden jaar is hij gestorven iu den 
ouderdom van 88 jaar en den dag, volgende op dien van zijn 
overlijden, schreef Arsène Alexandre een artikel over hem in 
„1'Eclair", waarin hij werd beschreven als een nobel werk
man, steeds bezig zijnde in zijn atelier op een der buiten
boulevards, gekleed in het eenvoudig costuum van een ce
ramist, met het nemen van proeven en probeersels om zijn 
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kunstig werk te bakken en te émailleeren. A l bet geld 
dat bij verdiende werd daarvoor besteed en verslonden door 
zijn onafscheidelijken oven, waarmede bij zich een baan 
maakte, zijn leven, zijn roem en zijn dood. Weinig acht 
slaande op de hooge temperatuur in zijn atelier-potten
bakkerij, was zijn uiet sterk gestel niet bestand tegen de 
steeds plotselinge overgangen, hetgeen de oorzaak was 
van zijn dood. Mei ware hoogachting en innige droefheid 
werd deze kunstwerkman beschreven als een tweede Bernard 
Palissy. 

De* Salon du Champ-de-Mars heeft eene afzonderlijk 
lokaal ingeruimd voor het nagelaten werk van den meester. 
Dit zaaltje heeft een waar plechtig karakter, niet 't minst 
zeker door den rouw dien het draagt over den dood van een 
kunstheid, die zijn leven en lijden wist te zetten iu expressieve 
vormen, zoo consciëntieus doorwerkt, als het geval zal zijn met 
alles wat wordt gedaan en tot stand komt onder den zuiveren 
invloed van de liefde er voor. Het grootste deel van het 
werk is geplaatst in vitrines met elfen fond van rouw-roode 
stof, in harmonie met de kleur der gres ('), meest grijs of 
Keuls lichtbruin, met een dunne laag glazuur; soms een 
tintje hier en daar, 't zij door de eigenaardigheden van het 
materiaal veroorzaakt, 't zij met, opzet aangebracht tot het 
geven van meerdere expressie, geeft aan dit procédé een hoogst 
aangenaam cachet. 

Eene groote poort met twee doorgangen, gescheiden door 
een middenzuiltje, bestaat alleen in gips en laat in vorm 
zien wat dit werk had moeten worden. Het voornemen was, 
dit geheel uit te voeren in gres ; een klein gedeelte echter is 
slechts voltooid geworden, dat met enkele détails een denkbeeld 
geeft hoe het geheel had kunnen worden ; daar ik echter 
de bestemming niet weet van dit omvangrijk werk, durf ik 
er niet over uitweiden; naar zijne symbolische détails te 
oordeelen, was er een bijzonder doel mee beoogd. Hetgeen 
er van te zien is aan koppen, lachende en grijnzende mas
kers, fantastische kikvorschachtige beesten, is alles gespierd 
en krachtig gedaan. Onder eenige historische portretten be
vindt zich de bnste van Frans Hals. 

De gres van Jean Carries zijn voor mij van eene hooge 
artistieke waarde ; hunne mooie kleur, de niet sterk glim
mende dunne laag glazuur, werken in hooge mate 
mede tot het buitengewoon mooie aspect er van, en geven 
er een fijnheid, aan die mij het doet stellen boven de ook 
gladde faiences van Lucca della ltobbia en hiervoor is volstrekt 
geen valsche partij getrokken, zoodat d t niet alleen de 
oorzsak mijner waardeering is. 

Voor zooverre 't mij bekend is evenwel, heeft het gebruik 
van dit materiaal zich in Europa nooit verder uitgestrekt in 
betrekking tot beeldhouwwerk, dan tot het maken van bas-
reliefs op vaatwerk, doch Carries, zoo niet de allereerste, 
heeft dan toch laten zien, dat dit materiaal, als „grof" be
stempeld, een zeer fijne stof is, en heeft het toegepast op 
eene wijze, die bij mij een beslisten tegenzin heeft verwekt 
in het klassieke koude marmer. 

Puvis de Chavannes exposeert een décor „Les Muses 
inspiratrices acclatnent le Génie messager de lumière" bestemd 
voor Boston. Dit imposante werk is van eenvoudige kleur-
compositie, herleid tot vier hoofdtinten : een wat stil groen 
van den grond en der fijne, ranke boomen ; een diep blauw 
der oneindige zee, en een goudgrijze lucht, terwijl de negen 
muzen zijn voorgesteld als zwevende figuren in witte 
draperiën, die door stil wuiven in teere, eenvoudige plooien 
het lichaam prononceeren. Dit laatste werk van Puvis de 
Chavannes is kenmerkend door zijn grooten eenvoud in 
vergelijking met de werken van 't museum te Amiens, het 
Pantheon en dc Sorbonne te Parijs, 't Laatstgenoemde vooral, 
behoorende eveneens onder de jongste werken van den 

') Ik bin zoo vrij mij van het woord »grcs" te bedienen, waarvoor in 't 
Hollundsrh geen woord bestaat, doch hetwelk wordt omschreven door „Keulsch 
aardewerk." 

reeds 70-jarigen meester, is zeker eene belangrijke bladzijde 
in den catalogus der meesterwerken. Hoewel ik voorspellin
gen aangaande kunst slecht kan verdragen, kan ik toch de 
gedachte niet verdrijven, dat, naast Midet, Puvis de Chavan
nes eene figuur zal zijn, die hoog staat iu het golvende 
terrein der kunst-evolutie's. 

Parijs, Mei 1895. K . V A N L E E U W E N . 

I N G E Z O N D E N . 

Het bericht betreffende de Sassenpoort te Zwolle, voor
komende in het nummer van 25 Mei j l , bevat onjuistheden. 
Daarom is het volgende te lezen : 

„De wijze, waarop de natuursteen tot mooie gladde stukken 
van reuzenafmetingen zonder zichtbare voegen wordt terug 
getooverd, getuigt niet van eerbied voor de techniek der 
voorvaderen", en verder: „Maar het is niet verklaarbaar, 
hoe men de voegen in ontbrekende deelen van den zandsteen 
door eene grijze pleièterspecie bijwerkt, in plaats van natuur
steen aan te wenden". 

Ieder, die het monument van vroeger kent en het thans 
aanschouwt, zal direct blijken dat aan de buitenmetsel- en 
steenhouwwerken nog niets verricht is, uitgenomen dat 
eenige boogfriezen, oorspronkelijk van tufsteen, ontdaan zijn 
van de koek porti, cementspecie, ter beoordeeling der daar
onder aanwezige natuursteen. 

Uw verslaggever schijnt dus de nog vrij gave en kantige 
bepleistering in porti, cementspecie, indertijd te kwader 
ure aangebracht, als restauratiewerk van heden aangezien 
te hebben, daartoe verleid door de enkele bovengenoemde 
ontbloote boogfriezen. 

J . F. L . FROW EIN. 
Lid van Archi'ectura et Amicitia,. 

B E R I C H T E N . 
— De gemeenteraad van Amsterdam heeft in zijn zitting 

van Woensdag j.1. beslo'en het afsluithek bij de brug van 
de Muiderpoort te laten staan. Door B. en W. was voor
gesteld het weg te breken, maar op aesthetische en andere 
gronden werd het voorstel bestreden en ten slotte met 21 
tegen 10 stemmen verworpen. 

PRIJSVRAGEN. 

Door de vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap" te 
Rotterdam is een prijsvraag uitgeschreven van : Een ontwerp 
voor een Ververschingsgebouw, ten dienste van een IJsclub. 

Het gebouw mag hoogstens 45 bij 15 M . oppervlakte 
hebben en de ontwerpen moeten geteekend worden op een 
schaal van 1 ii 100, benevens een volledige doorsnede met 
een detail 1 ii 20. 

Als prijzen worden uitgeloofd: lo . een zilveren medaille 
met f75.— en het getuigschrift der vereeniging; 2o. een 
bronzen medaille met f 50.— en het getuigschrift; 3o. het 
getuigschrift alleen. 

Alle Nederlanders mogen aan deze prijsvraag deelnemen. 
De jury bestaat uit de heeren G. van Arkel H . P. Ber

lage Nzn., Jos. Th. J . Cuypers, allen te Amsterdam, Jac. 
van Gils en J . Verheul te Rotterdam. 

P E R S O N A L I A . 

— Tot Directeur van de afdeeling publieke werken der 
gemeente Amsterdam is benoemd de heer C. Lambrechtse;i. 
thans Ingenieur van den Provincialen Waterstaat van Zee
land te Goes. 

— De heer A. Vosmaer is als Directeur van de Haagschc 
plateelbakkerij „Rozenburg" afgetreden en vervangen dour 
den Heer Jurriaan Kok. 

DERDE J A A R G A N G N°. 28. ZATERDAG 8 J U N I 1895. 

Uitgevers: J. VAN DER ENDT & ZOON te MAASSLUIS. 

REDACTIE VAM ARel l ITECTl l lA KT AMICITIA : 
W. K R O M H O U T C Z N . , M . UK . 1 0 X 0 1 1 , JOS. T H . J . CUIJPERS, 

H . E L L E N S en W. V A N HOVEN. 
Bijdragen voor het blad te adresseeren aan den Heer M. D l J O N O H , 

yassaukade 15 te Amsterdam en alles, wat de Administratie van 
lui Genootschap betreft, aan den Heer J. C. D. Dl G A Z A H , le Secre
taris, American-Hotel te Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N V A N HET 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 (tc Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
„ kunstlievende leden „ 10.— 
II buitenleden > 7.50 

MUDEDEELliNGEN V A N HET GENOOTSCHAP. 

lo. De jaarlijksche excursie zal plaats hebben op Zondag ' 
7 Juli a.s. per boot naar Naarden, en vandaar uit per 
rijtuig naar het Gooi. Nadere bijzonderheden zullen spoedig j 
bekend worden gemaakt. Heeren leden, die deel aan deze 
excursie wenschen te nemen, worden verzocht zich op te 
geven aan het adres van den ondergeteekende. 

2o. De tentoonstelling der ontwerpen van de Genoot-
schaps-prijsvragen „Raam in gebrand geschilderd glas", 
„Jachthuisin een bosch" en „Algemeene Badinrichting", is I 
gesloten. 

Namens het Bestuur, 
Be \ste Secretaris, 

J . C. D. DI GAZAR. 

IETS OVER C.OTllIEIv. 
Voordracht, gehouden in de Genootschapsvergadering van 

8 April 1895, door H . P . BBELAG E N Z N . 

{Vervolg van bh. 8 7 . ) 

Na deze beschouwing over gothiek in de verschillende 
landen, haar ontstaan en de symboliek, die, ofschoon niet 
met haar geboren, dan toch in de gothische kerk de meest, 
volkomen uiting vindt, rest ons nog een kort overzicht 
te geven van de verschillende, voorwerpen, die, in het alge
meen in J e christelijke kerk in gebruik, iu de gothische cathe-
dranl tot de hoogste volkomenheid zijn gebracht. 

Waar een offer wordt gebracht, is het allereerst een altaar 
noodig voor deu dienst. 

Gok het onbloedige misoffer van het ohristendom maakte 
e e " altaar noodzakelijk. In het begin scheen dit van hout 
gemaakt en herinnert ook door zijn naam „mensa domini" 
t l i ' t ' s „tafel des Heeren" aan de avondmaalstafel. 

Daar men altaren boven de graven van martelaars oprichtte 
ontwikkelde zich daaruit de wet, geen altaar zonder wijding 
van een heilige gebeurtenis opterichten. Waar echter geen 
heiligengraf voorhanden was, werden in het altaar reliquiën 
opgesloten, waartoe in het bovenste altaardeksel eene door 
een steen gesloten verdieping aangebracht werd. Den oudsten 
en eenvoudigsteu vorm der altaren treilen wij in de Roraeiu-
sche catacomben aan. Het zijn de graven der martelaars, 
door een triomfboog overwelfd. In ieder geval is de oudste 
vorm van een christelijk altaar een lange vierhoekige sar» 
cophaag, die door een blad wordt gedekt. Dezen vorm heeft 
de altaartafel, de mensa, door alle eeuwen heen tot op onze 
dagen behouden. 

Wat het materiaal betreft, zoo schijnt het hout reeds zeer 
vroeg, en schijnen allerlei steensoorten niet in gebruik te zijn 
geweest. Spoedig werd echter steen uilsluitend het materiaal. 

Bovendien komen sedert de 5e eeuw de edele metalen 
als bedekking of bijzondere versiering voor. Waren de al
taren hoog en was het inwendige ook tot berging van reliquiën 
bestemd, dan werden openingen in de zijwanden gemaakt, 
zoodat de geloovigen naar binnen konden kijken. 

Reeds in de eerste Christelijke tijden vinden wij meerdere 
altaren in dezelfde kerk. 

Niet alleen in de catacomben vinden wij dikwijls ver
scheidene arcosolia, maar ook de basilieken schijnen vroeg
tijdig ten minste drie altaren le hebben gehad. Onder dit 
groot aantal altaren is het hoogaltaar het belangrijkste. In 
den oud-christelijken tijd werd het voor de absis opgericht, 
daar aan de wanden de zetels der bisschoppen aangebracht 
waren. Het stond vrij, omdat in de eerste eeuwen de bedie
nende priester ziju plaats had achter de altaartafel, en dus met 
het aangezicht naar de gemeente toegekeerd was. Eerst toen in 
lateren tijd de priester, zooals nog heden ten dage in de 
katholieke kerk de algemeen geldige regel is, voor bet altaar 
plaats nam, met den rug naar de gemeente, kon het altaar 
dieper in de absis worden geplaatst. Steeds werd echter het 
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hoosaltnar drie treden boven den vloer van bet koor ge
legd, zoodat de priester inet den rechtervoet de eerste en 
de laatste trede besteeg. Om dezelfde reden werden de zij
altaren één trede hoog gesteld. 

Ieder altaar moet bevatten reliquiën, en aan een of meer 
heiligen zijn gewijd. 

De Noordelijke zijde van het altaar noemt men de evan
gelische, de Zuidelijke de epistelzijde, omdat aan deze het 
evangelie, aan gene zijde de epistelen werden gelezen. Een 
voorname plaats neemt onder de bijaltaren dat, hetwelk aan 
de Westzijde der koorstoelen geplaatst is, in. Dit is, zooals 
het schijnt, altijd aan het heilige kruis gewijd. Daarboven 
pleegt op een dwarsbalk een reusachtig crucifix, uit hout 
iresneden en beschilderd, te zijn opgehangen. 

De bekleeding van de altaartafel is reeds zeer vroeg een 
bijzondere liefhebberij der Christelijke kunst geweest. Sedert 
de 5e eeuw komen reeds versierde altaarbekleedingen voor, 
zoogenaamde antepeiidien. 

Prachtstukken van dien aard werden alleen bij feestelijke 
aangelegenheden aangebracht. Voor het meerendeel bestonden 
ze uit minder kostbare materialen, geschilderd hout, lijsten 
met borduurwerk of ook vrijhangeiide draperiën. Hiermee 
was het altaar compleet. Op bet dekblad werd een fijne 
linnen doek gelegd, daarop het crucifix, het misboek en aau 
beide zijden een kandelaar geplaatst; tot beschutting verhief 
zich oorspronkelijk steeds een op 4 zuilen rustende baldakijn 
of ciborium. Sedert het begin van het Romaansche tijdperk 
schijnt echter een andere vorm van altaar te zijn opgekomen 
nl. het muur- of reliquienaltaar. De baldakijn bleef weg en 
men richtte een hooge steenen wand op de altaartafel op, het 
zoogen. retabuluin, waarin de reliijuienkastjes werden op
gesteld. Het spreekt van zelf dat deze verbinding van reli-
<|uienkastjes met het altaar tot allerlei variaties leidde. In 
Duitschland zien wij den bouw van het altaar nagenoeg alleen 
aan houtsnijders en schilders toevertrouwd en langzamerhand 
de reliquienkastjes daarvan verdwijnen, maar daarvoor in de 
plaats gesteld een groote uiiddenkast met rijk beeldhouwwerk 
door vleugeldeuren gesloten met één of meer vleugcis, waar
van de namen diptycha, triptycha enz. 

Behalve de kruisen, luchters en reliijuienkastjes zijn voor 
het altaar noodig de kelken, de ciborium en monstransen, 
de liturgische boeken, de wierookvaten, de oliekannen, mis 
kannen en middokjes. 

De kelk is ongetwijfeld onder het gewijde vaatwerk de 
voornaamste. In den eersten oud-christelijken tijd bediende 
men zich van houten of glazen kelken, maar reeds ten 
tijde van Diocletianus komen gouden en zilveren kelken 
in gebruik. De edele metalen bleven van af dien tijd het 
uitsluitend materiaal, waarvan de waarde door bijzondere ver
siering, edelgesteenten, enz. nog werd verhoogd. Men onder
scheidt naar het gebruik de miskelk, de ministerieelkelk, 
de pontificalkelk, enz. In het gotische tijdvak krijgen de 
kelken een zeer slanken vorm, de geledingen worden rijk, 
daarentegen wordt de fijne versiering arm, zoodat wat rijk
dom en schoonheid betreft, de gothische kelk zich met een 
kelk uit het beste romaansche tijdvak niet kan meten; alleen 
de fijnere geledingen en de dikwijls zeer schoone profileering 
geven aan deze eene bijzondere, waaide. De voet krijgt in 
plaats van een ronde zeer dikwijls den vorm van een zesblad. 
De knoop wordt met 6 ronde of hoekige voorsprongen be
dekt, de eigenlijke kelk stijgt inet een strakke lijn trech
tervormig naar boven. De schacht, welke de verschillende 
deelen verbindt, blijft niet zooals in den laatsten tijd rond, 
maar is veelhoekig gevormd. De versieringen beperken zich 
tot den voel, de knoop en ongeveer het onderste gedeelte der 
kelk. Figuurlijk ornament komt zelden voor, en dan slechts 
als magere graveering; het architectonisch ornament speelt 
ook hier de hoofdrol. Om het gewijde brood te bewaren 
bediende men zich in den oud-christelijken tijd van ronde 
ivoren bussen, ook wel van hout of edele metalen. Bovendien 

gaf uien deze bussen niet aanduiding op den heiligen geest, 
gaarne den vorm van duiven. Daar deze voorwerpen boven 
het altaar hingen, noemde men ze ook wel suspensis, maar 
krijgen in het algemeen den naam van altaardakjes, n.1. 
ciborium. Sedert de baldakijn is verdwenen is deze naam 
overgegaan op de vaten, waaruit nu nog bij het avondmaal 
de gewijde hostie wordt uitgereikt. 

In den gothischen tijd krijgen de ciboriën een slanken 
torenachligen vorm en dragen geheel het karakter van het 
tijdvak. 

De monstransen zijn de jongstcn in de rij der heilige 
altaarvoorwerpen. Zij zijn ontstaan naar aanleiding van den 
heiligen Sacramentsdag, waarvan de feestviering iu Duitsch. 
land eerst met het begin van de 14e eeuw zich uit
breidde. Om het venerabile het volk te vertoonen en in 
processie vooraan te dragen, schiep de kunst uit de sier
lijkste vormen der gothische architectuur die prachtige bekers. 
Voet en knop zijn even zooals die der ciboriën gevormd; 
het bovenste deel ontwikkelt zich echter in den regel tot 
drie sierlijk doorbroken spisten, waarvan de middelste de 
hoogste is en de beide anderen naar onderen in den vorin 
van consoles zijn afgerond. In het midden ziet men in een 
vierhoekig veld de door een kristallen glas beschutte hostie, 
door een halvemaanvormige huls gevat. De fraaiste mon
stransen behooren in de 15e eeuw tehuis. Met het begin der 
Renaissance nemen zij den bekenden zonvorm aan. Het spreekt 
vanzelf dat de middeleeuwsche monstransen in bouw en 
versiering als kleine gothische torens, de veranderingen in 
den stijl der architectuur getrouw navolgen. Toch zijn de 
schoren, fialen en traceeringen, de hogels en bloemen voor 
het materiaal goed overgewerkt en daar de monstransen in 
den regel van edel metaal, gewoonlijk uit verguld zilver 
bestaan, vertoonen die voorwerpen een zeer zuiveren stijl. 
De liturgische boeken, de boeken die men bij den christelijken 
altaardienst gebruikte, zijn in het gothische tijdvak niet 
zoo fraai als in het romaansche, zoodat wij over deze hier 
niet verder willen spreken. 

Van de overige altaargereedschappen moeten de wierook
vaten en wierookschalen het eerst worden genoemd. De 
laatsten hebben gewoonlijk den vorm van kleine scheepjes, 
met dubbel deksel en zijn met ornament gegraveerd. Een 
lepel behoort er bij, waarmee de priester de wierookkorrels 
in het wierookvat doet. Dit laatste is reeds in het romaan
sche tijdvak zeer sierlijk als koepelbouw gevormd, waarvan 
het bekken de gloeiende kolen opneemt, terwijl de rook 
door de openingen van het deksel ontwijkt. Vier kettingen 
aan den bovenrand van het bekken bevestigd en door de 
openingen van het deksel gaande, vereenigen zich in een 
kleine ronde schijf met ring als handvat voor den priester. 

De latere gothiek maakt ook deze voorwerpen van slan-
keren bouw, eveneens met de bekende architectuurvorinen. 

Verscheidene andere voorwerpen, als hosticbussen, olie
kannetjes, wijwaterketels enz. kunnen hier wordeu voorbij
gegaan. 

Wij komen nu tot het heilige teeken van den christelijken 
godsdienst, het kruis. Reeds op de Sarcophagen en de overige 
gedenkteekriien der eerste christelijke eeuwen komt het zeer 
veel voor in den vorm van latijnsch kruis, dan als Andreas
kruis, n.1. met schuine, armen, als het zoogenaamde crux 
emissa, de tegenwoordig gebruikelijke vorm eu als Grieksch 
kruis met gelijke armen. 

Spoedig werd het kruis bij kerkelijke processie's vooraan 
gedragen. De belangrijkste plaats voor dit heilig symbool 
was het altaar, waar het eerst het ciborium bekroonde, o( 
aan een ketting aan het ciborium hing. Toen men het 
ciborie opgaf, kreeg bet kruis zijn plaats bf op het altaar 
zelf of tegen den altaarwand. 

In het begin was het alleen het kruis, maar vroeg reeds 
komen ook kruisen voor met het beeld van deu gekruisigde» 
de crucifixe. 

Heerschte er in het romaansche tijdvak reeds zeer veel 
luxe in de kruisen, voornamelijk wat het materiaal, n.1. edel 
nietpal, aangaat, iu het gothische tijdvak worden de kruisen 
nieer architectonisch gevormd en eindigen de uiteinden der 
4 armen in een klaverbladvorm; als materiaal verschijnt 
naast de edele metalen messing en beschilderd hout; van 
hout zijn n.1. de kolossale crucifixen, die men onder den 
triomfboog der kerken op eeu dwarsbalk opstelde. 

De reliquienkasten behooren sedert den vroeg romaanschen 
tijd reeds tot de meest geliefkoosde voorwerpeu, die met 
alle mogelijke pracht werden versierd. Ook hun gebruik 
stamt af uit de eerste tijden van het christendom, toen men 
begon overblijfselen eu herinneringsteekens, ja zelfs de 
lichamen van martelaren en andere heiligen voornamelijk 
uit de catacomben te nemen om ze voor de wijding van het 
altaar te gebruiken, evenals voor amuletten. De steeds toe
nemende rcliquivereering was oorzaak dat er een onnoeme
lijk aantal kastjes van verschillenden vorm en grootte werd 
vervaardigd. 

Moest een geheel lichaam van een heilige worden bewaard, 
dan nam uien daarvoor den vorm van een sarcophaag met 
driehoekig deksel, die men met de srrootst mogelijke pracht 
versierde. Meestal van bout gemaakt waren de sarcophagen 
verguld en de vlakken met edelsteen, figuren, enz. overdekt. 

In den gothischen tijd treedt, ook bij deze werken de rijke 
bekleeding op den achtergrond om plaats te maken voor 
eene strenge architectonische behandeling. Wederom heeren, 
gothische traceeringen enz. aan de zijden, zoodat ten slotte 
een gothische kerk in miniatuur ontstaat. 

Met deze grootere eu kleinere kasten en koffers zijn de 
reliquieiimonstransen uit den gothischen tijd het talrijkst. 
Zij komen in vorm overeen met de reeds vroeger genoemde 
liosticmonstransen, zij ziju nlleen smaller en vertoonen in 
liet niiddeu een kristallen cylinder met de reliqui. 

Reeds in dc eerste tijden van het christendom moet de 
gewoonte zijn ontstaan den godsdienst ook overdag met kunst
licht te houden. In den aanvang van dc 4e eeuw schijnt 
zulk ecu luxe van kunstlicht te hebben bestaan, dat kerk
vaders en synoden er tegen preekten. Doch zonder gevolg, 
want het gebruik werd steeds algemeener en 'i werd ten slotte 
een voorschrift nooit zonder aangestoken kaarsen dienst te 
houden. 

In den beginne wareu het vau de zolderiug afhangende 
kronen, die voor het presbyterium of voor de altaren plaats 
vonden ; zij waren van brons of van edele metalen en hadden 
dikwijls eeu groot aantal kaarsen. 

/ij bestaan sedert den romaanschen tijd uit een grooien 
ring van ijzer, verguld koper of zilver. Symbolisch doen zij 
aan het henielsch Jeruzalem deuken en zijn daarom met 
talrijke torentjes en tuinen versierd. In den gothischen tijd 
verliezen de kronen hun grooten omvang en de kostbare 
versiering ; zij behouden echter den radvorm, evenwel zonder 
de navolging van het Christelijke Jeruzalem. Daarentegen 
komt er bij de eigenaardige architectonische ornamentatie 
veelvuldig een plastische versiering. 

Eene andere soort, die eerst in het gothische tijdvak op
treedt, bestaat uit een middenstuk, dat naar onderen vrij 
uitloopt, van boven met een ring sluit, waaraan de kroon 
door middel van een ring is bevestigd. Uit dit middenstuk 
ontspringen in den regel twee rijen armen, die met gothisch 
gestvleerde bloemen zijn bezet en zich tot lichtdragers ont
vouwen. 

Nehalve de'kronen komen ook voor candelabers enz. De 
Prachtigste zijn de zevenarmige, naar het voorbeeld van de 
beroemde candelaber in den tempel van Jeruzalem gemaakt, 
oelialvc de groote luchters waren er ook z.g. pergulae, d.w.z. 
candelabers met een breede plaat, waarop verscheidene 
hchten naast elkander waren aangebracht en waarvoor men 
' n Duitschland de karakteristieke benaming van „kerrstal" 
bezigi]e; zij worden op goeden Vrijdag gebruikt, en wel zóó, 

dat de lichten écu voor één worden uitgeblazen. Vervolgens 
behooren hiertoe de voor een zeer dikke en lange kaars 
gemaakte candelabers, die men aan de trappen van het altaar 
opstelde. 

Uit deze eenvoudige candelabers zijn eindelijk de altaar
luchters te voorschijn gekomen, die op het altaar staan, meestal 
van brons vervaardigd. 

In den gothischen tijd zijn deze in den regel van messing, 
zonder eenige versiering, maar van zeer edele verhoudingen 
eu fijne profileering. Van denzelfden vorm zijn de zoogen. 
acoluthenkaarsen, waarmee de koorknapen den priester naar 
het altaar begeleidden. 

Een bijzonder soort van luchter heeft eindelijk de kerk 
voor den lijkdienst, daar de midden in het schip der kerk 
geplaatste katafalk met eeu aantal kaarsen wordt omgeven. 

Voor den doop werden iu de eerste eeuwen van het Chris
tendom afzonderlijke gebouwen van ronden of achthoekigen 
vorm, zoogen. baptistcriën in de nabijheid der hoofdkerken 
gebouwd In het midden van zulke gebouwen was een ver
diept bassin, de zoogeu. piscina aangebracht, waar de doope-
ling staande door onderdompeling, zoogen. inuuersio den doop 
ontving. Italië is aan het gebruik dezer doopkerken in de 
middeleeuwen getrouw gebleven, in Duitschland echter ver
dwenen ze spoedig. Daar was bovendien reeds in de 9e eeuw 
een doopvont in gebruik, meest van ronden vorm, waar de 
doopeling staande door overgicting den doop ontving. Dik
wijls werden de prachtige romeinsche badkuipen voor doop
vonten gebruikt. In den gothischen tijd komt er eene geheele 
verandering in de doopvonten. Zij worden slanker, rijker ge
bouwd en krijgen den vorm van rijke bokalen, die, meest 
achthoekig van vorm, aan den voet en buik met gothische 
traceeringen, zelden met figuurlijke voorstellingen zijn versierd. 

Belangrijker zijn de metalen doopvonten, die juist in deu 
gothischen tijd zeer veel voorkomeu. Zij hebbeu den vorin 
van een bekken of ketel, die in den regel gedragen wordt 
door mensciielijke figuren, leeuwen, de vier paradijsrivieren 
enz., natuurlijk weer met de gewone architectonische vormen 
versierd. 

Bij vele doopbekkens vau deu lateren tijd heeft men op 
eenigen afstand een hek tot afsluiting der doopruimte ge
maakt, als 't ware eene afzonderlijke baptisterie vormend. 

Zeer dikwijls ontspringen in de kerken of in hare krypta 
natuurlijke bronnen. Bovendien werden bronnen in de kerk 
gemaakt om het voor den dienst gebruikelijke water op een 
gewijde plaats te scheppen ; zulke bronnen hebben dan een 
steenen bovenbouw, waar het windas aan werd bevestigd. 

Bij de oorspronkelijke bestemming der kerken, n.1. als 
begraafplaats van heiligen, mochten geene andere personen 
in de kerk wordeu begraven. De wensch der geloovigen echter 
oin hun rustplaats in de onmiddellijke nabijheid tier marte
laren te hebbeu, deed spoedig het gebruik ontstaan om 
personen, die aan de kerk een bij zonderen dienst hadden 
bewezen, ook daar te begraven. 

De plaats der begraving moest nu bijzonder worden ge-
tooud. Het eerst gebeurde dit door middel van steenen platen 
in den vloer met vlakke ornamenten versierd, dikwijls een 
kruis, letters, figuren, portretten met bijschrift, niet lijnen 
ingekrast met een donkere leenisoort gevuld. Ook worden 
deze grafstecnen verticaal gesteld als zoogen. epitaphen aan 
pijlers en muren. Spoedig werd deze wijze als de meest 
practische algemeen. 

Etn andere vorm ontstaat, wanneer de gestorvene niet 
onder maar boven den grond werd bijgezet cn de sarcophaag 
bf midden in het koor en iu het middenschip bf aan een 
muur werd opgesteld. In het laatste geval wordt zeer dikwijls 
een nis met architectonische lijst of baldakijn-bekroning 
aangebracht. In Italië zijn deze grafsteenen zeer algemeen. 
De sarcophagen zijn in den regel met het beeld van deu 
afgestorvene bedekt. 

(Wordt vervolgd.) 
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N A T I O N A A L CONGRES OMTRENT V A K O N D E R W I J S 
E N V A K O P L E I D I N G . 

In de vergadering van Woensdag j.1. werden de conclu
sies behandeld, welke in de sectie-vergaderingen op 17 April 
j.1. werden genomen. 

De meeste conclusies werden zonder veel discussie aange
nomen, alleen over de laatste ontstond een heete strijd. 

De vraag luidde: //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 
andere stelsel het meest aanbevelenswaardig ? 

Is combinatie van beide stelsels mogelijk en wenschelijk ? 
Conclusie : „I. De opleiding van ambachtslieden behoort 

te geschieden in de school en in dc werkplaats. Beide moe
ten elkander aanvullen en in gemeen overleg werkzaam zijn. 

De arbeidstijd in de werkplaats behoort zoodanig voor de 
leerlingen verdeeld te worden, dat het onderwijs op de school 
kan worden waargenomen. 

In de school behoort onderwezen te worden, zoo noodig 
enkele vakken van Lager Onderwijs, doch stellig het teeke
nen, als voertuig der gedachten, en vooral de theorie van 
de vakken, de keunis van de grondstoffen, de constructie 
van de gereedschappen, de eigenschappen en de bearbeiding 
van het materiaal. 

II. Het congres spreekt de wenschelijkheid uit, dat den 
leerling, die eene ambachtsschool met volledig getuigschrift 
verlaat, de verplichting worde opgelegd, gedurende twee jaren, 
nadat hij de school verliet, telken jare zijn getuigschrift te 
doen afteekenen door zijn patroon, als bewijs van zijne zuiver 
practische vorderingen, en dit getuigschrift aan het bestuur 
der school over te leggen." 

De heer fieldt, deze conclusie toelichtende, herinnerde 
aan de twee verschillende conclusies, die van den heer Mou-
ton en die van den heer Van Malsen, in de sectievergade
ring behandeld, en die de uiting waren van de twee stroo
mingen, die men op die vergadering kon waarnemen 

De lieer Ileidt wijst er op, dat bet sectie-bestuur alleen 
de bovenstaande conclusie-Van Malsen heeft voorgesteld, 
niettegenstaande de tegenstrijdige conclusie-Moutou met even
veel stemmen daar is aangenomen. Het bestuur had te kiezen. 

De conclusies Mouton luiden : 
„De ambachtsschool moet zijn ingericht met het oog op 

de behoeften van den werkman in de eerste plaats. 
Zij moet in het belang van het algemeen haar onderwijs 

zoo inrichten, dat leerlingen voor het grootst mogelijk aan
tal vakken daar hun opleiding kunnen vinden. 

Zij traohte niet meer te geven dan de voorbereiding van 
de praktijk. 

Waar d< ambachtsschool ontbreekt, trede de avondschool 
in haar plaats, gepaard aan de opleiding in de werkplaats, 
onder beschi rming eener wet op het leerlingwezen." 

Dc heer mr. A . Kerdijk wil de quaestie scherp stellen 
en stelt hel volgende amendement in op de conclusie-Monton : 

„De eerste opleiding van ambachtslieden in de school 
verdient de voorkeur hoven hun eerste opleiding, deels in 
de school, deels in de werkplaats." Dit zou dan de eerste 
alinea van de conclusie-Mouton worden. liet amendement 
werd aangenomen met 99 tegen 27 stemmen. 

Hierna wt rd het eigenlijke voorstel-Mouton aangenomen 
met 98 tegen 25 stemmen. 

B E R I C H T E N . 

— Zaterdag j l . werd in de kunstzaal van het Panorama 
te Amsterd . in tegenwoordigheid van genootligden enz., de 
5e jaarlijksohi tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, 
enz., van leden der Vereeniging Sr. L ü C A S , geopend. 

— De wit- en zwart-tentooustelling in de kunstzaal van 

de Lakenhal te Leiden is geopend. Zij blijft tot primo Juli 
voor het publiek ter bezichtiging. 

Vertegenwoordigd zijn Bastert (met 6 crayouteekeningen), 
Bauer (4 etsen), Blommers, Bremmer (uitvoerige gepointil
leerde potlood-studie), Derkinderen, Roland Holst, mej. B. 
van Houten (3 etseu), Th. van Hoytema (5 inzendingen), 
Jozef Israels. Kamerlingh Onnes, Karsen (5 etsen), Koster 
(10 etseu), Jac. vau Looij, Maris, Mesdag, Moulijn, mej. 
Aletta Ruijsch, Tholen, Van der Valk, Eloris Verster (o a. 
pastelteekening), Jan Veth, Wenckebach (11 teekeningen 
voor „de Muizenwereld"), Witsen, Zilcken (13 etsen) en 
De Zwart (4 etsen). 

— De overleden eigenaar van de verzameling kunstvoor
werpen en oudheden op het Kasteel te Heeswijk heeft, naar wij 
vernemen eene regeling getroffen, waardoor gedurende nog 80 
jaren deze verzameling onveranderd ter plaatse moet blijven. 

Er schijut wel aan gedacht te ziju om de voorwerpen aan 
't Rijk over te dragen, maar hierdoor zouden ze naar andere 
Rijksverzamelingen worden overgebracht — 't geen niet 
met de wenschen van den eigenaar overeenstemde. 

Vooral voor de belangstellenden in de provincie Noord-
Brabant is dit eene zeer gunstige beschikking. 

— Door de afdeeling 's Gravenhage van de Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst werd indertijd eene com
missie samengesteld met de opdracht, eene beredeneerde 
beantwoording in te dienen van de navolgende vragen : 

A . Hoe is de regeling van het onderwijs tot opleiding 
van bouwkundig ingenieur (architect) aan de Polytechnische 
school te Delft sedert haar oprichting tot op den huidigen dag ? 

B. Welk is het leerplan en weike zijn de hulp en leer
middelen bij dit onderwijs, wat betreft de modellen, voor
beelden, lokaliteiten, enz 

C. Tot welke resultaten heeft dit onderwijs geleid ? 
D Voldoet genoemde school aan de eischen, die meu heden 

ten dage aan de opleiding van den architect kan stellen ? 
Die commissie, bestaande uit de heeren W. K . M . Vrolik, 

voorzitter. Jurriaan Kok, J . H. A. Mialaret, P. du Rieu 
Fzn. en M . A. van Wadenoijen heeft dezer dagen haar rap
port ingediend waarin zij resumeerende, eene serie wenschen 
uit, welker vervulling de P. S. zal maken tot eene in
richting, die een onzer eerste instellingen voor de opleiding 
tot architect hier te lande moet wezen. 

Wij hopen binnen kort dit rapport meer uitvoerig in dit. 
blad te bespreken. 

— In aansluiting met het hierbedoelde kunnen wij er op 
wijzen, dat in Duitschland eene dergelijke beweging gaande is. 

De Archilecten-Vercin hield in de vorige maand te Berlijn 
zijne algemeene vergadering, waar als hoofdonderwerp werd 
behandeld de opleiding der studenten in het bouwvak. 

Men kwam daar na breedvoerige discussion tot het besluit, 
dat het onderwijs in de wiskundige vakken en dergelijke 
hulpwetenschappen moet worden beperkt en steeds in verband 
met de techniek dient gehouden te worden en dat de docen
ten dier vakken in nauwe betrekking tot de practijk be
lmoren te staan. 

Hierdoor hoopt men te voorkomen, dat de opleiding te 
veel eenzijdig theoretisch wordt en de leerlingen niet over
bodige wetenschap worden bezwaard. 

Verder wordt het wenschelijk geacht dat de leerlingen 
vroegtijdig practische ervaring opdoen, waardoor later de 
theoretische studie degelijker cn gemakkelijker wordt. 

E R R A T U M . 
— In het ingezonden stuk van den heer Erowein van 

ons vorig nummer komt een storende drukfout voor. 
Er staat: „DaaroM is het volgende te lezen„ : dit moet 

ziju: „Daar/ft is het volgende te lezen". 

DERDE J A A R G A N G N°. 24. ZVTEHDVO 

R E D A C T I E VAN ASCHITKCTUSA ET AjIICITIA! 
W . K R O M H O U T Cut., M . DB J O N G H , J O S . T H . J . C U I J P E R S , 

II. E L L E N S en W . V A N B O V E N . 
Bijdragen voor het blad te adresseeven aan den Heer M . DB J O N G H , 

Nassaakade 15 te Amsterdam en alles, wat de Administratie van 
bet Genootschap betreft, aan den lieer J . C . 1). Dl ÖAZAU, le Secre
taris, America* Hotel te Amsterdam. 

VoOHWAAKDEN VAN HET LIDMAATSCHAP. 

Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege-
zunden, aan alle leden van het Genootschap. De jaarlijksche contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (tc Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.—-
.. kunstlievende leden » 1 0 . — 
„ buitenleden „ 7 .50 

MEDEDEEL1NGEN VAN HET GENOOTSCHAP. 

De jaarlijksche excursie zal plaats hebben op Zonri»» 
7 Jul i H.s., per boot uaar Naarden en per rijtuig naar 
het Gooi. 

Heeren leden, die daaraan deel wenschen te nemen, wor
den verzocht zich op te geven aan het adres van den onder
geteekende. 

Namens hel Bestuur, 

lie \sfe Secretaris, 

3 O. I). 1)1 GAZAH. 

IETS OVER GOTHIEK. 
Voordracht, gehouden in de Genootschapsvergadering van 

3 April 1895, door H. P. BKKI.AGK N Z N . 

(Vervolg en Slot van bh. 95.) 
Behalve de steenen platen wordt ook messing of brons 

gebruikt en in het gothische tijdvak kiest men de gegra
veerde voorstelling in schitterende architectonische behande
ling. 

In de oud-christelijke basilika was het presbyterium door 
een steenen omheining rondom van het overige gedeelte der 
kerk afgescheiden. Met die omheining was aan iedere zijde 
een door verscheidene trappen toegankelijke verhoogde tribune 
"f ambo verhouden, ter voorlezing van epistel en evan
gelie. De koorstoelen bleven steeds bestaan, maar het ambo 
viel weg, omdat het gebruikt werd het evangelie van eene 
enipore af te lezen, die zich aan den westelijken zijkant der 
li'iorstoelen bevond en naar hare bestemming den naam van 
lectorium of lettuer kreeg Deze lectorium heeft dikwijls 
dc geheele breedte van het middenschip en is in den gothischen 
1 '1 met architect uurvormen versierd 

De priester hield de preek op eene verhoogde cathedra 
J" het begin werd hiervoor ook het lectorium gebruikt, doch 

later ontstond de kansel, waarvan de naain nog in het 
Italiaansche woord voor koorstoelen nl. //eancilla" te vinden is. 

Terwijl in Italië de kansels afzonderlijke bouwwerken 
vormen, wordt in Duitschland de kansel op eene enkele 
zuil of kraagsteen aan een pijler van het middenschip aan
gebracht. Om het geluid te verspreiden worden klankborden 
aangebracht, die uit hout gesneden den vorm van pyramiden 
of baldakijns verkregen; aan dien kansel is de lessenaar 
verbonden. 

De orgels komen sedert de eerste middeleeuwen in Duitsche 
kerken voor, sedert aan het hof van Pepijn een orgel als 
geschenk van den Byzantijnscheti keizer was verschenen. 
Karei de Groote liet voor zijn kerk te Aken een orgel 
bouwen en dit was de eerste maal dat in de kerk eeu orgel 
werd gemaakt. 

In groote kerken komen meestal twee orgels voor, 
een in het koor en een' grooter aan het einde van het 
middenschip. De orgels bleven langen tijd zeer eenvoudig 
en de toetsen waren zoo zwaar en breed, dat men ze slechts 
met den elleboog of de volle vuist neer kon drukken. Het 
spreekt van zelf dat langzamerhand de versieringskunst ook 
deze voorwerpen iu beslag nam. 

De stoelen der priesters waren in de oud-christelijke kerk 
in de absis, zoodat het altaar hen van de gemeente scheidde. 
Aan den wand der absis bevond zich in het midden de 
troon van den bisschop. De zetels waren van steen, gewoon
lijk van marmer gemaakt en van kussens voor de zittingen 
en den rug voorzien. 

Ook hierin zien wij spoedig eene verandering. De koor
stoelen worden in de richting der lange as van de kerk 
aan beide zijden van het koor in twee tot vier rijen tegen 
de omheining opgesteld. Een baldakijn bekroont het geheel 
De inrichting der koorstoelen is zoo doelmatig mogelijk en 
voor het zitten bijzonder gemakkelijk. 

Behalve de lessenaar en het knielhankje hebben de zij
wanden twee leuningen voor het zitten en het staan. De 
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zittingen kunnen worden opgeslagen. De houtsnijkunst viert 
aan deze koorstoelen haar hoogsten triomf. Niet alleen in 
de zuivere architectonische vormen maar in een bijzondereu 
overdreven rijkdom van houtsculptuur. 

Eerst in de 14e eeuw is het geheel tot volkomenheid 
opgevoerd. 

Onder de kasten staan de sacramentskasten of tabernakels 
bovenaan. Zij zijn gewoonlijk geplaatst aan de evangelische 
zijde van het altaar, dus aan den Noordelijken koorwand Hun 
onslaan dateert van dien tijd, toen de gewijde hostie niet 
meer boven het altaar werd opgehangen. 

Het zijn steenen kasten, waarin de monstrans wordt be
waard. De kast is daarom met een ijzeren rooster afgesloten. 
AVaar de tabernakels als vrijstaande voorwerpen voorkomen, 
bootsen ze meestal een gothischen toren na met pijlers, 
vensters, fïalen, enz. Dikwijls komen ook aan den Zuidelijken 
koorwand soortgelijke kasten voor, doch eenvoudiger, die 
dienen tot bewaring der heilige olieën, reliquiën, enz. 

De eerste aanwending van klokken bij kerkelijk gebruik 
laat zich geschiedkundig niet juist bepalen ; men vermoedt 
echter ongeveer in het jaar 400 in Italië. In de 9e eeuw 
zijn ze algemeen verspreid, in 't begin van ijzer, spoedig 
ook op kunstige wijze gegoten. In laat gothischen tijd schijnen 
ze in verhouding met de kerktorens te groeien en krijgen 
langzamerhand enorme afmetingen. 

Ik zou nog over tal van andere zaken kunnen en moeten 
spreken om het beeld eenigszins volledig te maken, want 
hoeveel zou er niet nog ter behandeling overblijven, de 
muurschilderingen, het geschilderde glas vooral niet te ver
geten, dnt het intérieur der gothische kerk in zulke heerlijke 
kleuren doet schemeren, allerlei draperieën bij den dienst 
in gebruik, de vloertegels, de beelden, die overal in groot 
aantal zijn aangebracht, kortom zooveel dat bestek noch tijd 
toelaten. Ik heb slechts hier eu daar een greep kunnen 
doen uit het heerlijk kunsttijdvak, dat met de 12e eeuw begint. 

Het is het tijdvak waarin de bouwkunst den scepter voert, 
de andere beeldende kunsten abs.duut aan zich zelf heeft 
onderworpen. Zij is meesteresse en heerscht met onbeperkt 
gezag. Maar hare regeering heeft zich door de edelste uitin
gen op kunstgebied onderscheiden, want ik geloof dat een 
ieder het met mij eens zal zijn, de heerlijke werken uit 
andere tijdperken onaangetast latende, dat wij in de gothische 
cathedraal het, verhevenste bouwwerk beschouwen, wat men-
schenhaud vermocht te scheppen. 

DE BORO-BOEDOER. 

Dank zij den ijver der tegenwoordige Kunst-explorateurs, 
zijn wij in staat gesteld om een nieuw en meer waar denk
beeld te krijgen omtrent de monumenten der oud-Indische 
kunst, gewijd aan de Boeddhistische en Neo-Bramaansche 
godsdiensten. Behalve de in de museums verspreide détails 
van beeldwerk, geven tallooze fotogratiën ons een intact 
beeld der Stoepas, Dagobs, Pagoden enz. van Voor- eu 
Achter-Indië ; terwijl deze foto's, volgens de nieuwste me
thodes omgezet in fotogravures, toegelicht door een beschrij-
venden tekst, ons een vrij zuiver idee kunnen geven, op 
welk eene hooge trap de ontwikkeling reeds duur stond, 
toen bijna geheel Europa nog was als een woeste grond, 
onaangeroerd als 't was door het ploegijzer der beschaving. 
Het betreft bier echter niet de monumenten van Hindoestan, 
noch die van Indo-Cbina, Siam of Cambodja, waarover ik 
trouwens geen woord beschrijving zoude durven geven; 
de zuivere reden van dit schrijven is deze : in het orgaan 
van Architectura van 13 April komt in een verslag van 
den heer di Gazar, betreffende ecno lezing over Indische 
kunst van den heer Niermeijer, de noot voor: „Zie Dr. 
C. Leemans, de Boro-Boedoer op het eiland Java". Niet voor 

diegenen der lezers, die in eene der groote steden wonen, 
waar eene groote openbare- of volksbibliotheek is, wilde ik 
hierover iets zeggen, want alleen dezen zullen in de 
gelegenheid kunnen zijn het werk van Dr. Leemans te cou-
sulteeren, neen, ik wenschte te wijzen op de onvolkomenheid 
van bedoeld werk. „De Boro-Boedoer op het eiland Java" 
is een plaatwerk in folio, geteekend onder toezicht van den 
heer F. C. Wilsen, op steen gegraveerd door den heer C. 
W . Mieling, met een afzonderlijk bijgaanden tekst van 
Dr. C. Leemans. Deze tekst wordt voorafgegaan door eene 
breedvoerige voorrede, betreffende de uitgave, enz., waaraan 
het volgende is ontleend : „Men was sedert lang reeds van 
plan geweest den Boro-Boedoer te doen opmeten en in teekening 
te brengen, zoo niet groote bezwaren een voortdurend beletsel 
waren geweest. 

„Eindelijk scheen er een voldoend hulpmiddel op te dagen 
in de ontdekking, waarmede Daguerre voor zijneu naam 
eenen onvergankelijken roem verworven heeft. In of omtrent 
1814 werd een Duitsch kunstenaar, de heer A . Shaefer, van 
wege het Ministerie van Koloniën naar Java gezonden met 
het doel lichtbeelden te vervaardigen van bedoeld mo
nument, hetgeen geschiedde, doch het plan van uitgave viel 
in duigen en bedoelde Daguerreotypen werden overgebracht 
naar bet Rijks elhnograhsch Museum te Leiden. Fotografie 
voldeed bovendien niet aan alle vereischten, niettegenstaande 
de vele verbeteringen, die deze uitvinding had ondervonden. 

„Waar aangegroeide woekerplantjes de vormen gedeeltelijk 
onzichlbai'r maken of de oppervlakte door beschadiging bijna 
verdwenen U, daar ziet de kunstenaar, onder gewijzigde 
lichtwerking of uit verschillende richtingen, waar de over
gebleven sporen hem tot leiddraad kunnen strekken ; en waar 
zijn oog faalt, komt in vele gevallen de vinger aan liet zin
tuig zijnen bijstand bieden." 

„Terecht begreep de heer Itochussen, (') dat om het groot
sche plan, de teekening en uitgaaf van den Boro-Boedoer-
bouw en zijne kunstschatten, te verwezenlijken, bouwkundige 
opneming en opmetingen en nauwkeurige teekeningen in 
zuivere omtreklijnen onmisbaar waren." Dit werd alzoo de 
aangewezen weg, „terwijl de voor de wetenschap zoo hoogst 
belangrijke arbeid, zooveel mogelijk voorzien van eeneu 
uitleggenden tekst, aau de geleerde wereld zou kunnen 
worden medegedeeld." Het werk werd opgedragen aan de 
heeren F . G. Wilsen, derde teekenaar der genie, en den 
adjudant-onderofficier Schönberg Mulder, die hunnen arbeid 
begonnen in April 1849 en iu 1853 tot een einde brach
ten. „Zoo was de Regeering dan, nadat de teekenaars gedurende 
een tijdperk van vier jaren zich onverpoosd met de volvoering 
van hunne opdracht onledig gehouden hadden, in het bezit 
gekomen van de onmisbare en betrekkelijk volledige 
gegevens, om van een der prachtigste en belangrijkste bouw
werken, uit vroegere eeuwen overgebleven, ook nadat het in den 
loop der tijden aan vernietiging zou zijn prijsgegeven, toch 
eene nauwkeurige voorstelling voor bet nageslacht te bewa
ren. Noemen wij die gegevens slechts betrekkelijk volledig, 
dan is dit, omdat, eenige deelen reeds te zeer beschadigd, 
andere geheel in puinhoopen vervallen waren, zoodat hunne 
vormen en versieringen slechts bij benadering of door ver
gelijking met andere uit de overgebleven brokstukken, in tee
kening hersteld konden worden." Naar deze teekeningen 
zouden de lithografiën gemaakt worden, doch wat gebeurt 
er? Na vier jaren onverpoosden arbeid zijn de teekeningen van 
den adjudant-onderofficier Schönberg Mulder vol fouten eu 
gebreken. „Bouwkunstig en rechtlijnig teekenwerk was hem 
met uitstekend gevolg toevertrouwd,- maar in het handtee-
kenec, althans het teekenen van 'beeldwerk en van beelden, 
bleek hij zich volstrekt niet op bekend terrein te bevinden. 
De lichaamsdeelen, vooral de aangezichten, handen en voett n 

waren meest alle misteekend eu in menig tafereel waren 
aan de afgebeelde personen houdiugen gegeven, die bepaald 
onmogelijk, en op het origineel, zooals wij dit uit 
getrouwe afbeeldingen hadden leeren kennen, zóó niet konden 
voorkomen. Een gedenkteeken, dat zoo doorslaande blijken 
van eene hoog staande kunst leverde, kon niet door zoo
vele, tegen alle regelen zondigende gebreken besmet zijn, 
a]s wij uit de teekeningen van den heer Schönberg Mulder 
gouden hebben moeten opmaken." 

Tot zoover de voorrede. Meer dergelijke niet zeer vleiende 
bezwaren tegen het werk van Schönberg Mulder hebbeu echter 
volstrekt niet verhinderd, dat een flink gedeelte van het 
werk, zoowel beelden als ornament naar zijne teekeningen 
is gelithografeerd, cn wel zoodanig, dat het niet mogelijk is 
in een enkel punt onderscheid te zien tusschen het werk 
der beide teekenaars. De hand vau den heer C. W. Mieling, 
koninklijk lithograaf te 's Gravenhage, aau wien het werk 
was opgedragen, verdient alle lof voor deze verkregen ge
lijkheid, die echter niet bevorderlijk is voor de waarheid. 
Eindelijk na vele ministerieele goedkeuringen en opdrachten, 
werd in 1871 het werk tot een einde gebracht; de uitgave 
is van 1873, bij E J . Brill te Leiden. 

Dc aanhalingen, woordelijk overgenomen uit de voorrede, 
zijn voldoende om te doen begrijpen van hoe weinig waarde 
en hoe weinig zulk werk kan strekken om een juist begrip 
te geveu van 't voornaamste monument van Ned. Indië, 
tevens een der voornaamste monumenten van het Boeddhisme, 
hetgeen bovendien blijkt door fotografiën en de lithos van 
genoemd werk naast elkaar te leggen. Van evenveel belang 
als 't is voor de archeologie eu kunstgeschiedenis om goede 
afbeeldingen en afgietsels te bezitten van Egyptisch, Grieksch, 
Assyrisch enz., van even zoo groot belaug is 't ook te be
studeeren en te laten bestudeeren de misschien geheel on
afhankelijke kunst der Hindoes. Een goed werk over den 
Boro-Boedoer moest voor ons land hiertoe de eerste schrede 
zijn. Er zijn op het oogenblik genoegzaam jeugdige frissche 
krachten in Holland aanwezig, zoowel architecten als teeke
naars, die gaarne hunne krachten belangeloos beschikbaar 
willen stellen om met behulp van het fotografie-toestel 
tot dit doel te geraken, 't zij uit een archeologisch, 't zij 
een theosophisch oogpunt, doch zonder de aanmatigende 
eischen te durven stellen van teekenaars en „kunstfotografen" 
als de heer Shaefer en consorten, bij wie het idee „geld" 
op den voorgrond stond. 

Het enorme, bij tientallen kilos zware werk van Dr. Lee
mans, of liever van Wilsen, geeft ons een idee van den 
Boro-Boedoer, van wat er is, niet hoe 't is, en geeft er ons 
evenveel begrip van als we zouden krijgen van een land
streek, waarvan we enkel eene kaart hebben gezien, ook al 
was deze nog zoo uitvoerig. 

Parijs, Mei 1895. K. V A N L E E U W E N . 

O U D - H O L L A N D . 

(') Gouverneur-O eneraal. 

Na het gewelddadig optreden van den architect der ten-
toonstelling op Oud-Holland, zij het mij vergund het volgende 
ter verontschuldiging der bewoners aldaar in het midden te 
brengen. 

In beginsel moet men het volmaakt eens zijn met den 
heer Breinan, wat betreft de onoordeelkundige versieringen 
"i «aarmede men in den laatsten tijd bezig is het marktplein 
vau Oud-Holland te tooien. Echter vraag ik me af, hoe het 

0 l , 't dat eerst nu tot dergelijken zuiveringsmaatregel wordt 
ovei 'gegaan, een maatregel, die niet alleen de eigenaars der 
Uizen treft, maar evenzeer het comité van Oud-Holland, 

?*t veel oogluikend heeft toegestaan en in menig opzicht 
voorgegaan, door niet te protesteeren tegen de 

talmende, langzame manier, waarop Oud-Holland voltooid 
wordt. 

Sedert ettelijke weken heeft men het toegestaan, dat het 
marktplein bezet werd met allerlei tenten, uithangborden, 
merkteekens, opschriften en wat dies meer zij, die geenszins 
getuigden van den zin der bewoners om het Oud-Hollandsch 
cachet te bewaren in het pas door hen betrokken stedeke. 
Men heeft dit eenige weken goedgevonden, totdat plotseling 
het schoonheidsgevoel des architecten dermate ontwaakte, 
dat hij zonder eenige sommalie vooraf, order gaf tot het 
afzagen der teutstijlen en het wegnemen der opschriften. 
Vanwaar deze plotselinge ommekeer ? 

Kan een bewoner van Oud-Holland maar iets oprichten 
en dit laten staan gedurende eenigen tijd, zonder dat de 
directie daar iets van bemerkt ? Komt het comité of ziju 
vertegenwoordiger nooit op Oud-IIolland, dan bij feestelijke 
gelegenheden ? En zijn de bewoners, zij die hooge sommen 
voor de huur hunner huisjes betaalden, zóó onwillig, dat 
bij een onmiddellijke bespreking hunner wenscben, zij niet 
geneigd zijn zich te voegen naar de wenschen van hen, die 
gesteld zijn om over de aesthetische eischen van Oud-Hol
land te waken ? Of is het verband tusschen huurders, comité 
en uitvoerder zoo losjes, dat geen ander middel overblijft, 
dan te wachten tot alles gereed is, om dan gewelddadig 
op te treden, met de onaangename gevolgen daarvan ? 

En vanwaar de eigenaardige toestand, dat een zelfde 
schoonheidszin het aan enkelen vergunt een onoordeelkun
dige marquise aan te brengen, en aan anderen ditzelfde 
verbiedt ? Is hier wel quaestie van schoonheidszin ? 

Het wil mij voorkomen, alsof dat optreden een bemantelen 
is van eigen schuld, alsof men met één slag wil inhalen, 
met behulp van wat erustvertoou vóór het behoud van het 
karakter van Oud-Holland, wat elders op allerlei wijze aan 
Oud-Holland wordt tekort gedaan. Waut eerst dan mag 
eeu directie zoo optreden, wanneer zij blijk gegeven beeft 
hart te hebben voor haar werk. En dit is hier moeilijk te 
zeggen. Ware dit zoo, Oud-Holland zou nu reeds voltoo'd 
zijn. Er zouden nu geen gebouwen meer mogen ziju, die 
nog op de laatste hand wachten, en eeu volle maand na de 
oificieele opening — toen Oud Holland reeds bijna gereed 
was — zouden geen fouten en ontbrekende zaken zich mogen 
vertoonen, die in een zevental dagen konden worden ver
beterd en voltooid. 

Nadat de exploitatie begonnen is, is men aan het talmen 
geraakt. Slechts hier en daar zag men een werkman iets 
aanbrengen, en zoo voortgaande met een sukkeldrafje, zal 
zoo langzamerhand Oud-Holland in orde komen ! En wat 
voltooid is, kan op vele plaatsen eene eritiek niet doorstaan. 
Wat zou b. v. de reden zijn dat nog steeds de vierschaar 
en de toren van het Stadhuis — te zaïncn hoofdmotieven 
van het Marktplein — niet gereed zijn ? Nog steeds wach
ten de ramen op hun glas en lood, en zijn de voegen, die 
in zandsteenwerk onvermijdelijk zijn, niet alle aangebracht, 
ja zelfs verzuimt men de eenvoudigste beginselen van zand
steen constructie te eerbiedigen, die ook bij een nabootsing 
niet mogen vergeten of verkeerd gedaan worden. Waar ein
delijk deze voegen gemaakt zijn, mogen deze nog wel eens 
nagezien worden, want niet overal staan zij op hun plaats. 
Zoo ook de kapel bij het „ Lysbeth-Trapje", lie zoo maar 
tegen den baksteen is aangeplakt. Dito de trap zelf, waarvan 
de muurbeklceding maar gladweg gemaakt is, terwijl zij op 
alle oude prenten — en ook op de teekening voor de uit
voering — met oude pannen is bekleed ! 

Waar blijven die menigte ruïueuse zandsteenblokken, die 
de teekening van Saenredam, waarop hij het Stadhuis met 
de Vierschaar weergeeft, zoo aantrekkelijk maken ? 

Dc toren is bekleed met imitatie baksteenplaten, waarvan 
de afscheidingen op verren afstand zichtbaar zijn. Maar 
niet alleen dit hoekje is verre van gereed. Ook aan de poort 
van Dordrecht ontbreekt nog veel, terwijl elders vele huisjes 
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op voltooiing en verbetering wachten. Waarom blijven o.a. 
die tvpische opschriften weg van de Poort van Dordt, waar-
Tan de ledige vakken wel gereed staan om ze op te 
nemen ? 

Ik wil dan maar zeggen, dat het een directie, die zoo 
veel verzuimt dat op eigen weg lag, vreemd staat, zoo ruw 
op te treden tegenover eigenaars die dit alles zouden kun
nen tegenwerpen. 

Eindelijk de muziektent ! Het midden van tiet marktplein, 
dat door zijn goedgekozen vormen den huurders tot voor
beeld zoude moeten strekken over de wijze, waarop de 
directie haar taak begreep. 

'n Vloer op tonnen; stijltjes waaromheen verdord groen 
en een tent daarboven ! Alsof alles wat maar primitief op 
Oud-Holland thuis behoort, alsof een opgeslagen tent op 
een oud-Ho'landsche boerenkermis, tot voorbeeld mag dienen 
voor dit marktplein, waar het gedurende zes maanden dienst 
moet doen ! 

Het is geenszins mijne bedoeling het comité van Oud-
Holland onaangenaam te zijn. zij vergeve het mij, indien ook 
ik hart heb voor haar stadje, en het bejammer, dat waar 
zooveel samenwerking ten goede kon zijn, elke groep, elk 
persoon op zijn eiyen kurkje blijft ronddrijven ! 

Hetgeen eergisterniiddag in Oud-Holland gebeurde, is een 
bewijs van heel weinig samenwerking. 

Buitendien erg modem, dus niet op Oud-Holland thuis 
behoorend. Ook moest het geheel onnoodig zijn ! Want is 
het niet echt Oud Ilolland"ch, om overal en altijd datgene 
te maken, wat men voor zijn nering noodig had ? 

Vanwaar anders die pothuisjes, die stoepjes, trapjes, luifels, 
uithangborden, schutten, banken, enz. enz., die men maakte, 
omdat men ze noodig had ? 

Ziedaar ook de aangewezen taak van den architect, die 
noodzakelijkheden moesten niet afgezaagd en weggebroken 
worden, doch reeds vóór tie ops/etling moest hij aangeven 
wat de geschiktste vorm was en niet anders! 

De wenschen der huurders zijn niet zoo erg on-Oud-
Hollandsch; hot komt er maar op aan alles op dezelfde 
wijze te maken zooals onze voorouders het zouden gedaan 
hebben. 

En dan zou het Nieuw-Hollandsche opstootje van eergis
teren niet voorgekomen zijn. 

(llandehblad) W. KROMHOUT Cz. 

DE AMSTERDAMSCHE BEURSKWESTIE. 

De heer W. d. L . v. R. vraagt in het lldhl. naar aan
leiding van het stilzwijgen over tie Beurskwestie, die spoedig 
in behandeling zal komen, of het thans aanhangige voorstel 
wellicht aan den algetneenen wensch voldoet. 

Hij betwijfelt dit intusschen zeer. 
Immers zal een aanzienlijke som uit de stedelijke kas 

(5 ton) aangewend moeten worden ter verbetering van een 
gebouw, waarop zoovele aanmerkingen gemaakt zijn, en dut 
door die verbouwing voor onbepaalden tijd bestendigd zou 
blijven, terwijl bet meer en meer toenemende verkeer in
tegendeel een spoedige verwijdering van dezen „sta-in-den-weg" 
wenschelijk zou maken. De vraag, of de quaestie niet op 
een andere wijze kon opgelost worden, verdient dus wel de 
aandacht. 

Vóór eenige jaren werden onderscheidene andere plannen 
cn plaatsen aangegeven eu is toen ook ter sprake gekomen 
het denkbeeld om het Palet» voor Volksvlijt als beurs in te 
richten. Dit schoone gebouw biedt voor dat doel alle gege
vens aan ; ruimte, licht en lucht zijn aanwezig, de bijzalen 
zouden tot veilingslokalen of andere wenschelijke doeleinden 
— de tuin tot het aanbrengen van Korenbeurs, hulppost-, 
telegraaf-, telefoonkantoren enz. gebezigd kunnen worden. 

Zoude dit denkbeeld ook thans nog niet bijzondere aan
dacht verdienen ? — De stad heeft zich sedert in die richting 
meer en meer uitgebreid, zoodat haar centrum ook gaande
weg verplaatst wordt, terwijl het Paleis voor Volksvlijt waar
schijnlijk thans op aannemelijke voorwaarden te verkrijgen 
zou zijn. 

Deze regelen van een beursbezoeker bedoelen alleen otn 
het denkbeeld aan te geven. Verdient het goed-of afkeuring 
— men zij zoo goed het te bespreken. Thans is het nog 
tijd ; wordt de verbouwing der bestaande beurs aangenomen, 
dan staat men voor een fait accompli." 

In verbai.d met het bovenstaande kunnen wij mededeelen 
dat door den architect Kromhout eerstdaags een verbouwing-
plan van het Paleis tot Beurs aan belanghebbenden zal worden 
ingediend 

Keeds zijn de teekeningen daartoe in druk en zullen dus 
spoedig kunnen worden verzonden. 

B E R I C H T E N . 

— Men zal zich herinneren dat in ons blad indertijd 
wraak werd geroepen over de banale wijze, waarop het Cen-
traal-slation te Amsterdam werd onderhouden, inzonderheid 
wat betreft het decoratief schilderwerk. Met genoegen kunnen 
wij daarom nu vermelden, dat de marquises weder hun oor
spronkelijk uiterlijk herkrijgen. De teekeningen er voor zijn 
weder te voorschijn gebracht eu met het herstellen is men 
bezig. 

— Op het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem is 
een rijke verzameling reproduction van decoratieve schilder
werken, betrekking hebbende op het middeleeuwsche tijdperk, 
tentoongesteld. 

De schoone composition dezer werken, zegt de O. H. O., 
die, wat vorm en kleur betreft, zoo harmonisch overeen
stemmen, en de rijkdom der motieven en symbolen, wier 
onderdeelen op zoo karakteristieke wijze zijn weergegeven, 
doen zien, dat de kunstenaars dier dagen de aan de natuur 
ontleende vormen door hun juiste en strenge stilliseering 
met nieuw leven wisten te bezielen, waardoor deze werken 
een bijzondere bekoorlijkheid verkrijgen. 

De toegang tot het Museum is, wegens de herstellingen, 
die thans aan het gebouw van het Paviljoen plaats hebben, 
tijdelijk naar de middendeur op het terras verplaatst. Des 
Zondags is de toegang vrij. 

— Ten behoeve van het Koninklijk Kabinet van Schil
derijen le 's-Gravenhage is ten geschenke ontvangen vau 
den heer T. Humphrey Ward te Londen, een stilleven, 
gemerkt: Joh. Haensbergh Górcó fee. 1065. Aan den 
schenker is de dank der Regeeriug betuigd. 

— Bij de firma E . J . Wisselingh en Co. wordt van 1" 
tot einde Juni in hun lokaal : Spui 23, Amsterdam, cene 
tentoonstelling gehouden van schilderijen, aquarellen en 
etsen, door Willem Witsen. 

— Zaterdag j .1. is in Arti et Ainicitiae de reeds aange-

kondigde tentoonstelling van schilderijen enz, vervaardig 
door H. W. Mesdag, geopend. 

DERDE J A A R G A N G N°. 25. ZATERDAG 22 J U N I 1895. 

R E D A C T I E VAN ARCHITECTURA ET AIIICITIA: 
W. K R O M H O U T C Z N . , M. I)K JONGH, .los. T H . .1. CUIJPERS, 

II. E L L E N S eu W. V A N BOVEN. 
Bijdragen voor het blad te adresseeren aau den lieer M. DB J o N Q H , 

Nassaukade 15 tc Amsterdam en alles, wat de Administratie van 
het Genootschap betreft, aan deu Heer J. C. I). 1)1 G A Z A R , le Secre
taris, American-Hotel te Amsterdam. 

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

zonden, aan alle leden van het Genootscha'p. lie jaarlijksche contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.-— 
n kunstlievende leden » 10.— 
n buitenleden » 7-50 

M EDEDEEL1NGEN V A N HET GENOOTSCHAP. 
De jaarlijksche excursie zal plaats hebben op Zondag 

7 Juli a H . per boot over de Zuiderzee naar Muiden en 
van daar naar Naarden en verder per rijtuig van Bussutn 
over Jan Tabak, Laren, Eemnes, Baarn naar Hilversum, 
waar vermoedelijk gedineerd zal worden. 

Na afloop van het middagmaal terugtocht per rijtuig naar 
Naarden en vertrek per boot naar Amsterdam. 

Heeren leden, die deel wenschen te nem-n aan de excursie, 
worden beleefd verzocht, zich zoo spoedig mogelijk aan te 
melden bij den ondergeteekende. 

Namens het Bestuur, 
Be Iste Secretaris, 

J. O. D. DI GAZAR. 

HET ONDERWIJS TOT OPLEIDING V A N 
BOUWKUNDIG I N G E N I E U R (ARCHITECT) A A N D E 

POLYTECHNISCHE SCHOOL TE DELFT. 

In ons n°. 23, van Zaterdag 8-Iuni 1.1., werd het rapport 
vermeld, dat door eene Commissie uit de Afdeeling 's Gra- j 
venhage van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst j 
onlangs werd uitgebracht over bovengenoemd onderwerp. 

Dat rapport is lezenswaardig voor allen, die belang stellen 
in de bouwkunst en hare ontwikkeling, want het is met 
•-org, kalmte en overtuiging opgesteld; maar vooral moet 
-*et ter hand genomen worden door ouders of voogden, die 
er over te beslissen hebben op welke wijze zij hunne zoons , 
de beste opleiding in de bouwkunst zullen doen geven, op-
dal zij zeiven vooraf reeds kunnen oordeelen in hoeverre 
'•«-gs dien weg het doel bereikt zal worden. 

Van de vier vragen, die door de afdeeling waren gesteld, 
Zljn A en B omtrent //regeling van ' l onderwijs" en //leer
plan" beantwoord door mededeeling van de volgende stukken: 

1- Uittreksel van de Wet v. d. 2<»« Mei 1863, § 5 0 — 
houdende regeling van het Middelbaar onderwijs. 

2. Reglement voor de Polytechuische School. 
3. Uittreksel v. h. Programma der lessen 189-1-—95. 
4. Lcs-rooster der Bouwkundige Ingenieurs over 4 jaren. 
De derde vraag C betreft een onderzoek naar de resultaten, 

waartoe het onderwijs aan de Pol. School heeft geleid. De 
Commissie heeft die taak niet aangedurfd, waaruit wij moeten 
besluiten dat het ook voor de Commissie aan twijfel onder
hevig is, of de hoogste Rijks-instelling, bij welke bouwkundig 
onderwijs gegeven wordt, ook overwegenden invloed heeft 
gehad op de ontwikkeling der Nederlandsehe architectuur. 

Eindelijk vraag D— Voldoet genoemde School aan de eischen, 
die inen heden ten dage aan de opleiding van den architect 
kan stellen 'r1 — wordt breedvoerig behandeld, nadat een 
bepaald ontkennend antwoord, door redenen nader toegelicht, 
op de vraag is gegeven. 

Ten slotte wordt de geheele brochure duidelijk en kort 
samengevat in de volgende punten : 

a. De verschillende examens, af le leggen oin het diploma 
als architect te verkrijgen, moeten worden geregeld onaf
hankelijk van die voor de andere ingenieursdiploma's. 

b. De opleiding tot architect aan de Polytechnische school 
geschiede volgens een programma en rooster der lessen on
afhankelijk van die voor de studie van technoloog, civiel-, 
werktuigkundig-, scheepsbouwkundig- of mijuen-ingeuieur. 

c. Het leerplan is te ontwerpen door de gezamenlijke do
centen, die bijdragen tot de opleiding tot architect. 

d. Voor het ouderwijs in de wis- en natuurkundige vak
ken en theoretische mechanica worde het aantal uren ver
minderd, voor dat van de eigenlijke bouwvakken, technisch 
en aesthetisch, uitgebreid. 

e. Toevoeging van één jaar aau den cursus, een jaar dat 
geheel ten bate kome aau de studie van het eigenlijke ar
chitectuurvak en het ontwerpen, uitwerken en détailleercn 
van bouwwerken van meerderen omvang. 

/'. Belangrijke vermeerdering van het aantal docenten in 
de architectonische vakken. 
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Het onderwijs en de leiding bij het ontwerpen in klassieke 
stijlen en renaissance behoort niet aan denzelfden persoon 
te zijn opgedragen, bij wien die leiding berust bij het ont
werpen in middeleeuwschen stijl. 

Het spreekt als het ware van zelf, dat niet door één 
hoogleeraar het geheele onderwijs in bouwkundig ontwer
pen enz. kan worden gegeven. 

Personen, verschillend iu kunstrichting en voorkeur, 
maar krachtig van uiting in het vak dat zij speciaal beoe
fenen, moeten invloed uitoefenen op den aanstaanden archi
tect gedurende zijn ontwikkelingsperiode. 

a. Boelseeren zij een verplicht vak, waarin examen wordt 
afgenomen. 

h. Meer beteekenis is te leggen op de studie vau de 
vaderlandsche bouwkunst. 

De geschiedenis van de Nederlandsche bouwkunst en de 
studie van oud-Nederlandsche monumenten mag niet worden 
verwaarloosd of door gebrek aan tijd slechts ter loops be
handeld. 

i. De rooster der lessen geve geen verschillende colle
ges of teekenoefeningen aan op eenzelfde uur. 

j. Den aanstaanden architect worde gelegenheid gegeven 
opmetingen te doen van oude bouwwerken en die opmetingen 
in teekening te brengen. 

k. In het bijzonder trede constructie en het maken van 
uitvoerige details op groote schaal meer op den voorgrond. 

1. lvn college in algemeene kunstgeschiedenis moet wor 
den ingevoerd, en dat in de geschiedenis der kunstnijverheid 
uitgebreid. 

m. Een cursus worde gewijd aan constructieleer voor Ne-
derlandsch Indië. 

Dij de betuiging onzer volle instemming met de conclusies 
van dit rapport voegen we onze gelukwenschen aan de Com
missie, die zulk een langdurigen arbeid tot een duidelijk 
samenhangend geheel heeft kunnen uitwerken. Voorzeker 
zal dit werk door het Bestuur der Polytechnische School, 
noch door de hooge regeering onopgemerkt worden terzijde 
gelegd. De Raad van Bestuur beschouwt overigens alleen 
toekomstige ingenieurs (dat is civiel-, werktuigkundige- of 
scheepsbouwkundige-) als haar echte kinderen, getuige de 
stellingen welke een vroeger . . . . docent van dien Haad 
mocht vernemen, en getuige de wijze waarop de lesrooster 
is samengesteld (punt i). 

In dc laatste nummers van het Bouwkundig Weekblad 
werd het rapport in zijn geheel overgenomen. 

In de brochure zijn vergelijkingen gemaakt met andere 
Polytechnische Scholen, en men heeft nagegaan wat er aldus 
zoo' al voor den aanstaanden architect gedaan wordt. Wij 
willen meer de positie der P. S. beschouwen in onze eigen
aardige Nederlandsche positie, bijzonder in betrekking tot 
de praktijk 

Juist bet verband niet de praktijk is veel te zwak tot 
nog toe aan onze P. S. Want gaan wij den gang der zaken 
na van den leerling, die bet examen voor bouwkundig inge
nieur wil atleggen, dan komen wjj"iot het besluit, dat hij 
op 't oogenblik, waarop hein dat kostelijk diplima (met 
smakelooze letters op perkament gedrukt) wordt ter hand 
gesteld, slechts 2 of A malen gedurende 2 maanden als 
buitengewoon opzichter op een bouwwerk kan hebben door
gebracht; alle overige tijd wordt gesleten in een kleine stad, 
waar zelden een degelijk bouwwerk wordt uitgevoerd, en 
zelfs dan wordt er wellicht nog niet naar omgezien. Zoo lang 
de jongeman het eindexamen der H . B. S. voor de borst 
heeft, en de 18 vakken dier zeer geleerde instelling, de 
Warenkennis incluis (evenals het handteekenen een der bij
vakken) inet spookgestalten zijn horizon verduisteren, is er 
geen sprake van om eenigen tijd te wijden aan het werk 
van den timmerman, metselaar, smid enz. Zoo bereikt hij 
den leeftijd van 18 of 19 jaar, zonder eenig praktisch in
zicht, maar omdat hij nog al aardig een poppetje teekent, 

zal hij ook aan de P. S. dan maar het meest artistieke 
onder de ingenieursvakken uitkiezen, dat van bouwkundig-
ingenieur. 

De twee eerste jaren, bij de leer der bouwkundige con
structies, wordt dat aesthetisch element echter gansch geïgno
reerd, want dat hoogere beginsel blijft voor de twee laatste 
jaren bewaard. 

Het is dan geheel aan de vrije keuze van deu studeerende 
overgelaten om de lange zomervacanties in de praktijk door 
te brengen. 

Vragen we ons nu af of de positie van zulk een gedi
plomeerd bouwkundige op 't oogenblik, dat hij voor goed 
in de praktijk wil treden (maar toch meestal niet als onaf
hankelijk architect) wel zoo benijdenswaardig is, zoowel 
tegenover den werkman, aan wien hij onduidelijke orders 
geeft, als tegenover den aannemer, die hem gemakkelijk 
vastpraat, en eindelijk tegenover zijn chef, die verbaasd staat 
over zoo weiuig handigheid tegenover zooveel geleerdheid. 
De jongelui, die in 't vak zijn opgegroeid, zullen dan ook 
geen gelegenheid laten voorbijgaan om hem die mindere 
mate van practische ondervinding te doen gevoelen. 

Evenwel is 't té veronderstellen dat de gediplomeerde 
architect eigen'ijk op 't bureau tehuis behoort. Wat. moet 
er dan eigenlijk op 't bureau voor werk worden gedaan ? 
— Bestekken schrijven — en detailleeren, beide werkzaam
heden, geheel geschoeid op practische kennis en ervaring, 
in verband inet een helderen, iheoretischen grondslag. Dus 
ook op 't bureau zal over 't algemeen de gediplomeerde 
gedurende het eerste jaar niet veel succes kunnen behaleu. 

De commissie is in hare eischen van verbetering zeer 
gematigd geweest. Onze bouwkundige studenten maken veel 
te laat kennis met het vak. Eerst na hun 18de jaar! 

De vijfjarige cursus der H. B. S. bevat te veel ballast, 
die vroeg of laat overboord moet worden geworpen. En 
alleen dan door de bouwkundigen of wel door u/m der vroegere 
leerlingen eener H . B. S. ? — Reeds in die jaren zou het 
van groot nut zijn dat lo. het handteekenen steeds goed 
werd behartigd, (wij weten, vele leeraars der H . B. S. doen 
veel in die richting) — dat het lijnteekenen meer iu prak-
tischen zin geleid niet uitsluitend ten doel had het oplossen 
van abstracte vraagstukken. Terwijl dan ook de gelegenheid 
werd gezocht om met de ambachten kennis te maken, kon 
de organische scheikunde bv. worden vereenvoudigd, en konden 
de bouwstoffen uiteen scheikundig oogpunt worden behandeld. 

Op dien grondslag zou men aan de P. S. in de twee eerste 
jaren (na a! de vereenvoudigingen en verbetering van het rap
port) heel wat verder kunnen gaan met de studeerenden. 
Dan zouden zij ook na twee jaar in staat zijn eene goede 
opmeting van een bestaand gebouw te maken ; dit middel, 
zoo bijzonder aanbevelenswaardig, om ons eigen werk met 
goede voorbeelden te vergelijken. 

Maar het is zeer te betreuren, dnt in de vier jaren der 
Dclf/xche studie onze jonge bouwkundigen zoo vreerad blijven 
aan de uitvoering van bouwwerk, en daar alleen goede, 
aardige typen onze oud-Nederlandsche bouwkunst aan 
pleinen en grachten steeds onder de oogen hebben. Wat 
zouden ze in de hoofdstad gemakkelijker gelegenheid vinden 
om hun voorstellingsvermogen te ontwikkelen dienaangaande, 
om hunne kritiek te oefenen zoowel op degelijke werken 
als op de zuinige handigheid van de beunhazen, die zich 
met licht en dicht tevreden stellen. Ook bij den eigenbou
wer valt dikwijls wat te leeren, vooral wat betreft praktische 
distributie van eenvoudige woningen en minimum afmetingen 
der onderdeelen. 

Meer dan ooit schijnt thans onze P. S. te Delft vast 
wortel geschoten te hebben, nu een groot gebouw voor de 
geodesie daar is opgericht. 

Een andere vraag blijft nog open : In hoeverre het wen-
schelijk zou zijn de architecten van de P . S. naar de Rijks-
akademie over te brengen. Naar ons oordeel zoude daardoor 

het aantal leerlingen spoedig verdubbelen, indien de eischen 
ook praktischer en redelijker werden gesteld dan in Ex. A. 
(eindexamen öjarige cursus.) De aanraking die daardoor 
zoude ontstaan tusschen de toekomstige bouwkunstenaars, 
beeldhouwers en schilders zou zeker nuttig werken, hun 
aller horizon kunnen uitbreiden. 

De hoogleeraren der architectonische afdeeling zullen in 
Amsterdam ineer blijven midden in hunne praktijk, de leer
lingen zouden dan heusch kunnen zien, hoe een ontwerp 
in de wereld komt, - moet worden omgewerkt wegens honderd 
en een verschillende moeielijkheden, en verder hoe dat vor
men dan tot wezen kunnen worden. Hoeveel vruchtbaarder 
en aantrekkelijker wordt het onderwijs van technische vak
ken niet onder zooveel gunstiger omstandigheden. 

Vooral nu de Commissie duidelijk heeft aangetoond hoe 
nadeelig de maatregel is geweest om de bouwkundigen 
dezelfde colleges te doen volgen: in alle vakken der hoogere 
wiskunde als analyse, analytische meetkunde, theoretische 
mechanica en hoogere algebra, welke maatregel zeer zeker 
uit zuinigheid is genomen, nu de commissie ook afzonder
lijke lessen en afzonderlijke Professoren vraagt voor de 
burgelijke bouwkunde voor waterstaats- of spoorwegingenieurs 
— naast die der architecten, — nu behoeft men ook maar 
een stap verder te gaan, en verplaatst die groote onafhan
kelijk geworden bouwkundige afdeeling naar de hoofdstad. 

Voor de wiskundige lessen zijn daar overvloedig elemen
ten te vinden aan de talrijke onderwijsinrichtingen. De 
perspectief, waarvan de leerlingen voor de toelating eigenlijk 
de beginselen moeten kennen, zal echter bepaald door een 
architect — en niet door een theoretisch wiskunstenaar 
onderwezen moeten worden ; want op de wijze, zooals te 
Delft daaraan vele uren worden besteed, leert niemand op 
handige wijze het eenvoudigste bouwkundig ontwerp in 
perspectief zetten; — teekeuaars met minder wiskunstige 
ontwikkeling doen dat in veel korter tijdsbestek. 

Naast het zorgvuldig bewerkte commissie-rapport zijn 
onze beschouwingen slechts onregelmatig nedergeworpen 
gedachten. W"ij hebben volstrekt geen zuiver uitgewerkt 
program hier voorgesteld; daartoe zouden veel ingrijpender 
studies noodzakelijk zijn. Een overtuiging, welke reeds meer
malen geuit werd, meenden wij hier te moeten herhalen en 
ter overweging aanbieden, in het belang van de toekomst 
onzer bouwkunst, onafhankelijk van persoonlijke toeneigingeu, 
en in de volle overtuiging van de goede bedoelingen der toe
wijding, welke te Delft aan 't onderwijs wordt geofferd, die 
wellicht door de vruchten niet wordt geëvenaard. 

Blijft, de inrichting der P. S. zooals zij thans is, dan 
moeten wij den jongelieden bepaald doen opmerken, dat 
zij hunne verwachting niet te hoog moeten spannen van de 
practische waarde der studies, die hen tot het diploma 
kunnen brengen. Veel meer zouden wij den navolgenden 
weg aanraden. 

De voorbereidende studies van 1-1 tot 18 jaar kunnen in 
alle grootere Nederlandsche steden worden gedaan, met be
hulp van de teekenscholen, die in de laatste jaren zooveel 
heter zijn georganiseerd. Een driejarige cursus der II B. S. 
geeft ook eeu goeden grondslag; daarna moet de meetkunde 
nog worden ontwikkeld in de stereometrie, projectie en 
perspectief, b. v. met eenige lessen te volgen, terwijl het 
grootste deel van den dag aau de schaafbank wordt doorge
bracht. Dan is 't verhuizen naar eene groote stad noodzakelijk, 
"•v. Amsterdam, 's Hage of Rotterdam, waar aau de ver
killende scholeu of academies een degelijk en uitgebreid 
onderwijs in de bouwkunst wordt gegeven ; dit onderwijs, op 

e n v °udige leest geschoeid, heeft bepaald reeds vele zichtbare 
vruchten gedragen. Deze studie wordt dan gecombineerd met 
Praktische werkzaamheden op eeu bureau of aan een bouw
werk. 
oo . "8S dien weg is er wellicht minder aanleiding om op 
«•jarigen leeftijd visitekaartjes te laten drukken met het 

predicaat //Architect" — maar met minder kosten waar
schijnlijk zal de candidaat zich op dien leeftijd zoowel a's 
uitvoerder of als teekenaar heel wat krachtiger gevoelen en 
beter diensten kunnen bewijzen. Ook blijft het voor hem 
veel duidelijker, hoe noodig verdere ontwikkeling door lectuur 
en teekenen dan altijd is, terwijl de gediplomeerde maar al 
te gelukkig is van de banken eindelijk vrij te zijn en de 
boeken, die hem zoo inenigen avond beangstigd hebben, te 
kunnen wegbergeu. 

E E N I D E A A L L A N D H u T s . 

In The Studio geeft de architect Baillie Scott eene be-
schrijviug van een landhuis, een eenvoudig buitenverblijf, 
dat hij als zijn ideaal beschouwt. 

In de meeste verblijven van het hierbedoelde soort 
hinderde hem het ongezellige en ongeriefelijke der inrichting 
zoodanig, dat hij er toe kwam een ontwerp te maken, waarin 
aan die bezwaren te gemoet gekomen is. 

Het moet niet worden beschouwd als een model-ontwerp, 
dat voor elke situatie past en aan alle behoeften voldoet, 
want dit hangt af van allerlei plaatselijke omstandigheden 
en persoonlijke eigenschappen, maar het kan worden aange
merkt als eeu grondvorm, en type bijna, dat met kleine 
wijzigingen in zeer vele gevallen bruikbaar is en waarin 
vele der steeds voorkomende ongemakken zijn vermeden, 
door de distributie meer aan de eischen van geriefelijkheid 
en gezelligheid te doen beantwoorden en daarbij den meest 
mogelijken eenvoud te betrachten. 

Hierin ligt dus het zwaartepunt van het ontwerp en de 
onzinnige liefelijkheid van de zoogenaamde Queen Anne vil
latjes is er evenzeer in verineden als de domme leelijkheid 
van den baksteenbouwdoozenstijl, zooals die gewoonlijk wordt 
toegepast. 

De studie der oeconomische zijde van het vraagstuk is 
zeer belangrijk in dit geval, hier mogen voor overbodig or
nament geen kosten gemaakt worden en wordt eenvoud niet 
alleen voorgeschreven uit een artistiek oogpunt, maar ook 
uit zuinigheid. 
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"Wanneer we nu de indeeling nagaan, zien we in de eerste 
plaats achter den ingang, een ruim portaal, dat de vestibule 
kan genoemd worden, vanwaar we rechts in den breeden cor
ridor, die naar de keuken voert, het begin van de trap 
ontwaren. 

Links is een kleine garderobe, waar hoeden en jassen 
kunnen gedeponeerd worden, in plaats van te worden opge
hangen aan de gebruikelijke barbaarsche toestellen, die in 
den regel den toegang tot de eigenlijke woning versperren. 

In die vestibule zijn twee deuren, een uaar de woonkamer 
en een naar de hall; bet doel van deze schikking zal later 
uiteengezel worden. 

S -̂'̂ v.1--"- u - : .^y^^**s&»^ to
llet is moeielijk een goed idee te geven van die vestibule 

met het doorkijkje in den corridor, maar om eeu denkbeeld 
van het algemeen ell'ect te verkrijgen, moet men zich een 
oude Cheshire boerenwoning voorstellen, ergens op het platte 
land, waar men nog niet geleerd heeft zich te schamen voor 
aarden tegels en witkalk en waar de marmeren behangel-
papieren en vloerzeilen, die we in de moderne villa's aller-
wege ontmoeten, nog onbekend zijn. 

Hierna komen we aau de eigenlijke woning, nl. de eetzaal, 
de hall en de woonkamer, allen van de Zuidzijde verlicht. 
Deze drie vertrekken zijn gedeeltelijk gescheiden door pa-
necl wanden, welke weggenomen en opgevouwen kunnen worden. 
Hierdoor wordt het bezwaar opgeheven, dat verbonden is aan 
de steeds beperkte ruimte der vertrekken in een eenvoudig 
huis; hier bestaat de mogelijkheid om bij voorkomende ge • 
legenheden eene groote ruimte te verkrijgen. 

• r\ 'I n' J, " 

••••• m 

Het hoofdmotief van de hall is de vuurhaard in den hoek, 
geflankeerd door gemakkelijke lage rustbanken. De verdieping
hoogte omvat hier twee étages, zoodat er gelegenheid ontstaat 
voor eeu gaanderij, waar een piano of een orgel kan geplaatst 
worden, wat veel beter is dan wanneer deze instrumenten 
op de gebruikelijke wijze in de woonkamer zijn en de 

muziek door de omringeude draperieën te veel gedempt wordt. 
Het zou interessant zijn eene beschrijving te geven van 

een muziekavondje in zulk een hall. 
In den hoek een vriendenkring rondom het flikkerend 

houtvuur op den grooten steenen vloer, voorts het glanzend 
koperen haardstel en verder daarbij beboorende metalen 
attributen Hier en daar lampen en kandelaars, die eeu zacht 
licht verspreiden, in plaats van de wapperende gasvlammen. 
De musici zijn boven op de gaanderij, vanwaar het snarenspel 
het best tot ziju recht komt, terwijl de plaatsing van den 
virtuoos een mystiek waas aan de muziek verleent en het 
effect verhoogt. 

j t ^ f T i r p ' . • • • • :• • ' , I • 

pijp] p p f 

Of anders kunnen we ons eene feestscènc voorstellen, wan
neer de drie vertrekken gecombineerd ziju voor een dans
partij en ook in dit geval is de plaats van het orkest eene 
zeer gunstige te noemen. 

(Wordt vervolgd.) 

B E R I C H T E N . 
— Men meldt uit Winterswijk aan de N. R. Ct.: 
Bij het schoonmaken enz. van de Groote Kerk der Ned. 

Herv. gemeente werden eenige muurschilderingen ontdekt, 
zonder geschiedkundige of artistieke waarde, z g. cartouches, 
meer of minder geornamenteerd en bijbelteksten bevattend 
iu de spelling van de laatste helft der 10e eeuw. Dit alles 
bleek echter weldra slechts een povere voortzetting of „cor
rectie" van vroeger kunstwerk, want bij verder onderzoek 
is nu o. a. bloot gekomen eene geheele allegorische voor
stelling, een strijd tusschen engelen en duivelen aan den 
voet van een pr.ichtigen Oosterschen burcht, blijkbaar van 
veel oudere dagteekening dan de eerstgenoemde. Sommige 
deelen, die reeds duidelijk te onderkennen zijn, zooals het 
bovenste gedeelte van getnelden burcht benevens eene vrou
wenfiguur, zijn zeer fraai van teekening en frisch van kleu
ren. Het geheel is ongeveer 7 M . hoog en 6 a 7 M . breed, 
en zal nu voor rekening van het Rijk zorgvuldig worden 
ontdaan vau de niet minder dan zes kalklagen, waaronder 
het ligt begraven. 

— Op het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem is 
eene belangrijke verzameling afbeeldingen van Perzische 
tapijteu tentoongesteld. Deze kostbare verzameling werd bij 
gelegenheid eener tentoonstelling van Oostersche tapijten 
door het Oostenrijksche Handelsmuseum te Weenen bijeen
gebracht en is het eigendom van verschillende Musea, Ge
nootschappen en verzamelaars in Europa. Zij werd ter ex
positie welwillend afgestaan door den heer Mart nus Nijhotl' 
te 's-Gravenhage. 

— In de galerie-Vollard, rue Laffitte te Parijs, ziju een 
dertigtal doeken van Vincent Van Gogh tentoongesteld. 

Uitgevers: J. VAN DER ENDT & ZOON te MAASSLUIS. HJ .H.V^FNK/UIP .CZ 

R l D A C T I I VAX A K C H I T K ' TIJtA KT A UICITIA : 
W . K R O M H O U T C / . N . , M . D E J O N G H , J O S . T H . J . C U I J P E K S , 

11. E L L E N S en \\. V A N B O V E N . 
Bijdrageu voor het blad te adressccreii nan den Heer M. D R J O N G H , 

Ifassaukade 15 te Amsterdam en alles, waf de Administratie van 
het Genootschap betreft, aan deu Heer J . ('. I), m (J.izvit, Le Secre
taris, American Hotel te Amsterdam. 

VOO It WA ARDEN VAN HKT LIDMAATSCHAP. 
Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege* 

Eondcu, HH n alle leden van het GeQOOtSChap. De jaarlijksche contributie 
voor liet lidmaatschap bedraagt: 

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

MEDEDEEL! fSGEN V A N HKT OENOOTSCHAP. 
lo, Buitengewone, teven» 1021e gewone vergadering op 

Woensdag •'} Juli a. s, des avonds ten 8 uur, iu het Ge-
uootschnpslokaal, American-Hótel, Leidscheplein. 

A g e n d a : 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Hehandeling van een voorstel van het Bestuur en de 

Redactie in betrekking tot de uitgave van het plaatwerk 
//de Architect". 

c. Uitreiking van de bekroningen der Genootschaps-prijs
vragen (1894-1895). 

2o. De jaarlijksche excursie zal worden gehouden op 
Zondag 7 J u l i « s. 

De tocht zal plaats hebben per boot naar Muiden over 
de Zuiderzee en van daar naar Naarden eu verder per 
NJ'uig van Hussuin over Jan Tabak, Laren, Eeinnes, Baarn 
tiaar Hilversum, waar vermoedelijk gedineerd zal worden. 

Na afloop van het middagmaal terugtocht per rijtuig naar 
Naarden en vertrek per boot binnendoor naar Amsterdam. 

Beeren leden, die wenschen deel te 'nemen aan de excursie, 
worden beleefd verzocht, zich zoo spoedig mogelijk aan te 
Hielden bij den onderoeteekende. 

Aan Heeren deelnemers zal tijdig plaats en tijd van 
vertrek worden bericht. 

Namens hel Bestuur, 
Be \ste Secretaris, 

J . C D. DI GAZAR. 

E E N I D E A A L W O O N H U I S . 

(Vervolg en slot van Blz. 104.^ 
11 '*e hooge hall moge in een eenvoudig huis een overbodige 
t» X e & e n o e m d worden, maar als de hoogte niet ten volle j 

e e verdiepingen inneemt, kan erboven nog een heel gezellig 
z a l " 0 6 1 w < " " d e " ingericht, gedeeltelijk in de bekapping ; het 

whter steeds wenschelijk zijn om tusschen de aangrenzende, 

betrekkelijk lage vertrekken, eene eenigszins hooge hall te 
maken. 

Sinds eenige jaren bekleedt deze eene voorname plaats als 
centraalpunt in het huis, maar gewoonlijk is het een doorloop 
voor de bedienden naar deu hoofdingang en voor bezoekers 
naar de ontvangkamer. Dit zou goed zijn als wij hiertoe 
eene kamer konden reserveeren, maar iu eeu gewoon huis 
is hiervoor de ruimte te kostbaar. De hall moet zijn eene 
plaats waar de familie zich 's avonds rustig rond het vuur 
kan scharen, zonder door heen en weer loopende bedienden 
te worden gestoord of door onwelkome bezoekers te worden 
verjaagd. Met het oog hierop is dan ook de afzonderlijke 
toegang tot de gezelschapskamer gemaakt en blijven de drie 
woonvertrekken afzonderlijk vrij en bruikbaar, zooals in het 
plan dadelijk is te zieu ; de hall kan hier alzoo desnoods 
dienen voor woonvertrek. 

Wanneer we vanuit de hall de gezelschapskamer binnen 
treden vinden we hier een aangenaam contrast met het 
karakter van het pas verlaten lokaal. Het houtwerk is hier 
alles wit, de muren bekleed met een zacht groen, gebloemd 
behangsel, waarop gouden vruchten schitteren op een hemels-
blauwen achtergrond. Hierboven een breed fries, waar te 
midden van het zachte loof, allerlei fantastische bloemen 
prijken. 

Het meubilair is eenvoudig en streng van teekening en 
alles is met overleg en tact gearrangeerd, terwijl zorgvuldig 
gewaakt is voor eene overlading met zoogenaamd decoratieve 
voorwerpen, die zoo menig salon ontsieren en het verkeer 
gevaarlijk maken. De schilderijen zijn niet talrijk maar goed. 
niet tegen den muur gegooid, maar zorgvuldig gegroepeerd. 
In 't kort, alles draagt het kenmerk, uitsluitend voor het 
beoogde doel vervaardigd en aangebracht te zijn, en wij ge
voelen, dat er niet getracht is eene verzameling voorwerpen 
bijeen te zetten, maar integendeel al het onnoodige verwij
derd te houden. Hier is 't wederom de eenvoud, die de zui
nigheid bevordert, in tegenstelling met de duizend en een 
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prullen, die gewoonlijk een salon kostbaar maken, maar 
tevens ontsieren. Met zij hier ook opgemerkt, dat een goed 
bestudeerd ontwerp van zulk een huis, het voordeel biedt, 
geen meubelen of andere hulpmiddelen te behoeven, die in 
een gewoon speculatiehuis noodig zijn om aesthetische of 
constructieve fouten te maskeeren. Daar zijn geen kolossale 
spiegelruiten die met gordijnen behangen moeten wordeu. 
en geen defiige marmeren schoorsteenmantels, die weer dra-
perién behoeven. Ons doel is juist om de pchoonheden van 
het huis te laten zien, in plaats van de gebreken te moeten 
wegmoffelen en daarom verkiezen wij een zeer beperkt 
ameublement boven een in het oog loopenden overvloed. 

'̂ Tïn1'«TOL* W ^JËTtf a /n 
i n f f «jij? eyr 

tjir r>y. 

We komen nu in de eetzaal en vinden hier het karakter 
van de hall terug. In den hoek zien we weder de ouder-
wetsche schouw, met een koperen mantel boven het vuur 
om de rook te geleiden. De achterwand van de nis is geheel 
van rooden baksteen gemetseld, niet te regelmatig fijn gevoegd 
en ook niet zoo akelig gelijk van kleur. Op de breede haardplaat 
een groot houtvuur of een rooster van gesmeed ijzer wanneer 
steenkolen gestookt moeten worden. Een klein venstertje, 
hoog genoeg boven den grond om geen tocht te veroorzaken, 
verlicht den haard en kau zoo noodig voor ventilatie dienen. 
De rustbanken langs de zijden zijn flink breed en gemak
kelijk en op den juisten afstand van het vuur. Op de draag-
balk boven de schouw is eene toepasselijke spreuk aaugebracht 
en daarboven prijkt in zachte tinten een portret. De zolde
ring wordt in het midden gedragen door een zwaar moerbint 
waarover kinderbinten, en de nis terzijde van den vuurhaard, 
wordt ingenomen door het daarin passende hullet. Hiernaast 
is eene afzonderlijke toegang voor de bediening van uit de 
keuken. De vloer is evenals die van de aangrenzende ver 
trekken van smalle strooken, beurtelings eiken en grenenhout, 
in de gezelschapskamer is deze bedekt met een tapijt en in 
de hall en de eetzaal met ruige kleeden. 

Het contrast tusschen het eiken- en grenenhout der 
vloeren doet de lijnen duidelijk zien en verhoogt het perspec
tivisch effect, wanneer de losse wanden tusschen de lokalen 
zijn weggenomen. 

Dc keuken, zooals die gewoonlijk ingericht wordt, heeft 
niet zooveel afkeurenswaardigs als de woonvertrekken. Alles 
is er dan ook voor het gemak en niet voor 't mooi, toch 
kan hier op bescheiden wijze aan den zin tot versiering 
worden toegegeven, door b.v. een ouden schotel of koper
werk op te hangen, wat niet mooi genoeg meer is voor een 
ander vertrek. Onze keuken moet echter een eenvoudig eu hui
selijk karakter hebben, de wanden zijn grootendeels gevoegd ; 
het fornuis staat in eene nis, die door een boog wordt afge
sloten. Het venster is zoo geplaatst, dat het geen uitzicht 
geeft op het terras en den tuin aan de ruidzijde. De ligging 
van de keuken is zoodanig dat zij volkomen geïsoleerd is 
van de woonvertrekken en toch dicht genoeg erbij om eene 
gemakkelijke bediening te waarborgen. De verschillende 
dienstvertrekken zijn in de onmiddelijke nabijheid van de 
keuken en in het sousterrain er onder, zijn de kelders en 
brandstollen bergplaatsen. 

Zooals men zien zal, kan het hu!s worden beschouwd 

als te zijn verdeeld in drie deelen. lo. de woonvertrekken, 
het uilsluitend domein der familie, ia. de keuken met aan. 
hooren, voor de dienstboden en 8o. het onzijdig terrein, 
de corridor met vestibule voor algemeen gebruik. 

Om overbodige kosten voor het maken van twee trappen 
te sparen is er slechts één ontworpen voor de familie en 
de dienstboden beiden en daarom in het neutrale terrein 
gelegd, in plaats van in de hall, zooals gebruikelijk is. De 
trap vertoont dezelfde schilderachtige vormen als de hallen 
de corridor ; van uit het portaal der verdieping, heeft men 
uitzicht op de hall door een paar vensters, die boven de 
schouw geplaatst zijn. 

Rechts en links zijn de toegangen naar de slaapkamers, 
waarvan er op deze verdieping vijf zijn ingedeeld ; deze 
moeten zooveel mogelijk verschillend behandeld worden. Een 
er van kan b.v. in witte porceleinverf geschilderd zijn, met 
blauw behangsel, een andere in goudgele tinten en een 
derde kan een meer huiselijk karakter hebben. In ieder 
geval dient er op gelet te worden dat niet zooals gewoonlijk 
er naar moet gestreefd worden, die vertrekken door een over
vloed van allerlei versieringsartikelen een behaaglijk aanzien 
te geven, aangezien zij dit zonder dien opschik reeds moeten 
bezitten. 

Aangaande de meubelen moet worden opgemerkt dat het 
gemakkelijker is te zeggen wat weggelaten dan wat behouden 
of aangeschaft moet worden. Een beperkt gebruik van kleine 
fantasiemeubelen kan worden toegelaten, maar ze moeten 
met bijzondere zorg worden gekozen om niet in strijd inet 
de conceptie van het vertrek te geraken. Eigenlijk moest 
de architect ook de meubelen ontwerpen, aangezien deze 
schier onafscheidelijk aan de binnenarchitectuur zijn verbon
den en menig architect, die liefde voor zijn werk gevoelt, 
zal soms met weemoed bedenken hoezeer zijn met zorg ont
worpen interieurs door wanstaltige meubelen totaal worden 
bedorven. 

De badkamer is zoo dicht mogelijk bij het keukenfornuis 
gelegen, opdat de leidingen voor hel warme water niet te 
lang behoeven te zijn; om dezelfde reden liggen de privaten 
boven elkaar, wat ook uit een sanitair oogpunt te verkiezen 
valt. Op den zolder zijn eenige kamertjes ontworpen voor 
bedienden en bergplaatsen en boven de hall een studeer
kamer of iets dergelijks, naar de behoeften van den bewoner. 
In den regel worden die zolderkamers niet genoeg op prijs 
gesteld ; toch geven die hellende wanden en de dakvensters 
eene gelegenheid voor artistieke decoration, die zeer bezwaar
lijk in de vierkante kamers kau gevonden worden. 

overstekende dakschilden beschermen de muren tegen in
wateren en verhoogen tevens het pittoreske uiterlijk van het 
ge»' 

Het uiterlijk van het huis heeft hetzelfde sobere en de
gelijke karakter dat het inwendige zoozeer kenmerkt. 

De muren zijn tot de eerste verdieping opgetrokken v»n 
metselwerk en gevoegd en verder van vakwerk met geplei9' 
terde vullingen. 

Het dak is beschoten eu met roode pannen gedekt. P e 

JOUW. 
In plaats van het gebruikelijke tuintje vóór het huis, 

heeft het hierbedoelde een voorplein, waardoor het een veel 
aanzienlijker aanzien verkrijgt. Als er een stal bij noodig 
mocht zijn, zal deze aau het voorplein moeten liggen en 
met het huis te zamen een schilderachtige groep kunnen 
vormen. 

Een goed aangelegde tuin moet nagenoeg evenzeer ge
waardeerd worden als eeu goed ontworpen huis en is helaas 
even zeldzaam. Het is hier niet de plaats om dieunangaaude 
breedvoerig uit te wijden, maar het kan voldoende geacht 
worden de oude Engelsche tuinen als model aan te geven, 
met hun terrassen eu laantjes en iepen-hagen die zulk een 
vooitreH'elijken achtergrond vormen voor de kleurige bloem
perken ; voorts moet ernstig gewaarschuwd worden voor de 
raadgevingen van den tuinman, die kunstmatige ruïnes en 
dergelijken wil scheppen. 

In den regel wordt gezegd dat voor een artistiek huis 
veel geld noodig is. Kunst en kwistige versiering wordt 
veelal als synoniem geacht, en het huis dat de meeste 
overlading deelachtig werd, is dan het meest artistieke. 
Daarom zij hier opgemerkt dat meestal het tegendeel het 
geval is en dat de kunstwaarde van een woonhuis meer 
afhangt van het weldoordachte ontwerp, dan van de hoeveel
heid ornament, die er aan toegevoegd is. Ook wordt de kost
baarheid der materialen, die voor den bouw gebruikt zijn, 
dikwijls als eene groote verdienste aangemerkt, terwijl wer
kelijk artistieke hoedanigheden van het geheel over het 
hoofd worden gezien. Zulk een methode van waardeering is 
even onzinnig als bv. die, om eene schilderij naar het gewicht 
der verf of de hoeveelheid doek, die er voor gebruikt is, te 
taxeeren. 

Wij wenschen dat voor onze huizen meer bestudeerde 
ontwerpen gemaakt worden zonder ze kostbaar te maken ; 
dat er niet alleen allerlei geriefelijkheden aau verbonden zijn, 
maar dat er ook een smaakvol, goed geproportioneerd geheel 
van gemaakt worde. 

Het Engelsche volk spreekt steeds met veel ophef van 
de gehechtheid aan zijn home, een woord dat moeielijk in 
andere talen kau worden overgezet, maar hoe kunnen we 
dien naam geven aan de onbehaaglijke woningen, waarin de 
tneesten onzer leven? Wel is waar wordt tegenwoordig meer 
dan vroeger de aandacht geschonken aan de eischen der 
hygiëne, maar uit een aesthetisch oogpunt kunnen die ge
zonde huizen nog steeds van onwaarde geacht worden. 

Laat ons daarom hopen dat de tijd nabij moge zijn, waarin 
het menschdom niet meer tevreden is met het tegenwoordige 
woningtype en dat de algemeene aandrang om een beter 
soort woningen te krijgen, van zoodanigeu invloed worde, 
dat we voortaan met trots kunnen wijzen op ons home. 

Ofschoon bovenstaand artikel geschreven is voor Engeland 
en zijne bewoners, is het toch voor een groot deel ook voor 
het Continent vau toepassing en — nl heeft, menigeen met het 
idealistische van het boven omschreven huis niet geheel en 
al vrede, — wij, Hollanders, zouden ons gelukkig mogen 
rekenen als de wensch waarmede de heer Scott zijn betoog 
besluit, ook voor ons vervuld mocht worden. 

OUDE K U N S T I N K A M B O D J A . 
door J . THOMSON. 

Vertaald uit „The Art. Journal" door W. VAN BOVEN. 

Kambodja is eeu kleine staat, gelegen aau de Oostkust 
J*n Siam, kort geleden schatplichtig aan dat land, een over
blijfsel van een dicht bevolkt en machtig rijk. De Siaraeezen 
overwonnen het koninkrijk in 1378. Daarna ging het weer 
0 yer, na een worstelstrijd, aan zijne oorspronkelijke bewoners 

en onverwacht, omstreeks 't einde dezer eeuw, werd het 
onderhoorig aau Siam. Maar men moet terugkeeren tot veel 
vroeger tijdperk om het verval en den ondergang van een 
zoo machtig eu verlicht ras als dat der oude Kambodjezen op 
te sporen, bouwmeesters van steenen steden, tempels en 
paleizen; monumenten, welke in grootschheid van conceptie 
en teekening in geheel Azië niet worden geëvenaard. 

Deze overblijfselen onderzoekende, in den onvoltooiden tem
pel van Nakhon-Wat, komt men tol de ontdekking van een 
noodlottigen en vernielenden aanval door een machtigen vijand, 
eu baricades in gebeeldhouwde doorgangen, haastig opgesta
peld en half gebouwd. 

Deze tempel, het grootste werk der Kambodjezen, zou 
nooit voltooid worden. 

In een der buitenpaviljoens van den tempel kan men de 
laatste resultaten opsporen van den bceldhouwersbijtel op 
het kapiteel van een pijler, waar d^ bloemen en stengels van 
de lotus nog steeds wachten op de hand van den artiest, 
om hen vorm en gratie te geven. Zeer weinig is bekend van de 
bouwmeesters, wier werken tot zulk een resultaat leidden van 
eeuwigdurende kracht en constructieve wetenschap; hun ontaar
de afstammelingen, wonende in hutten in de schaduw der groote 
steencoustructiën, beschrijven hunne voorvaderen als een ras 
van reuzen. Zij lieten geene geschiedboeken na, of indien 
dit zoo ware. moet hunne geschiedenis geschreven zijn op 
een vergankelijk materiaal, dat niet bestand was tegen het 
vochtige, warme klimaat. Iu vele tempels vindt men opschrif
ten, gelukkig gedateerd, volgens welke ze aan den godsdienst 
van Brahma gewijd zijn geweest. Deze vormen eenige gege
vens voor de geschiedenis van zekere tijdperken, reeksen 
van koningen, welke deze godshuizen bouwden en begiftig-
deu. Geen der opschriften, tot zoover nu bekend, voert ons 
verder terug dan tot het begin der zevende eeuw. Het op
schrift, gevonden te Aug. Chumick, in de provincie Ba Phuvin, 
geeft het jaartal 667 aan, als 't jaar waarin de tempel werd 
gewijd aan de godin Siva. In de Chiueesche geschiedboeken 
wordt Kambodja aangeteekend onder de namen Tchinla, 
Funan, Kan-pogee. De Anamieten doelen op hetzelfde rijk 
onder de namen Funan en Chanlap. Deze naam Chanlap komt 
voor in de geschiedboeken van een Chineesch Keizer, 
„Luug-Kiny", 1565—1571. De Koning van Siam voerde 
oorlog tegen Chanlap, onttroonde den Koning en annexeer
den het rijk. De Kambodjezen worden dus in de Chiueesche 
geschiedenis aangeduid onder de namen Ramayaua, Mahara-
bata en Furanas. Hieruit is af te leiden dal uitsluitend de 
leer van Brahina de schakel was, waardoor Iudië en Kam
bodja vereenigd werden, zooals dit in de tempels gevonden 
wordt en bij name in Nakhon-Wat, het gebouw, waarvan 
hier de beschrijving volgt. 

Deze tempel staat geheel alleen en is waarschijnlijk het 
grootste monument, dat ooit door de belijders van deu Hindoe-
schen godsdienst werd opgericht. De teekening en ornamenten 
ziju symbolisch, terwijl de muren in de steenen galerijen 
voorstellingen bevatten, in vlakrelief gebeeldhouwd; een 
merkwaardige serie illustratiën van de gebeurtenissen, beschre
ven in de Hindoesche heldendichten, zoo even genoemd onder 
de namen Ramayana en Maharabata. 

De oudheden van Kambodja zijn verborgen in 't midden 
der dichte wouden van het tropische land, uitgezonderd de 
tempel van Nakhon-Wat, welke op eene vrije ruimte staat. 

Zij bestaan uit ommuurde steenen steden, steenen heir-
wegen doorkruisen de landstreek en verbinden de steden ; 
aquaducten, met steen bekleede waterreservoirs van groote 
uitgestrektheid, voortreffelijk gebouwde bruggen, tempels en 
paleizen der oude koningen vindt men allerwege. 

De fundamenten der gebouwen en de wnterkeereude wan
den der vergaarbakken bestaan uit ijzererts en de gebouwen 
zelf, hoofdzakelijk uit blokken gepolijste harde steen, 
samengevoegd zonder mortel en met zulk een juistheid, dat 
men de plaats van aansluiting bijna niet kan opsporen. 
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De tempel van Nakhon-Wat is gelegen 15 mijlen ten 
Noorden van het meer //Tak lap" en ongeveer zes mijlen 
van de overblijfselen der stad Nakhon Thom. Deze stad is 
omgeven van een massieven steenen muur van negen meters 
hoog, een ruimte insluitende van 3S00 M. bij 84(10 M. , met 
poorten aan iedere zijde, bekroond door torens in deu vorm 
der vier gezichten vau den alzienden Brahma. 

In Nakhon-Wat bevindt zich het einde van een der groote 
heirwegen. Jachttafreelen met olifanten enz. zijn in hoog 
relief afgebeeld en 't merkwaardigst is wel aan iedere 
zijde der poort vindingrijk aangebracht de kop van een 
olifant, dc snuit vertikaal naar beneden, overgaande in lotus
bloemen, aldus een vrijstaanden pilaar vormende, terwijl de 
voorpooten ook als constructieve onderdeden waren aange
wend, dit alles groote vastheid eu kracht uitdrukkende. Ik 
moet echter terugkeeren tot den tempel buiten de stad, 
tegen wil en dank Nakhon Thoin verlatende, met al zijne 
ruïnes. 

Deze tempel is misschien meer bekend onder den naam 
van Ang'ior-Wat, maar de eerste koning van Siam, die een 
uitstekend beoefenaar van bet Sanscrit was, heeft ontdekt 
dat de naam Nakhon-Wat de juiste is. 

In het //Journal Asiaticpue" van 1883 wordt gezegd dat 
Anglior-Wat eene verbastering is van Nagara-Vata //de 
Koninklijke tempel." 

Evenals de voornaamste oude monumenten is ook dit 
gebouwd op een stevig steenen platvorm en rijst omhoog in 
drie vietkante, piramidevormig opklimmende gedeelten; de 
spits iler groote middentoren heeft eene hoogte van houderd 
en tachtig voet. De buitenmuren en galerijen omsluiten een 
ruimte van s / 4 vierkante mijl en is omgeven door een gracht 
van 230 voet breed. Deze gracht is aan de westzijde door
sneden door een hoogen steenen dam, met aan weerszijden 
steenen pijlers in den vorm van saamgebonden riet; gebeeld
houwde trappen leiden naar het water. 

Overeenkomstig de hoofdstreken van het kompas zijn in 
het midden der buitenmuren lange overwelfde gaanderijen 

op zuilen uit een stuk. Het voor
naamste gedeelte aan de westzijde 
binnentredende, zijn de gaande
rijen doorbroken door eenvoudige 
poorten. Verder gaande naar het 
binnenplatvorm geplaveid evenals 
buiten met gepolijste steen, berei
ken wij de westzijde van den 
tempel. Een kruisvormig terras 
opklimmende langs een vleugel-
trap, aan weerszijden bewaakt door 
kolossale steenen leeuwen, staan 
we voor de hoofd-entrce van het 
westelijk front, hetwelk een lengte 
heeft van meer dan 600 voet. 
Omtrent een derde gedeelte de 
zer ruimte is ommuurd en ver
deeld in vertrekken, verlicht door 
ramen, ieder met zeven georna

menteerde zuilen. De overige twee derden van de ruimte 
worden ingenomen door galerijen met een dubbele rij vier
kante pijlers. Deze galerijen komen overeen met die eener 
gothiekc kerk met vleugels 'aan eene zijde, terwijl de muur 
van de andere zijde met basreliëfs is versierd. 

De samenstelling der galerijen en colouades is even uit
stekend als de teekening artistiek. Aan de linkerzijde is de 
muur van groote steenen blokken, zoo juist en zonder cement 
samengesteld, dat het inoeielijk is de aanhechting op te sporen. 
Het schijnt dat de blokken samengegroeid ziju. 

Deze, solide, rotsachtige constructie kenmerkt het gansche 
gebouw. De steengroeven, waaruit de voorraad werd ver
kregen, liggen op dertig mijlen afstand en 't spreekt zeer 
voor de werkkracht der ouden, welke hen in staat stelde 

deze massieve blokken te vervoeren en op te bouwen tot 
zulke verbazede monumenten. De zuilenrij aan de rechter
zijde is tien voet en zes duim van den achterwand verwijderd. 
De kolommen hebben geen basementen, ze dragen lotusvor-
mige kapiteelen en vertoonen onderaan, in vlak relief, figuren 
van Hindoe-belijders in werkende houding. Daarboven archi
traaf, hoog fries en kroonlijst en boven de kroonlijst eeu 
puntgewelf. 

(Wordt vervolgd.) 

B E R I C H T E N . 

Op eene 1.1. 15 Juni te 's Gravenhage gehouden vergade
ring van opzichters en teekenaars, werkziam in de burgerlijke, 
bouwkunde, de waterbouwkunde, de metaalindustrie eu de 
kunstnijverheid, is na gehouden besprekingen besloten te 
trachten op te richten eene Nationale Vakvereeniging van 
opzichters en teekenaars, met afdeelingen en vakgroepen iu 
verschillende plaatsen van ons land. 

Aanvankelijk traden 49 opzichters en teekenaars, in bo
vengenoemde vakken werkzaam, toe, waarvan 40 in Den Haag 
woonachtig, die aldus reeds vormen eene afdeeling „Den 
Haag" van genoemde nationale vereeniging. 

Een voorloopig bestuur werd aangewezen en tevens werd 
door de vergadering, behalve het gewone programma en het 
bevorderen van algemeene en bijzondere belangen, in de eerste 
plaats noodig geacht, dat de Nationale Vakvereeniging het 
stichten van eeu fonds tegen tijdelijke werkeloosheid zich 
ten doel zal stellen. 

Voorts werd de wenschelijkbeid uitgesproken de contributie 
over het le jaar te bepalen op een maximum van f5 , te 
betalen in vier driemaandelijksche termijnen. 

Als beginsel werd aangenomen, dat leden kunnen worden : 
opzichters en teekenaars, in bovengenoemde vakken werk
zaam, die den leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, en 3 jaren 
in het vak werkzaam zijn, benevens de gediplomeerden 
voor opzichter. Tevens kunnen worden aangenomen belang
stellenden en jongere leden. 

Wij hopen op bovenstaaud bericht de volgende week terug 
te komen in verband met de ontworpen N . A . B. 

— Aan het verslag der Vergadering van de Vereeniging 
//Rembrandt" te Amsterdam ontleenen wij het volgende: 
In 189t werd een zelfportret van Adriaen Hanneman aan
gekocht, van wien in het Rijks-Museum nog geen schilderij 
aanwezig is, ook een portret van Cornelis Tromp door A. 
W., den zeeheld op jeugdigen leeftijd als Romeinsch veld
heer voorstellend. De Vereeniging was voorts de regeering 
behulpzaam in hel verkrijgen van de algemeen bewonderde 
Memliuc, nn in het Mauritshuis geplaatst, en waarvoor de 
Regeering f6000 aan de Vereeniging terugbetaalde; ook 
werd overgenomen de schilderij //Het witte paard", van 
Wouwerman, op de veiling „Messchert van Vollenhoven" 
aangekocht. 

Een verguld koperen gothisch kerkkroontje uit de kerk 
te Bokstel en een gouden snuifdoos, die werden aangekocht, 
werden eveneens door het Rijk overgenomen. Het verslag 
eindigde met de mededeeling dat door den heer D. Franken, 
te Vcsinet bij Parijs aan het Bestuur f 100.000 is ter hand 
gesteld, als eerste steen voor een afzonderlijk fonds, ten einde 
daaruit in bijzondere gevallen aankoopen te doen. 

Een woord van hulde voor onzen landgenoot in den vreemde, 
die op onbaatzuchtige wijze onze Vaderlandsche kunst zulk 
een warm hart toedraagt. 

— De invitatie-tentoonstelling van den „Haagschen Kunst
kring," in de zalen der Academie, zal 25 Juli worden ge
opend, des namiddags te 2 uren. Een aantal schilders en 
beeldhouwers van naam, ook uit het buitenland, zullen zijn 
vertegenwoordigd. 

DERDE J A A R G A N G N ° . 27. ZATERDAG (i J U E I 1895. 

R E D A C T I E VAN ARCHITECTURA ET A M K I T I A S 
W. K R O M H O U T C/.x., M . DE J O N G H , JOS. T H . J . CUIJPERS, 

H. E L L E N S cn W. V A N BOVEN. 
Bijdragen voor het blad tc adrcssccren aan dcnllecr M . DE J O N G H , 

Natsaukade 15 te Amsterdam cn alles, wat de Administratie van 
het Genootschap betreft, aan den Heer J . C. 1). Dl G A Z A R , l e Secre
taris, American-Hotel te Amsterdam. 

VOORWAARDEN VAN H E T LIDMAATSCHAP. 
Het orgaan niet 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 . — 
w kunstlievende leden 0 10.— 
,, buitenleden » 7.50 

MKDEDEEL1NGEN V A N HET GENOOTSCHAP. 

l n . Ter kennis van Heeren leden wordt gebracht, dat het 
plaatwerk „de Architect", aanvangende met den Oen jaargang, 
zal worden uitgegeven door den heer P. Gouda Quint, 
uitgever te Arnhem. 

2". Dc heer J . C. D. di Gazar heeft zijn ontslag geno
men als bestuurslid, wegens vertrek naar het buitenland. 

Als gewoon lid is voorloopig, volgens art. C der wet, 
aangenomen de heer Jac. Mijs, bouwkundige te Amsterdam. 

I". Als kunstlievend lid is toegetreden de beer H . van 
der Vijgh te Amsterdam. 

5°. In dit N°. van het blad is opgenomen het programma 
der prijsvragen 1895-1896. 

De Redactie van het blad verzoekt beleefd stukken, 
haar betreffende, toe te zenden uiterlijk Donderdags te ó 
uur namiddags aan het American-Hotel; stukken, na 5 uur 
ontvangen, kunnen eerst in een volgend N°. worden opge
nomen. 

Namens het Bestuur, 

De lste Secretaris, 

J . C. D. DI GAZAR. 

„ARCHITECTURA ET AMICITIA" . 
BuiTKNGllWONK EN 1021e VERGADERING 

VAN 3 J U L I 1895. 

De Voorzitter, de heer W. Kromhout Czn., opent de 
vertjiulering, waarna de notulen der vorige bijeenkomst wor-
den gelezen. 

Onder de mededeelingen bevond zich een schrijven van 
dankbetuiging der familie Moele Bergveld voor de belang
stelling van het Genootschap, ondervonden bij het overlijden 

van den heer G. Moele Bergveld, in leven oprichter en 
eerelid van het Genootschap. 

Voorts werd medegedeeld dat voorloopig al° gewoon lid 
is aangenomen de heer Jac. Mijs, terwijl als kunstlievend 
lid is toegetreden de heer H. van der Vijgh. De Voorzitter 
deelde, verder aan de vergadering mede, dat de heer J . C. D. 
di Gazar, de lste secretaris, zijn ontslag heeft aangevraagd 
als bestuurslid, wegens vertrek naar het buitenland; na 
eenige svmpathieke woorden tot den Secretaris gericht te 
hebben, maakte de heer Kromhout bekend, dat in de eerst
volgende vergadering een bestuurslid zal moeten worden 
gekozen en de functie voorloopig door een der bestuursleden 
zal worden waargenomen. 

Ecu schrijven, waarin de heeren J . van der Endt en Zoon, 
uitgevers van het blad, aandringen op uitbreiding van het 
ledental, werd voorts ter kennis der Vergadering gebracht. 

Na eenige besprekingen over het, kiezen der Juryleden 
voor de prijsvragen 1895-T896, werd besloten dit tot tie 
eerstvolgende Septembervergadering uit te stellen. 

Alsnu was aan de orde een voorstel van bet Bestuur om 
de uitgave van het plaatwerk „de Architect" over te dragen 
aan den beer P. Gouda Quint, uitgever te Arnhem, terwijl 
de redactie in handen van bet Genootschap blijft. 

De Secretaris stelt de vergadering in kennis met de ge
voerde correspondentie met den heer Gouda Quint, waarin 
genoemde heer voorstelde het plaatwerk uit te geven en 
daarvoor dc uitgave van het plaatwerk „de Bouwmeester" 
te staken. 

Na voorlezing van het concept-contract en verschillende 
besprekingen, waaraan deel werd genomen door de heeren 
Paul J . de Jongh, C. W. Nijhoff, 10. J . van Dijk, ,1. A. 
van der Sluijs Veer, AV. Kromhout Czn., .1. Koffieberg en 
.1. O D. di Gazar, werd het contract door de Vergadering 
goedgekeurd en besloten dat de heeren Paul .1. de Jongh 
en C. W. Nijhoff in vereeniging met het Bestuur deze zaak 
zullen regelen. 
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Eenige besprekingen der Excursie volgden hierop, waarna 
door den Voorzitter met toepasselijke woorden de bekro
ningen der prijsvragen 1891-95 aan de prijswinners werden 
uitgereikt. 

Door bemiddeling van den Voorzitter werd ter bezichti
ging gesteld het door het Rijk uit te geven plaatwerk van 
het Rijksmuseum te Amsterdam, waarna, niets meer aan de 
orde zijnde, de vergadering werd gesloten. 

P R IJ S V R A G E N . 

Door het Genootschap worden voor bet jaar 1895-1896 
de volgende prijsvragen uitgeschreven : 

1 e. Nationale Eereprijsvraag : 

A L G E M E E N BIBLIOTHEEKGEBOUW. 
Prijs ƒ 2 0 0 . — , Premie / 50.—. 

De deelneming aan deze prijsvraag staat open voor alle 
Nederlanders en Nederlanders in het buitenland woonachtig. 

Tijd van inlevering: de eerste Maandag van Maart 1S9G. 

2e. TWEE ARBEIDERSWONINGEN I N E E N BLOK. 
Prijs f 50.—, Premie f 25.—. 

De deelneming aan deze prijsvraag staat open voor alle 
leden van het Genootschap. 

Tijd van inlevering de eerste Maandag vau Maart 1896. 

3e. T I T E L B L A D VOOR HET P L A A T W E R K 
„DE ARCHITECT." 

Prijs ƒ 25.—. 
De deelneming aan deze prijsvraag staat open voor alle 

leden van het Genootschap. 
Tijd van inlevering Maandag 7 October 1895. 

A L G E M E E N E B E P A L I N G . 

De ontwerpen moeten uiterlijk te 12 uur op den middag 
van deu datum van inlevering voor de verschillende prijs
vragen hierboven genoemd, vrachtvrij ontvangen zijn aan 
het adres van den heer .1. C. D. di Gazar, le Secretaris 
van het Genootschap „Architectura et Amicitia", American-
Hotel te Amsterdam. 

Alle ontwerpen moeten vergezeld zijn van een verzegelden 
uaambrief, met vermelding van het motto, waaronder het 
project is ingezonden, tevens voorzien zijn van een ge
heim teeken, tegen opgave waarvan het ontwerp later aan 
den vervaardiger zal worden teruggegeven. Daarenboven inoet 
aan elke inzending een correspondentie-adres worden toege
voegd, om, zoo noodig, met den ontwerper in briefwisseling 
te kunnen treden. 

De naam van den ontwerper mag op de teekeningen niet 
voorkomen. Wanneer aan bovenstaande bepalingen niet wordt 
voldaan, zullen de ontwerpen niet voor eeue beoordeeling in 
aanmerking komen. 

Aan de Jury wordt het recht toegekend om, ingeval geen 
prijs en premie worden toegekend, de beschikbare gelden 
geheel of gedeeltelijk te verdeden tusschen die ontwerpen, 
welke volgens haar oordeel op eene dergelijke belooning 
kunnen aanspraak maken. 

De namen der Juryleden zullen binnenkort worden bekend 
gemaakt. 

P R O G R A M M A ' S . 

1. Ontwerp van een Algemeen Bibliotheekgebouw. 

Hel bouwterrein wordt verondersteld te zijn gelegen 
op een plein of in een park, in het centrum van eeu 
groote stad. 

Het gebouw moet bevatten: 

a. Ruime hoofdingang, vestibules en garderobes. 
b. Trappen, wasch- en toiletkamers. 
e. Kantoorlokalen voor den directeur en de administratie. 
d. Groote bibliotheek, tevens leeszaal. 
e. Daaraan grenzende studiezalen voor verschillende vakken, 

benevens kleine studeervertrekken. 
f. Prenten- eu penningzalen. 
g. Sous-terrain voor archief en verwarming. 
h. Boekenmagazijn. 
i. Lokaal voor het inbinden cn het restaureeren van 

boeken en platen. 
k. Groote zaal voor wetenschappelijke voordrachten en 

lezingen. 
/. Laboratorium voor natuur- en scheikundige proeven. 

m. Twee of drie onderwijslokalen. 
n. Ververschingslokaal met annexen. 
o. Woning voor den Concierge. 

p. Woning voor den kastelein. 
De distributie dezer lokalen wordt geheel aan den ontwer

per overgelaten. 

Verlangd worden : 

De verschillende platte gronden op de schaal van 1 a 200. 
Twee doorsneden op de schaal van 1 a, 200. 
Een der gevels op de schaal van 1 a 100. 
De overige gevels op de schaal van 1 a 200. 
Een detail van een der gevels en een detail van het 

interieur op de schaal van 1 a 20. 
De behandeling der teekeningen wordt vrijgelaten. 

2. Ontwerp van twee arbeiderswoningen in een blok, deel 

uitmakende van een arbeiderswijk. 

Elke woning moet minstens bevatten : 
a. Een keuken. 
b. Een zitkamer. 
c. Twee slaapkamers, (kunnen op zolder gelegen zijn.) 
d. Kleine kelder. 
e. Privaat (tonnenstelsel), niet direct toegankelijk uit een 

der vertrekken. 
f. Gelegenheid tot berging van klein vee, buiten of tegen 

het huis. 
De fundeering te leggen op 1.— M . beneden den beganen 

grond, (op staal). 
De zolders moeten beschoten zijn. 
De waterleiding (niet in de bouwsom begrepen) mag 

niet boven een afvoer uitmonden. 

Verlangd worden : 

De noodige platte gronden, doorsneden en gereis op de 
schaal van 1 ii 20, benevens volledig bestek, begrooting van 
kosten en toelichting. 

gr wordt verondersteld dat deze woningen gebouwd inoe
fen worden aan eeu buitenstraatweg. 

In de toelichting zal de inzender moeten aangeven, waar 
jjjj onderstelt deze woningen op te richten, rekening hou
dende met de plaatselijke toestanden aldaar. 

Bij de beoordeeling zal gelet worden op de uitvoerbaar
heid uit een technisch en finantiéel oogpuut. 

De behandeling der teekeningen wordt vrijgelaten. 

8. Ontwerp van een titelblad of omslag van het plaatwerk 

„De Architect." 

De ontwerper is geheel vrij in zijn compositie ; hij heeft 
zich alleen te houden aan het formaat van 32 3 cM. bij 43 
cM., doch kan zijn teekening in die verhouding vergrooten. 
Voorts staat vrij beide zijden te beteekenen. 

Er mogen niet meer dau drie vlakke kleuren op voorko
men, waarin de kleur van het papier begrepen is. 

De teekening moet geschikt zijn voor foto-lithografische 
reproductie. 

Er inoefen op voorkomen de woorden : 

„ D E A R C H I T E C T " 
ONDEI R l D A C T I I VAN HET 

Genootschap uArchitectura et Amicitia!' 

Het Bestuur van het Genootschap 

ii Architectura et Amicitia", 

W . KROMHOUT CZN. , Voorzitter. 

J . C. D. DI GAZAR, Iste Secretaris. 

EEN N A T I O N A L E V A K V E R E E N I G I N G V A N 
OPZICHTERS E N T E E K E N A A R S . 

Het denkbeeld van een Nederlandschen Architecten-Bond, 
met zooveel geestdrift door enkelen, met sympathie door velen 
en met ongeioovig schouderophalen door het gros der ach-
terafstaanden begroet, is niet voor dadelijke verwezenlijking 
vatbaar gebleken, door het struikelblok der eigenliefde en 
oer vermeende capaciteiten. 

De grondslag, waarop alles berustte, was het stichten van 
een Mond, waarin slechts mannen van studie en ervaring el
kander zouden ontmoeten, mogelijk gemaakt door een brevet 
van bekwaamheid, uitgereikt door een raad van oudereu, 
waann vertrouwen moest ondersteld worden. Het bleek spoedig 
dat uien slechts noode zich zou onderwerpen aan hetgeen 
njen een examen dacht, doch wat inderdaad meer zou 
zijn een overleggen van overtuigingsstukken, uit vrees voor 
net prijsgeven eener reeds verkregen bekendheid. 

Het wordl erkend, dat dit beginsel werkelijk veel gevaar 
opleverde voor enkelen, die tusscheu eeu bedenkelijke en een 
gegromlu reputatie voortvegeteeren, eu meer nog voor hen, 
*he slechts met vreeze het oogenblik verbeiddeu, waarop zij, 
~~ geene artistieke en constructieve overtuigiugsstukkeu 
pezitteude, — deze toch zouden moeten overleggen, om niet 
l n de publieke opinie te dalen en bekend te worden als 
"chiteeten, die de letters N . A . B. niet achter hun naam 
pochten voeren, en dus in strikten zin ook geen recht had-

°P den titel „architect." 
noch deze laatste oppositie zou van geen groote beteeke-

•»lgeweest zijn. 
Moeilijker ging het eene gezonde kern te vormen voor 

ene dergelijke vereeuiging. 
S i ,r aanvankelijk deze kern slechts uit een zes- of tien

tal der besten uit ons land bedoeld was, bleek nl spoedig 
de groote neiging om een kern te vormen van een dertig-
a veertigtal mannen van erkende reputatie. 

Aan dit zes- of tiental zoude het overgelaten moeten zijn, 
voortdurend dit getal uittebreiden, steeds het ware belang 
der Bouwkunst voor oogen houdend. 

Een dertig- ïi veertigtal echter zoude reeds onmiddellijk 
weinig vertrouwen bij de jongeren inboezemen, en niet 
onmogelijk zou het zijn, dat enkele jongeren, trotsch op 
hun streven en werken, zouden weigeren zich aan de bepa
lingen van de N . A . B . te onderwerpen, verlangende naar 
duidelijker brieven van adeldom, naar ridderslag van ridder-
handen. 

Doch ook bij een zestal der besten zouden de denkbeel
den zóó uiteenloopend zijn, en de opvattingen zoo scherp tegen
stellend, dat eene samenwerking eu een grondig onderzoek der 
overtuigingsstukken van eventueele candidal en niet veel 
resultaten zouden opleveren. 

Niettemin blijft de behoefte aan een Bond bestaan. Doch 
niet van boven naar beneden zal de Bond tot stand komen, 
maar omgekeerd. 

Het ontstaan van eene nationale vakvereeniging van opzich
ters en teekenaars zou reeds als een stap nader in die rich
ting kunnen beschouwd worden. 

Waar teekenaars en opzichters zich vereenigen (eu wel
licht aanvankelijk slechts eeu stoffelijk doel beoogen) kan 
door eene combinatie met andere vereenigingen wel iets 
ontstaan, waardoor een verdeeling in rangen werd in het 
leven geroepen, in dezen zin, dat er teekenaars zijn, teeke
naar-opzichters, en teekenaar-opzichters met rang van architect. 

Waar bestaande toestanden en verhoudingen moeilijk te 
veranderen zijn, en het met één greep tot stand brengen 
van een Nederlandschen Architecten-Bond onmiddellijk een 
Vereeniging van onafhankelijken en geweigerdeu zou doen 
ontstaan, met wellicht hooger en zuiverder devies, kan toch 
nog iets goeds geboren worden uit een geleidelijke promotie. 
Een vereeniging van teekenaars en opzichters, die tevens 
scherp let op toetredenden, kan reeds door dit feit alleen een 
aanvraagbureau worden voor hen, die de hulp van een dege-
lijken opzichter of teekenaar begeeren. Een daaruit groeiende 
afdeeling van teekenaar-opzichters met rang van architect 
— gegeven door ervaren en algemeen geachteu uit het ar
chitecten-corps, — kan na verloop van jaren dezelfde diensleu 
bewijzen, die met de voorgenomen oprichting van den N . 
A. B. werden beoogd. 

IETS OVER ONS T E E K E N O N D E R WIJS. 

't Verslag doorlezend van het onlangs gehouden vakcon
gres intresseerden mij zeer de conclusien, aangenomen op 
vraag 4b cn welke als volgt luiden : 2o. Het teekenonder-
wijs op de ambachtsscholen — cursus voor elementair vak
onderwijs — moet uitsluitend geregeld worden naar de 
behoeften der gewone handwerkslieden; 't moet daarom tot 
het noodzakelijkste beperkt blijven en iu strekking en uit
voering eenvoudig maar degelijk ziju ; 

3o. Voortgezet vakteekenen, décoratief en kunst-industrieel 
teekenen moeten op een cursus voor voortgezet vakonder
wijs worden onderwezen. 

Ziedaar uitgesproken wenschen, die bij mogelijke vervul
ling een gansche omwenteling zouden teweegbrengen in 
onze ambachten. 

Steeds is 't mij onduidelijk waarom altijd weer, ook in 
deze conclusien merkbaar, vak- en kunstindustrie uit elkaar 
worden geplozen. 

Vak-Kunst, deze samenvoeging is toch zeker ook voor 
't ambachtsonderwijs 't ideaal, waarnaar alle streven moet 
gericht zijn. leder voorwerp, hoe eenvoudig en bescheiden 
van omvang eu materiaal, kau kunst ziju ; de werkman-
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vervaardiger is zich dan volkomen bewust geweest vormen-
verhoudingen, profileeringen en versieringen te hebben 
gemaakt, welke uitsluitend voor bedoeld voorwerp passen 
en 't doel en de bestemming ervan verduidelijken. Moeilijk 
zijn de grenzen te bepalen waar 't ambacht eindigt en de 
Kunst-Industrie begint. Men kan toch hiermede niet 
bestempelen de voorwerpen, waaraan meerdere hamerslagen, 
bijtelsteken of kwaststreken zijn ten koste gelegd. Deze 
idee omtrent vak en kunst heeft schijnbaar onze beste 
mannen van 't vakcongres nog gansch en al beheerscht, 
anders ware zeker niet dc tweede conclusie op dergelijke 
wijze bij de eerste gevoegd. 

Zal het teekenonderwijs op de ambachtsschool ingericht 
zijn naar de behoeften van den handwerksman en in strekking 
en uitvoering eenvoudig degelijk zijn, dan zal bij hen niet 
alleen oog cn band moeten geoefend worden, maar vooral 
't gevoel voor schoone verhouding, vormen, profiteering en 
eenvoudige versiering. 

Het teekenonderwijs, zooals dit thans nog op vele inrich
tingen van ambachtsonderwijs wordt gegeven, kan naar mijn 
bescheiden meening weinig bijdragen tot bet bereiken van 
het door mij genoemde. Als resultaat van dit driejarig on
derwijs ziet men van de schilders stillevens? Pleisterkoppen ? 
Van de smeden, meubelmakers en timmerlieden rosetten en 
andere afgietsels. Van een welbegrepen samengaan met het 
vak slechts weinige sporen. Gelukkig zijn er ook reeds zeer 
bemoedigende uitzonderingen, zooals tc Amsterdam en elders. 

En zal nu het teekenonderwijs zijne gewichtige roeping bij 
het ambacht vervullen dan zal gedeeltelijk moeten worden 
gebroken niet de sleur, welke gekomen is nadat door den 
arbeid van nog zeer gewichtige mannen groote veranderin
gen waren tot stand gekomen in ons teekenonderwijs. 

Een groote stap was het, te komen van 't copieeren naar 
landschappen en koppen tot teekenen naar de natuur. Die 
afstand is door genoemden arbeid ingekort; men kan thans 
op jongen leeftijd 't resultaat hebben van een voorwerp naar 
de natuur te kunnen teeketien zooals een stilleven, orna
ment enz , maar of het ambacht daarbij veel zal gewonnen 
hebben, of 't begrip en gevoel voor eenvoudige versiering 
en schoone verhouding hieruit zullen voortkomen valt te 
betwijfelen. Veel hiervan geldt ook voor die inrichtingen van 
onderwijs, waar veelal de toekomstige afnemer ter schole 
gaat en waar evenmin de zin voor waarlijk goede vakkunst 
wordt ingeprent. 

'.v Huge. C. 
(Wordt vervolgd.) 

OUDE K U N S T I N K A M B O D J A . 

door J . THOMSON. 

Vertaald uit „The Art. Journal" door W. VAN BOVBN. 

(Vervolg en slot van Blz. 108.^ 

Deze overwelving was, naar ik meen, oorspronkelijk ver
borgen door een rijk gebeeldhouwde houten zoldering. Ik 
ontdekte een gedeelte van een dergelijke zoldering op een 
donkere plaats in een hooger gedeelte van den tempel. 
Buiten deze galerij is een tweede met een rij kolommen, 
ieder eeu moerbint dragende, hetwelk in de binnenpijlers 
onder de kapiteelen is ingelascht. 

Zeker zijn in den geheelen tempel het meest aantrekkelijk 
de basreliëfs, gevonden in acht vertrekken, een aan iedere 
zijde der hoofdingangen. Ieder tafereel is ongeveer 300 voet 
lang eu zes en een halve voet hoog. In deze zijn aangege
ven 20.000 menschelijke figuren, dieren en mythologische 
voorstellingen. 

Als kunstwerk steken deze basreliëfs gunstig af bij de 

Assirische van dezelfde soort. Een der merkwaardigsten stelt 
een oorlogstafereel voor. De figuren der krijgslieden, hun 
wagens, olifanten, costumes en wapens zijn onderling gelijk, 
zoodat het inoeielijk is ze van elkander te onderscheiden. 
Het geheele onderwerp is inderdaad een zuivere grafische 
voorstelling van een veldslag. De naderende zegewagen en 
zijne wielen eischen bijzondere attentie, een meesterlijke 
kennis van constructie wordt hierin ten toon gespreid lien 
wiel, dat tot voorbeeld zou kunnen dienen om een hoogere 
graad van kracht en lichtheid voor te stellen voor den 
ontwikkeldsten handwerksman. Om het ruw geweld des 
oorlogs te kunnen wederstaan moet het geheel of gedeeltelijk 
van metaal vervaardigd zijn geweest. 

=sïiv" -iV#f s: r. 

Voortgaande naar het volgende kruisvormige terras langs 
een breede gebeeldhouwde trap, vinden we vier waterbak
ken, ieder omringd door een persityle van kolommen en 
in iederen hoek een trap, waarlangs de hoogere terrassen 
wordeu bereikt. 

Ik was verheerlijkt door de koele schaduw, voortgebracht 
door trapportalen en colonnades. Zij zijn ontworpen, als om 
licht en lucht toe te laten en warmte uit te sluiten. Fer
guson zegt in zijn „History of Architecture", dat de oude 
Kambodjezen dit vraagstuk voor de tropen oplosten, wat 
jarenlang voor Indië een raadsel was, licht en lucht toe te 
laten en warmte uit te sluiten. Een boventerras, inet trappen 
en colonnades omgeven, draagt vier verbazende torens, een 
op iedcren bock cn een groote middentoren boven alles do-
mineerende. 

Het is onmogelijk in een korte beschrijving als deze meer 
te geven dan een globaal overzicht van de, laatste en edelste 
pogingen van de oude Kambodjeesche bouwmeesters, wier 
werken verkondigen de grootheid, den rijkdom en de bronnen 
van een hoogontwikkeld ras, dat is verdwenen, niets na
latende dan eenige verspreide opschriften in hunne tempels 
en paleizen. Het bestaan der monumenten was bekend vóór 
ik het land bezocht, maar geen afbeeldingen waren geno
men voor mijn aankomst, geen opmetingen gedaan, en ik 
twijfel er niet aan, dat het plan, hierin voorkomende, het 
eerste is dat hiervan werd uitgegeven. 

DERDE J A A R G A N G N°. 28. ZATERDAG 13 J U L I 1895. 

REDACTIE VAN ARCHITECTURA ET AMICITIA : 
W. K R O M H O U T Cat., M. 1)B J O N G H , JOS. T H . J . CUIJPERS, 

II. E L L E N S cn W. VAN BOVEN. 
Bijdragen voor het blad te adrcssccren aan den lieer M. DI J O N G H , 

yassaukade 13 tc Amsterdam en alles, wat de Administratie van 
het Genootschap betreft, aan den lsten Secretaris, American Hotel 
te Amsterdam. 

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

zonden, aau alle leden vau het Genootschap. Dc jaarlijksche contributie 
voor tel lidmaatschap bedraagt : 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 1 2 . — 
kunstlievende leden „ 1 0 . — 
buitenleden „ 7 .50 

MKDEDEEL1NGEN VAN HET GENOOTSCHAP. 
lo. Het lste Secretariaat zal tijdelijk worden waargenomen 

door den Penningmeester, den heer J . A. van der Sluijs Veer. 
Alles wat de Gcnootschaps administratie betreft te zenden 
aan zijn adres, American-Hólel, Leidscheplein, Amsterdam. 

2o. Op de leestafel in het Genootschapslokaal liggen 
eenige exemplaren van het programma voor de stedelijke ten
toonstelling van kunstwerken van levende meesters in 1895 
te Amsterdam, voor belanghebbenden ter inzage. 

So. In zake de prijsvraag: Titelblad voor het plaatwerk 
,/ile Architect", moeten daarop alleen voorkomen de woorden: 

,/De Architect", onder redactie van het Genootschap 
»Architectura et Amicitia". 

Namens het Bestuur, 
De \xte Secretaris a. i, 

J . A V A N DER SLUIJS VEER. 

DE EXCURSIE N A A R HET GOOI. 
De afwezigen hebben veel gemist 11. Zondag — we hebben genoten van 

n heerlijk watertochtje 's morgens, van 'n heerlijk zijn- in de mooie natuur 
van het Gooi op deu dag, van 'n verrukkelijk waterloehlje weer des avonds ; 
we hebben van dat alles genoten, en van nog viel meer — van jovialiteit, 
WH prettig samcuziju in aangename stemming; dat alles hebben de afwezigen 
i'inisi — zo hadden werkelijk ongelijk. 

H'n beseheiden aantal leden van het Genootschap inet nog eenige introducés 
*areu bijeengekomen aan den steiger voor de afvaart bestemd, tegenover 
iel Centrtal-Station. De laatst aangekomene had natuurlijk de meeste haast 
e a kwum per fiets (ik noem die fiets, omdat die ons later goede diensten 
nweee) en de booi stak, met het gebruikelijke stampen cn zuchten, van wal. 

Weldra de stad en de sluiten achter ons en vóór ous de mooie zee, 
2 u " stil, zóó effen, zóó heerlijk schoon, en dat schoon beschenen dom* do 
jonge kleurige morgenzon, hare stralen weldadig uitstortend over dc zee. die, 
m -'rijil nut alle regelen der perspectief, zich wit oploste in de lucht, 
"ftudoor de horizon verdwenen was en de zcilbooten in het verschiet en 
ket sterkt; fort Pampus dichtbij zich zeer onwaar voordeden met den schijn 

men alsof zij in dc lucht hingen. Uit fort, liggend daar als ccn 

geweldige, geli'-imzinuige reus in ruste, die 
vuur te braken naar alle zijden, werd gc 
bekeken, altijd op behoorlijken afstand. 

aan te 

* Alwaar <h- Vecht haar 
„In 7 Pampus overgiet, 

en staande daar als een stuk historie, dat 
een roemrijk verleden weer in herinnering 
geschiedenis van het Muidcrslot rinde hier t 

bij de minste stoornis gereed is 
heel omvaren en van alle zijden 

Heerlijk rustig was 't 
op de zee, men zou er den 
geheelen dag kunnen blijven 
om te genieten van de 
volmaakte vrijheid en eene 
ruime inhaling van onbe-
zw.-nigenle luehl. Maar er 
was ecu excnrsie-prograin, 
we moesten M uiden binnen-
loopen; dit gebeurde dan 
nok tc ongeveer half twaalf. 
De boottocht /<>u vervolgd 
worden door de gewone 
vaart tot Naarden, edoch... 
liet kon niet — er werd 
iets gemompeld van diep
gang en het bleek dat de 
boot ie diep of het wa'cr 
li i TH11< |t was, ile kapitein 

vau ons jacht stond op i'n 
>tuk en besloot geen vin 
meer t«- vermeien, hei kon 
niet. 

Dat «as nu 'n kleine 
teleurstelling, die echter 
onmiddellijk, werd wegge
vaagd door (profiteerend van 
de gelegenheid) het brengen 
van een bezoek aau hel alol 
van Muiden, gelegen 

zilvrrii stroom 

ous zooveel te denken geeft 
brengt. Ken kort overziebt * 1 *• 

•ene plaats. 

Vv» f f 
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ifB^fc-l-oi^ 

Vin oudsher stond aan den mond (of nmuide") van dc Vecht een wacht" 
of tolhuis, om dc gestelde tollen te ontvangen van alle schepen, welke de 
Vecht binnenvoeren. 

In de dertiende eeuw 
kwam het tolhuis ie 
Muiden in 't bezit van 
de heeren van Amstel, 
die het ter leen hielden 
van den bisschop vnn 
Utrecht, van welk recht 
Gijsbrecht evenwel later 
gedwongen werd afstand 
te doen aan Graaf Kloris. 
Reeds lang had de graaf 
ingezien, van welk ge
wicht het bezit was van 
het tolhuis tc Mniden. 
Niet alleen leverde het 
heffen der tolgelden van 
de schepen aanzienlijke 
inkomsten op, maar 
meester zijnde van den 
mond der Vecht, was 
men het van de geheele 
rivier, en kon men de 
vaart van en op Utrecht 
naar willekeur open
laten of sluiten Ten 
einde een meer zekeren 
waarborg voor het bezit 
dier belangrijke stelling 
te verkrijgen, liet Floris 
het oude tolgehouw door 
een sterk kasteel vervan
gen, 't welk tevens kon 
dienen om het daarne
vens gelegen vlek tegen 
een aanval van de zee
zijde te dekken, eu om 
de Stichtsehen tc beteu
gelen . 

Dc stichting van dat kasteel was omtrent den jare 1290 voltooid, maar 
weinig voorzag dc stichter hoe reeds zes jaren daarna dat slot hemzelve 
tot kerker en tot laatste verblijfplaats strekken zou, zoouls overbekend en op 
allerlei maniereu bezongen is, werd graaf Floris het slachtoffer eener samen
zwering, welke voor hem erg noodlottig afliep: 

Daar ligt, te snood verraden, 
De Graaf in 't bloed tc baden, 
Te sterven in een poel . . . . 
Dat lichaam, wreed geschonden 
Verscheurd zelfs door de honden. 
Die lekken 't bloed, gevloeid 
Uit twee-en-twintig wonden. 

Nog vertoont men op het slot, in den Z. W. toren, de kamer, waar volgens 
de overlevering de graaf zou opgesloten zijn geweest. 

Dirk van llnerlem werd nn aangesteld om het slot in naam van graaf Jan 
te bewaren. Dirk mocht evenwel het bevel over den sleutel van de Vecht 
niet rustig voeren, op het einde der 13c eeuw werd het slot aangevallenen 
na eene heldhaftige verdediging (er hieven 5 man van de bezetting over. hoe sterk 
deze was, meldt de historie niet) ingenomen door Willem Berlhold. bisschop 
van Utrecht, zoodat het wederom met het vlek Muiden aan de kerk van 
Utrecht werd onderworpen. 

Het schijnt evenwel dat er niet veel rust in de lucht was boven de plek 
Waar Vecht en IJ vereenen, 

want achtereenvolgens werd het slot door belanghebbenden aangevallen, ver
dedigd, overgegeven en weer aangevallen en was hel meermalen algeheele 
verwoesting nabij. Het einde van eiken aanval was dan ook de verwisseling 
van slotheer, welke wisselingen echter, als te droge kost, nu niet zullen worden 
voorgezet, belangstellenden kunnen het geheele verloop van dit onstuimig 
,iva et vient" uitvoerig vinden in het werk Merkn-atrdif/c kasteden fff 
Nederland door ran Lennep en Hofdijk 

Geen tijdperk in de geschiedenis van hei slot is zoo vermaard. als dat 
waarin 1\ 0. Hooft, op voordracht der Staten van Holland, door Prins Mau-
rits benoemd werd tot Baljuw van Naarden en Goyland, Drost van .Muijdeit, 
Slotvoogd en kastelein van liet Huis te Muvden, CDS enz., (*) in welke 
verschillende hoedanigheden Hooft beêedigd werd; nDat ieh dat Cast eel van 
Jtuyden tof eer inde dienste van Zijnen Exc.ie etide des heeren Staten 
s teuts van Hotiant voorst. oetrouwHt sol bewaren/1 

De nieuw benoemde slotvoogd gaf' nl dadelijk, bij de aanvaarding van zijne 
bediening, bewijs van zijne belangeloosheid, of wil men, van zijn gorden smaak. 
Tot dusverre waren de menigvuldige vertrekken van het slot met denoodige 
meubelen en ander huisraad van wege de grafelijkheid voorzien geworden. 
Hooft wilde zieh evenwel niet behelpen mei een versleten en karig ingerich-
l n inboedol, deed afstand van de gunst en schafte zieh op eigen kosten zijn 
huisraad aan. Da meubelen waren nu vernieuwd, maar het slot-sell1 verkeerde 
iu deerlijk vervallen toestand, en een hevige storm, die ten jare 1G12 
woedde, richtte loodanigfl sohade aan, dat dadelijk herstel onvermijdelijk 
werd. 't welk dan ook onder toesieht van Hooft werd uitgevoerd 

Nauwelijks was een jaar vcrloopen of de jeugdige slotheer ging den wen op 

(*) 28 .Mei 1009. 

welke door het menschdom 
van de vroegste lijden al' is 
gevolgd, en leidde op het 
slot een aardig bruid;,, 
binnen, de beminnelijke 
Kristina van Erp. 

Ofschoon Hooft den win-
tertijd meestal doorbrnclit 
in zijn huis aan de Kei. 
zersgrachl te Amsterdam, 
was echter het slot voort
durend zijn geilet kou,,| 
verblijf, liet was van het 
oogenblik dat hij er ziju 
intrek nam. een welkom 
toevluchtsoord geworden 
voor lieden, die smaak a:in 
kennis en kunst paarden. 
Zoo vercenigdc hij op het 
slot mannen als Vondel. 
Huijgheus, Kenel, Hugo de 
Groot, Swelingh, Samuel 
Coster en zoovele anderen, 
waarbij ook de Tesselscha-
de s, welke naam vooral 
onafscheidelijk verbondeu 
is aan die vau 't buis te 
Muideu. 

Twintig jaren lang 
had Hooft eene vol
maakte rust op het 
slot genoten, toen hij op 
eenmaal op onge
wone wijze uit zijn ge
nomen toestand werd 
opgeschrikt. 

Graaf Hendrik van 
den liergb, veldmaar
schalk van het Spaan-
sche leger, had eeu 

\^ \ I / ^^ ï̂r" i inval gedaan in de 
"s^-^t I / / / Veluwe en den krijg 

alzoo wederom in het 
hart des lands gebracht, 
waardoor het noodig 
was eenige steden te 
bezetten, liet vendel 
van kapitein Hart werd 
met zes stukken geschut 
naar .Muiden gezonden. 
Gelukkig evenwel dwong 
de verrassing van Wezel 
door van Dieden den 

vijand zijn legermacht tirug te trekken, en het gevaar was afgewend. Daar 
nu bleek boe noodzakelijk de versterking der plaats was, werd een ontwerp 
daartoe door den drossaarl ingezonden, in de vergadering van Holland werd 
er over geraadpleegd cn kaarten van de ontworpen versterking gemaakt, 
doch hoe sterk ook Amsterdam op dit stuk aanhield, de zaak had voor 't 
oogenblik geen gevolg. (*) 

Ofschoon het plan tot versterking niet doorging, tot nieuwe verbetering 
van het slot zelf werd toch overgegaan. Hooft nam het toezicht vnn dit werk 
op zich, en maakte van die gelegenheid gebruik tot het doen bouwen vau 
een voorvertrek iu dc nabijheid der groote zaal. wDcze commoditeit e» 
sieraadt," zegt Hooft, „hadt itt huis der Oraajlijkhridt tut norh toe ont
broken" Behalve deze inwendige veranderingen was men toen bedacht geweest, 
den omtrek van het huis zooveel mogelijk te verfraaien. De aarden wal 
rond het slot werd met hoornen beplant, aan dc zeezijde was het slot door 
hoog geboomte cn aan dc andere zijde met bloera— en moestuin en boomgaard 

omringd. Nog acht jaren mocht Hooft 
op Mniden ile rijkste genoegens sma
ken, hij stierf op den 21cn Mei 1617-

Nu komt weer een periode van 
onbelangrijkheid wat betreft dc functio
narissen, achtereenvolgen» weiden als 
slotheer aangesteld in 1649 Gerard 
Bleker, in 1606 Nikolnas van Vloos-
wijek. in 1673 Mnrlinus 1'onteijn (of 
Fontaine) in 1691 Hendrik Hooft, 
in 1707 Jcronimus Vclters, in 1720 
Pietcr dc lluijberl, in 17-tO Jan Bic-
ker, in 1750 Hert rand Albrecbt cn.in 
1772 Dirk de Boctselnar. Het was na 
diens overlijden in 178-t, dat opnieuw 
belangrijke herstelling n gedaan werden 
aan het slot, inzonderheid aan den Z.W. 
toren, terwijl de spits cn de boveninuur 
van den Zuidertoren werden weggeno
men. Na dc Boelselaar kwamen nog 
Nikolaas Wnrin en Gerrit Oorver Hooft. 

De omwenteling kwam en niemand, 

(•) Men schreef toen 1629. 

,• ;„ 't bezit was van eenige betrekking, bleef die langer bcklecdcn; bij besluit 
dc „proviïioneele reprezentantcn" van Holland werd in 1795 Wiseliu» 

'"nzesteld. die evenwel weer spoedig door voornoemde „reprezentanten" van 
Sn functie werd outheven. 

Het =lo' hield, van dit tijdstip af, op tot verblijf tc strekken van een 
. kastelein, en werd öf niet, öf tot andere doeleinden gebruikt, b.v. 

tt kazerne voor de soldaten der republiek, tot magazijn van ammunitie, enz. 
In 1813 ontruimd, werd het echter na dc omwenteling tot verblijf voor de 
Hollandsche troepen gebruikt. 

Tot di' '»nt»tc doeleinde bleef het tot in 1823 gebezigd, toen het bleek 
Jat dc zware last, die er geborgen wa» geweest, een zoodanige verzakking 
bad veroorzaakt, dat men voor instorting vreesde. Het werd nu geheel ont
ruimd en giug in 't volgende jaar aan de domeinen over. M«ar nu van 
Rijkswege onbruikbaar verklaard, scheen ook het lot beslist. In den jare 
1825 werd in de Amsterdamsche Courant aangekondigd: „De ontvanger 
iet domeinen te Weesp zal, onder nadere hooge approbatie van Z. M . den 
Koning, op Znturdng den lOen Julij 1825, des vooriniddags ten elf ure, op 
het Raadhui» der stad Mniden, ten overstaan van den heer Burgemeester in 
het onenbaar voor afbraak verkoopen : ,, „Het slot van Muiden. De voor
waarden zullen, enz. enz." 

Onmiddellijk wendden zich een aantal der aanzienlijkste ingezetenen van 
Amsterdam, Muiden, Weesp en Naarden met een verzoekschrift tot den koning, 
hem smeekende zijne goedkeuring niet tc vcrleenen cn het slot te sparen. 

Zoo offert gc aan geen vuig gewin, 
De glorie op der Muidertin. 

Men had succes; op hoog bevel werd bekend gemaakt dut dc verkoop 
geen voorlgnng zou hebben. Aan het slot werd na dien tijd evenwel geen 

blijvende bestemming verzekerd, en kon 
van regeeringswege niet anders gedaan 
worden om het, zooveel en zoolang 
mogelijk in den tegenwoordigen staat 
te houden. Sedert eenige jaren is men 
evenwel bezig belangrijke herstellingen 
aan het slot te doen. 

Tot zoover deze lange lijn over de 
geschiedenis van het slot. 

Het slot pronkt met vier sterke to
rens ; een brug en sterke poort ver
schaften den toehtgenooten den toegang 
tot een ruim binnenplein. Achtereen
volgens werd bezichtigd de groolc zaal, 

welke in den geest van Hooft's tijdperk op cene onsierlijke wijze oud-Hol-
lsndsch is gemaakt; eene tweede zaal, dc gyzelkamcr, met typische zoldering 
en een schouw (beschilderd met Hooft's spreuk .omnibus idem") uit den 
stichtingstijd herkomstig; in deze zual is een houten trup gemaakt, welke 
wel is waar zeer geriefelijk is, maar als restauratie-deel alles behalve bijdraagt 
tot het verkrijgen van een harmonisch geheel. 

Nog werden bezichtigd de zoogenaamde gevangenis van Floris, welke men 
langs een wenteltrap in den westertoren bereikt, en ook zagen we een 
kamer, waarin de pijnbank stond en meer akelige dingen. Zooal» bekend, is 
men bezig het slot te rcslaureeren en wordt met uog meer restauratie gedreigd; 
de verschillende herstellingen evenwel, welke reed» gedaan zijn, geven aan 
bet geheel een te modern tintje, dat veel afbreuk doet aan het eerbiedwaardig 
oud, dal aan de niet-gerestnureerde deelen van het slot zulk een bijzonder 
poëtisch cachet geeft. 

Wc hadden het ge
noegen te wordt n voor
gesteld aan den tegen
woordigen slotvoogd, den 
heer L . Tuunay, een 
symphatiek, gezellig eu 
onderhoudend man, die 
on» op geestige wijze veel 
wetenswaardigs wist te 
vertellen vau dc geschic-
dcuis vnn het oude, maar 
vooral die van het nieuwe 
slot. Jummer genoeg ont 
brak ons de tijd om lan
ger van zijn aangenaam 
gezelschap te proiitecren. 

Intusschen had onze 
voorzitter Kromhout met 
zijne bekende handig
heid een serie schetsen 
genaakt, welke nu een 
aardige illustratie uit— 
maken van dit verslag. 

Na dit verblijf in dc 

"d kwamen we weer tot ons zeiven, zoodra dc poorten achter ons waren 

Cv 

dicht geslagen. Daar moest raad geschaft worden om dc ry'tuigen, welke 
volgens vooraf gedane afspraak te Bussum «achtten, naar Muiden le krijgen ; 
na cene levendige discussie bracht onze fietser en medelid Hoffmann de zaak 
tot een goed einde door zijn luchtband-ros te bestijgen en in vliegende vaart 
den weg op te spnrten naar Bussum om de rijtuigen te halen ; hulde aan fietser 
en fiets! Na betrekkelijk korten tijd kwamen we de vierwielers op den weg 
van Naarden, welken we waren opgewandeld, tegen, en werden deze door ons 
in beslag genomen en rolden zy on» voort in de richting van Bussum. 

Bussum was in rep en roer en feestdos vanwege het concours voor fan
fare-gezelschappen, enkele wedstrijdnummers werden door ons genoten, ook 
het gezicht van dc harsch-scrieusc koppen der juryleden op 'n stcllaadje met 
vlaggendoek, ook dc feestvreugde en zaligheid der overwinnaars van het koper. 
Niet lang echter mochten wc in deze fanfare-atmosfeer vertoeven, daar 
inmiddels de rijtuigen voor den rijtoer gereed stonden. De voorschreven rit 
over Laren, Ecmncs, Baarn naar Hilversum kon, wegens ons lang verbly'f 
te Muiden, niet worden uitgevoerd, we zouden te laat aankomen voor het 
diner cn tengevolge daarvan veel te laat thuis, misschien laat (of vroeg) genoeg 
om de zon te zien opgaan. Dat mocht niet. 

Dc rit ging nu van Bussum naar 
Laren, naar Blaricum en terug naar 
Hilversum. Ingestapt en vooruit! — 

Nu vind ik ' l geen bijzonder genot 
op 'n heerlijk warmen zomerdag, op 
warme kussens zittend, tusschen vier 
wielen hangend, langs stoffige struat-

f fv « p a wegen, langs het zelfkantje van het 

Y \ ] | I natuurschoon, te rijden ; langs bestoven, 
als beschimmeld, groen; langs akelig 
uitgerekte rails van 'n stoomtram. Iang9 
telegraafpalen cn langs boomen, waarop 
banale witstrepen van eigendomsrecht, 
langs zooveel iiinderlijke afleiding van 
het werkelijk mooi eener zomernatuur. 

I» 't niet veel verrukkelijker te dwalen 
in de opwekkende rust der natuur, 

^ over den pittoresk onregclmatigeu 

vQlUt _ rh{/Pii r grond, door bosch en veld, waar men zich 
vrij voelt en opgewekt, vergetend voor 

een oogenblik eene stad, die achter ons ligt, vergetend alle kleinigheden en ver
veling, en grieven, en grietjes en persoontjes, om geheel los te wezen van dat 
alles en het balsem-zoet der lucht verkwikkend in te halen ; in die natuur, waar 
wij stervelingen stilstaan in stomme bewondering voor het verhevene, dat toton» 
spreekt cn ons bezielt en ons goed doet zy'n . . . . welk eene omgeving voor ket 
oplossen van allerlei hangende kwesties, voor het maken van bepalingen cn 
wetten.— wat zou dat alles anders worden en met hoeveel mildheid zou dat 
behandeld en met hoeveel gunstiger gevolgen bekroond worden — en dc 
zittingen der kamer» in de opwekking en verkwikking brengende natuur 
van Gelderland — cu de raadszittingen in de cenvoudig-inooie omgeving 
van het Gooi — en alle groote internationale geschillen op het schoonste 
plateau der Alpen of Pyreneeën cn congressen . . . . maar wij zaten in de 
rijtuigen en hadden 'n gezelligcn rit. 

Om ongeveer zes uur was Hilversum bereikt en stapten we af voor het 
aardig gelegen hotel „Hof van Holland." Der traditie getrouw en tevens om 
'n aardig souvenir van den tocht te hebben, werd nu onmiddellijk de drie
poot der fotografie opgesteld en het gezelschap door middel der droge plaat 
aan de vergetelheid ontrukt. Toen werd het noodig den inwendigen mensch 
versterking en lnnfnis toe te dienen, waarauu dan ook onmiddellijk werd 
gevolg gegeven ; alle eer werd aan de tafel bewezen en deze verdiende het 
dan ook ten volle : het menu werd tot aller voldoening geregeld afgewerkt. 

Of er getoost werd r 

Ju, nogal, men was daarmee niet karig i 'u speech op 't Genootschap, op 
het bestuur, op dc redactie, op den voorzitter, op den penningmeester, aun 
wiens /«nemende hoedanigheden in 't bijzonder hulde gebracht werd, het 
slot vun het diner wa» 'n ware ovatie aan onzen secretaris di Gazur, die ons 
de volgende maand gaat verlaten, alle goeds werd hem daar iu 't verre 
Afrika toegewenscht, hy werd in aller herinnering aanbevolen, hem werd 
een hartelijk „tot weerziens" donderend toegeroepen, als ecu man werd op
gestaan cn geklonken en toegejuicht cu hem een hartelijk „hij leve" toegc-
jubcld. Dut was 'n prettig, amicaal slot van het maaien ecu opwekkend desseri. 

Na het gebruik der koflie 
kwamen de rijtuigen voor, 
die ons weer naar Muiden 
moesten terugbrengen. Bij 
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avond gaat het rijden in een wagen beter dan over dag, vooral als aan bet 
diner de noodige zorg gewijd is. Dat avondrijtoertje was één verrukking. 

De zon was glansrijk ondergegaan, nalatend een vaagsehemerend visioen 
van iueensineltend goud en rood en blauw, en langzamerhand hadden ook 
die kleuren zich opgelost iu deu helderen avondhemel, eenc wonderlijke 
kalmte was over het omliggend landschap gevaren, eene kalmte vol geheimen 
die langs den weg voer en zich verloor iu de rustige wereld van weelderig 
geboomte, dat alles stemmend lol mijmeren en Btrak-turen, onbestemd ver, 
zeer vi-r in de geheimzinnige stilte. 

Muiden werd bereikt en daarmede dc boot. die onmiddellijk na inscheping 

afvoer. 
Wal was dal watertochtje heerlijk ; dc maan blonk wonderschoon aan den 

hemel, verzilverend het water daaronder ; we voeren in die treffende slille 
van deu praehligen zomeravond mei aan de eene zijde hel avondlandschap 
ncerrusicnd onder het mooi-bleeke maanlicht, aan de andere zijde de uitge
strekte zee, die als hel ware uil die slille geboren werd. Daarnaar werd 
gekeken, getuurd aau boord. Daar werden ook talenten ten bcslc gegeven in 
den vorm van muzikale voordrachten-, daar werd ook weer getoost eu geklonken. 

Maar al te spoedig, hoewel reeds één uur na middernacht, lagen we voor 
Amsterdam en was daarmee deze genotvolle tocht weer achter ons. 

Ik eindig waarmee ik begon: „de afwezigen hebben veel gemist 1.1. Zondag-

P. J . DE J . 

HET L O M BOKFEEST E N D E K U N S T . 

Er mag wel een woord gezegd worden aangaande de 
tribune, door de zorg van bet Departement van Oorlog in 
de Maliebaan te 's Gravenhage opgericht ten behoeve van 
het Militaire Lombokfeest. 

Men kan zich bezwaarlijk een wansmakelijker bouwwerk 
voorstellen. Van stijl was geen sprake ; allerlei vormen en kleu
ren wareu door elkaar gehaspeld. Het plafond was deels 
gevormd door doek dat de Spaansche vlag, rood eu geel, 
vertoonde, deels door oranje en wit doek, een kleurencom
binatie, die geen harmonie kon teweegbrengen. Het fries 
bestoud uit een reeks smakelooze doeken met opschriften, 
waartusschen twee niet zeer slecht geschilderde liggende 
leeuwen. Middenin verhief zich een halfcirkelvormig vak, 
van achteren met een lat vastgehouden, zooals men dat aan 
kermistenten vindt. 

Daarop was bet rijkswapen geschilderd, omgeven van 
gasbuizen die kanonnen moesten voorstellen. Dat rijkswapen 
en zijn mantel waren afschuwelijk geschilderd ; de Neder
landsche leeuw geleek zelfs niet meer op den bekenden 
poedel, waarin hij helaas zoo vaak door kladschilders ver
haspeld wordt. Verder zag men een aantal schilden met 
opschriften, waarvan de vorm zeer ongelukkig was ; einde
lijk een aantal grijnzende maskers en harpijen, waarvan de 
teekening ellendig en de beteekenis nevelachtig was. 

Het geheel bleef verre beneden dc poliertjeskramen eerste 
klasse, die op onze kermissen aangetroffen worden. Toch 
schijnt men aan zulke poffertjes- of beignetkramen gedacht 
te hebben ; want evenals bij deze had men midden aau den 
ingang een grooten spiegel geplaatst, die tot aan den grond 
reikte. 

A l het schilderswerk, zoowel figuren als heraldiek en 
decoratieve motieven, was allerellendigst en verre beneden 
hetgeen men tegenwoordig van eenigszins bekwame decora
teurs kan verkrijgen. Tot wien heeft dan de Regeering zich 
gewend ? 

Het is noodig, dat op een en ander gewezen wordt, want 
men moet kunnen eischen dat hetgeen van rijkswege 
wordt tot stand gebracht den stempel van den goeden smaak 
drage. Men koninklijke tribune voor een nationaal feest 
mag niet minder zijn dan een fatsoenlijke kermistent, en 
dat was belaas hier bet geval. 

's Gravenhage, H Juni 1895. 
T. H . 

IETS OVER ONS T E E K E N O N D E R W I J S E N DE 
TENTOONSTELLING V A N K U N S T - N A A L D W E R K IN 

HET P A V I L J O E N T E H A A R L E M . 

(Vervolg van blz. \ii). 

Als bewijs hoe treurig het gesteld is met het ontwerpen 
van zelfs zeer eenvoudige versieringen, in dit geval \o0r 
naaldwerk, bewijst de bovengenoemde tentoonstelling. 

Een groote collectie inzendingen, zoowel van oud als 
nieuw op dit gebied, is door particulieren, fabrikanten en 
scholen tijdelijk afgestaan ; zij kunnen ons V3el leeren en 
doen verbeteren. 

Bedroevend is het, dat ondanks 't vele dat de laatste 
jaren voor ons teekenonderwijs is gedaan, er scholen worden 
gevonden waar de decoratieve leiding zeer gebrekkig is. 

Een niet te noemen soort van vullingen, — versieringen 
kunnen ze niet genoemd worden, — een roiumelverzameliug 
liever gezegd van alle mogelijke en onmogelijk motieven, 
met meer of minder technische bekwaamheid uitgevoerd; 

ziedaar wat vele inzenders kunst-naaldwerk believen te noe
men. En de schuld dat die versieringen niet beter ziju, 
niet niet meer decoratief talent zijn aangebracht, dat ze 
passend voor de techniek en geheel met deze in overeen
stemming zijn ontworpen, ligt, 't is spijtig het te moeten 
herhalen, aan het teekenoiider*-ijs, dat op vele der 
inrichtingen voor kunst-naaldwerk wordt gegeven. Want 
dezelfde bekwaamheid voor dergelijke ontwerpen misbruikt, 
staat ten dienste bij 't maken van goede versieringen. 

De Industrie voor vrouwelijke jeugd te Rotterdam heeft 
eene inzending geëxposeerd van zeer serieuse uitvoering; 
bijna alles is met nauwgezetheid gedaan en getuigt van zeer 
goede technische leiding. Blijft men niet al te lang in bewon
dering over de goede bewerking, dan treft ons de gebrek
kigheid van bijna iedere vulling van ieder ontwerp. De tee
kening, het ontwerp is toch in eik geval de basis waarvan 
uitgegaan wordt om de een of andere stof met de naald te 
versiereu. 

Een reeks teekeningen bij deze collectie gevoegd staaft 
voldoende het voorgaande. Een ontwerpje voor Arabisch 
borduursel is een warwinkel geworden van krullen eu slin
gers, hier eu daar verdikt inet vormeu die herinneren moeten 
aan Moorsche stuckarbeid, later met niet minder talent over
genomen door de Duitschc zilversmeden der 10e eeuw en 
door de Fransche tinwerkers. Men schijnt bij dit Arabisch 
borduursel ook Arabische (?) versieringsmotievcn te willen 
sleuren, om toch vooral te doen uitkomen dat het wel zeker 
deze techniek is, die bedoeld wordt, alsof deze niet toelaat 
dat andere vormen, andere lijnen voor die bewerking te 
kiezen zijn. Dc verschillende monogrammen, men bewondert 
ze om hunne accurate uitvoering, zijn bijna alle afkomstig 
uit de Duitsche of Fransche modejournalen, waarmede men 
ons land overstroomt. Van de overige ontwerpen zou in 
gelijken zin geschreven kunnen worden. 

In dezelfde zaal exposeert de Industrieschool voor vrou
welijke jeugd te Amsterdam. In technische uitvoering moot 
mijns inziens veel van het geëxposeerde achterstaan bij dat van 
harezusterschool te Rotterdam; de collectie teekeningen en de 
naar deze uitgevoerde werkstukken mogen een verademing 
genoemd worden in den chaos van het vele gebrekkige. H«e 

twee zoo verschillende resultaten als deze vitrines te zien 
geven, van een zelfde inrichting kunnen ontstaan, is ons onbe
grijpelijk, 't Vaandel der Haastrechtschc IJsclub is een gun
stige uitzondering op wat gewoonlijk op dit terrein gefabri
ceerd wordt. Door zijn sobere lijnviilliiig en goedgekozen 
motieven als hulst en sneeuwvlokjes, de goede bevestiging 
ann den stok, eveneens op zeer goede wijze versierd, doe' 
het waardig en rustig. 

' S H A G B . C. 
(Wordt vervolgd.) 
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R E D A C T I E V A N ARCHITECT! UA ET A M I C I T I A : 
W. K R O M H O U T Ces., M . D E J O N G H . JOS. T H . .1. C U I J P E R S , 

H . E L L E N S cn W. V A N B O V E N . 
Bijdragen voor het blad te adrcssccren aan den Heer M. I>F JONUII, 

Nassctukade 15 te Amsterdam en alles, wat de Administratie van 
het Genootschap betreft, aan den lstcn Secretaris, American-Hotel 
te Amsterdam. 

VOORWAARDEN VAN H E T LIDMAATSCHAP. 
Hel orgaan met technisch gedeelte wordt, wekelijks franco toege

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

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

G E M E E N S C H A P P E L I J K E INZENDING VAN T E E K E N I N G E N , 
ONTWERPEN, E T C , DOOR DK L E D E N VAN H E T GENOOTSCHAP, 

OP DE A.S. DRIE-JAARLIJKSCHE TENTOONSTELLING 
T E A M S T E R D A M . 

Volgens het onlangs verschenen reglement, zal deze ten
toonstelling gehouden worden iu het Suasso-museum, van 
den 14den September tot deu 17den October, terwijl de 
inzendingen moeten geschieden tusschen den 1-J-dcii en den 
2Usten Augustus e.k. 

Bij voldoende medewerking is het Bestuur van A. et A. 
voornemens stappen te doen bij de Commissie dezer ten
toonstelling, tot het regelen eener collectieve inzending van 
A. et A., waartoe de Leden bij dezen nitgenoodigd worden, 
in geval van instemming opgave te doen van den aard, het 
aantal en de oppervlakte der Kunstwerken, welke zij op 
deze tentoonstelling zouden willen inzenden. 

Deze opgaven te doen aan den lsten Secretaris, American 
Hotel, vóór Donderdag 25 Juli. 

Nadere bijzonderheden zullen in het orgaan medegedeeld 
wordeu. Slechts zij vermeld dat, volgens art. 7 van b.g. 
reglement, //teekeningen en prenten van lijsten moeten zijn 
voorzien, of desverkiezende, opgezet en achter glas, zonder 
hjst, kunnen wordeu ingezonden. 

H E T BESTUUR. 

G E S C H I E D E N I S D E R J A P A N S C H E K U N S T 
door C . W. NIJHOFF. 

Nu Japan met den laatsten Japansch-Chineeschen oorlog 
J n plaats onder de groote moderne staten blijkbaar voor 

8°ed heeft ingenomen, nu als gevolg daarvan, dit zoo merk
waardige land geheel en al de rij der Oostersche landen 
z a l verlaten en Westersch worden, voor zoover het dat 
ï 1 0? «iet is, Westersch in zijn instellingen, en Westersch 

1 zijn kunstuitingen, nu kan het de belangstelling waard 

zijn, om na te gaan wat Japan voor zijne moderniseering op 
kunstgebied heeft opgeleverd, waaraan was toe te schrijven 
die geheimzinnige roep van dat land der Rijzende Zon, waar
aan die aantrekkingskracht, die de voortbrengselen van 
Niupon gedurende een paar eeuwen en niet het minst de 
laatste dertig jaren hebben uitgeoefend op allen, die oog 
hadden en gevoel voor de versieringskunsten. 

Alvorens ik zal trachten een overzicht te geven der 
j Japansche kunst, wil ik met een enkel woord melding maken 
' van de voornaamste gebeurtenissen, die in Japan's geschie
denis hebben plaats gegrepen, voor zoover ze namelijk 

! onderwerpen bevatten, die stof hebben geleverd tot uitingen 
| op kunstgebied. (*) 

De naam Japan wordt gegeven aan het keizerrijk dat, 
! bestaande uit vier groote en een groot aantal kleine eilanden, 
j zich in een sikkelvorm uitstrekt ten oosten van het groote 
Chineesche rijk, van Korea en van Siberië. De naam is eene 
verbastering van het Chineesche woord DëAi-pen-Kuê of 
Dtchippon, dat is het Koninkrijk der Opgaande Zou, een 

i woord waarvan de Japanners Nippon of Ni Aon hebben ge-
I maakt. 

Mythe en geschiedenis smelten iu overoude tijden ineen ; 
I een juiste afscheiding tusschen de godenbevolking der eerste 
| perioden en het menschenras der latere tijden is niet te 
trekken. De bron voor de mythen is de Koziki, het bock 
van den dienst der primitieve goden of Kami», geschreven 
op het einde der 7e eeuw op lust. van Jimmo-Tenno. 

Volgens de "Koziki" dan, ontstonden in den aanvang aller 
dingen, toen de wereld nog eeu wilde chaos was en aarde, 
water en wolken nog niet gescheiden waren, de eerste goden. 

Ze ontkiemden aau een reusachtigen rietknop, die alleen 
te midden van dien chaos was ontsproten. Steeds meerdere 
goden namen het aanzijn eu zoo volgden drie geslachten 

(*) Voor aanvullingen of verbeteriugen houdt de schrijver van deze opstel
len zich ten zeerste aanbevolen. 



op elkaar alvorens de scheiding tusschen land, lucht 
en water tot stand kwam. Op deze eerste goden volg
den nog meerdere, die elk vele duizenden van jaren de 
wereld regeerden en waarvan de laatsten de god der lucht 
Isnnaghi en de godin der zee Isanami waren. Aan deze 
beide godheden schrijft de „Koziki" de eigenlijke schepping 
van de aarde en hare bevolking toe. Toen namelijk Isanaghi 
eens, zoo wordt verhaald, zijn schreden over de in zeven 
kleuren aan den hemeltrans schitterende brug richtte, stiet 
hij met zijne, van edelgesteenten fonkelende lans in de nog 
steeds onvaste massa aan zijue voeten en oogenblikkelijk 
vormde zich om de spits der lans een vaste zelfstandigheid, 
het eerste eiland. Hierop daalde het godenpaar neder en 
daar Isanaghi een mannelijk wezen was, en Isanami een 
vrouwelijk, zoo ontstond bij hun nederdalen tusschen hen 
tevens hel gevoel van min, waarom zij besloten voortaan 
als man en vrouw op aarde te leven. Zij zijn dus de stam
ouders der aardsche goden en der menscheu in het algemeen 
en van het Japausche volk in het bijzonder Maar het 
waren niet alleen wezens van vleesch en bloed, die het 
godenpaar vermocht te verwekken, ook eilanden, ja geheele 
werelden werden hun geboren. Zoo schiepen zij het vrucht
bare, heerlijke schiereiland Yamato, dan de eilanden Shikoku, 
Kiushiu en meer andere. Daarna ontstonden alle overige eilan
den uit de reeds geschapene evenals China eu de rest der wereld. 
Toen werden nog geboren de god der zee, de god der 
stroomen, de god der bergen en die der gewassen. Vervol
gens schonk Isanami haren gemaal eene dochter van zoo 
stralende schoonheid, dat de ouders besloten haar de hemel
streken tot woonplaats te geven en ze noemden haar 
Amaterasu, dat i9 »licht des hemels". Over de schitterende 
wolkenbrug leidde Isanaghi zijn kind tot voor den troon 
vau den wereldgeest, die haar tot zonnegodin benoemde en 
de wereld liet regeeren. 

Nu volgde een zoon, niet minder schoon dan Amaterasu, 
maar van onstuimigeu aard. Ook hem plaatsten de ouders 
in de heinelsche streken en de wereldgeest liet hem, naast 
zijne zuster, als Tsukiyomi, god der maan, het bestuur der 
wereld over. Maar door zijn ruw karakter geraakte Tsuki-
vomi in onmin met zijne zuster, waarop Amaterasu zich 
van hem scheidde en hem de verlichting der aarde slechts 
dan toestond als zij dit zelf niet deed. 

Met het geluk van het eerste ouderenpaar liep het nu 
op zijn eind. Nog één kind werd hun geboren, namelijk de 
God van het vuur, bij wiens geboorte Isanami het leven 
liet. Hoor ruwe smart aangegrepen trok Isanaghi zijn zwaard 
en hieuw met een enkelen slag het lichaam van zijn jongste 
kiud in stukken. Maar de stukken vormden zich tot nieuwe 
goden, drie in getal, die der onweerswolken, die des donders 
en die van den bliksem. Zoo was de aarde dan het tooneel 
van twist en strijd geworden en ruw geweld heerschte onder 
de aardsche goden. Toen besloot Amaterasu de regeering 
van het ondermaansche zelf ter hand te nemen en als stad
houder zond ze haar kleinzoon Ninighi nanr omlaag. Over 
de wolkenbrug daalde Ninighi naar de aarde tot op den 
wolkenberg, Kirishima varna, op het eiland Kiushiu, alwaar 
hij den grond legde tot een groot cn machtig rijk, het te
genwoordige Japan. Zijn achterkleinzoon was Jimmo-Tenno, 
de eerste historische Keizer van het rijk van Nippon. (*) 

Jimmo-Tenno stamt dus in rechte lijn af van de zonne
godin en daar de tegenwoordige Keizer, Mntm Hito, een 
rechtstreeksch nakomeling is van Jimmo-Tenno, zoo is 

(*) Tenno betcekcut „Koning des hemels". De naam werd lol in den 
modernen lijd achter all« Keizersnamen geplaatst. Jimmo-Tenno nam den 
titel van Mikado aan, waarvan de beteekenis met «Verheven 1'orte" over
eenkom!. De dynastie van Jimmo-Tenno leverde iu het geheel 121 .Mikado's 
en 9 Keizerinnen op, die te zamen twee en een half duizend jaren regeerden. 
Elke Mikado hnd behalve zijne wetiige gemalin twaalf bijvrouwen. Uit de 
zonen dezer bijvrouwen zijn in den loop der jaren 155 geslachten voortge
sproten, die van den hoogslen hofadel, (Kuif). Dc tegenwoordige Keizer heet 
Mn in llilii, de Keizerin Haruko. Heide zy'n de Wcslcrsche begrippen zeer 
toegedaan. 

hierdoor tevens de wijze aangegeven, waarop de Keizers vau 
Japan direkt van de goden afstammen. (**) 

Een verhaal uit het leven der zonnegodin, dat herhaal
delijk iu de beeldende kunst is verwelkt en blijvende 
motieven voor den tempeldienst heeft geleverd, zij, vóór 
wij van den godentijd afstappen, hier nog medegedeeld. 
Toen eenmaal de schoone Amaterasu door haar onstuimigeu 
broeder diep beleedigd was geworden, verborg zij zich in 
de grot van Améno Ivato en sloot de opening met een 
groot rotsblok dicht. Van toen af heerschte duisternis in 
het land, dat werd overgeleverd aan de willekeur en het 
geweld der lagere goden. Daar echter deze toestand niet zoo 
kon blijven bestaan, vereenigden allen zich aan den oever 
van de rivier Yasougava, waaraan de grot lag en deden al het 
mogelijke, om de zonnegodin te overreden haar licht weder 
over de aarde te doen schijnen. 

Echter, alle pogingen hiertoe leden schipbreuk. Teneinde 
raad werd toen besloten tot een list, gebaseerd op 
de vrouwelijke ijdelheid. Een der goden maakte namelijk 
een metalen spiegel van den vorm der zon, waartoe een 
smid en het vuur des hemels hunne hulp verleenden. Na 
eenige mislukte pogingen was deze gereed en werd voor de 
grot geplaatst. Rondom plantten de goden takken en planten 
en bloemen, schoone en fijne stoffen werden als draperiën 
opgehangen en stokken met zigzag gesneden zijden wimpels 
of reepen papier in den grond gezet. Nu werd een god van 
groote kracht bij den toegang van de grot gezet en eene 
der meest geziene godinnen, Ouzoumé, nam de taak op zich 
de boudeerende schoone te voorschijn te brengen. Met be
hulp van een fluit, van bamboe vervaardigd, en eeu harp, 
uit zes bogen bestaande, werd muziek gemaakt en een vuur 
werd in een kring aangelegd, in welks midden men een 
trommel plaatste. Ouzoumé besteeg die geïmproviseerde dans
vloer en eerst langzaam trippelende, dan al vlugger en sneller 
begon zij zich op de maat der muziek te bewegen, door de 
goden aangegeven, door harde stukken hout tegen elkaar 
te slaan. A l wilder werd de muziek en steeds meer iu vuur 
geraakte Ouzoumé. Geheel in den dans opgaande, vergat zij 
alles om zich, scheurde haar kleed van haar lichaam en gaf 
al meer en meer van hare bekoorlijkheden bloot, tot ze 
eindelijk ook den laatsten sluier liet vallen. De hemelen 
schudden van der goden lach. Meesleepend klonken de 
snarentonen, aangrijpend was Ouzoumé's dans, alles over
weldigend het geschater der goden. 

Amaterasu begreep er niets meer van en nadat ze de ver
sperring een weinig had weggeschoven vroeg ze : «Om welke 
reden heeft Ouzoumc toch wel gedanst en waarom hebben 
de goden gelachen ?" En Ouzoumé antwoordde: Ik dans 
en de goden lachen omdat hier in ons midden eene godin 
toeft, die Amaterasu in schoonheid overtreft. Dat was der 
zonnegodin te veel. Snel opende ze haar tijdelijke schuil1 

plaats, de op post staande god rolde het rotsblok weg, de 
spiegel werd voor de opening gebracht en stralende van 
schoonheid aanschouwde de godin haar eigen beeld. Vrien
delijk scheen de zon over de aarde en de goden, bang haar 
weder te verliezen, omstrikten haar met een koord van 
rijstestroo en brachten haar naar hare woning, die men 
eveneens met rijstestroo omspande om alle kwade geesten 
voor het vervolg te weren. 

De ronde spiegel is het symbool gebleven der zonnegodin. 
De echte wordt volgens overlevering bewaard in den tempel 
van Oudji, in de provincie Icé. 

De zigzag gesneden stoffen of reepen papier, op de wijw 
van wimpels aan een stok gebonden, vormen een hoofdbe* 

nddeel van elk tempelheiligdom. De naam ervan is Gohei. 
Tie harde stukken hout, waarmede de goden de maat sloegen, 

a en hoorde men in alle Japansche theaters, bij alle pu
blieke opvoeringen. Voor Europeesche ooren is deze maat-
muziek verre van aangenaam. Het instrument van bamboe, 
m e t gaten doorboord, is een zeer gebruikelijk tempel-instru
ment gebleven en niets is algemeener dan die trommel, 
waarop Ouzoumé danste. De maskers en portretten van deze 
jodin worden overal verkocht en haar beeld is tallooze 
jn»len als versieringsraotief gebruikt. Eindelijk is het koord 
ysn rijstestroo in alle tempels opgehangen en wordt herhaal
delijk bij versieringen zinnebeeldig te pas gebracht. 

{Wordt vervolgd.) 

" I É T S OVER ONS TEEKENONDERW1JS E N D E 
TENTOONSTBLLING V A N K U N S T - N A A L D W E R K I N 

HET P A V I L J O E N TE H A A R L E M . 

(•*) Over het onwnarschy'nlyke in dit verhaal behoeft niet tc wordj* 
ui igcwyd, hoewel het volksgeloof gaarne er aan vasthoudt. De r e c h t s t r e e k s e » ' 
afstamming van Keizer .Mutsu-Hilo vsn Jimmo-Tenno wordt echter sis 
feit aangenomen. Hoe het mogelijk is dat cene dynastie meer dan twceduiW"* 
juor over een r y k ksn regeeren zonder uit te sterven, wordt verklaarbss/' 
indien men weet dat het onderschuiven van kinderen, hij ontstentenis. 
Japan geen zeldzaamheid is. 

(Vervolg en slot van Bh. lld.J 

Waar men, zooals hier, vogels, tijgers eu leeuwen wil toe
passen, dient eerst de groudige kennis dier dieren te zijn, 
vil men ze goed getypeerd iu de een of andere techniek 
uitvoeren. Het raam met ontwerpen bevat zeer mooie op
lossingen, zooals die voor een theewarmer, tabakzakjes enz. 

't Zijn staaltjes van goed gestvleerde plantmotieven in 
harmonie met hunne techniek, zooals uitgevoerd te zien is. 
't Zelfde kan gezegd worden van die voor application (mous
seline op tule) en voor een mouograiu in Fransen borduur
sel, mooi van lijn, fijn gevuld door slanke stengeltjes van 
lelietjes van dalen, een bewijs hoe ook in deze techniek 
gebroken kan worden met de conventioneele der modeplaatjes. 

Waar onze fabrikanten kunnen copieeren naar goede oude 
voorbeeldeu, gaat het, — waar eigen vinding composities doet 
scheppen, krijgen we producten als een stoel, in 't zelfde zaaltje 
geëxposeerd. Er ontstaan dan arabeskachtige vormen, dik-
of dunlijvig, of bloemen en bladen door elkaar geslingerd 
als in de vrije natuur. 

Van de bisschoppelijke verzameling te Haarlem valt door 
hare bewerking veel te leeren, terwijl de enkele 16e eeuwsche 
deisins van zeer mooie oplossing zijn. 

Al de inzendingen te bespreken is onmogelijk. Er zijn 
mooie voorbeelden van oostersche kunst; Mr. Victor de 
Stuers stond een groote collectie doopkussens en gobelins 
af. Ouder de doopkussens was er één met een doornenkroon 
en wingerdbladen, rustig in blauwgroene tiuten. Mevrouw 
van Enistede-Winkler stelde zeer mooi uitgevoerden arbeid 
ter bezichtiging, terwijl Mej. A. A. Kromhout een tafel
kleedje en kussentje inzond, met hetzelfde motief, hagewinde-
klokjes, op zeer gelukkige wijze versierd. 

Jammer is het, dat het buitenland op deze expositie ont
breekt ; het had tot vergelijkingen aanleiding kunnen geven. 

Om thans terug te komen op de couclusiën van het vak
congres, hopen we dat tot het noodzakelijkste toch zeker ook 
gerekend wordt het samenstellen van eenvoudige versieringen, 
in toepassing te brengen op het vak. 

Minder tijd zou er misschien moeten besteed worden aau 
het zoogenaamd natuurteekenen (een natuur van blokken, 
ijzerdraad-modellen en verdere bijbehoorende zaken, en meer
dere gelegenheid tot het oefenen in 't maken van goede 
versieringen. 

^eel is er van de technische bekwaamheid der vaderen 
herwonnen en vele hunner goede constructiën zijn weder in toe
passing gebracht, doch de oorzaken waarom ze werden ge
bruikt en waardoor men er toe kwam, trokken minder de 
"«ndacht, en zeer nauw hangt toch hiermede het versieren 
samen. 

Op de school, waar de toekomstige kooper zijn smaak moest 
'Uiinen ontwikkelen, 't gevoel voor 't schoone aaukweeken 
eï' iets leeren voelen voor goede vakkunst, ziet men op 
eindexamens met meer of minder moeite wandplaten copieeren 

en stillevens van in elkaar geschroefde blokmodellen natee-
kenen, inplaats van dat er geëischt werd een eenvoudig 
meetkunstig figuur te versieren. 

Aan de tentoonstelling van kunstnaaldwerk te Haarlem 
zien we hoever de vorderderingen zijn, waar men met reden kan 
eischen dat degenen, die een dergelijk vak beoefenen, van 
meerder gevoel voor schoone versieringen blijk geven. Slechts 
enkele uitzonderingen toonen een streven hiernaar aan, eu verre 
schijnen we nog van een beteren toestand, want steeds ziet 
men nog, verwonderd over zich zelve, op den verkregen 
vooruitgang, en meet niet den nog af te leggen weg. 

's H A G E . C. 

DE INVITATIE-TENTOONSTELLING V A N D E N 
H A A G S C H E N K U N S T K R I N G I N HET ACADEMIE

GEBOUW TE 's H A G E . 

Aanteekeningen op den openingsdag. 

In een lange zaal en twee bijzalen ziju de inzendingen 
opgesteld, eerst schilderijen, dun schilderijen met prenten en 
aquarellen, dan kunstnijverheid en iu de bijzalen, aan weers
zijden der lange zaal gelegen, de Bouwkunst. De kunst van 
architecten uit het buitenland met die van Dr Cuypers bij 
elkander iu een dezer bijzalen. De Haagsche en overige 
architecten in de andere. 

In de groote hal een prettige rangschikking. Beelden, 
vazen, groene wanden, wit velours, porceleinwerk, busten, een 
prachtige achterwand van eeu reuzentapijt, door Colenbrau-
der ontworpen. 

De kunstnijverheid-afdeeling zeer beperkt. Deze kon grooter 
zijn, in vergelijking met de architectuur-oppervlakte. 

Ons beperkend tot de Bouwkunst-afdecliug, zien we, bin
nenkomende door de gang, ter rechterzijde dezer gang een 
ontwerp van een gebouw voor den Haagschen Kunstkring, 
van Mialaret, en daarboven een ontwerp van eeu Bierhuis. 

In dit laatste, Mialaret's kunstpriucipen beter herkenbaar 
dan in ziju Yku»*tkring"; zoo helder, logisch en flink ont
worpen zijn bierhuis is, zoo zwak, bijna vDelftsch" dit ge
bouw. Vreemd, twee zulke uiteenloopende projecten van één 
man ! 

Rechts omslaande; het allereerst eeuige decoratieve paneelen 
van D. Kruijf en J . W. Landré, de een //architect", de 
andere „ decorateur.* Wie is hier nu eigenlijk de man, wie 
heeft hier het meeste recht op hulde van zulk éminent 
werk? Noch Kruijf, noch Landré spreekt! Jammer, dat het 
comité voornemens is deze rist van vier prenten een betere 
plaats te geven. 

Dan het gasthuis voor ooglijders te Utrecht van D. Kruijf. 
Ditmaal van den architect. Een flink gebouw, goed ge

detailleerd en inet zorg behandeld. 
Van denzelfden ontwerper, de studenten-sociëteit te Gronin

gen, vermoedelijk een jeugdige misstap ; voorts eenige gevels, 
die ook geheel anders ziju dan het ooglijders-gesticht. 

Langs dezen waud voortschuifelende, ontmoet men nu 
allereerst een ontwerp van v. Delden, met den titel ffDe 
Dam te Amsterdam gewijzigd". Geen kleinigheid! 

Het volgende bijschrift in bestektaai geelt daarbij op
heldering : 

lo . Verplaatsing van het monument naar het plantsoen 
op het Damrak. 

2o. Verwijdering der huisjes, die tegen de Nieuwe Kerk 
zijn aangebouwd. 

•lo. Oprichting op de plaats der gedenknaald van een 
achthoekig, door een koepel overdekt bouwwerk, bestemd 
ter opneming van gebeeldhouwde en geschilderde tafereelen 
uit de geschiedenis van Amsterdam en Nederland. 

5o. Restauratie vau den Z.O-gevel van de Nieuwe Kerk, 
de Kroningskerk der Nederlandsehe vorsten, bestaande in 
aanbouw van een voorhal in laat Gothischen stijl, aanbren
ging van het ruiterbeeld iu hoogrelief vau Keizer Maximi-

t 
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liaan, verlceueude de keizerskroon aan Amsterdam; verder 
»flankeering" van het groote kerkraam door twee hoekto
rentjes eu wijziging der traceering, alsmede //aanbrenging" 
van toepasselijk beeldhouwwerk; eindelijk aanleg vau een 
gazon met boomen op de plaats van de te sloopen huisjes 
naar het voorbeeld der Engelsche kathedralen. 

Van een Amsterdamsch standpunt bezien, zou noch het 
een noch het ander tot de mogelijkheden behooren. Het 
Damrak is sedert lange jaren een twistappel, en de Amster
dammers zijn reeds zóó gewend aan dezen toestand, dat het 
zonde zijn zou juffrouw Naatje, ook wel als juffrouw Een
dracht bekend, daarheen tc verplaatsen. En mocht al deze 
verplaatsing tot stand komen, dan zou men in Amsterdam 
in geen geval iets anders doorvoor iu de plaats zetten, zoo 
weinig kan reeds nu van den Dam gemist worden. 

Uit een architectonisch oogpunt bezien, zal de ontworpen 
hal met hare acht dikke pijlers cn gedruktcn koepel slecht 
doen tegen de zoo uiterst delicate profileeringeu van het 
Paleis en tegen de vierkant omgrensde partijen van deu 
geheelen gevel. Wel is er op het paleis ook eeu koepel, 
maar hoog in de lucht. De hoofdmassa echter van het paleis 
is hoekig, vierkant. De wnlpsche vormen dezer hal, met hare 
acht uitgebouwde baldakijntjes, waaronder beelden op de 
beervorinige steunpunten der hal, de bogen die deze steun
punten verbinden, dit alles zal vreemd tegen het paleis 
afsteken. 

Het gelukkigste vau alles is de restauratie van de Nieuwe 
Kerk. 

De voorhal, de boomen, het groote raam, het ruiterbeeld, 
dit alles zou een groote verbetering zijn en reeds op zich
zelf den Dam voldoend //wijzigen" en mooier maken. 

Klinkhamer heeft hier verschillende ontwerpen, o. a. eenige 
woonhuizen te Wormerveer, die er degelijk en zorgvuldig 
behandeld uitzien, een villa te Bussuin, een //Silo" te Delft, 
van gezonde architectuur, een villa te Dubbeldam, van ge
zellige groepeering, flinke dctaillccring, doch met eenige 
profane waranda's, en eindelijk een groote teekening van het 
Centraal-bureau van den Staatsspoorweg te Utrecht. 

Een kolossaal gebouw dit laatste, van een architectuur, 
die zweeft tusschen Hollandsche- eu Fransche renaissaince, 
een gebouw met een middenas en twee neven-assen, met 
topgevels en dakvensters en vele verdiepingen. Eeu gebouw, 
dat geen revolutie zal teweegbrengen onder de bouwkunst-
beoefenaars. 

Van lid. Cuypers, hotel en café Polen te Amsterdam. 
Van Gosschalk vele oude bekenden, waaronder het station 

te Groningen als laatste bouwwerk, in gothische en renais
sance vormen. 

Joseph Cuypers zond hier verschillende dorpskerken in, 
benevens teekeningen van Oud-Lcijerhoven, een woonhuis in 
de Vondelstraat en anderen. Alles goed bestudeerd werk. 

Over het algemeen echter kan men hier de opmerking 
maken, dat de. architecten zelf niet veel teekenen; het zijn 
de bureau's die domineeren, met de gevolgen daarvan. liet 
echt persoonlijke schittert - op enkele uitzonderingen na -
door afwezigheid. 

Berlage maakt hierop eene gunstige uitzondering. Deze archi
tect teekent gaarne en veel, hij teekent alles, vóór de uitvoering 
en daaruit; teekenen is zijn lust en zijn talent, indien er 
niet te teekenen viel aan een gebouw, zou Berlage geen 
architect zijn. En hij weet zijn stift te hanteeren ! Lijnen, 
als jong gras zoo inalsch, contoureeren zijne ontwerpen in 
detail, waarbij een enkel kleurtje kracht bijzet. Twee groote 
teekeningen van Verzekeringsgebouwen door Berlage inge
zonden, toonen zijn vaardigheid in het decoratief encadreeren 
zijner ontwerpen; en al moge zijne opvatting van ornamen
teeren niet altijd bevallen — hoewel au fond eene zeer goede 
- toch wordeu er resultaten mee bereikt, die zeer de aan
dacht steeds trekken zullen 

De ontwerpen zijn reeds in dit blad besproken. De photo's 

van de //Algemeene", haar geheel en de details, waaronder 
vele beeldhouwwerken van den bekwamen Zijl, zijn hier 
eveneens bijeengebracht. 

Voorts moeten we nog wijzen op het aardige villatje te 
Bussutn en op de boekversieringen uit het Gedenkboek 
van den Afrikaanschen spoorweg, dat onlangs uitgegeven is. 

Vreemd doet tusschen dit. alles in, het //Concuriuuz-
Entwürf" van eene kerk te Enge I 

(Wordt vei volgd.) K . 

B E R I C H T E N . 

—• ln de algemeene vergadering van de Maatschappij tot bevordering der 
Nijverheid. Maandag jl. te Zierikzec gehouden, kwamen de prijsvragen der 
Maatschappij ter tafel. 

Met de zilveren medaille werd bekroond het ontwerp voor een diploma der 
Maatschappij ingezonden onder motto No. 0. Als niet geheel voldoende werd 
de bekroning echter niet uitgereikt. 

Meer lezen we er niet van in dc dagbladen, dus zullen we afwachten op 
welke gronden deze schijnbare onregelmatigheid geschiedt. 

— Van de heeren dc Bazel cn Lauweriks ontvingen wij een zeer mooi 
geïllustreerde circulaire, waarin zij kond doen zich beschikbaar te stellen voor 
het vervaardigen van ontwerpen, teekeningen, alsmede tot het uitvoeren van 
werken bchooreude bij de hieronder genoemde rubrieken. 

Architectuur. Het uitwerken van teekeningen, begrootiugen enz. 
Decoratief schilderwerk. Ontwerpen eu uitvoering, Kartons, Tegelbcschilde-

ring, Vrescoschilderwerk enz. 
Gebrandschilderd glas. Ontwerpen, Kartons enz. 
Decoratief beeldhouwwerk. Ontwerpen, modellen, uitvoering enz. 
Kunstnijverheid. Inrichting van woningen en vertrekken. Meubilair, Stof

feering, Tapijten, Borduurwerken, Vaandels, enz. Metaalindustrie, IJzersmeed-
werken, Graveer- en Drijfwerken enz. 

Verluchting, Boekbanden, Illustratie, Houtsneden, Atliches, Programma's. 
Calligrafie, Oorkonden, Gedenkbladen, Wapens enz. 

Verder allo werken, die onder desa rubrieken kunnen worden gerangschikt. 
Wij wenschen deze heeren het meeste succes iu hun werkkring. 

P E R S O N A L I A . 

Voor de eind-examens en de Technologen-examens eerste en tweede gedeeltf 
der Rijks Polytechnische school tc Delft, hebben zich 09 candidatcn aange
meld, en « c l voor het diploma van civiel ingenieur 18: voor dat van 
bouwkundig ingenieur een, voor dat van schecpsbouwk. ingenieur 3; voor 
dat van werktuigk. ingenieur 10 j voor dat van mijncn-ingenieur i j cn voor 
dat vsn technoloog 5 ; voor het tweede gedeelte van technoloog 12 en voor 
het eerste gedeelte van technoloog IS. Gedurende het examen trok zich één 
caudidaat voor civicl-ingeuicur en een cundidaat voor het technologen-examen 
eerste gedeelte terug. 

Het diploma verwierven dc heeren : 
Civiel ingenieurs : W. .1. de Hordes, .1. van der Brcggcu, D. C. Buurman, 

Jhr. G. dc Graelf, A. Holmbcrg de Hcckfclt. H . van 't 1 loogerhuijs, J . 11. 
Hnlshoff, F. .lames. J . J . S van Leeuwen, J . W. Mcutter, M . A. van Oort' 
.1. G. Kavcnck, .1. G. van Vlissingcu, J . C. van Zuijlen. 

Bouwkundige Ingenieurs: J . 1. L . Bonrdrei. 
Scheepsbouwkundig Ingenieur: J . J . W. Bijvoet. 
Werktuigkundig Ingenieur: J . J . Bcijncs, J . P, Huchshorn, J . B. Krantï, 

H . Lohr. F. A. Pannekoek, Jhr. M . Happnrd, H . Suijver, P. van Braam van 
Vloten, A . van Uriel van Wngcuingen. 

Mijneu-lngcnicur: II. J . Buijsman. 
Technoloog : A. van Helden, L . J . van i'.rp Taalman Kip, J . J . Klom pc 

11. ter Meniën, W. J . Sluytcriiiuii van Too. 
Technoloog 2e Gedeelte i 1) Bisschop. 1'. A . Ivijdmun Jr., J . S. Gallav, 

li . van Hasselt, H . Tijdens, J . P. dc Vooys, W. H . Idzcrda. 
Technoloog le gedeelte, H . de Jong Clejjndert, J . D. Eerman, \Y. H* 

Idzcrda, VV. Jansen, G. B. van Kampen, C . F . Loke, W. H. K. van ManeU' 
A. S. van Nierop, J . I'ohlmann, ('. M. van der Willigen. 

— Te Haarlem is op 75-jarigcn leeftijd overleden de heer J . E . vau den 
Arend. Dc overledene, sind» I Januari 18S1 gepensionneerd als gemeente-
architect, trad op 1 April 1S53 in dienst der gemeente als opzichter over 
de stedelijke werken en gebouwen. Onder zyn beheer werden tal van openbare 
werken in Haarlem uitgevoerd; o. m. werden verschillende stadsgrachun 
gedempt. 
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R E D A C T I E VAN ARCIIITECTIRA ET A M I C I T I A : 
W. K R O M H O U T C Z N . , M . D E J O N G H , JOS. T H . J . CUIJPERS, 

H . E L L E N S en W. V A N BOVEN. 
Bijdragen voor het blad te adressceren aan den Heer M. DB J o N O H , 

Nassaukade 15 te Amsterdam en alles, wat de Administratie van 
het Genootschap betreft, aan den lstcn Secretaris, America.* Hotel 
te Amsterdam. 

VOORWAARDEN VAN H E T LIDMAATSCHAP. 

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

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 1 2 . — 
n kunstlievende leden * 10.— 
,i buitenleden » 7.50 

MEDEDEEL1NGEN V A N HET GENOOTSCHAP. 

1°. De Bibliothecaris-Archivaris, de heer J . Koffieberg, 
brengt ter kennis van heeren leden, dat de portefeuilles van 
deu leescirkel ingevolge art. 18 van het huishoudelijk regle
ment der Genootschapswet, op Maandag 29 en Dinsdag 30 
Juli a.s. zullen worden opgehaald, en dat de circulatie 
gedurende veertien dagen zal worden gestaakt. 

2°. Als buitenlid is toegetreden de heer P. du Rieu, 
architect te 's-Gravenhage. 

3°. Door bijzondere omstandigheden heeft de uitgave van 
het plaatwerk //de Architect" vertraging ondervonden. De 
uitgave zal voortaan geschieden door den heer P. Gouda 
Quint te Arnhem. De le en 2e afl. van den 6en jaarg. zal 
zoo spoedig mogelijk verschijnen. 

Voor opgave van abonnement wende men zich tot den 
ondergeteekende, Sarphatipark 15. 

Namens het Bestuur, 

De lste Secretaris a. %., 

J . A . V A N DER SLUIJS VEER. 

G E S C H I E D E N I S D E R J A P A N S C H E K U N S T 
door C . W. NIJHOFF. 

Volgens ingekomen blijken van instemming, betreffende 
**'|e collectieve inzending van het Genootschap op de a.s. 
yriejaarlijksche Tentoonstelling, kunnen wij mededeelen, dat 
door het Bestuur eene bespreking hieromtrent met het 
comité zal gehouden worden. 

Ingezonden zal worden door de heeren.: 
W. c. Bauer, Oscar Leeuw, W. van Boven, Paul de 

•longlt e n ]y. Kromhout Cz. 
Be inzenders zullen mededeeling bekomen betreffende 

'jd en plaats van inzending. 
"eric.liten van inzending worden thans nog ingewacht 

a a r» het adres van den lsten Secretaris, American-Hótel. 
H E T BESTUIR. 

(Vervolg van blz. l\2J. 

Jimuio, de eerste wereldlijke heerscher, trok van de 
I provincie Hiyuga op het eiland fviushiu naar het noord-
; oosten en nam het binnenland vau Yamato iu bezit. Deze 

provincie blijft de kern van het rijk door alle tijden heen. 
I Zij was voor Japan wat de «Ile-de-France" voor Frankrijk 

is geweest. 
Bij den dood van Jiramo-Tenno, in 584 v. Chr., strekte 

j zijn macht zich uit over het geheele schiereiland, dat het 
i zuidelijk gedeelte van het eiland Hondo vormt en de oudste 
| historische steden Nara, Osaka en Kioto bevat, de brand
punten van kunst en wetenschap gedurende een lange reeks 
van eeuwen. 

De tijdsruimte tot 280 n. Chr. zou men de verove
ringsperiode kunnen noemen. Langzamerhand namen de 
Mikado's Hondo meer en meer in bezit, door dc oorspronkelijke 
bewoners steeds noordwaarts te drijven, tot dezen eindelijk 
niets meer overbleef dan het noordelijkst gedeelte van het 
eiland Yezo. (*) 

Uit dit tijdvak wordt melding gemaakt van keizer Souinin, 
(29-70 n. Chr.), die kanalen en tempels deed aanleggen 
en aan wien o. a. den grooten tempel van Vataraye in de 
provincie Icé wordt toegeschreven, het nationale heiligdom 
vau het Shinloïsme. (Het Shintoïsmc is de oorspronkelijke 
godsdienst der Japanners, de leer van de vereering der Kamis 
of goden en der voorouders). Verder wordt vermeld de jonge 
soldatenprins Yamato-Dake, meer bekend onder den naam 
van Ouvou, zoon van keizer Keïko (71-131 n. Chr.), wiens 
strijtl met den reus Idzoumo een beroemde episode uit het 

(*) Daar wonen die oorspronkelijke bewoners nog. Ze vormen eene kolonie 
op zichzelve, dragen den naam van Aino's en verkeeren nog steeds in ccn zeer 

. primitieven ttaat van beschaving. 
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heldentijdvak vormt. Dan de reus Benkei, herhaaldelijk, 
vooral door de moderne kunstenaars in beeld gebracht en 
diens gade, de schoone Tatsibana Himé, die zich, om het 
leven van haar man te redden, bij een overtocht vrijwillig 
den goden ten oiler bracht door zich iu de golven te storten 
en daardoor de woede van den zeegod tot bedaren bracht. 
Ook Tatsibana Himé heeft meermalen stof tot composities 
geleverd, zoo o. a. aan Yosaï in ziju „Beroemde helden 
van Japan." 

In het nu volgeud achttal eeuwen is wel de gewichtigste 
gebeurtenis de verovering van Korea in het begin der 3e 
eeuw door de keizerin-weduwe Higu. Hoewel dit koninkrijk 
drie en een halve eeuw later weer verloren ging en alle 
pogingen om het te herwinnen sedert vruchteloos zijn ge
bleven, zoo is toch het contact met Korea voor Japau van 
onberekenbare gevolgen geweest. Korea werd de brug, waar
over de beschaving van dat groote wonderland in het Westen, 
van China, haar intocht deed iu het land van Nippou. China 
met zijn overoude, reeds rijpe beschaving, met zijn schrift en 
literatuur, ziju kunst en industrie, zijne staatsinstellingen en 
ceremoniën cn voor alles zijn Boeddhisme, zou ziju 
jongeren cn kleineren nabuur alles geven, wat het had weg te 
schenken. Echter niet zonder strijd. Want een kamp op 
leven en dood brak tusschen Boeddhisme en Shiutoïsme 
uit eu zou zeker met den ondergang van een van beide in 
Japan geëindigd zijn, zoo niet de wijze monnik Kobo-Baishi 
de twee godsdiensten voor altijd niet elkander in verzoening 
had gebracht door de heldenfiguren van den Kanii-dieiist 
voor belichamingen van Boeddha te verklaren. 

Met betrekking tot de beeldende knnsten mogeu nog 
genoemd worden de beide Koreaansche geleerden, Fani en 
Atxhi, die zich op het einde der 3e eeuw aan het hof van 
Yamato vestigden en een grooten beschavenden invloed 
aldaar uitoefenden. Ook zou Vani de vier boeken van den 
Cbineeschen moralist Confuting in Japau hebben ingevoerd. 
Hij blijft het hoofd der geletterden en zijn naam wordt als 
dien van een heilige vereerd. Beiden worden dikwijls in 
beeld gebracht. 

De zevende en achtste eeuw zijn de Japansche middel
eeuwen. 

Yamato is het middelpunt van het wassende keizerrijk. 
De negende eeuw is een der grootste in de annalen van 

Nippon. Ze wordt geïllustreerd door Kanaoka, deu grondlegger 
der Japausche schilderkunst en door Mitxixané, den uitne-
menden moralist. Het is deze eeuw van rust en voorspoed, 
dat de Japausche nationaliteit zich heeft gevormd en de 
verschillende elementen zijn versmolten tot eeu groot geheel. 

Vanaf de tiende eeuw bestaat dan het Japausche volk 
met zijne zeden eu gewoonten, zijne sociale organisatie en 
zijne kunst. 

Japan bezat van oudsher een feudaal regeeringsstelsel. 
Leenheer was de Mikado, leenroerigen waren de landsvor
sten. Maar gelijk in Europa, zoo nam ook daar de macht 
vau den leenheer af, naarmate die der landvorsteu grooter 
werd, met het gevolg dat de Mikado eindelijk tot een speel
bal werd in de handen der hooge adellijke geslachten, die 
het land in twist en burgeroorlog wikkelden en elkaar 
het gezag betwistten. De grondleggers dier geslachten waren 
gewoonlijk legerbevelhebbers geweest, die door hunne daden 
haddeu uitgeblonken en later als landsvorsten of raadslieden 
der kroon hun gezag hoog hielden. Zoo was vanaf de 
zevende eeuw de familie Fujiwara als uitvoerster der 
keizerlijke macht opgetreden en oefende een onbeperkt gezag 
uit over de staatkundige aangelegenheden. Twee andere mach
tige families echter, de Taïra en Mimi moto trachtten de 
Fujiwara als keizerlijke raadslieden te doen vallen eii elkaar 
voorbij te streven Hevige burgeroorlogen waren het gevolg 
van tlezen wedijver en in twist en tweedracht werd de dynastie 
verdeeld. Eindelijk scheeu het den beroemdsten der Taïra, 

Kiomori, te gelukken het land aan zijn gezag te onderwer
pen, maar zijn gelukster daalde weder, toen de chef der 
Minamoto, de latere wereldlijke heerscher Yoritomo, zijn 
heroveringstocht met succes begon en na een woesten strijd 
op leven en dood aan de macht der Taïra voor altijd een 
einde maakte. (Einde van de twaalfde eeuw.) Nadat Yoritoiuo 
bijna het geheele land had ten onder gebracht, verscheen 
hij voor het hof van den Mikado en bood dezen zijn persoon 
en zijne diensten aan, waarop de keizer den veldheer tot 
kroongeneraal (Shogun) benoemde en met onbeperkte volmacht 
bekleedde. In naam was Yoritomo thans wereldlijk heerscher 
en het gelukte hem den persoon des keizers al meer en 
meer op den achtergrond te dringen en dezen, door hem 
met een nimbus van heiligheid en ongenaakbaarheid le 
omgeven, geheel tot een speelpop in zijn hand te maken. 
Reeds gedurende de laatste tien jaren van Yoritomo's 
regeering mocht het land zich in een welgeordenden staat 
van zaken verheugen. Vrede heerschte alom en het Japansche 
volk herademde. Niettegenstaande een reeks van wreedheden 
blijft het Yoritomo's onsterfelijke verdienste het land van 
den allesondermijnenden burgeroorlog te hebben verlost en 
als nationale held leeft Yoritomo voort in de herinnering 
der Japanners. Als verblijfplaats koos hij de stad Kamakura uit, 
terwijl de heilige persoon des Mikado's te Kioto hof 
hield. Ook na Yoritomo's dood bleef het Shogunaat bestaan 
en verdween niet weer véór de revolutie van 1868 het 
Japansche rijk met al zijne oude instellingen in puin deed 
storten. 

De twisten der Taïra eu Minamoto en het leven van 
Yoritomo hebben aan de beeldende kunsten tal van onder
werpen geleverd. 

De opvolgers van Yoritomo evenaardden hem niet in 
kracht, meermalen zeffs waren het onmondige kinderen. 
Zoo verging het den Shoguneu evenals den Mikado's en 
werden zij speelballen in de hand van machtige families, 
die zich meermalen niet ontzagen personen, die hun in den 
weg stonden, door sluipmoord onschadelijk te maken, om 
zoodoende het roer in handen te kunnen houden. Zoo nam 
de familie Hojo van 1199—1332 het uitvoerend gezag voor 
de leden der Shogunenfamilie Minamoto waar. Enkele Hojo's 
hebben zich groote verdiensten voor hun vaderland verwor
ven, echter hun regeeringstijdvak in zijn geheel staat met 
een roode streep in Japan's geschiedboek opgeteekend. 

Eene episode uit dit tijdvak, die waard is gekend te 
worden, is de poging van den Mongoolschen vorst Kublai-
Khan om Japan aan zijn gezag te onderwerpen. 

Kublai-Khan had het Chineesche vorstenhuis (de Sung-
dynastie) van den troon gestooteu en geheel China en Korea 
aan zijn gezag onderworpen. Ook op Japan liet hij zijn oog 
vallen eu tusschen 1267 en 1270 zond hij herhaaldelijk 
Koreaansche gezanten naar het Shogunen-hof te Kamakura, 
om ook de onderwerping vau Japan te eischen. Daar de 
Japanners het antwoord steeds schuldig bleven, rustte Kublai-
Khan in 1273 een vloot uit van 900 schepen, om het 
eilandenrijk te veroveren, welke vloot echter voor het grootste 
gedeelte door storm werd vernield. Nog niet afgeschrikt, 
zond de Mongolenvorst in 1279 wederom een gezautschap 
naar Japan met een schrijven van den volgenden gemoede
lijken inhoud : 

,/Ik ben de vorst van een eertijds kleinen staat, maar de 
aangrenzende landen sloten zich bij niij aan en mijn streven 
is on verbreekbare trouw en vriendschap tusschen ons te doen 
heerscheu. Wat meer is, een door mijne voorvaderen van 
den hemel ontvangen hoog bevel volgend, heb ik het land van 
Hia (China) in éénmaal in bezit genomen. Het aantal 
verwijderde landen, die onze macht duchten en onze deugd 
hoogschatten, is niet te berekenen. Toen ik den troon besteeg 
zuchtte het arme volk van Kasli (Korea) onder de lasten 
des krijgs. Ik maakte een eind aau de vijandelijkheden en 

oud de troepen over de grenzen naar hunne legersteden 
t e r u " . En om nu hunnen dank te betuigen verschenen Korea's 
vorst eu onderdanen aan miju hof en, als eeu vader zijne 
kinderen, zoo heb ik hen behandeld. 

Kaoli is mijn grens in het oosten, Nippon ligt nabij. 
Steeds heeft het land der Rijzende Zon met het vasteland 
verkeerd, maar sedert mijne regeering is nog geeu gezant 
v a n daar verschenen, om in vriendschap met mij om te 
miau. Maar men zal, naar ik vrees, in Uw land zich den 
stand der zaken niet juist voorstellen. Daarom zend ik deze 
ttf<revaardigden met mijn schrijven, waaruit mijne goede 
bedoelingen blijken en ik hoop, dat wij ons zullen verstaan 
en een bondgenootschap zullen sluiten, dat op wederzijdsche 
vriendschap zal berusten. Reeds de wijze wil, dat de geheele 
wereld ééne groote familie zij. Hoe kan echter dit denkbeeld 
verwezenlijkt worden, indien men niet op goedeu voet met 
elkaar verkeert ? Ik ben besloten dit beginsel tot uitvoering 
te brengen, ook al zoude ik iu het uiterste geval 
naar de wapens moeten grijpen. En thans is de beslissing 
aan den koning van Nippon." 

Als antwoord op deze vriendschappelijke uitdaging werden 
de gezanten om het leven gebracht. 

Toen maakte Kublai Khan geweldige toebereidselen tot 
den krijg en in 1281 stevende een Mongoolsch-Chiueesch-
Koreaansche vloot met een groot leger aan boord naar de 
Japansche kust. Wederom vernielden hevige stormen deze 
Oostersche armada en slechts een klein deel der manschap
pen landde op het eiland Kiushiu. Onder aanvoering van 
Hojo Tokimune versloegen de Japanners echter ook dit overschot 
en brachten allen, op een drietal na, om het leven, welk 
drietal men als boodschappers van deze nederlaag naar 
Kublai-Khan terugzond. — 

Na den dood van Tokimune ontbrandde de burgeroorlog 
weder en in 1332 viel de laatste vertegenwoordiger der 
familie Hojo in den strijd met de landsvorsten. 

Op de shogunen-dynastie der Minamoto volgde die der 
Athikugn, die de uitvoerende macht tot 1573 in handen 
houdt. Het beroemdste lid dezer familie is wel Yothimasa, 
die de 15e eeuw tot een der schitterendste in de geschiedenis 
der Japansche kunst maakte. In samenwerking met een bonze 
(Boeddhistisch priester) van groote verdienste, Noriztiné, 
stichtte Yoshimasa academies en openbare scholen, deed 
werken over geschiedenis en filosofie uilgeven en de 
meesterstukken der oude dichterscholen herdrukken. Verder 
beminde deze shogun de weelde cn de fijne geneugten. Hij 
stelde de theebijeenkoinsten in. die zulk een grooten invloed 
hebben uitgeoefend op de keramiek-industrie, bad smaak 
voor schilderkunst en lakwerk. Zoo werd de vijftiende eeuw 
voor Japan wat diezelfde eeuw ook voor Italië was geweest: 
de grondlegster voor eeu hernieuwd kunstleven. 

In 1573 was het met de heerschappij der familie Ashikaga 
gedaan. Drie legeroversten maakten zich achtereenvolgens van 
de oppermacht meester en oefenden een oubeperkt dictator
schap uit. Het waren Nobunaga, Uidei/oxhi en Jyeyatu, wier 
namen in de Japansche geschiedenis onsterfelijk zijn geworden 
en wier nagedachtenis goddelijke vereering geniet. 

Nobunaga maakte voor goed een einde aan de feodale 
anarchie, beschermde kunsteu en wetenschappen en was 
den Kuropeeschen Jezuiten, die zich iu Japan gevestigd 
hadden, welgezind. Zijn militaire diktatuur is de brug, die 
de stervende heerschappij der Ashikaga inet de opkomende 
""acht der Tokougawa verbindt. 

Hiileyoshi, ziju luitenant en opvolger, beter bekend als 
*'itkoS,ima, zet den arbeid, door Nobunaga aangevangen, 
V o°tt. Hij leiJt de nieuwe geschiedenis in, een terrein voor 
oiis verreweg het belangrijkst en meest bekend. 

•Loyasu of Yeyax, een andere luitenant van Nobunaga, 
neemt i n 15914 de taak van Hideyoshi over. Hij ontvangt 
, n 1608 den titel van Shogun en sticht hiermede de derde 

groote Shogunenregeering, die der Tokugawa, welke het 
bewind tot 1868 in handen houdt. 

Yevas verplaatste zijn hof naar Yédo (Tokio) en maakte 
die stad tot een middelpunt van wetenschap en kunst. Onder 
zijne regeering begon voor Japan die langzame afsluiting 
van de rest der wereld, die het land gedurende tweehonderd 
eu vijftig jaren met een sluier van geheimzinnigheid heeft 
omgeven. Hij heeft het Japansche leven in een vorm gego
ten, die tot aau onzen tijd onveranderd zou blijven voortbe
staan, een vorm zoo hecht en sterk en onverbreekbaar, dat 
het pas aan den raodernsten tijd gelukte hem te doen breken 
en er een beschaafd, veelzijdig ontwikkeld, hoogst intelligent 
en dapper modern volk uit te voorschijn te brengen, dat 
slechts de Westersche beschaving had te leeren kennen om 
haar deelachtig te worden. 

Yeyas stierf in 1616. Op den Nikko-berg in de nabijheid van 
Yedo staat Japan's meesterstuk der architectuur, de Nikko-tem-
pel. (*) Hij houdt de herinnering levendig aan Japan's grootste 
onder de grooten, den goddelijken Yevas. Pelgrimsoord der 
Japanners, is dit wonderschoone bouwwerk tevens een aan
trek kingspunt voor de reizigers, die het land der Rijzende 
Zon bezoeken, en die in de stilte der binnenhoven, onder 
het gesuis van eeuwen-oude hoornen, een oogenblik in gepeins 
verzonken, de geschiedenis van dit woudervolk aan hun 
geestesoog laten voorbijtrekken. 

Wij hebben thans stil te staan bij eene gebeurtenis, 
die in de nieuwere Japansche geschiedenis van overwegend 
grool belang is geworden, namelijk het contact met Europa. 
Reeds omstreeks 1300 werd Japan door een Europeaan bezocht, 
en wel door den Venetiaau Marco Polo. Dit was echter een 
op zichzelf staand geval en had geen verdere gevolgen. 

Niet voor 1542 betraden wederom Europeanen het Japan
sche eilandenrijk. Een Portugeesch avonturier Ferndo Mendez 
Pinto bevond zich in dat jaar met nog twee tochtgeuooten, 
Diego Laimoto en Christobal Baralho aan boord van een 
Chineesch piratenschip, dat van Cochinchina was vertrokken 
om, al naar gelang dit uitkwam, wat handel te doen of wat 
zeeroof te plegen. Door stormen uit den koers geslagen, 
landde het vaartuig op een eilandje ten zuiden vau Kiushiu. 
Door de bevolking vriendelijk ontvangen werden de Euro
peanen voor den landsvorst gebracht, die met groote belang
stelling naar de verhalen uit het verre vaderland luisterde. 
Bovenal trokken de vuurwapens de aandacht, lot nu toe den 
Japanners onbekend, maar waarmede zij zoo spoedig ver
trouwd waren, dat, toen Pinto het eiland zes maanden later 
verliet, de bevolking reeds in het bezit van zeshonderd ge
weren was, terwijl bij Pinto's tweede bezoek aan Japan in 
1556 alle steden rijkelijk van dit wapen waren voorzien. 
Meerdere Portugeezen en Spanjaarden volgden nu en het 
duurde niet lang of de Japanners stondeu met beide volken 
in eene geregelde handelsbetrekking. 

Er was nog een tweede reden voor de Europeanen om 
zich met Japan in verbinding te stellen en dat was de 
heilige missie. In 1549 zond koning Johan III van Portugal 
den missionaris Franri'co Xavier, een leerling van Loyola, 
den stichter der orde vau Jezus, met nog twee andere 
zendelingen naar het nieuw ontdekte rijk om den Oosterlingen 
het evangelie van Christus te verkondigen. Ook de Jezuiten 
werden door de bevolking goed ontvangen en ontwikkelden een 
groote werkkracht. Zij stichtten hospitalen, waarin heidenen en 
Christenen met gelijke liefde werden verpleegd, schonken 
groote aandacht aan de opvoeding der jeugd en hielden 
rekening met den natuurlijken drang der Japanners naar 
weelde, door in hunne ceremoniën groote praal ten toon te 
spreiden. De overeenkomst tusschen Roomsch-Katholieke en 
Boeddhistische kerkelijkheden kwam dezen arbeid zeer ten 
goede. Weldra werden ook machtige grooten in den lande, 

(*) In een hoofdstuk over architectuur zal nader over dezen tempel worden 
gesproken. 
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zoo o. a. de vorst van Omura, voor de nieuwe leer gewon
nen. Deze gaf den Fortugeezen vergunning zich te Nagasaki 
(op het eiland Kiushiu) te vestigen, een plaats bij uitne
mendheid voor handel en scheepvaart geschikt. Zelfs bouwde 
genoemde vorst aldaar in 1568 de eerste Christenkerk, terwijl 
hij de missionarissen uitnoodigde er voor het vervolg hun 
hoofdkwartier op te slaan. Ook de vorsten van Bungo en 
Arima werden als Christenen gedoopt en in 1582 zonden de 
drie Christenvorsten een gezantschap naar Rome, dat door 
paus Gregorius X I I I met grooten luister werd ontvangen 
eu bij den dood van dien kerkvorst ook de troonsbestijging 
van Sixtus V bijwoonde. (Wordt vervolgd.) 

DE I N ^ A Y I E ^ T Ê N T O O N S ^ I M Ï Ï L I J N G V A N D E N 
H A A G S C H E N K U N S T K R I N G I N HET A C A D E M I E 

GEBOUW T E 's HAGE. 

(Vervolg van bh. 120J. 
Over de inzending der heeren D. Kruijf en J . W. Landré 

spraken we in ons vorig nummer in bewoordingen, die 
waardeering konden doen vermoeden bij hen, die deze collec
tie niet zagen. Voor wie deze teekeningen gezien heeft, 
is geeu twijfel mogelijk omtrent onze bedoeling, die zeer 
veel overeenkomt met den weusch, dat het comité eene 
gelegenheid moge vinden ze ergeus in een afgelegen hoekje 
te verdonkeremanen. 

Waar we toch aan het retoucheeren zijn, dient ook opge
merkt, dat nergens iti de zaal «wit velours" is aangebracht. 
Zelfs is er kans, dat nergens ter wereld dit velours (*) gevon
den wordt, (wat echter nog geen reden behoeft te zijn, dat 
men in Den Haag deze stof niet bezat), doch wel wit velum 
van gaas, hier tegen het plafond gespannen, om de werking 
van het licht te temperen en gelijkmatiger te doen zijn. 

Bij de bespreking van Berlage's inzending, eindigden we 
met de opmerking, dat zijn ontwerp eener kerk te Enge 
vreemd doet tusschen de overige teekeningen. Van welken 
datum dit ontwerp is, weten wij niet, doch vermoeden van 
vóór zijn ontpopping tot modern artist. Dezen indruk geven 
althans de eigenaardige vormen van intérieur en gevels, zoo 
geheel anders, dan we iu de laatste jaren gewoon zijn in zijn 
werk te ontmoeten. 

Of in deze laatste jaren eerst de formule gevonden is, die 
de bouwkunstenaar te volgen heeft, om overtuigd te zijn, 
zich in een goede richting te bewegen ? We zijn geneigd 
alles wat van het allerlaatste getuigt, als het beste aante-
nemen, uitgezonderd zekere beginselen, die zich niet laten 
verloochenen, doch ook meer betrekking hebben op het con
structief aesthetische d. w. •/.., op het rationeele deel 
onzer vormenspraak. We zijn geneigd, zekere overtuigingen 
in enkele bindende bewoordingen samen tc vatten, om spoedig 
weer naar andere bewoordingen te zoeken, wanneer, 
voortwerkende op deze overtuiging, alle bepalingen ten 
slotte te bindend blijken om zich daartusschen te blijven 
bewegen, tën zoo onsta.it een schijnbare bandeloosheid, die 
echter wortelt in zeer besliste, eenvoudige overtuiging, moei
lijk in woorden te brengen, door den kuisehen eenvoud dezer 
overtuiging zelve, door het ontastbare der intieme verlangens, 
die bij den ontwerper voorzitten maar hem niettemin bewust in 
zekere richting stuwen. Welke deze richting is, die dit onzeg
bare tot formule heeft P Ook dit is slechts hun bekend, die in 
alle wezenlijke kunstuitingen der laatste jaren, over alle 
landen genomen, een universeel principe terugvinden, het 
principe, dat ook zij onbewust toegedaan zijn en hen doen 
opnemen onder dezulken, wien eerst later, als de resultaten 
duidelijker worden, een duidelijken naam zal gegeven kun
nen worden. 

Er zijn er, die ineenen, dat zoo goed mogelijk en zoo 
rationeel mogelijk bouwen, voldoende is om als architect 
deu hemel te verdienen. 

(*) Wil velours blijkt wel degelijk le besla-n. 

Er zijn anderen, die wars van rationeele principienrei. 
terij, ook zoo goed mogelijk bouwen en daarmede een zalige 
tevredenheid genieten. Maar heel gering is het aantal der-
genen, die rationeel eu goed bouwen slechts als een nood-
wendig onderdeel hunner opleiding beschouwen, maar stre-
ven naar een ideaal resultaat, het maken van iets, dat eene 
bekooring is voor de oogen, poëzie voor het gemoed en 
kristal voor het kritisch verstand. 

Vooralsnog is het gelukkig, wanneer er rationeel gewerkt 
wordt. Het kristallig element is dan in elk geval reeds aan
wezig. Blijft over de poësie en de bekoring, twee factoren, 
waarvan sporadisch hier eu daar iets gevonden wordt, genoeg 
reeds om ons gelukkig te maken en op de toekomst te doen 
hopen. 

Onze tocht langs de wanden voortzettende, ontmoeten we 
allereerst een ontwerp van Brouwer: 'n protestantsche kerk 
te 's Hage en van Brouwer en Ehnle een wees- en oude-
manuen- en vrouwenhuis, thans in uitvoering. 

Van Houtzagers: een Raadhuis te Zoest, een gebouwtje 
dat uit het gewone genre valt, met iets dat van een artistieke 
«tic* getuigt; voorts een dubbele villa in schetsontwerp, 
echter nog te schetsmatig om duidelijk te zijn, 'n schets 
zooals we vroeger allemaal maakten, met 'n geheel arsenaaj 
van tikjes en kleurtjes ; eindelijk photo's van een paar villa's 
die van 'n flinke en breede architectuur zijn. 

Van Kromhout eene lijst met plauteustudies : lelie's, 
tulpen, waterlelie's, palm, diverse bladvormen in hunnen 
groei, roos, kamperfoelie, etc. etc. met enkele toepassingen 
voor huiselijk gebruik en in een der hoeken 'n konijn, 
blijkbaar verwonderd over eene inzending, waaraan zijn knollen 
en wortelen ontbreken, of . . . . over den moed om zoo 
iets in te zenden. Voorts teekeningen van meubelen in 
eikenhout, met photo's naar de uitvoering daarvan en eene 
teekening van «De verinaerde Marckt ende Graft, Oudt-
Hollaudt genacmt, met alle sijn Straten, Huisen, Torens, 
Poorten ende Mueren, gemaeckt ter eeren van alle Liefheb
beren der Oude Konste, geconterfeyt bij Willem Cornelis-
zoon ende ghedateert van den Jare duizent-acht-hondert-
vijf-en-negentigh. 

Van du Rieu het ontwerp eener hervormde kerk te 's Hage, 
waarin een interessante bekapping voorkomt, die bij eventueele 
goede uitvoering met het geheele interieur een mooi geheel 
kan maken ; voorts het gebouw eener spaarbank te 's Hage, 
massief, met enkele mooie partijen ; en een eenvoudig, doch 
zeer geslaagd stalgebouwtje te Vught. 

Van Limburg wederom een stalgebouw, maar te's Hage, 
d.w.z. voornaam, grooter, met een paar verdiepingen, een
voudig geteekeud, ernstig, dat vermoedelijk —daar het ook 
uitgevoerd is — wel geslaagd zal ziju. 

Van Verheul een open vak, thans misschien gevuld met 
diverse teekeningen. 

CWordt vervolgd.) K . 

B E R I C H T E N . 

Het bestuur der //nationale vakvereeniging voor opzichters 
en teekenaars" afdeeling «den Haag", hield Woensdag 21 
Juli eene vergadering in Maison Pinksen, te Amsterdam, 
waartoe belangstellenden in Amsterdam waren uitgenoodigd. 
Het doel dier vergadering, om namelijk te trachten eene 
Amsterdamsche afdeeling van genoemde vereeniging te stich
ten, is volkomen bereikt. Alle aanwezigen lieten zich als lid 
inschrijven, terwijl een viertal zich tot een voorloopig uit
voerend comité vormde. 

Eerstdaags kau men eene meer uitgebreide vergadering 
tegemoet zien, waarop men zal trachten om het geheel een 
meer vasten vorm te geven. 

De heer Veenslra, 2e van Swindenstraat 19, Amsterdam, 
tot wien alle correspondentie kau gericht worden, heeft het 
voorloopig secretariaat op zich genomen. 

R E D A C T I E V A N ARCHITECTURA KT AMICITIA : 
W K R O M H O U T C/.N.. M . DB J O N G H . JOS. T i l . J . CUIJPERS, 

II. E L L E N S cn W. V A N HOVEN. 
Bijdragen voor het blud te adrcssccrcn aan den lieer M DE JoNGH, 

A m e r i c a n - H Ö t e l te Amsterdam en alles, wat de Administratie van 
het Genootschap betreft, aan den lsten Secretaris, dmtrieax Unlet 
te Amsterdam. 

VOORWAARDEN VAN HKT LIDMAATSCHAP. 

Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege• 
onden, aan alle leden van het Genootschap. De jaarlijksche contributie 

voor hel lidmaatschap bedraagt: 
Voor gewone leden (tc Amsterdam woonachtig]. 

kunstlievende leden 
buitenleden 

ƒ 12.— 
, 10.— 
» 7.50 

M EDE DE E U i \ G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

Behalve de reeds genoemde heeren, zullen aan de collectieve 
inzending van het Genootschap op de a. s. driejaarlijksche 
tentoonstelling, nog deelnemen de heeren : LAUWERIKS en 
DE BAZEL. . 

Verdere berichten van inzending worden nog ingewacht 
aaa het adres van den l e n Secretaris, Amcrican-Hötel. 

Namen» het Bestuur, 

De \ste Secretaris a. %., 

J . A . V A N DER SLUIJS VEER. 

GESCHIEDENIS DER J A P A N S C H E K U N S T 
door C. W. NuHOe'i'. 

(Vervolg van bh. 121^. 
Echter, de voorspoed der Jezuiten was niet van langen 

duur, waartoe verschillende omstandigheden medewerkten. 
Was de eerste militaire diktator, Nobunaga, den Chris
tenen welgezind geweest, niet aldus Taiko-Sama Beweerd 
wordt, dat een der grieven van dezen Shogun tegen de 
Jezuiten gezocht moet worden in de groote kuischheid 
der sehoone dochtereu van Arima (een der Christen
provinciën bovengenoemd), welke niet verkozen van de eer 
gebruik te maken, om in het serail van den Shogun te worden 
0Pgenometi. Zeer ongunstig werkte ook de naijver der Spaan-
'che kooplieden, wien de voorrechten, aan de Portugeezen 
geschonken, een doorn in 't oog waren. 

Ban de ergernis, die vele geestelijke orden, welke de Je
zuiten waren gevolgd, .bij de Japanners verwekten oin hun 
hoogmoed, hun prachtliefde en hun gelddorst. Wat er veder 
Vai> aan zij, zeker is, dat Taiko Samain 1587 een bevel uit
vaardigde, waarbij allen missionarissen werd gelast binnen 
twintig dagen het land te verlaten. Hun aantal bedroeg toen 
t e r tijd ongeveer drie honderd, dat der bekeerden drie hon

derdduizend. Waarschijnlijk is echter, dat slechts weinigen 
aan dit bevel gevolg gaven en de meesten zich onder de 
hoede der drie Christenvorsten stelden of zich schuil hielden. 
Om den Jezuiten ook deze laatste wijkplaats te ontnemen, 
zond Taiko Sama de drie Christenvorsten als legeraanvoer
ders naar Korea, met welk land Japan zich in een oorlog 
had gewikkeld. 

In 1596 vond bovendien eene gebeurtenis plaats, die wel 
j geschikt was om de laatste hoop op behoud voor de Chris
tenen den bodem in te slaan. Een Euiopeesch bisschop 

I namelijk trad de landsgebruiken met voeten, door bij de 
ontmoeting met een hoogen Japanschen staatsdienaar zijn 

I draagstoel niet te verlaten. Een s*orm van verontwaardiging 
ging in het land op over deze ongehoorde, met majesteits
schennis gelijkstaande, daad. Voor de tweede maal werden 
in 1597 alle vreemde Christenen uit het land verwezen en 
aan vier en twintig inlanders werd een voorbeeld gesteld, 
door hun op de markt te Kioto het linkeroor af te snijden 
en hen daarna naar Nagasaki te zenden, waai ze als eerste 
Japansche Christenmartelaren den dood aan het kruis stierven 

Toch verlieten ook ditmaal weder bel rekkelijk weinig Je
zuiten het land. Ze bleven hier en daar verscholen achter 
en konden een weinig herademen toen Taiko Sama in 1598 
stierf en de drie Christenvorsten uit Korea terugkeerden. 

Naast de Portugeezen en Spanjaarden verschenen met het 
begin der 1 7e eeuw ook de Hollanders op het tooneel. Den 
Hen April 1600 namelijk liep het eerste vaderlandsch 
schip de haven van Bungo binnen, terwijl wij elf jnren later 
verlof kregen om alle Japansche havens aan te doen en in 
vrede en eendracht met de inboorlingen handel te drijven. 
Nog twee jaren later werd dit voorrecht eveneens aan de 
Kugelschen toegestaan. 

Nadat de Shogun Yeyas, Taiko Sama's opvolger, de macht 
zijner familie voor goed hod gegrondvest, trad ook hij als een 
hevig vervolger der Christenen op en verbande alle vreemdelin
gen uit het land, uitgezonderd de Chineezen en Hollanders, 

http://onsta.it
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wien een klein gebied als handelsfactory werd toegewezen. Alle 
inboorlingen, die weigerden bet Christelijk geloof af te zweren, 
werden gekruisigd, onthoofd of verbrand. Ook een veertiental in 
het land gebleven inissionnarissen, waaronder de beroemde pre
diker Spinola, stierf in 1022 op den brandstapel. Met de was
sende macht der Shoguncu uit het huis Tokougawa ging 
gepaard een steeds strenger afsluiting van het land voor 
alles wat uitheeinsch was Hidelada. de zoon van Yeyas, 
sprak het doodvonnis uit over eiken Christenpriester, die 
nog in Japan mocht worden gevonden en verbood den Ja
panners hunne eilanden te verlaten. Nog strenger trad zijn 
zoon cn opvolger Ji/emidzu op. Hij trachtte ook de laatste 
sporen van het Christendom uit le roeien, sloot het land 
geheel voor de vreemdelingen en voleindigde het regeerings-
svstcein van zijn grootvader, door alle macht iu één hand, 
die van den Shogun, te concentreeren. Zelfs ging Jyemidzu 
zoover, dat hij alle groote schepen, geschikt om de open zee 
te bevaren, liet verbranden en den scheepsbouw tot bodems 
van bepaalde grootte beierkte, om zijn volk tc verhinderen 
inet vreemde natiën in aanraking te komen. 

Nieuwe Christenvervolgingen werden ingesteld ; alle mid
delen, die haat eu bloeddorst konden uitdenken, werden 
aangewend om het gehate geloof te verdelgen. Eindelijk, 
in 1037, brok onder de bevolking van Arima (de meest 
Katholieke provincie) eeu oproer uit. Het gelukte het 
volk om de vesting Shimabzra, ten oosteu van Nagasaki, 
te bemachtigen en zich aldaar te versterken. Drie maanden 
lang werd deze sterkte daarop door den Shogun belegerd 
en toen de plaats eindelijk viel werden allen, die zich zelf 
niet reeds den dood door Harakiri (*) hadden gegeven, zon
der mededoogcu vermoord. Deze gebeurtenis, de laatste van 
eene reeks onbeschrijfelijke gruwelen, staat als een schand
vlek in de analen der Japansche geschiedenis opgeteekend 
en is bekend gebleven als //het bloedbad van Shimabara." 
liet beruchte edikt, waarbij den vreemdelingen den toegang 
tot het land werd ontzegd en den Japanners werd verboden 
het land te verlaten of zich met Christenen op te houden, 
de aanleidende oorzaak alzoo van Japan's geheimzinnige 
afzondering van de wereld, was vervat in een zevental 
artikelen, die als volgt luidden : 

le. Geen Japansch schip of Japansche boot, noch eenig 
geboren Japanner mag bet wagen het land te verlaten. Hij, 
die dit artikel overtreedt, zal sterven en schip en goederen 
zullen in beslag genomen worden. 

2e. Alle Japanners, die uit den vreemde naar hun vader
land terugkeeren, zullen ter dood gebracht worden. 

3c. Hij, die een Christenpriester ontdekt, zal eene beloo-
ning van -t n 500 Yen (een zilverstuk) ontvangen, en voor 
de ontdekking van een Christen eene belooning in verhou
ding daarvan. 

Ie. Allen, die de leer van Christus zullen helpen ver
breiden of zelf diens schandelijken naam dragen, zullen in 
dc gevangenis worden geworpen. 

5e. Alle vreemdelingen met hunne moeders en vrouwen 
en allen, die tot hen behooren, worden verbannen. 

Oo. Wie een brief uit den vreemde overbrengt of, nadat 
hij is verbannen geworden, terugkeert, zal sterven evenals 
zijn geheele familie en allen, die voor hem zullen pleiten. 

7e. Aan geen edelman of soldaat is het geoorloofd iets 
van een Christen te koopen. 

Hen Hollanders, die tot nu toe nog steeds eene foctory 
te Hirado hadden bezeten, werd het kleine eilandje Deshima 
(Dcshima = vóór-eiland) als verblijfplaats toegewezen, 
een lapje grond 185 M . lang en 74 M . breed, en door een 
steenen brug met Nagasaki verbonden, waarvoor zij jaarlijks 
een groote pachtsom aan de Japansche regeeriug moesten 
voldoen. Mier leefden, in dienst der Oost-Indische Compagnie 
een twintigtal Hollanders, de eenige bemiddelaars tusschen 

(*) Harakiri beteekent zich den buik opensnijden. Over dezen vrijwilligcn 
dood nl nader worden gesproken lnj' dc behandeling der zwaarden. 

het Westen en het land van Nippon. Van hier uit werden 
jaarlijks een paar schepen bevracht, o.a. met die meester
stukken vau Japansch porselein, die thans het sieraad van 
vele musea eu enkele particuliere verzamelingen en woningen 
uitmaken en als een der meest belangrijke onderdeelen der 
Japansche keramiek: bij ons bekend zijn onder den naam 
van //Vieux Japon." 

We kunnen thans tweehonderd jaren, overslaan, jaren, 
waarin het laud zich in vrede en voorspoed heeft mogen 
verheugen en waarin al die groote en kleine wonderwerken 
zijn tot stand gebracht, die wij bij de behandeling der schil-
derkunst, graveerkunst, architektuur, keramiek, lakkun>t, 
émailversiering, metaalbewerking enz. achtereenvolgens zullen 
leeren kennen. 

In het midden van onze eeuw, toen dc stoom de afstanden 
had verkort, was de totale afzondering van een groot en 
rijk land, van alle zijden bereikbaar, niet wel vol te houden. 
Van Russische, Engelsche en Amerikaansche zijde werden 
verschillende pogingen in het werk gesteld om handelsbe
trekkingen met hef geheimzinnige Nippon aan te knoopen, 
die echter geen vau alle tot eenig resultaat leidden. Aan 
Amerika komt de eer toe, aan dezen toestand een einde te 
hebben gemaakt. In 1S53 zond de regeering der Vereenigde 
Staten den Commodore Perry met vier oorlogsbodems naar 
Japan, niet de opdracht goedschiks of kwaadschiks met dit 
land een handels- en vriendschapsverdrag te sluiten. Perry 
landde in Juli bij Yokohama en zond van daaruit een gezant-
schip aan den Shogun te Yedo met de hem opgedragen 
boodschap eu de mededeeling, dat hij binnen het jaar het 
antwoord ter plaatse zou komen halen. 

Te Kioto (de residentie van den Mikado) en te Yedo 
veroorzaakte dit bezoek niet weinig opschudding. Voor de 
Kuge (hofadel) was het eene welkome gelegenheid om 
de gehate Shogunen-regeering, die haar in al hare rech
ten had getast bij het centraliseeren der uitvoerende 
macht, aan te vallen en haar beleid bij den Mikado in een 
ongunstig daglicht te stellen. Mocht de Shogun weerstand 
willen bieden aan Amerika's eisch, dan kon men wijzen op 
Japan's onvoldoende weerkracht; mocht hij de vreemdelin
gen als broeders willen inhalen, dan kon men de veront
waardigde spelen over het schenden der eeuwenoude tradities 
en het //leve de Mikado, weg met den Shogun" prediken. 
Intusschen, de tijd verstreek eu reeds iu Februari 1851 
verscheen Perry wederom iu het gezicht der Japansche kust, 
thans met een trotsche oorlogsvloot eu liet het anker in de 
bocht van Yedo vallen. De van de zijde der Amerikanen 
met veel takt en kalme vastberadenheid gevoerde onderhan
delingen te Kanagawa, een plaats in de nabijheid van Yedo, ge
voerd, leidden tot het verdrag van Kanagawa, waarbij twee 
havens, die van Shimoda en Hakodate voor deu Amerikaan-
schen handel werden opengesteld. 

Na Amerika verschenen Rusland, Engeland, Frankrijk, 
Nederland en Pruisen op het tooneel en verwierven zich 
elk het voorrecht enkele havens te mogen aandoen, om handels
betrekkingen met het binnenland aan te kuoapen. Dat deze 
verandering niet zonder strijd tot stand kwam, is niet te 
verwonderen. De haat tegen den Shogun steeg met deu dag 
en werd nog hooger opgevoerd door de bemoeiingen der 
Shinto-priesters, die de gemoederen der Samurai (krijgers) 
tegen den onderkoning opzetten. Ook de vreemdelingen 
moesten out waren, dat. meu zich zoo maar niet in Japan kon 
nestelen. In 18G1 werden de Engelsche en Amerikaansche 
gezantschapsbuizen bestormd en verbrand, bij welke gelegen
heid een paar Engelschen den dood vonden. 

Weldra kwamen de Europeesche en Japansche elementen 
in botsing, toen door eene gebeurtenis van zeer ernstige" 
aard de inlandsche etiquette door de Westerlingen met 
voeten werd getreden. Deze gebeurtenis, bekend als de 
Richardson zaak, droeg zich als volgt toe: Drie Engelsche 

V olieden en eene dame deden een rit te paard in de 
' leien van Yokohama, toen ze den machtigen vorst 

v l l I 1 Satsuma tegenkwamen, die met groot gevolg op reis 
• 8 S naar het hof van Yedo. De Japansche gebruiken 
Jachten, dat de Engelschen op het geroep van Shita-ni-iro 

(werpt u neder) waren afgestegen om den machtigen leenman 
j c odiruikelijke hulde te bewijzen, wat ze echter niet deden. 

Toen ze deu draagstoel van den vorst wilden voorbijrijden, 
trokkt-n dc begeleidende Sainurai hunne zwaarden cn hieuwen 
op de vreemdelingen iu, met het gevolg dat écu hunner, 
Richardson, op de plaats dood bleef en de anderen zwaar 
„orden gewond. 

Engeland eischte 100 000 pond sterling schadevergoeding 
en uitlevering van den vorst van Satsuma. De eerste eisch 
werd ingewilligd, de tweede niet. Toen stevende een Engelsche 
vloot naar Japan en schoot Kagoshiina, de hoofdstad der 
provincie Satsuma, plat. 

Voor de tweede maal maakte Japan kennis met de Euro
peesche wapenen toen de vorst van Choshiu deu hem toebe
hoorenden zeearm van Shimonoseki (tusschen de eilanden 
Kiiisliitt cn Hondo) aan beide zijden met eene kustbatterij had 
voorzien, waarmede hij elk voorbijvarend vreemd schip 
bescl t. Op aandringen van den Engelschen gezant werd 
daarop door Engeland, Frankrijk, Amerika en Nederland eene 
expeditie uitgerust, die de heropening van de straat van 
Shimonoseki (') met geweld van wapenen verkreeg, de ver
sterkingen vernielde eu het land eene oorlogsschatting van 
86 OlMl 000 gulden oplegde. 

Al deze gebeurtenissen deden de macht van den Shogun 
voortdurend verminderen. De meest invloedrijke daimio's 
(landsvorsten), als die van Satsuma, Tosa, Choshiu, lli/.cn 
en andere, schaarden zich aan de zijde van den keizer, inet 
het gevolg dat de laatste der Shogunen, Hitotsubushi (of 
Keiki), aan den algemeenen drang gehoor gevend, op den 
lOen November 1807 zijn ontslag aan den toenmaals zeven
tien-jarigen keizer Mutso-Hito indiende. 

Shogunaat en Bakafu (") werden uu afgeschaft. De Kuge 
werden in hun eer hersteld en de voornaamsten hunner 
namen de leiding der zaken op zich cn traden als raad van 
oogdij voor den jongen keizer op. (s) 

Voor Keiki was er bij de nieuwe regeling van zaken 
geen plaats meer. Gekrenkt over deze miskenning greep 
de gewezen Shogun naar de wapenen, maar het door hem 
verzamelde leger werd door de keizerlijke troepen verslagen 
en Keiki werd uit het land gebauucn. 

De geschiedenis van het oude Japan is hiermede ten einde. 
Een stortvloed van hervormingen volgde op deze omwen

teling van 1868. Met één geweldigen sprong werd een 
klove van twee en een half duizend jaren overschreden. 
De gesloten verdragen met de vreemdelingen werden bekrach
tigd, de Westersche beschaving deed haar iutocht met al 
haar aankleve 

De Daimio's, voorloopig als goeverneurs der nieuwe pro
vinciën in functie gebleven, werden in 1869 naar Tokio 
opgeroepen, waar de regeering hun verzocht hun land en 
rechten aan den staat af te staan. Ze behielden ongeveer 
een tiende deel hunner inkomsten, eene verandering, die 
voor de landsvorsten nog niet zoo onvoordeelig was als men 
™u denken, daar hun geheele hofhouding en nasleep van 
oamurai en beambten kwam te vervallen. De verdeeling 

(l) De onlangs overleden viee-adniiraal dc Cnscmbroot had, zooals men V , U . . V U U U ,111,1 I I H I i r B I T I HL" F . U1U1 U « . U.1U, f.\J' 

"""eren /al, den bijnaam van „den held van Shimonoseki." 
I • '"'/.;//- beteekent „gordijuregecring." Ile keizer cn de Shogun zaten 
twd" " ' " a c h t e r ccn rieten gordijn, dat slechts gedeeltelijk werd opgehaald, 
Kewi'l """ B e w«»niyk niet veel meer te zien kreeg dan dc prachtige zijden 
"eniio ' ' ' e " l , , u " e n ' ' c "8 t ' v t ' r - Soms wuondcu de dames van het Shogu 
vóór'i 1 audiënties bij. Wilden deze iets meer weten van hetgeen er 
tod'. K"rdijn voorviel, dan rolden ze van een neussnuitpapiertje een 

fl* • st:iken dit tusschen de rietjes en vormden zich aldus een kijkgaatje, 

van\ "'.''''""''er graaf Ito, by ons algemeen bekend door dc gebeurtenissen 
m ' i.iiitstc jaar. 

van het land in ongeveer 600 feudale rijkjes verviel hier
mede, terwijl eene nieuwe indeeling in districten (Keu) 
werd ingevoerd. (Hordt vervolgd.) 

^Ë^DJJ^ËR1TV7N"ROLDUC. 
De herstellingswerken aan de abdijkerk van Rolduc zijn 

thans zoover gevorderd, dat de inwendige versiering van 
het klaverblad-vormige priesterkoor reeds kon worden onder
nomen. Op deu grondslag der oude crypta, waarop iu later 
dageu een vormelooze bovenbouw was opgetrokken, werd 
bij de herste ling van den oorspronkelijke!) toestand dit koor 
met drie nisvormige gewelven geheel nieuw opgebouwd. Als 
vaste punten vau vergelijking had men het geluk de na
volgende overblijfselen in het omgewerkte metselwerk terug 
te vindeu : 

lo. Basement van een der vier hoekpijlers met aanzet 
der zijdelingsche concha (schelp of nis) aan de zuidzijde. 

2o Ruim een Meter muur met gewelfaauzet van de noorde
lijke nis ; hierdoor was de hoogte van deze dwars-aruien dus 
geheel bepaald. De inwendige cirkel der muren kon worden 
getrokken; — deze was niet concentrisch met die der crypta, 
noch met die van de buitenzijden der muren. 

3o. Aan de buitenzijden der muren werd een kraagsteen met 
basement aan de midden- (oostelijke) nis gevonden, — hieruit 
ontwikkelt zich vanzelf de verdeeling van dien muur met kolon-
nettcn tusschen de vensters. Deze architectuur met rijke 
geledingen, vroeger gansch ingebouwd, is thans geheel vrijge-
legd eu van uit de inwendige tuinen der abdij geheel zichtbaar. 

4o. Bij vroegere opgravingen werden reeds talrijke kapi
teelen zoowel van dubbelzuilen als van vierledige steunpunten 
ontdekt, die zullen worden aangewend bij de herstelling van 
den zuidelijken vleugel in de noordelijk gelegen kloostergang. 

De herstelling wordt thans voltooid onder leiding van den 
architect Dr. P. J . H . Cuijpers, die reeds voor vijf-en-twiutig 
jaren het inwendige der abdijkerk van pleisterwerk ontdeed, de 
kleur van de zandsteen met al hare afwisselingen aan 
den dag bracht, eu het beeldhouwwerk van kapiteelen en 
boogfriezen nu weer blootlegde. Ook moesten toen twee der 
drie Meter hooge zandsteen monolytheii, e vennis''t materiaal 
der gansche kerk uit de naburige nivelgroeven gewonnen, 
vervangen worden door nieuwe steenstukken. Daar die zuileu 
de zware ïniddenschipiniiren dragen, werd door dit zeer 
gevaarlijke werk evenwel het bestaan der gansche kerk gered. 

Uit liefde voor dit merkwaardige bouwwerk, heeft de 
Akeusche schatbewaarder, een post waarvan men in de laatste 
weken het belang nog bijzonder heeft kunnen opmerken, 
zich bereid verklaard de figurale beschildering van het 
Romaansche koor geheel //Soli Deo Gloria" uit te voeren. 
De kanunnik Goebbels heeft voor jaren zich reeds naam 
verworven door de zorgvuldig bestudeerde en prachtig uit
gevoerde beschildering van //St. Maria a/d Kapitol ' te Keulen. 

De door dezen geestelijke-kerkschilder gebruikte techniek 
komt in haar effect veel overeen met //al fresco " Evenwel 
wordt hier op den drogen witten kalk geschilderd, alsof uien 
te doen had met aquarelverven. Eene vaste en geoefende 
hand is daarvoor noodig, om alle lichte tonen transparant 
op te brengen en daardoor frisch te bewaren. 

Zulke onbaatzuchtige diensten, waarbij de oud-leerlingen 
der inrichting voor Middelbaar en Hooger Onderwijs van 
Rolduc zorgen voor de uitvoering en versiering van de 
steenen altaren en vensters in gebrand glas, zullen binnen 
enkele jaren deze oude abdijkerk in grooteu luister herstellen. 

De volgende circulaire is deze week verzonden : 

Internationaal Congres voor Brandwezen, 
te houden te Amsterdam van 21 tot 28 September 1895. 

M. 
Op initiatief vau het Uitvoerend Comité der Internationale 

Tentoonstelliug, die thans te Amsterdam wordt gehouden, 
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wien een klein gebied als liaudclsfactory werd toegewezen. Alle 
inboorlingen, die weigerden bet Christelijk geloof af te zweren, 
werden gekruisigd, onthoofd of verbrand. Ook een veertiental in 
het land gebleven missionnarissen, waaronder de beroemde pre
diker Spinola, stierfin 1022 op den brandstapel. Met de was
sende, macht der Shoguncn uit het huis Tokougawa ging 
gepaard een steeds strenger afsluiting van het land voor 
alles wat uitheemsch was llidetada. de zoon van Yeyas, 
sprak het doodvonnis uit over eiken Christenpriester, die 
nog in Japan mocht worden gevonden en verbood deu Ja
panners hunne eilanden te verlaten. Nog strenger trad zijn 
zoon cn opvolger Jyemidzu op. Hij trachtte ook de laatste 
sporen van het Christendom uit te roeien, sloot het land 
geheel voor de vreemdelingen en voleindigde het regeerings-
svsteem van zijn grootvader, door alle macht iu één hand, 
die van den Shogun, te concentreeren. Zelfs ging Jyemidzu 
zoover, dat hij alle groote schepen, geschikt om de open zee 
te bevaren, liet verbranden en den scheepsbouw tot bodems 
van bepaalde grootte bei erkte, om zijn volk te verhinderen 
inet vreemde natiën in aanraking te komen. 

Nieuwe Christenvervolgingen werden ingesteld ; alle mid
delen, die. haat en bloeddorst konden uitdenken, werden 
aangewend om het gehate geloof te verdelgen. Eindelijk, 
in l(!'57, brak onder de bevolking van Arima (de meest 
Katholieke provincie) een oproer uit. Het gelukte het 
volk om de vesting Shmabara, ten oosten van Nagasaki, 
te bemachtigen en zich aldaar te versterken. Drie maanden 
lang werd deze sterkte daarop door den Shogun belegerd 
en toen de plaats eindelijk viel werden allen, die zich zelf 
niet reeds den dood door Harakiri (*) hadden gegeven, zon
der mededongen vermoord. Deze gebeurtenis, de laatste, van 
eene reeks onbeschrijfelijke gruwelen, staat als een schand
vlek in de analen der Japansche geschiedenis opgeteekend 
en is bekend gebleven als ,/het bloedbad van Shimabara." 
Het beruchte cdikt, waarbij den vreemdelingen den toegang 
tot het land werd ontzegd eu den Japanners werd verboden 
het land te verlaten of zich met Christenen op te houden, 
de aanleidende oorzaak alzoo van Japan's geheimzinnige 
afzondering van de wereld, was vervat in een zevental 
artikelen, die als volgt luidden : 

le. Geen Japansch schip of Japansche boot, noch eenig 
geboren Japanner mag het wagen het land te verlaten. Hij, 
die dit artikel overtreedt, zal sterven en schip en goederen 
zullen in beslag genomen worden. 

2e. Alle Japanners, die uit den vreemde naar hun vader
land terugkeeren, zullen Ier dood gebracht worden. 

3c. Hij, die een Christenpriester ontdekt, zal eene beloo
ning van 4 ;i 500 Yen (een zilverstuk) ontvangen, en voor 
de ontdekking van een Christen eene belooning in verhou
ding daarvan. 

Ie. Allen, die de leer van Christus zullen helpen ver
breiden of zelf diens schandelijken naam dragen, zullen in 
de gevangenis worden geworpen. 

5e. Alle vreemdelingen met hunne moeders en vrouwen 
en allen, die tot hen belmoren, worden verbannen. 

0e. Wie een brief uit den vreemde overbrengt, of, nadat 
hij is verbannen geworden, terugkeert, zal sterven evenals 
zijn geheele familie en allen, die voor hem zullen pleiten. 

7e. Aan geen edelman of soldaat is het geoorloofd iets 
van een Christen te koopen. 

Den Hollanders, die tot nu toe nog steeds eene foctory 
te Hirado hadden bezeten, werd het kleine eilandje Deshima 
(Deshima = vóór-eiland) als verblijfplaats toegewezen, 
een lapje grond 185 M . lang en 74 M . breed, en door een 
steenen brug met Nagasaki verbonden, waarvoor zij jaarlijks 
een groote pachtsom aan de Japansche regeering moesten 
voldoen. Hier leefden, in dienst der Oost-Indische Compagnie 
een twintigtal Hollanders, de eenige bemiddelaars tusschen 

(*) ïïara&iri beteckent lion den buik opensnijden. Over dezen vrijwilligen 
dood zal nader worden gesproken bij de behandeling der zwaarden. 

het Westen cn het land van Nippon. Van hier uit werden 
jaarlijks een paar schepen bevracht, o.a. met die meester
stukken van Japansch porselein, die thans het sieraad vau 
vele musea en enkele particuliere verzamelingen en woningen 
uitmaken en als eeu der meest belangrijke onderdeden der 
Japansche keramiek bij ons bekend zijn onder den naam 
van «Vieux Japon." 

We kunnen thans tweehonderd jaren, overslaan, jaren, 
waarin het laud zich in vrede en voorspoed heeft mogen 
verheugen en waarin al die groote en kleine wonderwerken 
zijn tot stand gebracht, die wij bij de behandeling der schil-
derkunst, graveerkunst, architektuur, keramiek, lakkuust, 
émailversiering, metaalbewerking enz. achtereenvolgens zullen 
leeren kennen. 

Iu het midden van onze eeuw, toen de stoom de afstanden 
had verkort, was de totale afzondering van een groot en 
rijk land, van alle zijden bereikbaar, niet wel vol te houden. 
Van Russische, Engelsche en Amerikaansche zijde werden 
verschillende pogingen in het werk gesteld om handelsbe
trekkingen met het' geheimzinnige Nippon aan te knoopeu, 
die echter geen van alle tot eenig resultaat leidden. Aau 
Amerika komt de eer toe, aan dezen toestand een einde te 
hebben gemaakt. In 1S53 zond de regeering der Vereenigde 
Staten den Commodore Perry met vier oorlogsbodems naar 
Japan, met de opdracht goedschiks of kwaadschiks met dit 
land een handels- en vriendschapsverdrag te sluiten. Perry 
landde in Juli bij Yokohama en zond van daaruit een gezant -
schip aan den Shogun te Yedo met de hein opgedragen 
boodschap en de mededeeling, dat hij binnen het jaar het 
antwoord ter plaatse zou komen halen. 

Te Kioto (de residentie van den Mikado) en te Yedo 
veroorzaakte dit bezoek niet weinig opschudding. Voor de 
Kuge (hofadel) was het eene welkome gelegenheid om 
de gehate Shogunen-regeering, die haar iu al hare rech
ten had getast bij het centraliseeren der uitvoerende 
macht, aan te vallen en haar beleid bij den Mikado in eeu 
ongunstig daglicht te stellen. Mocht de Shogun weerstand 
willen bieden aan Amerika's eisch, dan kon men wijzen op 
Japan's onvoldoende weerkracht; mocht hij de vreemdelin
gen als broeders willen inhalen, dan kou men de veront
waardigde spelen over het schenden der eeuwenoude tradities 
en het «leve de Mikado, weg met den Shogun" prediken. 
Intusschen, de tijd verstreek en reeds in Eebruari 1851 
verscheen Perry wederom iu het gezicht der Japansche kust, 
thans met een trotsche oorlogsvloot eu liet het anker in de 
bocht van Yedo vallen. De van de zijde der Amerikanen 
met veel takt eu kalme vastberadenheid gevoerde onderhan
delingen te Kauagawa, een plaats in de nabijheid van Yedo, ge
voerd, leidden tot het verdrag vnn Kanagawa, waarbij twee 
havens, die van Shintoda en Hakodate voor den Amerikaan-
sohen handel werden opengesteld. 

Na Amerika verschenen Rusland, Engeland, Frankrijk, 
Nederland en Pruisen op het tooneel en verwierven zich 
elk het voorrecht enkele havens te mogen aandoen, om handels
betrekkingen met het binnenland aan te knoopen. Dat deze 
verandering niet zonder strijd tot stand kwam, is niet te 
verwonderen. De haat tegen den Shogun steeg met deu dag 
en werd nog hooger opgevoerd door de bemoeiingen der 
Shinto-priesters, die de gemoederen der Samurai (krijgers) 
tegen den onderkoning opzetten. Ook de vreemdelingen 
moesten oni waren, dat, meu zich zoo maar niet iu Japan kon 
nestelen. In 1861 werden de Engelsche en Amerikaansche 
gezantschapshuizen bestormd en verbrand, bij welke gelegen
heid een paar Engelschen den dood vonden. 

Weldra kwamen de Europeesche en Japansche elementen 
in botsing, toen door eene gebeurtenis van zeer ernstige» 
aard de inlandsche etiquette door de Westerlingen met 
voeten werd getreden. Deze gebeurteuis, bekend als de 
Richardson zaak, droeg zich als volgt toe: Drie Engelsche 

„lieden en eene dame deden een rit te paard in de 
"streken van Yokohama, toen ze den machtigen vorst 

°" n Satsuma tegenkwamen, die met groot gevolg op reis 
V l >

a s naar het hof van Yedo. De Japansche gebruiken 
«chten, dat de Engelschen op het geroep van Shita-ni-iro 

f rerpf 'a neder) waren afgestegen om den machtigen leenman 
j | c Gebruikelijke hulde te bewijzen, wat ze echter niet deden. 

Toen ze deu draagstoel van den vorst wilden voorbijrijden, 
trokken de begeleidende Samurai hunne zwaarden en hieuwen 
op de vreemdelingen iu, met het gevolg dat één hunner, 
Richardson, op de plaats dood bleef en de anderen zwaar 
werden gewond. 

Engeland eischte 100 000 pond sterling schadevergoeding 
en uil levering van den vorst van Satsuma. De eerste eisch 
werd ingewilligd, de tweede niet. Toen stevende een Engelsche 
vloot naar Japan en schoot Kagoshiina, de hoofdstad der 
provincie Satsuma, plat. 

Voor de tweede maal maakte Japan kennis met de Euro
peesche wapenen toen de vorst van Chosfdii deu hem toebe
hoorenden zeearm van Shimonoseki (tusschen de eilanden 
Kiushiu en Hondo) aan beide zijden met eene kust batterij had 
voorzien, waarmede hij dk voorbijvarend vreemd schip 
beschoot. Op aandringen van den Engelschen gezant werd 
daarop door Engeland, Frankrijk, Amerika en Nederland eene 
expeditie uitgerust, die de heropening van de straat van 
Shimonoseki ('J met geweld van wapenen verkreeg, de ver
sterkingen vernielde eu het land eene oorlogsschatting van 
36 null (il)O gulden oplegde. 

Al deze gebeurtenissen deden de macht van den Shogun 
voortdurend verminderen. De meest invloedrijke daimio's 
(landsvorsten), als die van Satsuma, Tosa, Choshiu, Hizen 
en andere, schaarden zich aan de zijde van den keizer, met 
het gevolg dat de laatste der Shogunen, Hitolsubashi (of 
Keiki), aan den algemeenen drang gehoor gevend, op den 
lflen November 1807 zijn ontslag aan den toenmaals zeven
tien-jarigen keizer Mutso-Hito indiende. 

Shogunaat en Bakafn {") werden nu afgeschaft. De Kuge 
werden in hun eer hersteld en de voornaamsten hunner 
namen de leiding der zaken op zich en traden als raad van 
oogdij voor den jongen keizer op. (s) 

Voor Keiki was er bij de nieuwe regeling van zaken 
geen plaats meer Gekrenkt over deze miskenning greep 
de gewezen Shogun naar de wapenen, maar het door hem 
verzamelde leger werd door de keizerlijke troepen verslagen 
en Keiki werd uit het land gebannen. 

De geschiedenis van het oude Japan is hiermede ten einde. 
Een stortvloed vau hervormingen volgde op deze omwen

teling van 1868. Met één geweldigen sprong werd een 
klove van twee en een half duizend jaren overschreden. 
De gesloten verdragen met de vreemdelingen werden bekrach
tigd, de Westersche beschaving deed haar intocht met al 
haar aankleve 

De Daimio's, voorloopig als goeverneurs der nieuwe pro
vinciën in functie gebleven, werden in 1869 naar Tokio 
opgeroepen, waar de regeering hun verzocht hun land eu 
rechten aan den staat af te staan. Ze behielden ongeveer 
een tiende deel hunner inkomsten, eene verandering, die 
voor de landsvorsten nog niet zoo onvoordeelig was als men 
z°u denken, daar hun geheele hofhouding en nasleep van 
Samurai en beambten kwam te vervallen. De verdeeling 

U« onlangs uverleden vice-ndiniraul de Cosembroot had, zooals men 
liuncrcu zul, deu bg'naam van „den held van Shimonoseki " 

tlaiafu beteekent „gordijuregeering." De keizer en de Shogun zuten 
lienliet achter een ric'en gordijn, dat slechts gedeeltelijk werd opgehaald, 
men gewoonlijk niet veel meer tc zien kreeg don dc prachtige zijden 
'i van den audienlie-gever. Soms woonden de dames van het Shogu 

deie audiënties bij. Wilden deze iets meer weten van hetgeen er 
" 1 gordijn voorviel, dan rolden ze van een ncussnnitpapiertje een 
slaken dit tusschen de rietjes cn vormden zich aldus een kijkgaatje. 

Hieronder graaf Ito, bij ons algemeen bekend door de gebeurtenissen 
'' laatste jaar 

(') 
zich li 
\-® «ij tui 

Sooilal 
IpWade 
«enhof 
vóór 
loetje, 

O vau h 

van het land in ongeveer 600 feudale rijkjes verviel hier
mede, terwijl eene nieuwe indeeling in districten (Keu) 
werd ingevoerd. (Hordt vervolgd.) 

DE ABDTJKERK V A N ROLDUC. 
De herstellingswerken aan de abdijkerk van Rolduc zijn 

thans zoover gevorderd, dat de inwendige versiering van 
het klaverblad-vonnige priesterkoor reeds kon worden onder
nomen. Op deu grondslag der oude crypta, waarop iu later 
dagen een vormelooze bovenbouw was opgetrokken, werd 
bij de herste ling van den oorspronkelijken toestand dit koor 
met drie nisvormige gewelven geheel nieuw opgebouwd. Als 
vaste punten van vergelijking had men het geluk de na
volgende overblijfselen in het omgewerkte metselwerk terug 
te vinden : 

lo. Basement van een der vier hoekpijlers met aanzet 
der zijdelingsche concha (schelp of nis) aan de zuidzijde. 

2o Ruim een Meter inuur met gewelfaanzet van de noorde
lijke nis; hierdoor was de hoogte van deze dwars-aruien dus 
geheel bepaald. De inwendige cirkel der muren kon worden 
getrokken; — deze was niet concentrisch met die der crypta, 
noch met die van de buitenzijden der muren. 

3o. Aan de buitenzijden der muren werd een kraagsteen met 
basement aan de midden- (oostelijke) nis gevonden, — hieruit 
ontwikkelt zich vanzelf de verdeeling van dien muur met kolou-
netten tusschen de vensters. Deze architectuur met rijke 
geledingen, vroeger gansch ingebouwd, is thans geheel vrijge-
legd en van uit de inwendige tuinen der abdij geheel zichtbaar. 

4o. Bij vroegere opgravingen werden reeds talrijke kapi
teelen zoowel van dubbel/uilen als vau vierledige steunpunten 
ontdekt, die zullen worden aangewend bij de herstelling van 
den zuidelijken vleugel in de noordelijk gelegen kloostergang. 

De herstelling wordt thans voltooid onder leiding van den 
architect Dr. P. J . H . Cuijpers, die reeds voor vijf-en-twintig 
jaren het inwendige der abdijkerk van pleisterwerk ontdeed, de 
kleur van de zandsteen met al hare afwisselingen aan 
den dag bracht, en het beeldhouwwerk van kapiteelen en 
boogfriezen nu weer blootlegde. Ook moesten toen twee der 
drie Meter hooge zandsteen monolythen, e venals''t materiaal 
der gansche kerk uit de naburige nivelgroeven gewonnen, 
vervangen worden door nieuwe steenstukken. Daar die zuileu 
de zware middenschipmuren dragen, werd door dit zeer 
gevaarlijke werk evenwel het bestaan der gansche kerk gered. 

Uit liefde voor dit merkwaardige bouwwerk, heeft de 
Akensche schatbewaarder, een post waarvan men in de laatste 
weken het belang nog bijzonder heeft kunnen opmerken, 
zich bereid verklaard de tigurale beschildering van het 
Romaansche koor geheel c/Soli Deo Gloria" uit te voeren. 
De kanunnik Goebbels heeft voor jaren zich reeds naam 
verworven door de zorgvuldig bestudeerde en prachtig uit
gevoerde beschildering van «St. Maria a/d Kapitol ' te Keulen. 

De door dezen geestelijke-kerkschilder gebruikte techniek 
komt in haar effect veel overeen met ,/al fresco " Evenwel 
wordt hier op den drogen witten kalk geschilderd, alsof men 
te doen had met aquarelverven. Eene vaste en geoefende 
hand is daarvoor noodig, om alle lichte tonen transparant 
op te brengen en daardoor frisch te bewaren. 

Zulke onbaatzuchtige diensten, waarbij dc oud-leerlingen 
der inrichting voor Middelbaar en Hooger Onderwijs van 
Rolduc zorgen voor de uitvoering en versiering van de 
steenen altaren en vensters in gebrand glas, zullen binnen 
enkele jaren deze oude abdijkerk in grooteu luister herstellen. 

De volgende circulaire is deze week verzonden : 

Internationaal Congres voor Brandwezen, 
te houden te Amsterdam van 24 lot 28 September 1895. 

M. 
Op initiatief van het Uitvoerend Comité der Internationale 

Tentoonstelling, die thans te Amsterdam wordt gehouden, 
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is besloten om ter gelegenheid van deze tentoonstelling, 
van 24 tot en met 28 September 1895 te Amsterdam een 
Internationaal Congres te honden, waarop de belangrijkste 
vraagstukken, het brnndwezen betrell'ende, zullen behandeld 
worden. 

Het is onnoodig in herinnering te brengen, dat omtrent 
het Brand wezen in den laatsten tijd een aantal vraagpunten 
werden gesteld, die het wenschelijk, zelfs dringend nood
zakelijk maken, dat wetenschappelijke en practische mannen 
samenkomen, om een afdoende oplossing daarvoor te zoeken. 
Het bijgaande voorloopige programma kan reeds eenig denk
beeld geven van de belangrijkheid der te behandelen onder
werpen. 

W i l het Congres nut afwerpen en hel voorgestelde doel 
bereikt worden ; willen de beraadslagingen van het Congres 
van werkelijk algemeen belang zijn, dan is daarvoor de 
medewerking noodig van alle bevoegde mannen op het gebied 
van brandweer, verzekering tegen brandschade, bouwkunst enz. 

Wij noodigen U daarom uit tot deelneming aan het 
Congres, en verzoeken II dringend zooveel mogelijk te 
willen medewerken tot het slagen daarvan, ook door in 
uwe omgeving tot die deelname aan te moedigen. 

liet Uitvoerend Comité van hel Congres, 
J . MEIER, Commandant der Brandweer te Amsterdam, Voorz. 
T H . G. SCHILL, Civiel en Bouwkundig Ingenieur, Penningm. 
C. T . J . LOUIS RIEBER, Bouwkundig Ingenieur, Seer. 

VOORLOOPIG P R O G R A M M A 
der te behandelen onderwerpen. 

EERSTE SECTIE. 
Maatregelen ter voorkoming van brand. 

1. Opslag en berging van zeer brandbare goederen. 
2. Constructie van stookplaatsen, ovens, schoorsteenen enz. 
3. Zelfontbranding en middelen tot voorkoming daarvan. 
4. Ontvlammingstemperatuur van petroleum. 
5. Constructie van petroleumlampen en toestellen. 
6. Aanleg van electrische geleidingen. 
7. Bliksemafleiders. 

T W E E D E SECTIE. 
Blutse hing en redding. 

1. Inrichting van de brandweer en het stelsel van brand
melding voor groote, middelbare en kleine steden, en 
het platteland. 

2. Gebruik van waterleidingen voor blussching. 
3. Constructie van brandspuiten (hand- en stoomspuiten) 

en van kleine bluschmiddelen. 
4. Inwendige inrichting van brandweerposten. 
5. Middelen tot beperking der waterschade. 
6. Samenstelling vau vrijwillige of bezoldigde redding-

corpsen. 
7. Reddingtoestellen ten gebruike van de brandweer of 

van particulieren. 
8. Inrichting van de brandweer in belegerde plaatsen. 

DERDE SECTIE. 
Constructie en inwendige inrichting van gebouwen met hel 

oog op brandgevaar. 

1. Onbrandbare materialen en construction. 
2. Constructie en inwendige inrichting van huizen ; aantal 

en plaatsing der trappen ; branduitgangen, balcons, enz. 
3. Constructie en inwendige inrichting van schouwburgen, 

vergaderzalen, gasthuizen, fabrieken en werkplaatsen. 
4. Constructie van pakhuizen en magazijnen voor licht 

brandbare goederen. 

Het comité zal inleiders uitnoodigen ter behandeling van 
deze vraagpunten. De juiste redactie van elk vraagpunt wordt 

vastgesteld door deu inleider, onder goedkeuring van het 
comité. 

Het definitieve programma, bevattende de juiste redactie 
van de te behandelen vraagpunten, de namen der inleiders, 
hunne conclusien en den korten inhoud der rapporten, zullen 
vóór den 5den September a.s. aan de leden worden gezonden. 

Leden van het congres zijn zij, die zich bij den Secretaris 
(bureau Achterburgwal 170", Amsterdam) voor het lidmaatschap 
opgeven. Zij betalen eene contributie van 5 gulden. 

B E R I C H T E N . 

„Edam's Museum". Permanente Tentoonstelling van de 
antieke benedenverdieping van het aan de gemeente Edam 
toebehoorend woonhuis aan het Damplein, met de zich 
daarin bevindende voorwerpen. 

Met het doel een der schoonste oud-Hollandsche woningen 
voor ondergang te bewaren — een sieraad voor het schil
derachtige Damplein te Edam, dat zijne XVde eeuwsche 
inrichting nog grootendeels behouden heeft — hebben Burg. 
en Weth. van Edam eene commissie benoemd, die van deze 
woning een klein Museum wil maken. Daartoe worden door 
de heeren II. 3. Calkoen als voorzitter, D. Schellingen 
vice-voorzitter, W. J . Tuijn als directeur, P. Costerus Wzn. als 
secretaris eu W. J . Kernkamp als penningmeester, gelden, 
voorwerpen en schenkingen verzameld. 

Jhr. Mr. Victor de Stuers, Jhr. Dr. Six en de heer 
P. van Eeghen zijn als medestichters opgetreden. 

De gevel van het huis vertoont een geestige mengeling van 
middeleeuwsche en renaissance invloeden, in baksteen met 
toevoeging van zandsteen uitgevoerd. 

— Bij den uitgever Boon verscheen in de afgeloopen 
week //De vermaerde Marckt ende Graft, Oudt-Hollandt 
genaemt, met alle sijn straten, huysen, torens, poorten ende 
mueren, gemaeckt ter eeren van allen liefhebberen der 
Oude Konste, geconterfeyt bij Willem Comeliszoon ende 
ghedateert van den Jare duysent acht hondert vijf en 
negentigh". 

Van deze plaat werden 50 genummerde exemplaren op 
Hollandsch papier in den handel gebracht, waarvan No. 1 
door genoemden Willem Comeliszoon werd ten geschenke 
gegeven aan de bibliotheek van het Genootschap. 

— In zake de muurschildering in de Herv. Kerk te 
Winterswijk hebben kerkvoogden der Ned. Herv. gemeente 
aldaar het volgend schrijven ontvangen van den Minister 
van Binnenlandsehe Zaken : 

z/De muurschildering, in het choor der Ned. Herv. kerk 
te Winterswijk ontdekt, is gebleken eene voorstelling te zijn 
van //Het laatste oordeel", en in menig opzicht merkwaardig. 
Het is de omvangrijkste muurschildering, welke tot dusverre 
in Nederland aan het licht gekomen is, want zij beslaat 
eene oppervlakte van ongeveer 50 M-'. Zij dagteeke.nt uit 
het laatst der XVe of het begin der XVIe eeuw, en is voor 
de kennis onzer vroegere schilderkunst, waarvan uiterst 
weinig voorbeelden tot ons gekomen zijn, zeer belangrijk. 
Het is daarom zeer wenschelijk, dit tafereel als een document 
voor de nationale kunsthistorie te behouden, en ik heb 
mitsdien de eer Uw college in overweging te geven, daartoe 
te besluiten, en het niet te doen overwitten". 

Be Minister van Binnenlandsehe Zaken, 

(get.) V A N HOUTKN. 

E R R A T U M . 

In //Architectura" pag. 110, kolom 1, regel 35, staat: 
z/twee niet zeer slecht geschilderde leeuwen." Het woord.]'' 
niet moet vervallen. 

DERDE J A A R G A N G N°. 3*. ZATERDAG 10 AUGUSTUS 1895. 

Uitgevers: J. VAN DER ENDT & ZOON te MAASSLUIS. H.J.M. VtfJ.FNKArlP.CZ. 

R E D A C T I E VAN ARCHITECTURA ET A M I C I T I A : 
W. K R O M H O U T C/..W, M. DG J O N G H . JOS. T H . J . CUIJPERS, 

II. ELLENS en W. V A N BOVEN. 
Bydragcn voor het blad te ndressceren aan den Heer M Dl JoNOH, 

A m e r i c a n - H Ö t e l te Amsterdam en alles, wal de Administratie van 
het Genootschap betreft, aan den lsten Secretaris, American Hotel 
te Amsterdam. 

VOORWAARDEN V A N HET LIDMAATSCHAP. 
Het orgaan niet 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.— 
• buitenleden „ 7.50 

DE DECORATIK V A N HET L A N D H U I S , 
door M. H. H . W L L i K SCOTT, Architect. 

V e r t a a l d u i t « t h e S t u d i o " , d o o r E G. 

In een artikel, verschenen in dit blad van 22 Juni, werd 
de beschrijving gegeven van een landhuis, zooals de heer 
Scolt zich dat geïdealiseerd had. Met de benaming van land
huis werd door den schrijver bedoeld, het gezellige verblijf 
van hen die zich uit eene drukke omgeving willen terug 
trekken en dat meer bepaald is gelegen in een voorstad of 
in de onmiddellijke nabijheid van een groote stad. 

De schrijver stelt zich voor in dit artikel de behande
ling van muren, zolderingen, vloeren enz. te bespreken en 
in een derde opstel het huisraad, metaalwerken en meubels 
onder handen te nemen. 

Eerstens aangaande de wanden is zeker de eenvoudigste 
en meest voor de hand liggende methode om de steenen 
muren ongepleisterd in het gezicht te laten en hoewel wij 
geenerlei manier van werken bepaald willen opdringen, ge 
'ooven wij toch dat deze wijze vnn behandelen een huise 
ijke eenvoud aanbreugt, strookende met het karakter van 
een klein tehuis ; terwijl zij tevens de geest van oppervlak
kige aanmatiging verdrijft, die zoo dikwerf in onze landhui-
Ben rondwaart. 

Dit zelfde huiselijke wordt verkregen, door den houten 
«and met haar regelwerk onbedekt te laten ; een welkome 
afwisseling tegenover het papier en de schilderingen, die 
over het algemeen als de eenige en onvermijdelijke wijze 
van decoreeren worden beschouwd. 

Evenwel valt het niet te ontkennen, dat ook deze methode 
vatbaar is voor misbruik en overdrijving, zij zou alleen toe
gepast mogen worden onder den invloed van een ontwikkeld 
gevoel voor harmonie, dat de teekening en versiering van 
het huis t 0t j u n e t kleinste detail weet te beheerschen. 

"e toepassing van baksteen voor binnenwerk is b.v. zeer 
geschikt voor den haard en zijne omgeving, beschreven in 

het voorgaande artikel, en het aanwenden van betimmerd 
regelwerk in verband met het metselwerk in de »hall" en 
elders, geeft een verdeeling aan die wanden, die het fijne 
karakter verhoogt van die gedeelten welke bestemd zijn 

! voor eene decoratieve behandeling. 
Het streng constructieve karakter van eenvoudig bewerkte 

balken, stijlen en regels, zal evenzoo medewerken om het 
interieur een stemmig karakter te geven, op den duur zal 
het veel meer voldoening geven dan ooit te bereiken is met 

' de rijkst bewerkte materialen voor wandbekleeding, zooals 
> de gebruikelijke schrijnwerkersbetim meringen, die alle con-
. structieve deelen bedekken. 

Op dien grond mag er dus geen willekeurige scheiding 
zijn tusschen constructie en versiering in het hier beschre
ven huis. 

Overal moet de constructie versiering ziju en de versie
ring constructief, behanger en schilder mogen slechts mede 
helpen tot het aanbrengen der laatste toetsen, als de bouw
meester gereed is met zijne construction, die in hun geheel 
reeds het karakter aan liet gebouw hebben gegeven. 

Uit de voorgaande bemerkingen moei niet worden afge
leid, dat schrijver dezer regelen de meer conventioneele 
methoden van versiering onderschat, bij het gebruik van 
papier of schilderwerk. Men moet echter begrijpen, dat ver
siering in haren eenvoudigsten zin, niet alleen verkregen wordt 
door het aanbrengen van papier op de wanden of door bet 
vergulden en tinten van lijstwerken, maar dat zij reeds moet 
spreken uit de constructie van het gebouw zelf. 

Bij beschouwing der gewone muurbehandeling, komt een 
eiken lambriseering het eerst in aanmerking ; deze waarborgt 
het meest voldoende elfect; beperkte middelen kunnen de 
toepassing bij hel landhuis echter wel belemmeren. 

Een goedkoopere soort van lambriseering is samen te 
stellen uit eiken paneelen in een regelwerk van «pitch-pinc", 

i of wel geheel uitgevoerd in greenen- of vurenhout, in groen 
of' andere stemmige kleuren, getint of gebijtsl. 
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Een under zeer aanbevelenswaardig materiaal voor wand
versiering zijn de weefsels, vervaardigd door Liberty & Co. 
cn andere firma's; terwijl een zeer rijk ell'ect wordt ver-
k'egen door bet gebruik van stoffen, bewerkt in licht relief, 
waarvoor de Tvnecastle fabrikaten in de eerste plaats ge
noemd moeten worden, niet alleen door hunne kleuren en 
geweven figuren, doch evenzeer wegens de zachtheid der 
lijnen, die gunstig afsteken bij de machinaal scherpe teeke
ningen der meer algemeen gebruikte materialen. Het be
hangselpapier zal evenwel steeds het aangewezen materiaal 
blijven voor hen, wier middelen beperkt zijn. 

Alvorens echter tot de beschrijving der hierbij gevoegde 
teekeningen over te gaan, dient een vraag beantwoord te 
worden, die zichzelf opdringt, nl.: Moet bet behangselpapier 
een grond voor schilderijen vormen, of worden er slechts zoo 
weinig schilderstukken opgehangen, dat het weuschelijk wordt 
den wand meer sprekend te versieren ? Voor het laatste is 
veel tc zeggen, aangezien het verstandiger is een som te 
bestemmen voor enkele goede schilderstukken, dan een groot 
aantal van mindere kwaliteit. Tevens rijst hierbij de vraag 
of de decoratieve behandeling der wanden van kamers, die 
dagelijks gebruikt worden, plaats aanbiedt voor schilder
stukken. Denken wij ons den vermoeiden zakenman,'s avonds 
in zijn landhuis terugkcerende ; wij betwijfelen of bij lust 
zal gevoelen zijne schilderijen te bezichtigen ; doch denken 
wij hem als de gelukkige bezitter van een stemmig ver
sierde kamer, dan zal hij bevrediging en aangename rust in 
deze omgeving vinden, liet is niet noodig dat hij daarom 
patronen en figuren van behangselpapier of tapijt bestudeert, 
om de invloed der smaakvolle, versiering van het hem om
ringende te gevoelen. Het moet voor hem evenals muziek 
in de lucht zitten; men moet, zulk een kamer verlaten 
hebbende, hare bekoring geheel hebben gevoeld, zonder zich 
rekenschap te kmuien geven van wat in die kamer was. 

Met het oog op de gewichtige rol die het behangselpapier 
speelt in betrekking tot het decoratieve effect der kamer, 
is het weuschelijk veel aandacht te schenken aan hunne 
ontwerpen. Eenige ontwerpen van behangselpapieren zijn hier 
bijgevoegd, waarbij meer met zeker doel voor oogen gewerkt 
is dan bij de gebruikelijke papieren. 

Dc gewone manier om een kamer te behangen, bestaat 
in het naast elkander plakken van verticale strooken papier, 
om het zoogenaamde muurvlak te vormen; dan daar boven 
een strookje, het fries genoemd, dat van het vlak wordt 
gescheiden door een schelpvormige of een rechte lijn. 

Wanneer echter deze verdeeling niet wordt gemaakt en 
het geheel wordt veranderd in één decoratief vlak, worden 
de tallooze grenzen, ontstaan door het steeds terugkeerend 
figuur, weggenomen en wordt een breeder arbeidsveld geopend 
voor den ontwerper van het behangsel. 

Men kan zich b.v. een patroon denken van gebladerde 
stengels, die zich naast elkaar omhoog slingeren en langs 
de bovenzijde van den wand in bloemen eindigen, die in weel 
derigen overvloed een sierlijke afsluiting van het muurvlak 
vormen. 

Een dergelijk papier zal niet duurder worden dan het 
gewone met randen. Het kan worden uitgevoerd in ver
schillende kleuren, maar goudgele bloemen en een rustig 
groen voor bloemen en stengels, zal de voorkeur verdienen. 
De bladeren vormen dan zoo noodig een goeden achtergrond 
voor schilderijen, terwijl het meer sprekende decoratieve 
karakter der bloemen zeer passend is in dc vrije muurruimte 
daarboven. (Wordt vervolgd) 

GESCHIEDENIS DER JAPANSCHE KUNST 
door C. W. NIJHOFF. 

(Vervolg van blz. It'l). 

Het kasten wezen werd opgeheven, de leerlooiers en 
doodgravers, vroeger tot de uitgestootenen behoorende, 

werden gewone reine menschen als ieder ander en het 
huwelijk tusschen alle standen werd voortaan veroorloofd, 
Het leger werd op Europeescheu voet geschoeid en als 
soldaten werden voor het meerendeel landlieden, niet de 
oude Samurai, aangeworven. De Boeddhistische bonzen kwa. 
men slecht weg De staat beperkte hun invloed, konfiskeerde 
de groote rijkdommen der Boeddhistische tempels en be-
gutistigde het nationale volksgeloof, het Shintoïsme, en het 
Christendom. In 1876 werd volkomen geloofsvrijheid ver
leend. Reeds in 1870 was tusschen Tokio en Yokohama 
de eerste telegraaflijn aangelegd. Eugelschen hielpen spoor
wegen bouwen, vuurtorens oprichten, zeevaart- en andere 
scholen stichten, Frankrijk zond zijne zonen om arsenalen 
en werven aan te leggen en het leger te hervormen. 
Nederlanders traden op als ingenieurs bij water- en dijk
werken, Duitschers als leeraren in de geneeskunde en den 
bergbouw. De Christelijke Zondag werd als rustdag inge
voerd, het zwaarddragen verboden, harakiri afgeschaft en 
een moderne staat //up to date" in elkaar geschroefd, die 
in de naaste toekomst slechts zijn kracht had te toonen 
om zijn plaats tusschen de groote mogendheden iu te nemen. 
Is het wonder, dat na een dergelijke ongeloofelijke veran
dering van zake'/ reaktie intrad? Dat de bewoners van het 
binnenland, die in de laatste jaren minder met vreemdelingen 
in aanraking waren gekomen, zich inoeielijk op éénmaal in 
den nieuwen staat van zaken konden schikken ? Reeds tus
schen de jaren 1873 en 76 was er herhaaldelijk oproer 
onder de bevolking uitgebroken. Maar hel ernstigste geval 
van dien aard was wel de opstand van Satsuma in 1877, 
die zeven maanden duurde en het land honderden menschen-
levens en millioenen guldens kostte. De ziel van dezen op
stand was generaal Saigo Kichinomke, een der hoofdpersonen 
van de omwenteling van 1868, maar die, verschrikt over 
zijn eigen hervormingen, naar de wapens greep om de oude 
toestanden terug te erlangen. Duizenden Samurai sloten 
zich bij hem aan, maar het gelukte den keizerlijken troepen 
het Samura'-leger tc verslaan en daarmede de laatste op
flikkering vau het oude verleden voor goed uit te blusscheu. 
Toen trokken de groote mogendheden, die bezettingen in 
Japan hadden liggen, om een oog in het zeil te houden, 
hunne troepen terug en vauaf dien tijd is de hervorming 
haar gang gegaan en is Japan geworden, wat het thans is. 
Nog céue beproeving had het land te doorstaan en wel deu 
Jnpansch-Chineeschen oorlog. Maar ook hieruit trad //de 
roode zon op het witte veld" zegevierend tevoorschijn en 
sterker dan ooit gaat Japan een toekomst tegemoet van 
ontwikkeling, bloei en welvaart. 

Wat die verre toekomst aan dit wonderland nog brengen 
zal ? Of Japan eenmaal de beheerscher van het Oosten zal 
worden ? Of de moderne beschaving het oude geloof, de 
oude zeden en gebruiken, de oude kunst geheel zal doen 
verdwijnen, om plaats te maken voor het //fin de siècle" ? 
Of er een vergelijk zal kunnen getroffen worden tusschen 
het schoone van vroeger en de techniek van het heden ? 
Of de dalende eeuw een haltepaal zal zetten op den weg 
van Japan's kunstvermogen, een ,/tot hiertoe en niet verder" '• 
Of dat een komend tijdperk vol nieuw, jong, opborrelend 
leven zal leiden tot eene nieuwe renaissance, zich aansluitende 
aau de behoeften eener nieuwe eeuw ? Wie zal het zeggen ? 

(Wordt vervolgd.) 

AitMiKM, 5 Augustus 1895. 

De herstellingswerken der groote of St. Eusebiuskcrk 
worden met bizondcre kracht dezen zomer voortgezet. Het 
uitwendige der kerk wordt over eenige jaren verdeeld door 
den architect Boerbooms geleid ; het inwendige — dat op 
15 October weer voor den dienst in gebruik zal moeten 
kunnen worden genomen, — onder leiding van den architect 
Posthumus Meijjes. Voor enkele weken ontdekte men in de 

M «elven vau den noordelijken zijbeuk ornamentale en figurale 
beschildering, voornamelijk tegen en rond de sluitsteenen 
der iielgewelven, die met zeer dunne ribben deze overspan
nen Meest kunnen daarin de schutspatronen der verschil
lende ambachtsgilden worden erkend, die als half-figureu uit 
bloemkelken ontspruitende, rond den sluitsteen zijn geplaatst. 

jjiet alleen de getoonde belangstelling der door de Regee-
rjU(7 aangewezen deskundigen, ter controleering van dit her-
•tellingswerk met Rijkssubsidie, maar ook de invloed van 
den architect zal er zeker toe hebben bijgedragen om de 
Commissie voor de Restauratie het zeer prijzenswaardige 
besluit te doen nemen van bij deze herstelling het oude zoo 
getrouw mogelijk na te volgen door : 

]°. alle dragende hoofddeelen van den bouw (uitgevoerd 
in Bentheiiner of andere Noord-Duitsche zand- of zand-
ïnergelsteen) terug te brengen tot de oorspronkelijke zacht 
o-rijy.e tint inet witte voegen ; 
° i°. alle ornamentale en figurale gewelfversieringen in kleur 
weder te herstellen voor zoover zij teruggevonden zijn ; 

8°. de kleurige bauden op de gewelfribben in hun oor-
spronkelijken luister van schitterend rood en stil blauw op 
te halen. 

Dat deze herstelling der schildering met ernst en groote zorg 
zal geschieden, wordt gewaarborgd door de omstandigheid dat 
de medewerking van den decorateur Ellens (oud-leerling der 
Rijks-Kunstnijverheidschool) hiervoor verzekerd is. Niet 
dat die oude schilderingen uitmunten door correcte anatomie, 
buitengewone sierlijkheid van lijnen; maar de waarde dier 
decoratieve werken berust voornamelijk in den eenvoud der 
middelen en de groote variéteit der vormen, in enkele kleu
ren op witten grond geteekend, waardoor tusschen de strakke 
regelmaat der gewelfribben een vroolijk en levendig vorm
en kleurenspel is geschapen. 

Voor den modernen kunstenaar, die eene veel ingewik
kelder opvoeding heeft genoten, is 't niet de weg als hij 
zich tot dergelijke herstellingen aangort, om zijn eigen 
scheppingsvermogen den vrijen teugel te vieren, maar met 
toewijding cn ijver moet hij alle oude vormen met hunne 
afwijkingen en gebreken opzoeken, om daardoor te werken 
in overeenstemming met die oude kunstenaars, die met heel 
wat minder geleerdheid, maar toch met eenc goede practische 
school, groote handigheid en vooral goede overgeleverde 
beginselen, schoone monumenten wisteu te decoreeren ; en 
die decoratie schaadde nooit, maar bracht de waarde der 
architectonische vormen nog meer te voorschijn. 

Zoo zal zeker ook het inwendige der slanke St. Euse
biuskcrk te Arnhem in dezen zomer eene vormverwisseling 
ondergaan door deze herstelling, zoo gunstig, dat de bezoeker 
van voorheen het oude niet zul herkennen en eerst juist 
zal leeren op prijs stellen de waarde onzer Nederlandsche 
bouwkunst uit de tweede helft der vijftiende eeuw ; — een 
tijdperk dat wel eens voor de barak der gothiek wordt gehouden 
— en toch in ons Vaderland werken tot stand heeft ge
bracht vrij van allen barakkensmaak, wellicht met enkele 
zwakheden, maar overigens uitmuntend door edele proportie 
en slankheid der groote vormen. 

O N Z E B O U W O R D E . 

Het onderwerp is alles behalve nieuw. Hoe vaak is reeds 
afkeurend gesproken over de wijze, waarop men hier in 
Nederlandsch Indië de woonhuizen in elkander knutselt ! 
* , n op weinige uitzonderingen na bouwt men heden ten 
dage door, gelijk men het honderd jaren geleden deed en 
°P heel wat minder verstandige wijze. 

Nu eenigen tijd geleden in De Locomotief weder eens 
nel denkbeeld werd geopperd door den Heer Moreu om 
middels coöperatie geschikte woningen om en bij Semarang 

o t stand te brengen, geloof ik dat het frappez souvent 

waarheid genoeg bevat, om mij een herhaling te vergeven. 
Iedere Europeaan, hetzij hij hier onmiddellijk uit Europa 

werd geïmporteerd, hetzij hij te voren verschillende statious 
in de tropen heeft bezocht, zal verwonderd staan over de 
woningen der gegoeden in dit land. 

Verwonderd over het moedwillig en stelselmatig veron
achtzamen van de wetten der aesthetiek, van eveuwichts-
eu van gezondheidsleer. 

Het is alsof der GeUt der s/els verneint gedwongen heeft 
juist dat te doen, wat men het minst oordeelkundig achten 
moet. 

Het schijnt dat onze Iudische bouwmeesters de vraag, hoe 
men op natte en moerassige gronden het best bouwt, aldus 
hebben beantwoord : //boven, zoo mogelijk in het water." 

Het vraagstuk, hoe men dan in de modder bouwen kan 
met de minste schade voor de gezondheid, hebben zij opge
lost door het optrekken van zoo poreus mogelijke muren, 
waarin het vocht meters hoog kan optrekken. 

Ten aanzien van een dakbedekking, welke onder dc tropische 
zon het meest beschutting verhent, hebben zij gezegd 
gegalvaniseerd ijzer is de ideale bedekking voor de tropen. 

En zoo moeten zij zijn voortgegaan om tot gewrochten 
ve komen als waarin het grootste deel der Europeesche 
bevolking gedwongen is tot hooge prijzen te wonen, schade 
brengend aan gezondheid en humeur cn aan hun beurs tevens. 

Bij het betreden van een erf, waarop eeu woonhuis voor 
een Europeaan gebouwd is, wordt onmiddellijk onze aandacht 
afgetrokken van het geheel der woning, naar het wanstaltig 
groote dak en vooral naar de enorme witte zuilen die, wat 
omvang aangaat, doen deuken aan de zuilen der Grieksche 
tempels, waarop de zwaar gebeeldhouwde gevel mei fries 
rusten moest; maar die hier, met hun impertinent burger-
manachtige rondbuikigheid, niets dragen dan een enkel 
dwarsbalkje, dat de daksparren steunt. 

En dat zij nog dien dienst bewijzen, moet men bovendien 
raden, want een op geheimzinnige wijze in Ue lucht zwevend 
zinkeu of gegalvaniseerd ijzeren luifel verbergt het bovenstuk 
dezer afschuwelijk schel witte zuilen. 

Naderbij tredend, outdekt men van drie tot zeven grillig 
gebogen dunne ijzeren stangen, die als consoles deze luifel 
steunen welke, gelijk aan den klep van een oude pet, met 
meestal onregelmatige deuken, den indruk van weldra te 
zullen nederslaan op deze wijze nog levendiger maakt en bij 
eenigszins stormachtig weder schijnt mede te zwiepen. 

Doch op het oogenblik dat men zich veilig acht onder dit 
practisch uithangsel, dat de zonnestralen zeeft in licht eu hitte 
en alleen deze laatste doorlaat, — stoot men de voeten tegen 
de treden van de trap, die u opwaarts leiden zal naar de 
voorgalerij. 

Dit is eigenlijk hyperbolisch gesproken, want vaak zijn 
niet meer dan één of twee tredeu aanwezig (er zijn wonin
gen waar de voorgalerij lager ligt dan het erf en een rand 
van steenen of ledige kruiken het binnenstroomen van water 
moet beletten). Op dc eerste trede wordt uw aandacht 
gevraagd voor het matje of den voetkrabber, die de keus 
laat tusschen het deponeeren van stof of slik op die trede 
of het medebrengen daarvan in de ontvangkamer des gezins. 
Immers wat is de voorgalerij in Indië anders P En menigeen 
houdt de kerk in het midden en brengt na haastig vegen 
de rest aan zijn voeten mede, omdat het bijna onmogelijk 
is den gastheer, die u reeds de baud ter verwelkoming toe
steekt, te laten staan als het restant van oen afgewaaid 
uithangbord. 

Laat het u niet verwonderen, als ge daar ontvangen wordt 
zonder eenige vloerbedekking. Is de galerij geplaveid met 
marmer dan is dit niet onaangenaam voor het oog, al zou 
een fraai tapijt hier en daar den indruk van gezelligheid 
verhoogen. Maar wie is gezegend met een marmeren voor
galerij P Zeker de helft van dc woonhuizen in Indië doen 
het af met roode estrikkeu, hier en daar gescheurd, altijd 
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dof donker van vocht of wit van de uitgeslagen vocht-
plekken. 

In den natten moesson zijn matten daarop ondenkbaar. 
Reeds onder de versch gestreken kalk vertoonen de witte 

zijmuren licbtroode cn groene vlekken en strepen, wat men 
tracht te verhelpen door een twee decimeter breeden, zwart-
geleerden rand aan den voet van de muren aan te 
brengen. 

De bezoldering wordt steeds gevormd door kleine balkeu, 
gesteund door ruw bewe'kte kinderbalkjes, afgedekt, met 
smalle bijna ruwe plankjes, die hun oorspronkelijke hout-
kleur tegen kalk of verf hebben verwisseld. 

De vorm van de voorgalerij is zonder uitzondering lang-
werpig-vierkant. Geen hoek, geen boog, geen uitsprong 
wordt geduld. 

Zoo zijn dc kamers, de gangen, de achtergalerijen nage
noeg overal. En buiten, boven de ramen der kamers, han
gen kleinere luifels cn aan de achtergalerij vindt men alweder 
dergelijke dingen, doch hier is, uit gebrek aan weelde, de 
^ijzeren zeef' gelukkig nog vaak door atap vervangen. 

Verder op het erf volgen de bijgebouwen met keuken, 
goedang, wagenkamer, bediendenkamers, badkamer en daarbij 
behoorende ruimten, meestal ook onmiddellijk daarbij de 
waterput, met even zoovele onbegrijpelijke dwaasheden als 
er vertrekken zijn. 

Het ellendig luifelsysteein verhindert het toetreden van 
het zonnelicht in kamers en galerijen. Maar tegelijkertijd 
vangt die luifel zooveel hitte op als mogelijk is, die zij 
geleidelijk in de frisschere avonduren zal afstaan, zoodat 
overdag de vertrekken vochtiger worden gehouden en 's 
nachts warmer dan noodig is. 

Het geheele huis is kil en benauwd. De bijgebouwen zijn 
bepaald nat, want daar is een nieuwe eisch tot zijn recht 
gekomen : behalve lucht moet ook licht uitgesloten. 

Welk Europeaan heeft niet, hij moge iu het fraaiste huis 
van Indië zijn geherbergd, een soort van griezeling gevoeld, 
als hij, in den eersten tijd van zijn verblijf in Indië, de 
badkamer betrad en de deur achter zich sloot? 

Het is er k i l , nat natuurlijk, hier en daar kruipen insec
ten rond, de lucht is zwaar en de duisternis of de zeer 
gedempte dag geven een sombere stemming aan het 
geheel. 

Wel heeft menige mandi-kamer een raam, doch dit is zoo 
aangebracht, dat men voor ieder die er langs komt, in al zijn 
verrichtingen zichtbaar zijn zou, indien men niet het voor
behoedmiddel genomen had, het luikje er voor te sluiten. 
Van gordijnen voor zulk een raampje kan, door de vochtige 
atmosfeer, niet blijvend sprake zijn. Matglas schijnt gehaat 
iu Indië. 

De vloer van vele badkamers bestaat uit cement over 
estrikken heen gelegd. Dat cement is veelal niet van het 
deugdzaamste, hier en daar barst het en brokkelt het af. 
Aan den voet geeft de grond dus een ruw, oneffen gevoel ; 
plasjes water van den vorigen bader blijven staan. De muren 
zijn op hun allerfraaist wit gekalkt met vegen van de vocht 
en hij, die een proef met verf neemt, wordt bitter teleurge
steld. Maar het dak is het ergste van alles. Vaak ziet men 
onmiddellijk de schuin alloopende pannenrijen, somtijds atap, 
somtijds planken. Nooit is de badende zeker dat niet aan
stonds een schorpioen of duizendpoot of kakkerlak of tjitjak 
op hem zal nedervallen. 

En hoe kon zulk een Indische badkamer, neen, hoe kon 
een geheele Indische wooninrichting er uit zien ! 

Een huis op steenen neuten, anderhalf a twee meter 
boven den grond, met een gemakkelijke trap, die bij dc 
ruimte, welke men overal ter beschikking heeft, een sierlijken 
aanleg toestaat en die doet breken met liet overigens gezonde 
denkbeeld om voor iedere trede meer een hooger huurprijs 
te laten betalen; een vrieudelijk gevormde voorveranda, 
breed genoeg om tegen inslaan van den regen en het binnen

vallen van te veel zonnestralen te beschermen, zonder dat 
zij een luifel of merkbaar afwaartsche helling noodig heeft 
— uitloopend in smaller zijgalerijen, welke naar de achter-
galerij voeren en aldus het geheele huis omgeven. Ëen 

vriendelijk gekleurd, beweegbaar zonnescherm, dat het schelle 
licht van den middag wat tempert; ruime, droge kamers 
met muren, die voor aangename versiering geschikt zijn. 

Een vloerbekleeding van gekleurde tegels voor de galerijen 
van djatiparket voor de kamers. Hoeveel fraaier nog zou 
dan de palm versiering, zoo gemakkelijk in Indië te verkrij. 
gen, uitkomen. Eeu atmosfeer van opgewektheid zou men 
toovcren met zulke middelen. 

Geen dikke, witte pilaren, maar dunne, ijzeren consoles 
met ijl cantille-werk, of, waar dit te kostbaar wordt, het 
eigenlijk nog fraaiere hout van natuurlijke kleur met lichte 
versiering door ingesneden figuren, stevig genoeg om het 
lichtgebouwde dak te dragen. 

De kamers een halven meter hooger dan de omloopende 
galerijen en die halve meter voorzien van jaloezieklep-
pen van hout of glas; — effen gekleurde tinten of gebrand 
glas zouden een goed effect maken. Zoo ontwijkt de groote 
hitte boven in de ruimte. 

De plafonds van licht hout in natuurlijke kleur, met 
vriendelijk loof- of lijstwerk als overgang van de zijwanden. 

Als dakbedekking niets beter dan hout, gedekt met 
pannen. Doch kan het niet anders dan mag het hout des
noods ook wel afgedekt zijn met gegalvaniseerd ijzer. Op 
plaatsen, waar atap- en alangmatten gemakkelijk te krijgen 
zijn, kunnen ook deze inlandsche middelen uitnemende 
diensten bewijzen. Zij geven veel gemoedelijker aanzien aan 
de geheele woning dan die loodsachtige, geribde ijzeren 
platen. 

De bijgebouwen niet in een paar akelig lange rijen achter 
elkander en op het hoofdgebouw gedrongen. Alleen wat in 
de onmiddellijke nabijheid noodig is, worde dichtbij gebouwd. 
Het pavilloen doe haar naam nimmer schande aan! Ove-
rigensvoere men met behoorlijke goten, ook de electrische 
bel in. 

De goedang, in de diepte, koel eu in cement. 
De mandi-kamer, een droom van kleuren, reinheid, licht 

en gezelligheid. Laat hier de vloer van lichtgekleurde ver
glaasde tegels den bezoeker tegen blinken ; daarop moet geen 
vlek kleven. Laat de wanden eveneens van tegels zijn met 
vriendelijke arabesken. Het waterbekken niet te diep en van 
zuiver wit marmer of met lichtblauwe of lichtgroene tegels 
bekleed. Laat het licht boven invallen, hetzij dan het witte 
licht der zon ongetemperd, hetzij verzacht door gebrand 
glas. Aldus invallend helder licht vertienvoudigt het genot 
van het baden. Een keuken met een gemetseld fornuis en 
een behoorlijk trekkende schoorsteen, zoodat de hitte in de 
keuken zelf gematigd en rooksmaak aan het eten voor
komen wordt. 

Waarom zijn poniptoestellen zoo schaarsch in Indië ? 
De waterput, ver van alle mogelijke verontreinigende oorza

ken, zeker ver verwijderd van die onmisbare inrichtingen, welke 
in Indië de hoogste eischen stellen aan de lijdelijkheid van 
al onze zintuigen. Waarom worden riolen en putten bijna 
altijd zoo aangelegd, dat uien ze blindelings op ieder erf 
vinden kan ? 

Nog honderd andere vragen doen zich voor, welker be
antwoording en oplossing een schoone taak zou ziju voor 
den architect, die durft breken met Indische sleur en ge
makzucht en die met cosmopolitisch bouwmateriaal een 
woning durft ontwerpen, geschikt oin te voldoen aan de 
billijke eischen van den Europeaan in Indië. 

Een coöperatieve bouw vereeniging, welke in deze richting 
werkt, zou dankbaarheid en gouden vruchten verdienen te 
oogsten. S—1. 
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GESCHIEDENIS DER JAPANSCHE K U N S T 
door C. W. NIJHOFF. 

(Vervolg van blz. 130^. 
Na de voornaamste punten in de geschiedenis van Japan 

te hebben aangestipt, volge een overzicht van de motieven, 
in de versieringskuusten gebruikt, en van de rangschikking 
dier motieven tot ornamenten. 

Het aantal motieven in de Japansche kunst is onbegrensd ; 
alles, wat de natuur oplevert aan bezielde wezens of onbe
zielde voorwerpen, wordt als zoodanig in toepassing gebracht. 
Dit neemt echter niet weg, dat enkele motieven meer, andere 
minder op den voorgrond treden en de bedoeling van dit 
overzicht is de meest voorkomende iets nader te omschrijven. 
Nemen wc vooreerst den mensch. De Japanner beeldt den 
mensch gaarne af. Ook de goden worden in menschengestalte 
m beeld gebracht en onder die goden, (er zijn er honderden 
en duizenden), zijn het voornamelijk de zeven goden van het 
geluk, die zich in eene groote mate van populariteit mogen 
verheugen. Die zeven goden van het geluk, de vertrouwden 
der bewoners en bewoonsters van Nippon, de goede geesten, 
wien men alles kan vrageu en die meer de kameraden der 
menschen zijn, dan wel hunne beheerschers, zijn de volgende: 

('l/iou-Ro, de god van eeu lang leven. Hij is een eer
waardige verschijning, zijne haren zijn vergrijsd, zijn hoofd 
'8 zeer gerekt, een gevolg van de vele overpeinzingen over 
u e t geluk, dat hij den menschen hoopt aan te doen Dat 
'eer verhoogde, uitgerekte voorhoofd van dezen god heeft 
I volgende raadseltje in dc wereld gebracht: v Wat is langer. 
h et hoofd van Chiou-Rö of een lentedag" ? Antwoord: //Wie 
fv ' ' a t» bunnen z eo3 e n> heide zijn ze zoo lang." Wordt 

niou..Ro dus gewoonlijk ernstig en peinzend afgebeeld, soms 
eeft hij ook een opgewekt uiterlijk en vertoont zijn gezicht 

^ " vriendelijken glimlach. Ook ziet men hem wel eens 
»• pende en zijn leden uitrekkende, vermoeid als bij is van 
seïe o v , . ' . n ' c l l k -" , 8 e n - 0°k wel liggende, met zijn hoofd tus-

|_en zijne handen en door boeken omringd. Zijn gewone 

attributen zijn de kraanvogel en de staartschildpad, beide 
zinnebeelden van een lang en gelukkig leven. Staat Chiou-Ró 
overeind, dan rust zijn eene hand op een stok, terwijl de 
andere een waaier vasthoudt. 

Daïkoku is de god van den rijkdom. Hij is een goedig 
man, kort en dik, in bet gewaad van een daimio gekleed. 
Gezeten op kisten niet koopwaren en z.ikken met rijst, draagt 
hij op den schouder een zak niet geld en iu de rechterhand 
een mijnwerkershamer, zijn voornaamste attribuut. Deze hamer 
is het zinnebeeld van den arbeid, de eenige eerlijke wijze, 
om zich aardsche goederen te verwerven. Toch beeft hij over 
de oogen ecu muts getrokken, om zichzelf te verhinderen zün 
doelwit te hoog te stellen en zich te gewennen aan de ge
wone lage werkelijkheid. Dc geldzak, met moeite op den rug 
gtylijluden, wordt met de linkerhand ook niet moeite dicht-
gfeWoudcn, want het is al even inoeielijk om het geld le 
verkrijgen als om het te behouden. De zakken rijst en de 
koopwaren stellen den eerlijken handel voor 

Als tegenhanger van al deze schallen geeft men aan Daïkoku 
als zinnebeeld, der verwoesting de rat. Hijst is wel de grootste 
rijkdom en de rat is er de grootste verwoester van. De ver
eerders cn vooral ook de vereersters van Daïkoku lubben 
volle vertrouwen in hem en houden niet op hem aan te 
roepen. Het gunstigste tijdstip hiervoor is dc //dag van de 
rat." (Ki no-yi-ni nohi) (*). 

(*) Min kau deie goede gaven ouk direkt aau AmaUTas i i , de eonnegodin, 
vragen. Zoo neuriet o.a. madame Prune iu Pierre Loti'a «Madame Chry. 
santheme'1 het volgende ochtendgebed: 

..Ik acht IJ hoog, o, Amatenan-Omi-no-Kami, ik roep l T pan. gij machtigate 
der goden. Besoherm ten allen tijde Uw volk, iteedi bereid rionop te offeren 
voor ziju vaderland. Laat mij /eer heilig worden, sooala gij dat self zijl eu 
verjaag uit mij alle sombere gedachten. Ik ben slecht en eene aondarease i 
roei mijne tekortkomingen uit en doe mijne zouden te niet, gelijk de Noor-
denwind het stol' in de /.cc doet verwaaien, tl, much mij schoon van ratine 
zouden, zooals men het vuile goed waaoht in de Kami-iivier. Hoe mij lot 
welgevallen, mij tot dc rijkste vrouw der wereld te maken. Ik geloof in uu 
licht, dat ile aarde beschijnt, en steeds zal blijven beschijnen tot mijn geluk. 
Wees mij genadig eu behoudt dc gezondheid mijner familie cn vooral mijne 
eigene gezundheid, o, Amaternsu, ik, die slechts I aanbid, euz. enz. 
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Yébis is de god van liet dagelijksch brood. Hij wordt 
voorgesteld als visscber, wat zeer begrijpelijk is bij eene 
eilandenbevolking, die vau visscbers afstamt. Men zegt, dat 
Yébis ongestraft twee a drie dagen ouder water kan door
brengen. Hij is de Neptunus van bet land, de schutspatroon 
van visscbers cn zeelieden. Meestal zit hij op een rots, met 
een hengel in de eene en een visch in de andere hand. 
Soms heeft Yébis als hoofddeksel eeu yébochi, (zwarte muts, 
door personen van rang gedragen) een andermaal is zijn 
hoofd gedekt door een zeekreeft, met zeewier gedrapeerd, 
terwijl zijne beenen eindigen in kromme klauwen en hij 
vergenoegd neerzit op een reusachtigen dolfijn, de handen 
met geschenken beladen. 

Yébis wordt in Japan zeer vereerd. Zijn beeld is in bijna 
elke woning te vinden. Zijn voornaamste tempel bevindt zich 
te Nichi notniya, bij Osaka, waar op den twintigsten dag 
der tiende maand zijn feest wordt gevierd. 

Holc'i is dc god der tevredenheid en van het goede hu
meur. Hij verpersoonlijkt de zielerust in den boezem van 
den arme. Zonder huiselijke» haard of familiebanden leidt hij 
een zwervend leven, met zijn bedelzak bij zich, soms vol en 
soms leeg. Geheel zonder inkomsten is hij toch nooit onte
vreden. Hij komt hier en daar bij vrienden en bij kleine 
kinderen, die hij aardige geschiedenissen verlelt en met zijn 
bedelzak laat speen of tegen zijn beenen laat opklouteren. 
Zoo stelt het volk zich den goeden lintei voor. Afgebeeld 
wordt deze god als een ronde dikzak met een 
zwaren buik, die onder zijn borstkleed uit 
hangt, Hij is blootshoofds en draagt behalve 
den bedelzak een waaier en een lantaarn. 
Somtijds zit hij op een buffel, soms op een 
zak niet hennep. Zijne uitdrukking is verge
noegd en opgeruimd, lintei is wel is waarde 
trod der tevredenheid maar niet van den rijk
dom, een onderscheid met veel gevoel door 
liet Japansche volk in het oog gehouden. 

Toshi-Tokou, de wijze, eerwaardige genees
heer is de god van het genie en het talent. 
Hoewel ernstig van uiterlijk is hij toch zeer 
toegankelijk voor kinderen. Voor hen zet hij 
zijne waardigheid op zijde en leert hun 
spelletjes om hoofd en hart en lichaam te 
ontwikkelen. Toshi Tokou wordt voorgesteld 
als een beminnelijke grijsaard, gekleed in een 
eenvoudigen rok met wijde mouwen. Naast 
zich heeft hij eene jonge hinde, in de band 
een waaier en een langen stok, waaraan zijne 
geschriften hangen. Zijn hooge wetenschap is 
wederom door zijn gerekt voorhoofd aange
duid, zijne scherpzinnigheid door zijne groote ooren en 
scherpen blik. Hij is altijd op weg, overal zijne goede 
gaven achterlatend. Men viert zijn feest op nieuwjaarsdag en 
zijne vereerders vragen hem dan het noodige verstand en 
inzicht in zaken, om in het aangebroken jaar alle onderne
mingen tot een goed einde te kunnen brengen. 

Ben-gat-ten ntljo of bij verkorting Benten is de godin der 
liefde, der schoonheid en van den rijkdom. Toch verschilt 
ze zeer veel van de antieke Aphrodite, daar deze de vrouw 
lichamelijk als ideale schoonheid voorstelt, terwijl Renten 
de vrouw als vrouw idealiseert. Men beeldt haar soms afin 
nadenkende houding en een instrument bespelende. Dikwijls 
plaats) men haar aan den oever der zee, de bron van voed
sel en van rijkdom, aan het golfgeklots een heinclsch lied 
ontleenende. Heeft Benten geen instrument bij zich, dan 
houdt ze een sleutel in de eene en een parel in de andere 
hand. De godin is gewoonlijk gekleed in een blauwen 
mantel en haar hoofd is met een diadeem omgeven. Soms, 
en zoo heeft het Boeddhisme haar afgebeeld, heeft ze acht 
armen. Als zoodanig is zij het zinnebeeld van de bescherming 
der aarde, die hare vruchtbaarheid aan haar ontleend, terwijl 

zij tevens de goede genius is van al die gaven, welke het 
leven kunnen veraangenamen. De vrouwen vragen aan Benten 
de kunst om te behagen, talent en weelde. De derde dag 
van de derde maand, de dag van den adder, geldt voor het 
meest gunstige tijdstip om haar te eeren en hare altaren te 
bezoeken, gewoonlijk aan het zeestrand opgericht. De adder 
is aan hare-i dienst verbonden en wordt door de geloovigen 
als heilig, ontzien. 

Bis Dja Mon is de laatste der huisgoden en wel de god 
van den roem. Hij verpersoonlijkt de mannelijke, ridderlijke 
deugden. Patroon der vorsten en krijgslieden, wordt hij door 
hen het meest vereerd. Hij is niet populair als Yébis en 
Hotei, want de oorlog is de vijand van den landbouwer en 
den koopman. In de keramiek wordt Bis-Dja-Mon voorge-
sleld als krijgsman in schitterende wapenrusting en voorzien 
van eene met linten versierde lans. Heeft de god in plaats 
van eene lans een pagode of een model van een tempel in 
de hand, dan treedt hij op als patroon der priesters. 

(Wordt vervolgd.) 

DU DECORATIE V A N HET LANDHUIS, 
door M . H. BAII.I.IK SCOTT, Architect. 

V e r t a a l d , u i t wt h e S t u d i o", d o o r i>. G. 

(Vervolg vnn bh. 130J. 
Het wilgen \n{rom\ (zie teekening) kan bij de zoldering 

eindigen met een horizontale strook, waarop dc rivier is 

WILGEN. 
voorgesteld, in de verte kronkelende tegen een heuvclenlijn 
met hoornen tegen de lucht afstekende, 

LANDSCHAP-1'HIKS. 

Is het wenschelijk om het lagere gedeelte der mtucn ' e 

gebruiken als grond voor schilderstukken, dan wordt het fries 
een der belangrijkste vraagstukken. Dit zal in dat geval zoo 
breed mogelijk moeten zijn, als met de afmetingen der kamer 
overeen is te brengen, terwijl een patroon van een breed 
en stout karakter in de meeste gevallen het wenschelijkst is. 

Het aLandschap''-fries is geteekend op 21 inches (+0,54 
JI.) breedte, maar zal voor een hooge kamer beter effect 
maken, indien deze schaal vergroot wordt tot een breedte 
van 2 of 3 voet (plin. 0,58 u 0,85 M.) 

Het gebruik van terugkeerend ornament verdient ook 
aanbeveling voor een fries en in de i,Rozeslruik"-teékemng 

ltOZKSTKUIK-l'RIES. 

wordt dat systeem gevolgd. De bladeren zijn hier groen, de 
stengels grijsachtig zwart en de rozen reod gedacht. 
£JjVan de andere hier weergeven behangselpapieren is dat 
niet de Zwanen bestemd voor een trappenhuis ; de aangege-

//ZWANEN . PATKOON VOOR. EKN TRAPPENHUIS. 

ven rivieren stroomen in diagonale richting; de zwanen zijn 
grijswit, de rivieren blauw en het gras en de bladeren in 
gematigd groen met oranje vruchten. 

Het gebruik van een houten lambiiseering is op eenige 
"itzonderingen na verdrongen door de grootere decoratieve 

waarde van een muurvlak met een breed fries, wijl in 
kamers van gemiddelde hoogte voor een indeeling van lam
biiseering, behangvlak en fries de wanden geen voldoende 
afmetingen zullen hebben. De samenvoeging van veld en 
fries, aangegeven in de voorgaande schetsen, zal deze moeie-
lijkheid eenigermate vermijden. Iu kamers, die veel gebruikt 
worden, zal voor het ondergedeelte een duurzamer materiaal 
dau behangselpapier gewenscht zijn. Het zou in het alge
meen kalmer van toon en strenger van teekening kunnen zijn. 

Wanneer papier gebruikt wordt, zal eene teekening met 

pKINGSWOOD I 11 l i s . 

paneelsgewijze verdeeling waarschijnlijk goede resultaten 
geven en vooral aan te bevelen voor de //hall", of daar 
waar een strenge opvatting wenschelijk is. 

Bij de behandeling der zolderingen van het landhuis, kan 
het constructieve karakter der in het gezicht blijvende balken 
en ribben, in sommige kamers worden afgewisseld door 
plafondpapier op een vlak gepleisterden grond of in enkele 
gevallen in vakken, gevormd door banden van geprofileerd 
pleister of geschilderd hout. 

Een zoldering, verdeeld in vierkante paneelen, bewerkt met 
sterren in verguld pleister op een blauw grijzen grond, en 
verdeeld door fijn geprofileerde witte banden, is zeer goed 
aan te wenden voor de ontvangkamer. 

Het gebruik van plafondpapier zal, hoewel z-iinig, niet 
zoo'n belangrijk effect maken ; een patroon, berustende op 
eenvoudige vormen, is aan te bevelen, terwijl goede dessins 
verkregen worden, wanneer bloemkransen vogels of zuiver 
conventioneele vormen als motieven worden aangewend. 
Voorts kau de teekening van het plafondpapier bestaan uit 
breede wiskunstige figuren, versierd met doorgaande orna
menten, die zulke belangrijke motieven zijn bij de decoratie 
der oude plafonds. 

1 i • ' 

F 3 — O -
• 

m 

VENSTKR MKT L U I K E N . 

De lichtopeningen moeten zijn kleine naar buiten open
slaande vensters en zoo ingericht, dat ze volkomen tocht vrij zijn. 
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Het oordeelkundig toepassen van glas iu lood, zal veel 
bijdragen tot het effect van het interieur, doch moet daarbij 
in het oog worden gehouden, dat behoudens werkelijk goede 
conception en kleuren, het beter is gewoon glas te gebruiken. 
De algemeen iu den handel voorradige patronen zijn beter 
geschikt voor koffiehuizen of kneipen, dan voor de particu
liere woning, en moeten daarom zorgvuldig vermeden worden. 

Bij het hiervoren afgebeelde venster is een combinatie van 
gele schijven (zoogen. fiesschenbodcins) met golveude sten
gels aangegeven. Daar het grootste gedeelte van dit glas 
kleurloos is, wordt het uitzicht er niet door belemmerd, 
en daar er geen gebraud-schilderd glas hiervoor benoodigd 
is, zal de prijs betrekkelijk gering zijn. 

De meest wenschelijke toepassing van gebrand glas zal 
waarschijnlijk zijn, door in een omlijsting van kleine vier
kantjes of diamantkoppen van helder glas, een kleine heral
dieke- of bloemteekening in rijke kleuren aan te brengen, 
die dan iu die omgeving eeu eifect vau edelgesteenten zal 
veroorzaken. Het gebruik van binnenluiken doet ons on
willekeurig herinneren aau die afzichtelijke paneelen, die zich 
heel verstandig overdag opgevouweu verbergen in deu dag 
van het raam en alleen bij avond met hunne vele verticale 
naden in het gezicht komen, gesloten door een plompen sluit
boom. Bijgaande teekening zal doen zien, dat de hier voor
gestelde luiken hunne tegenwoordigheid rechtvaardigen, zoo
wel uit een artistiek als practisch oogpunt, door bij te dragen 
tot het decoratieve effect van het venster, zoowel bij dag 
als bij avond. Zij zullen bovendien een uitstekende bescher
ming tegen tocht zijn en beletten dat het glas de warmte 
der kamer doet afnemen. 

{Wordt vervofffd.) 

I j \ G E Z O ftl D E N . 

Na kennis te hebben gemaakt met het stukje, in No. 32 
van /^Architectura" uit //de Locomotief" overgenomen en 
getiteld „onze Bouworde", komt het mij voor, dat S—1 
nog niet lang in Indië heeft vertoeft en in dat korte ver
blijf nog alleen maar Saraarang heeft leeren kennen. Daar 
zijn de huizen bepaald leelijk en, vooral aan het strand, 
onbewoonbaar van de vocht, maar daar staat tegenover, 
dat te Soerabaija en te Weltevreden zeer goede woningen 
worden gevonden, die menig oud-Iudisch-gast, die hier te 
lande op bokkige kamers verblijf houdt, naar zijne vroegere 
verblijfplaats terug doet verlangen. Toch is het waar, dat 
in veel verandering zou kunnen gebracht worden, maar 
bijna onoverkomelijk ziju de bezwaren, die een in Indië 
aankomend ambtenaar, met goede voornemens toegerust, bij 
zijne reformaties zou moeten oudervinden. 

Is hij in 's Rijks dienst, dau tikt hem de directeur van 
B. O. W. op de vingers en schrapt alles, wat maar buiten
gewoon is ; niet omdat hij geen vrede met de wijzigingen 
van het bestaande zou kunnen hebben, maar omdat Z H . E . G . 
rekening moet houden met de leden der Kamer in Holland, 
die Indië altijd als een stiefkind hebben behandeld. En 
mochten, niettegenstaande deze moeielijkheid, toch nog eenige 
verbeteringen worden toegelaten, dan levert de uitvoering 
wederom groote bezwaren op. De materialen ontbreken dik
wijls of zijn niet wel bruikbaar. Maar ze zijn in Holland 
goedgekeurd, dus van het maken van aanmerkingen is geen 
sprake. Dan dient rekeniug te worden gehouden met den 
aannemer—Chinees, die van eene teekening geen begrip heeft 
en met den tijdelijken opzichter, meestal een gepasporteerd 
koloniaal. De particuliere bouwmeester heeft natuurlijk met de 
eerste bezwaren geeue rekening te houden, maar wel weer met 
de beurs van zijn lastgever en die is in Indië gewoonlijk 
al even gesloten als in het moederland. Eu zoo komt men 
er dikwijls toe le doen, wat men van oudsher heeft gedaan, 
dat is, de leelijke huizen na te maken zooals ze altijd zijn 
geweest. Misschien zal een jonger, beter geschoold geslacht 
ook hierin verandering weten tc brengen en eenmaal een 

nieuw type voor eene Indische woning uitdenken, die eert 
aantrekkelijk uiterlijk aan een geriefelijk gebruik paart. 

Thans nog een paar opmerkingen omtrent enkele door 
den schrijver aangehaalde onderdeden. Moerbalken en dus 
ook kinderba'ken komen in Indië zeer zelden voor, om de 
eenvoudige reden dat het huis, hoe uitgestrekt ook vau 
oppervlak, toch geene kamers van groote breedte bevat, zoo
dat een eenvoudige balklaag steeds voldoende sterkte waar
borgt. 

Wat de luifel voor de voorgalerij betreft, deze is noodig 
om de zonnestralen en den regen af te weren. Onnoodig 
zou ze zijn als die voorgalerij gebruikt werd voor het doel, 
waarvoor ze bestemd is, dat is als loop- of wandelplaats; 
maar sinds de Indische huismoeders van de binnengalerij 
haar pronkkamer hebben gemaakt, is de voorgalerij huis-
kamer en dus een schutsel als die luifel een onmisbaar iets 
geworden. 

Dan het zinken dak. Met het oog op de slecht slui
tende Indische pannen zou het dak eeu vrij steile helling 
moeten hebben, wil het de Oostersche stortregens kun
nen trotseeren. Maar een dak met veel helling vereisebt 
een nogal zware constructie en deze is wederom duur. 
Bovendien hebben de muren bij sterkeu wind of aardbeving 
meer kans van scheuren en zoo komt men er toe het dak 
zoo weinig mogelijk helling te geven of een aantal kleine 
daken aan te leggen, die weer het nadeel van lekkende 
/.akgoten met zich brengen (de loodgieterij staat iu Indië 
op een zeer lagen trap van ontwikkeling). Atapuen mogen, 
wegens brandgevaar, nergens worden aangewend, dus blijft 
over ijzer of zink. Ik stem toe, dat dc Hollandsche pannen-
industrie tegenwoordig uitstekende waar levert, maar dan 
moet ze naar Indië ook niet juist alle scheefgetrokken 
misbaksels zenden, waut bij eeu pan komt het vooral aan 
op het goed sluiten. 

En wat die gehate witte kolommen aangaat, ik voor mij 
keur ze niet af. Verscholen, als de woniug gewoonlijk ligt, 
in het weelderige Indische groen, komen die zuilen aange
naam uit op den donkeren achtergrond. Stelt men er voor 
in de plaats eene dunne ijzeren constructie, dan zal de in 
schaduw liggende voorgalerij door niets worden onderbroken 
en éen zwarte massa vormen zonder afwisseling. 

Hoe of de schrijver zich een huis, dat hij zich toch 
zeker wel van steen zal denken, op neuten voorstelt, begrijp 
ik niet. Over die neuten zou dau toch zeker eerst weer een 
balk moeten komen. Ook zou men evengoed een huis op 
spaarbogen kunnen zetten, maar dan zou de bewoner zich wel 
eiken dag mogen overtuigen of er ook veel slangen of ander 
gebroed onder het huis liggen. Op Batavia zijn vele derge
lijke huizen, maar het groote bezwaar ervan is dat, als men 
hout voor de liggers en vloerbalken gebruikt, de witte mier 
onze doodsvijand is, en gebruikt men ijzer dan wordt de 
constructie zeer duur. Beter zou ik zeggen is dus een huis, 
waarvan de vloer een anderhalveu Meter boven den grond 
is en waarvan de ruimte daaronder met schoon droog zand 
wordt aangevuld. Verder een uitstekend trasraam, afgedekt 
met vochtwerende holle steenen, en een vloer van marmer 
of van bakken. Vloerkleeden gebruike men alleen los. Ten 
slotte nog de badkamer. Ik geloof, dat dit een plaats is, 
waar men maar zeer kort verblijft en wel hoofdzakelijk om 
eens goed nat te zijn. Of het dus de moeite zou loonen er 
heel veel werk van te maken, durf ik betwijfelen. En die 
beesten, die uit de lucht vallen, bestaan waarschijnlijk meer 
in de verbeeldiug van den iusecten-vreezenden Europeaan 
dan in de werkelijkheid. Ik ben vijf en-twintig jaren in Indië 
geweest en nog nooit is mij iets bij mijn bad op mijn rug 
gevallen. 

Alles bij elkaar hoop ik intusschen met S—1, dat een jonger 
geslacht in veel afkeurenswaardigs, dat de Indische woning 
aankleeft, verbetering zal weten te brengen. 

E . J . v. D. 

DERDE J A A R G A N G N°. 34. ZATERDAG 24 AUGUSTUS 1895. 

R E D A C T I E V A N ARCHITECTITRA ET A M i n n A : 
W. K R O M H O U T C * N . . M . D E J O N G H , JOS. T H . J . CUIJPERS, 

H . E L L E N S en W. V A N BOVEN. 
Bijdragen voor het blad te adresseeren nan den Heer M D E IONOH, 

A m e r i c a n - H Ö t e l te Amsterdam en alles, wat de Administratie van 
het Genootschap betreft, aan den laten Secretaris, America* Hotel 
te Amsterdam. 

VOORWAAKDEN VAN H E T LIDMAATSCHAP. 

Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege 
tonden, aan alle leden van het Genootschap. De jaarlyksche 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.— 
n buitenleden » 7.50 

Het klokje van 
Met „de dolle 

wanneer gene klepte 
In het land ? 

R C H I T E C T U R A " heeft wederom geklept. 
Roelant" van Gent heeft ons klokje dit gelukkige verschil, dat 
„was er brandt", terwijl bij dezen dan feest is „in het landt". 
Laat ons niet hoovaardig zijn en van ons Genootschapsfeest geen 

algemeen feest maken van alle vakgenooten. Het Genootschap „ A R C H I T E C T U R A E T AMICITIA" 
omvat wel is waar de Bouwkunst in haar geheel, de vriendschap echter maar voor een deel. Het kan 
bezwaarlijk anders. De Dienst van het Schoone wordt door onderscheidene Priesters verricht, die allen 
het schoone willende, verschillende wegen bewandelen, die slechts in enkele hoofdpunten elkander kruisen. 
Indien slechts dit gescheiden marcheeren geen beletsel worde om toch gezamenlijk liet einddoel te 
hereiken, wat doet het er dan toe, indien 'n weinigje vriendschap daaraan ten offer gebracht moet worden? 

Zeker, het ware heter indien dit offer niet behoefde, indien breeder lagen bestonden, waarop 
waardeering steunen kon, indien eenheid bestond in aller streven. Maar wanneer zal deze volkomenheid 
bereikt worden? Als slechts de vriendschap wederkeert, wanneer dit offer door een ware vereering voor 
Bouwkunst gebleken is. 

Waar dan het einde het werk kroont, zal ook ons devies tot zijn recht komen en een feest van 
HABOHITJÜOTUKA E T A M I C I T I A " een algemeen feest zijn voor Vakgenooten. 

Doch, wij mogen ons beroemen, dat niet alleen onze leden dezen dag herdenken. Er zijn nog 
Ve'en daarbuiten, die ridderlijk Vrouwe , . A R C H I T F . C T U R A " dienen en voor haar in de bres springen, wanneer 
het noodig is. Deze ridders staan het Genootschap zeer nabij. 

Dan de velen, die onverschillig bij geboorterecht, van de meer stoffelijke blijken van „ A R C H I T E C T U R A ' S 
streven gebruik maken en ingeteekend op „de Archite,< (". onwillekeurig het Genootschap herdenken, dat 
deze uitgave redigeert en administreert. 
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Eindelijk de vakgenooten, die, hinkende tusschen twee corporatie's, beurtelings deze dan gene 
toelonken, toch au fond du coeur zekere sympathie hebben voor „ A R C H I T E C T U R A " en haar eene hulie 
niet onthouden, waar zij haar a c h t s t e l u s t r u m viert. 

Haar kracht moet zij echter hoofdzakelijk zoeken bij hare eigene trawanten, n. 1. hare Ledi n, 
hare Redactie en haar Bestuur. De laatsten uit de eersten gekozen, steeds onderling samenwerkend om 
Haar te dienen. 

Moge nog lang deze samenwerking blijven. 
L E V E „ A R C H I T E C T U R A E T AMICTTIA"! 

V A N Z A A D T O T V R U C H T . 

gelukkig hij, <lie op «Ie eiiidelooze 
waden zijner ziele-erinnering vermag 
te ontdekken, afdruksels der schoon
heid als een der aspecten van het 
Ware, zonder te verhingen, dat deze 

teêre beelden zich zullen versteenen 
tot materieele realiteit, en die hunne 
yle vluchtigheid, als meer naderend 
tot het réeele, verkiest boven het 
doode nimmer-keeren van uitge

bloeide stoffelijke werkelijkheid. Hem is het wezen en 
de essence der schoonheid méér dan de plastische uit
drukking, waarin die schoonheid al te dikwijls on-
speurbaar diep verborgen ligt. De netheid zijner visie 
wordt niet beneveld door een grof omhulsel van stof. 
Hij kan levend in eene énerveerende bijna geestlooze 
omgeving beschouwen, het heendrijven der menschen, 

hun onbewust streven, hun onbestemd verlangen, hun 
jagend levens-vervlieten en daarin waarnemen een 
laag gezonken, zoo ook al niet te zéér verborgen af
spiegeling van het Schoone,, dat is van alle tijden. 

liet is een bedenkelijk feit, dat er groote, monu
mentale, architectonische tijdperken geweest zijn en dat 
er op dit oogenblik nergens eene bouwkunst gevonden 
wordt, ontwikkelend voortgegroeid uit voorafgegane 
perioden. Veeleer zou men van oenen teruggang kunnen 
spreken. Want de Oostersche architectuur, deze frissclie, 
krachtige, tot reuzenstroom gegroeide bron, die zoo 
geweldig levengevend was bij zijn oorsprong, zien we 
door het Westen zich verspreiden en vertroebelen, en 
ten slotte een vocht stuwen, dat door zijn vele bij
mengsels en door kruchtverlies zijne oorspronkelijke 
substantie verloren heeft. Twee hoofdstroomen, die 
soms elkaar naderen en zich ten slotte vermengen, 
zien we dan steeds meer zielverliezend tot ons neer
dalen. De eene gaat over Griekenland naar Italië, de 
andere van het Byzantijnsch door het liomaansch en 
de Gothiek naar de Renaissance, van waar beide ver-
eenigd zich voortzetten tot op heden. Deze doorloopend 
afgaande ladder en averechtsche vooruitgang bepaalt 
zich natuurlijk niet tot de architectuur, daar deze, 
evenals elke andere kunstuiting, slechts de uitdruk
king is van de gedachte en van de aspiratie der 
massa. 

Kunst — ook bouwkunst, is „vorm geven aan de 
gedachte" en als we in het Oosten, met name in 
Indië en Egypte eene architectuur zien, waarvan <le 
ingrijpend-onvergankelijk-monuinentale schoonheid ons 
als een plotse oogblikseming in de ziel gesmeten wordt, 
dan is dat alles slechts gevolg en uitvloeisel eener 
hooge wijsbegeerte, die geheel gesteund was op «le 
eeuwige wet der evolutie, en tegelijk de materieele 
verpersoonlijking van het massale denken van het 
geheele volk. 

Het halfslachtige karakter der hedendaagsche archi
tectuur maakt een pijnlijken en ontmoedigenden indruk, 
als men er het denkbeeld „Evolutie" meê verbindt. 
Dat wil dus zeggen, vooruitgang als wet, ontwikkeling 
als gevolg van doorgaand groeien, en van overal tegen
woordig voortdurend van aanzijn veranderend levi •• 

Onze gewone grove zintuigen zijn niet in staat offl 
waar te nemen, of deze orde van groei en van rege
ling der dingen zich in alles en op elk gebied ma af 

festeert, en ons vermogen is beperkt tot „veronder
stelling" of , intuïtie", die ons de troostrijke mogelijkheid 
voo'l:ouden, dat een te veel stijgen in ééne richting 
moel meebrengen een evenredige daling als tegen
stelling, en ook kan de overtuiging der bekrompen
heid van ons waarnemingsvermogen ons tot het inzicht 
brengen, dat onafhankelijk van onze visie de ontwik
keling toch voortgaat langs de onnaspeurbare paden 
in de gedachtengaugen der massa. 

Voor het publiek is bouwkunst een woord zonder 
zin, want de kunst ervan begrijpt het niet, hetgeen 
minder dom is dan men oppervlakkig denken zou. 
Want kunst! Niet waar! dat is zoo geheel wat anders! 
Zoo hoog! — zoo onbereikbaar, de begenadigende gave 
aan enkele uitverkorenen, de bedwelming voor senti-
menteelen, het prerogatief van langharige, op wolken 
tronende, boven en buiten het leven staande aspirant 
idioten en gekken. Kunst is alles, wat niet gewoon is, 
gezond verstand heeft er niets meê te maken en eeti 
wezen, dat niet vrij kan ademen zonder verf of kroeg-
lucht, heet ..artist", al is hij overigens volslagen blind 
voor het leven om hem heen, terwijl een ander in 
doorloopende toonbedwelming levend, maar doof voor 
den grooten galm, die opstijgt uit de borst van een 
volk, op zijn minst een genie is. 

Gelukkig zijn de architecten tot nog toe van deze 
publieke rangschikking verschoond, en hunne borst 
is vrij van de blinkende plaat, waarmee schilders en 
musici door het publiek behangen worden en waarop 
het, zijn eigen dom gedoe bewonderend, zich blind 
staart in stomme aanschouwing. 

De gewone opvatting van bouwen is, een huis 
maken geschikt om er in te wonen, een beschermend 
omhulsel tegen invloeden van buiten, en niemand 
kan iets afdingen op de zuiverheid van dit begrip, 
doch bet tevreden zijn en het genoegen nemen met 
de door het gros der architecten geleverde soort van 
architectuur wijst weer op gemis aan toerekenbaarheid. 
Er zijn hierop natuurlijk uitzonderingen, sommigen 
verlangen iets beters, doch mode. sleur en onmacht 
omdat verlangen kenbaar te maken, doet deze enkelen 
spoedig genoegen nemen met de schrale uiting der 
kleingeestige opvatting van impotente bouwmeesters, 
en over het algemeen kan men gerust zeggen, dat 
aan de nederige behoeften van het bekrompen schoon
heidsgevoel voor het publiek wordt voldaan, door eene 
omgeving van leelijke straten en niet veel betere 
interieurs. Want laat toch niemand den moed hebben 
ze nog te verdedigen, onze leelijke kamers, volgepropt 
niet meubels, knutselarijen en quasi-versieringen, aan
gebracht met het opzettelijk doel eikaars leelijkheid 
wederkeerig te verhoogen, en die alleen eene utopische 
blijdschap kunnen geven aan iemand, die zich troost 
mei de gedachte, dat al die wansmaak binnenshuis 
blijft en weinig gezien wordt. Maar deze vreugde is 
van korten duur. Want deze ruimten, die men om 
ze belachelijk te maken met den grotesquen naam 
van woonplaatsen kan bestempelen, worden van lucht 
e " licht beroofd door muurvlakken en gevels, die 
yoor mantels der liefde zouden kunnen doorgaan om 
inwendige armoede te bedekken, was het niet, dat 
n " zich deze dan toch anders en idealer voorstelt, 
dan door van mot doorknaagde, oude, gelapte dekens. 

'nu, deze gevels, ze vormen straten, en deze 
Bwaten worden in oneindig-vervelende eentonigheid 
aam ngeregen tot eene stad, wier aanblik bij ieder 

onbedorven en natuurlijk gebleven mensch slechts 
een gevoel van walging kan opwekken. 

Deze verschijnselen van decadentie, van bekrompen 
smaak, en van een schoonheidsgevoel met zoo weinig 
eisch, zijn natuurlijk teweeggebracht door eene reeks 
van oorzaken uit het verleden. Doch de naastbij 
liggende oorzaak is gemakkelijk te ontdekken in den 
toestand der huidige maatschappij, met haar inge
wikkeld leven, waarin duizende kleine en nietige 
dingen, de aandacht verdeelend, geen tijd overlaten 
voor een breed doorloopend denken in harmonie met 
de natuur, onmogelijk gemaakt door het weinige dat 
men van die natuur in hare zuivere uiting kan 
waarnemen. 

Bij al dat gekwel van allerlei kleinzielige zorgjes 
voegt zich voor de meesten de reuzenvraag: „Hoe 
kom ik aan den kost?" En hij, die misschien nog 
kracht had zijn denken zuiver te houden onder alle-
daagsche kleine afleidingen, zal ten slotte moeten 
bukken onder de noodlottige vuist van den strijd 
om het bestaan, wiens ijzeren, onmeêdoogenden greep 
zelfs de ziel van den sterkste in het stof wringt. 

Met zulke toestanden zou men zich moeten ver
wonderen als het begrip „waarvoor we leven" zuiver 
was bewaard gebleven. Het voorzien toch in materieele 
behoeften doet zich zóó gebiedend gelden als eerste 
eisch, dat men ten slotte dat middel, als zoovele 
andere noodig voor ons bestaan, en ter benadering 
van het ideaal waar we naar trachten, voor doel van 
het leven is gaan aanzien, en deze materieele, ge
maakte horizon, wiens grenzen al te zeer vallen onder 
ons bereik en slechts voldoende aan de eischen van 
ons lichaam, sluit voor de doelloos sluimerende ziel, 
als een muur, elk uitzicht, en daarmee eindelijk de 
eriniiering af, op het land van schoonheid en licht. . . 

n daar het zoodoende tot droeve 
werkelijkheid is geworden, dat alle 
schoonheid kan wijken uit het denken 
der menschen, als gevolg der machte
loos gemaakte ziel, die angstig hare 
voelhorens terugtrok, toen ze be

merkte dat hare inwerking niet meer tot uitdrukking 
kon komen, hoe zouden we dan die schoonheid, van 
haar principieel leven gescheiden en in kiem verstikt, 
uitgedrukt kunnen verlangen in de dingen, die om 
ons zijn. 

Alles vormt eene schakel in het Zijn, waarom zich 
ontsprongen uitvloeisels of wordende oorzaken vast
hechten. Zoo komt de mensciielijke Gedachte, door 
den Wil voortgebracht, door paring met de materie 
voor ons tot uitdrukking eu zoo groeien de dingen 
uit der menschen handen. Als voortbrengend schepper 
in naastbij liggende oorzaak is dus de gedachte voor 
ons van het meeste belang en wanneer iemands denk
vermogen of dat van een volk zich uitsluitend bezig 
houdt met het daarstellen, van enkel in materieele 
behoeften voorziende dingen, dan is de kans gering, 
dat om ons heen alles eenmaal schoon worden zal. 

Zoo is dan ook het pogen ijdel spoedig eene bouw
kunst te willen maken; want zij is als alles nauw 
verbonden met der menschen zijn en uitvloeisel van 
hun wenscben, willen en begeeren, dus hunner 
aspiratie. Slechts langzaam zal het zuiver inzicht van 
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enkelen, hun wil vormend en hun denken besturend, 
invloed kunnen uitoefenen op den gedachtengang der 
massa. Jaren, zoo niet eeuwen, zullen moeten verloo-
pen eer deze zoover gevorderd is, dat zij (de massa) eene 
schoone omgeving verlangt als afspiegeling en weer
kaatsing eener schoone ziel en van schoone gedachten. 

Hieruit volgt de bijna overbodige conclusie, dat, 
hoe groot ook de invloed zijn kan, door enkele voor-
loopers uitgeoefend, toch eigenlijk het volk de bouw
kunst maakt; hetgeen in zooverre eeu geluk mag 
geacht worden, dat we toch meestal zien, dat vak-
menschen van alles verstand hebben, behalve van 
hun vak. Waar toch vindt men minder begrip van 
regeeren dau bij regeerders? Zijn niet schilders het 
minst hekend met den eisch van hun werk? En de 
beeldhouwers, toonen ze niet een afschrik voor alles, 
wat zou kunnen strekken hot artistiek peil van hun 
werk te verheffen. Het gros der architecten maakt 
dezen regel tot wet. Zij toonen juist het minst te 
hegrijnen, «lat de woning voor den mensch zijn moet, 
wat voor het weekdier de schelp is: nl. een geschikt 
verblijf, ingericht voor de behoeften van den bewoner 
en het publiek is bun in het begrip hiervan verre 
vooruit. Terwijl de ingenieur, die eene ijzerconstructie 
ontwerpt, waarvan alles zijn eisch heeft en niets te 
veel of te weinig is, een genie mag genoemd worden, 
vergeleken bij den bouwmeester, die met niets rekening 
houdt dan met zijne banale, overladene, met allerlei 
rommel omwikkelde liefhebberij, die natuurlijk voor 
artistieken smaak moet doorgaan, en die met het blin
kend etiket, distinctie, delicatesse en schoonheidsgevoel 
wordt beplakt, om de innerlijke onwaarde te verbergen. 

Het publiek, met zijn goed begrip der praktische, 
architecturale eischen, blijkt consequent als het de 
esthetische belangen verwaarloost; omdat deze niet 
thuis te brengen zijn op het grove gebied der materie, 
het vraagt vooralsnog eene goede, gemakkelijke woning, 
later zal het eene mooie verlangen, terwijl de architect 
zich vergenoegt met geen van beide te leveren, hoog
stens blijft hij op de hoogte der algemeene impotentie en 
zal zoolang prulwerk kunnen leveren, tot het volk, 
door hooger beschaving veredeld, zijn vaag en onbe
stemd verlangen naar iets beters, duidelijker kunnende 
uitspreken, geen genoegen meer zal nemen met din
gen, die te weinig inhérente waarde bezitten, dan dat 
zijn nu nog sluimerend schoonheidsgevoel, dan ont
waakt, zich daarmee zal kunnen vergenoegen. 

De huidige, algemeene hulpeloosheid overal inge
drongen als eene diepe verrotting, als de kanker der 
middelmatige gewoonheid, kan slechts verholpen wor
den door het vooruitzien van enkele baanbrekers, die 
wakker gemaakt door het algemeen verlangen naar 
wat beters, het zullen begrijpen, en formuleeren in hun 
werk. Het is te hopen, dat zij den moed en de kracht 
zullen bezitten, ondanks miskenning als gevolg van 
niet begrijpen, onwrikbaar vast te houden aan hun 
overtuiging en zich niet zullen laten afschrikken door 
het publiek, welks houding wij op de volgende wijze 
kunnen voorstellen : 

Denkt u eenige kinderen, die een vlinder vervolgen, 
maar denk den vlinder weg. Hoe vreemd zijn dan 
hunne bewegingen, hoe bespottelijk hunne dartele 
uitgelatenheid! Brengt ge echter hun onstuimig jagen 
in verband met den vlinder, dan is al het vreemde 
natuurlijk geworden, er is een logisch harmonische 
draad, die vlinder en kinderen aaneenschakelt en meer 

zou het u verwonderd hebben, indien ze zich met 
stil toekijken vergenoegd hadden. 

Die vlinder kan men vervangen door de waarheid. 
De kinderen door de strevers. De toeschouwers door 
het publiek, dat natuurlijk den vlinder niet ziet, en 
zoo het al zijn bestaan vermoedt, toch niet in de 
realiteit ervan gelooft. Zoo kan een doove zich geen 
begrip vormen van iemands extase bij het waarnemen 
der fijne, harmonieuse geluiden in de natuur. 

Het voorgaande zou ontmoedigend werken, was het 
niet, dat het lot van alle groote mannen, van alle 
genieën, van alle zieners, van alle pionniers der ver
betering, voor allen, die steunen op de wet, dat „nooit 
iets niet wan, noch zal ophouden te zijn", wetende, dat 
onmacht slechts onwil is, vastberaden op ontdekking 
uitgaande en bijeenbrengend, wat anderen onvereenig-
baar achten, steeds eene gelijke geschiedenis vertoont. 

Na al het voorgaande is eene bespreking der he
dendaagsche architectuur onnoodig, eveneens die der 
laatste 40 jaren. Elke tijd heeft zijn stempel en alles, 
wat in zulk een tijd wordt voortgebracht, draagt een 
gelijk karakter, doch er zijn uitzonderingen, de 17e 
eeuw bracht zelfs Spinoza voort. Zoo zijn er te allen 
tijde, juist bij eene algemeene malaise, wijsgeeren of 
artisten geweest, die als eene fijne plant groeiden op een 
mesthoop, paarlen in den modder, sterren in den nacht. 

Want zelfs in dezen tijd, waarin alles materie is, 
kon toch ook niet geheel verloren gaan het begrip 
of beter de ahnung van gelukkiger toestanden, van 
meer éénzijn, van idéaal en uitdrukking. 

Want het streven naar hooge idéalen brengt meê 
het zoeken naar geëvenredigde uitdrukking in de om
geving. Zal een Koning, die het is, zich thutsvoelen in een 
burgerhuiskamer of achter een toonbank? En kan een 
artist leven in een kleingeestige atmosfeer van gewoon
heid ? En is het bijv. te verwonderen, dat de Indiërs mot 
hunne rijke fantasie en met eene wijsbegeerte als de 
hunne, tempels bouwden en beelden maakten, die 

' daarmee in overeenstemming waren? En is daarmee 
! niet opgelost, waarom wij geene architectuur hebben ? 

Zie om u heen, naar de gedachten en gedragingen 
1 der menschen, hun laag bekrompen kleinzieligheid, 
I en zoudt ge dan bij zoo'n onmacht van gedachten 

een binnen in vorm willen hebben, dat slechts in 
die gedachten kan ontspringen? 

i Als er ooit sprake kon zijn van utopie in den zin 
• van iets onmogelijks, dan zou het eene belachelijke 
I utopie mogen heeten, te meenen, dat er in onze 
i maatschappij kon gevonden worden eene monumeu-
! tale architectuur. 

En gij allen, die meêzegt, doch niet meevoelt, dat 
| „de liefde alles overwint", begin dan eerst uzelven, 
: (ik zeg niet uw lichaam) zóó lief te hebben, dat ge 

u kunt dwingen, zoo te willen, dat ge intens verlangt 
! uzelven beter te maken, dat ge uwe gedachten steeds 

kunt richten op dat ééne doel „zelfontwikkeling", 
„hooger stijgen". Die zelfliefde, ze zal u geven, liefde 

! voor de kunst, zijnde de hoogste expressie der waarheid 
j en voor de architectuur, als een der grootste onder de 

kunstuitingen. En zelf stijgend, klimmend, steeds hooger, 
zult ge zien, dat ge met die reine zelfliefde ook tevens 
het meeste kunt doen voor uwen evenmensch, dan is 
uwe zelfliefde in harmonie met de liefde voor aUen 

i en voor alle* wat u omringt. Egoïsme opgelost n 
altrüisme. 

Augustus 1895. J. L . M. LAUWERIKS. 
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Enkele punters van de Res

tauratie van het Bolswarder 
Raadhuis. 

De trapsgewijze ingemetselde looden slabben aan 
den toren op bet Raadhuis, bij de aansluiting der 
leien daken, werden eenvoudig zonder verdeklood 
aangebracht en boven op de leibekleeding omgebogen, 
zoodat de leibekleeding en het daarover afloopende 
water ouder de loodbekleeding vallen. 

Deze ongewone wijze van loodbeklee-den is van zeer 
nieuwe vinding en blijkbaar in toepassing gebracht 
met het doel, door middel van inwatering de wind
richting boven het dak te bepalen, welk doel door 
loodinvlecbting met loketten of looden verdekstrooken 
niet bereikt wordt. 

Het is te hopen, dat deze nieuwe constructie zal 
worden geoctroieerd, opdat hare toepassing elders niet 
zal kunnen worden nagevolgd en tot inwatering aan
leiding geven. 

B E E L D E N D E K U N S T E N . 

H m 

et buitenmuurwerk van het Raadhuis met 
toren, hetwelk geheel ommanteld en op
nieuw werd opgetrokken van een soort 

Vechtsteen en hierdoor zijn vroeger levendig rood, aan 
Frieschen steen eigen, geheel hr-eft verloren en thans 
grauw-grijs is geworden, heeft ten eenenmale alle 
kleur van het gebouw voor goed bedorven. 

laar aanleiding van een tegenwoordig 
herhaaldelijk voorkomend gebruik, de 
Beeldende kunsten te rangschikken, als: 

n°. 1 de Schilderkunst. 
„ 2 de Beeldhouwkunst, enz. 

en vervolgens de Bouwkunst, 
is het niet overbodig in herinnering te brengen, dat 
de Bouwkunst de oudste en de moederkunst blijft 
en der andere kunsten dientengevolge steeds als n". 1 
behoort vooraf te gaan. 

Ieder weldenkende wordt aanbevolen, daar waar 
hij bovengestelde wanorde ontmoet, te protesteeren 
en mocht het hem niet gelukken de Bouwkunst als 
n°. 1 herplaatst te krijgen, alsdan eene alphabetische 
volgorde voor te stellen, in welk geval hij de 
Bouwkunst moet noemen „Architectura". 

\m^7 A 

e restauratie van het bouwwerk 
leid geworden door 
del leeren Van Malsen 
Sr., Muysken en Ver
heul als Bestuurderen 

van de Maatschappij t. b. d. Bouw
kunst, welke heeren gedurende het 
werk herhaaldelijk bezoeken brach
ten aan Bolsward en bij velen be
kend zijn als het Bolswarder drie
manschap. 

Naar aanleiding hiervan wordt 
door een ambtenaar van het Rijk, 
wien meermalen de restauratie van 
gebouwen werd opgedragen, het idéé 
overwogen, zich te wenden tot Zijne 
Excellentie den Minister van Bin-
nenlandsche zaken, met het verzoek 
hem, voor elk te restaureeren ge
bouw, twee collega's te willen toevoe
gen, of wel zijn salaris te verdriedub
belen en bet bedrag zijner dienst
reizen in drievoud te willen vergoe
den, met beroep op het Bolswarder 
driemanschap en de overweging, 
dat dergelijke luxieuse behartiging 
der werken evenmin bezwaar voor 
's Rijks schatkist zal kunnen opleve
ren, als voor de goedgevulde kas 
der Maatschappij t. b. d. Bouw
kunst. B. 
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EIZEN EN 

dat 

Toch geloof ik aan de meerdere voortreffelijkheid 
van een schetsboek, al zij het om de „élan" waarin hier 
alles genoteerd wordt, tegen de beredeneerdheid en het 

EEKENEN. koud overleg waarmee dit bij een dagboek geschiedt. Een 
dagboek wordt buitendien vervelend, daar men steeds 
met zich zelf leeft, wat tot eenzijdigheid voert, 

u i wanneer dit eigen leven nog braak ligt. Dan een 
Een schetsboeK neen met _een ctagDoeK gemeen, ^ s c h e t s b o e k , ü e ° n u j ° e i 8 k f t m e r a a d 

en tevens 
betden bestemd zijn onze mdrukKen te fixeeren. ^ e r n s t i g e r ! A l j J ^ w e e k o f m a a n d y o o r b i j . 

gaat in futiele tijdpasseeringen, dan weigert het 
schetsboek ons hooghartig zijn diensten, om onmid-

* - J 

K A S T E E L TE A M B O I S E . 
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VIA Dl 1'ENITEKZIERI. 
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dellijk zich weder te openen, wanneer we zelf weder 
open zijn voor schoonheids-emotiën. Of in die dagen, 
weken of maanden een dagboek geen uitstekende aan
vulling zou zijn van een schetsboek? Ik geloof het niet. 

In de eerste plaats zijn de objecties die opgeschre

ven zullen worden, gewoonlijk nog onvoldragen vrucli-
ten, die attractie hebben voor het eigen oogenblik, 
maar later bespottelijk ons tegenklinken. Schetsen 
daarentegen blijven zekere waarde behouden. Vindt 
men later het geschetste niet mooi, op grond van 

denkbeeldigen of 
wezenlijken voor
uitgang, dan pleit 
dit tegen het oor
spronkelijke, waar
naar deze schetsen 
gemaakt zijn; 
vindt men ze daar
entegen nog mooi, 
wal zeldzamer 
voorkomt, dan 
kunnen de auteurs 
der oorspronkelij
ke voorbeelden te
vreden zijn, want 
och, ook zij hebben 
dan een storm 
getrotseerd. 

De aanleiding, 
die ons bewoog 
van hetgeen wij 
zagen een schets 
te maken, blijft 
door de schets zelf 
tevens in het ge
heugen. De om

standigheden 
waarin we verkeer
den en de wandel
tochten daarheen 
komen weer voor 
den geest, en eeu 
reeks schetsen, in 
de volgorde beke
ken van den tijd 
waarin ze gemaakt 
zijn, geeft ons dui
delijker herinne
ring van een reis 
van jaren her, dan 
een dagboek ooit 
kan geven, tenzij 

een boet
seerder met woor
den, 'n Couperus 
of Van Looij, reis-
impressie's schrijft. 
Maar dan ndg 
wint een schets 
het in frischheid, 
door haar oogen-
blikkelijk ont
staan, waar 'n reis
impressie — voor 
de pers gereed ge
maakt — noodza
kelijk een geretou
cheerd impressie 
geven moet. 

W . K R O M H O U T CZ. 

A mice! 

e hebt me een bijdrage gevraagd voor het 
feest-nummer uwer Courant en graag wil ik 
daaraan voldoen, ofschoon ik vrees, dat mijn 

luim"/ niet erg naar Uw zin zijn zal. Daarom zou ik 
liever trillen, dat ge het maar alleen laast en aan nie-
iritni'l verteldet, dat ik U in dien geest geschreven had, 

irin,i ik vree» anders nog vroeger of later te worden weg-
gemoffeld, 

11; wil schrijven over de Polgtechnisclu•school. Iedereen 
pront er nu over, en ik wil ook een duit in het zakje 
Uggen, al w o k het alleen maar om U, die ik vrees niet 
ttg voor polytechnische opleiding gestemd is, te doen 
gevoelen, dut ge, grootelijks ongelijk hebt. 

Ge iveet wel, ik beu een voorvechter van de P. S. en 
zou zoo graag willen dat zij, ondanks al die praatjesin 
],et com missie-rapport en ondank* het beweren ran deu 
Heer Peters, dat het werk en het atelier — langs de school 
— de hi'Me opleiding zijn, luister rijk opstond uit de ver
drukking, waaronder zij thans gebukt gaat. 

Ik vind, het niets pleizierig dat de Heer Peters ook 
nog „langs de school" van opleiding gesproken heeft. Ik 
vei moed dat er een kneep onder zit, dat hij dit zoo uit-
drukte, maar ik weet nog niet welke kneep. Hij is er de 
man niet naar veel te praten, met elk woord wat hij zegt 
lieeft hij eene bedoeling, ik vermoed das, dat hij de voor
standen der school tracht in een hinderlaag te lokken. 

Mijne vrienden ran de P. S. snappen dat echter ook 
wel, daarom zullen ze zich wel niet door zijn „langs de 
school" laten vernikkelen. 

Ik begrijp maar niet, dat men de P. S. bevechten 
durft. Laat men eene statistiek maken van al de bouw
werken, uitgevoerd door de Ingenieurs Architecten P. S. 
en run die der andere. Architecten en laat men dan die 
werken eens vergelijken, dan zal men eens zien wat er 
van dat „iverk, atelier en langs de school" overblijft. 

En ik bedoel hier niet alleen het artistiek gedeelte 
dier werken, maar evenzeer de constructie. 

Aan de, constructie alleen, reeds kan men zien, dat alles 
uitgerekend is, en ik zou toch zeggen dat het daarop 
aankomt. 

Dat de, commissie uit die bemoeiallige afdeeling den 
Haag, de mathematische vakken aan, de P. S. wil in-

l 'OMI'EÏ M E T D E S V E S U V I U S . 

krimpen heb ik nooit begrepen. Er zaten in die, com
missie nota bene. nogal twee Ingenieurs-Architecten. Ik 
voor mij geloof, dat zij door den Heer Peters te voren 
waren gedrild en niet anders durfden besluiten, anders 
zou een dergelijk voorstel niet mogelijk geweest zijn van 
die steunpilaren der P. S. 

Fermer en geheel naar mijn hart handelde hef Hoofd
bestuur dei- Maatschappij, toen het er voor bedankte met 
die oproerige Haagsche afdeeling mee te gaan tomen aan 
het fundament der P. S. Het had dit moeten volhouden. 
Ik vrees echter, dat het besluit, genomen op de, laatste 
vergadering in den Haag, weder geschied is onder stillen 
dwang van, den Heer Peters, ofschoon ik geen oogenblik 
betwijfel of de werkzame Voorzitter van het Hoofdbestuur 
zal nu de poes de bel wel aanbinden en dun is hef in 
eens uit. 

Indien men de bouwkunst nu eens goed wilde, bevor
deren, dan zou men van de Regeering het Insluit moeten 
n if lokken, alle niet gediplomeerden te verbieden als archi
tect op te treden. Dit zon ten eerste ten goede komen aan 
de jongelui van goeden, huize, wier fortuin toelaat te 
Delft te studeeren, maar daarenboven zon het publiek er 
mee gebaat zijn, omdat alle construction dan volgens de 
regelen der kunst zonden, gemaakt worden, zooals dit nu 
ook met uitnemend gevolg door verschillende Ingenieurs-
Architecten P. S. geschiedt. 

Ik geloof trouwens ook wel dat de Maatschappij het 
daarheen sturen wil. Zij is alvast begonnen, door het 
opzichters-examen, jongelui te vormen om de P. S. gedi
plomeerden bij te staan bij de uitvoering hunner werken 
en het eenige vreemde wat ik in dat overigens uitnemende 
denkbeeld gevonden heb is, dat onder de examinatoren ook 
een man als de Heer Van Matsen voorkwam, die, naar 
ik geloof, zelf niet aan de P. S. gestudeerd heeft. 

Daarentegen is het programma voor de, zoogenaamde 
prix de Rome een uitstekend, geslaagd stuk om de P. S. 
in eere te houden. De jongelui, welke aldaar niet gestu
deerd hebben, zullen het wel laten daarvoor mee te dingen. 
Waar zouden zij op het werk en in liet atelier den tijd 

van daan halen voor voldoende voorbereiding. Eere wien 
eere toekomt, ik geloof, dat liet Hoofdbestuur der Maat
schappij hierin eene uitnemende rol vervuld heeft, die 
alien, die het met de P. S. wel meenen, tot dankbaarheid 
zal stemmen. 

U ziet, dat ik eenig verband zoek tusschen de P. S. 
en de Maatschappij voor bouwkunst, en inderdaad dat 

bestaat ook. Beide zijn uitnemende instellingen 
voor het belang van onze bouwkunst, maar daar
om is het ook zoo jammer, dat men in den 
laatsten tijd beiden zoo tracht te ondermijnen. 
Als ik de macht had, zon ik alle opzichters en 
teekenaars eene belasting willen opleggen om die 
Maatschappij te steunen, en ik zon den Inge
nieurs-Architecten P. S. opdragen, het bedrag 
dier belasting op de tractemeutcn ran opzichters 
en teekenaars te korten. Dat zou ten goede komen 
aan de kas der Maatschappij, die zooveel steun 
van alle weidenkenden noodig heeft, tril het 
Bestuur met evenveel kracht en energie blijven 
voort werken als dit tot heden het geval was. 

Maar van hooger hand moest men èn de P. 
S. èn de Maatschappij ook meer steunen. Ik 
begrijp niet dat de Regeering nog twee bouw
meesters heeft zonder akte P. S. Zeker heeft de 
Heer de Stuersdaar de hand in. Nu denk ik wel 
dat de Maatschappij stilletjes en wel bij de, Regee-

K K R K T E MONTROITGE HIJ V A R U S . — VAITDRKMER, ARCHITECT. 
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ring zal aandringen om alle drie die heeren te doen ver
vangen door Architecten-Ingenieurs P. S. en dat zou ook 
veel beter zijn, voor het Rijk zoowel als voor de bouwkunst. 

Maar hiervoor zal nog wel wat tijd noodig zijn. 
Als de Maatschappij nu echter maar dadelijk krachtig 

optreedt, om den nieuwen bond van opzichters en teeke
naars te fnuiken. Als ik in het Bestuur was, zou ik 
dadelijk pogingen aanwenden om dien bond gerechtelijk 
te doen ontbinden; mocht dat niet gelukken, dan zou ik 
wel middelen weten om te zorgen, dat die bond nimmer 
Koninklijk werd goedgekeurd, want de Maatschappij 
zoowel als de P. S. zou wel eens net zooveel last van 
dien bond kunnen krijgen als van de Haagsche afdeeling. 

U ziet, dat ik er voor zijn zou maar flinke maatregelen 
te nemen om de, Maatschappij en de P. S. samen in het 
belang onzer bouwkunst te steunen, en waarlijk dat zal 
ook wel noodig zijn, want indien beide lichamen, nu ze 
nog zoo krachtig zijn, niet flink op den voorgrond treden, 
zou er wel eens kans op zijn, dat na dezen, bond van 
opzichters en teekenaars er ook een bond van Architecten 
kwam — of een bond zooals de Engelsche vereenigingen, 
waarover een paar weken geleden in „de Opmerker" ge
schreven werd — en dat die bonden het der Maatschapjnj 
en de P. S. nog lastiger maakten dan tegenwoordig de 
Haagsche afdeeling dit doet. 

Het kwaad moet men in den wortel aangrijpen, anders 
groeit het ons boven 't hoofd, net als onkruid. 

Ik heb nu geen tijd meer — een volgende maal meer 
over dit of een ander onderwerp. Laat s.v.p. dit schrijven 
niet drukken, als ge kunt denken, dat men vermoedt dat 
ik de schrijver ben, want dan komt de Heer Peters met 
de Haagsche afdeeling, plus de, bond van opzichters en 
teekenaars op me los en ge weet, vele honden is de haas 
z'n dood. 

I 'riendschappelijk steeds, 

DIXI. 

I1Ü 
teAGfENBUS. 

at is de eigenlijke beteekenis van revo
lutiebouw, hoe is men er aan geko
men, en hoe raken we 't weer kwijt? 

IJK e beantwoording dezer vraag is op veler
lei wijze te ondernemen en talloos zijn 
de opvattingen aangaande de juiste be

teekenis van hot woord revolutiebouw. 
Over het algemeen wordt er geen vleiend getuigenis 

afgelegd van het een of ander bouwwerk wanneer 
het onder de hier bedoelde rubriek wordt gerang
schikt, althans niet, wanneer dit door bevoegde bouw
meesters van professie gedaan wordt; niet zoozeer 
omdat die bouwwerken zonder tusschenkomst van 
den meesterhand werden tot stand gebracht en er 
dus aan jalousie de métier gedacht zou kunnen worden, 

dan wel uit in dit geval bijzonder oprechte over
tuiging. 

Een revolutiebouwer toch, is een tweebeenig, mi i 
of meer rechtopgaand, vederloos zoogdier en in den 
regel van het mannelijk geslacht en ofschoon in 
bijzondere gevallen met den naam van vampyr, 
huisjesmelker, bloedzuiger en dergelijke synoniemen 
bestempeld, moeten deze uitdrukkingen steeds in 
figuurlijken zin worden opgevat, aangezien een revo
lutiebouwer gerekend moet worden, als deel uitmakende 
van het menschdom, waaruit echter niet mag worden 
afgeleid dat humaniteit een van zijn kenmerkende 
karaktertrekken is. 

Na deze algemeene beschouwingen, die volgens 
V I T R U V I U S reeds in de grijze oudheid van kracht 
waren, zouden de resultaten van chemische en micros
copische onderzoekingen op de cadavers van revolutie-
artisten, hier niet misplaatst zijn; ook de leer der 
herediteit zou door bekendmaking van eenige over
geërfde revolutiebouwconstructiën belangrijke aanvul
lingen kunnen erlangen, maar het zou te ver van 
de practische oplossing der vraag doen afdwalen, 
wanneer we zóóver in het onderwerp binnen
drongen. 

Een historisch overzidt moge hier echter een plaats 
vinden. 

Voorzeker moet, al sinds onheuchelijke tijden, een 
soort bouwwijze in zwang geweest zijn die, al vinden 
wij ze niet met den naam van revolutiebouw aange
duid, toch stellig van dezelfde soort moet zijn ge
weest. 

Wij vinden hiervoor in de boeken des Ouden 
Verbonds tal van aanwijzingen die gegronden twijfel 
doen ontstaan aan de onberispelijkheid en de door 
velen zoo hoog geroemde ouderwetsche soliditeit; en 
wij behoeven slechts een stap verder terug te gaan 
in de oudheid om te onderstellen, dat de „revolutie
bouw" een der vloeken is, waarmede het menschdom 
reeds vanaf de schepping is belast. 

Om deze beweringen met een enkel citaat wat 
kracht bij te zetten, wijzen wij op hetgeen geschreven 
staat in Ezechiël 13, vers 12: „Ziet als die wand zal 
gevalbsn zijn, zal dan niet van u gezegd worden: Waar 
is de pleister waarmede gij gepleisterd liebt?" 

Voorwaar wordt hier een waarschuwend woord 
gericht tot de oud-testamentische collega's van de 
hedendaagsche bouwers der nieuwe stadswijken, welke 
nu en dan aan verval van krachten bezwijken zonder 
nog tot vollen wasdom gekomen te zijn. 

Ongetwijfeld is het bitteren spot en bijtend sarcasme 
wat er volgt in hoofdstuk 28 van hetzelfde Boek, 
daarvan het 4de vers, alwaar wij lezen: „Door uwe 
wijsheid en door uw verstand ftebt gij n vermogen ver
worven, ja gij hebt goud en zilver verworven in uwe 
schatkamers." Dit doelt natuurlijk op de gewetenloozc 
revolutiebouwers van zooeven, die er slechts op uit 
waren om hun stapels zilverlingen te vermenigvul
digen ten koste van de soliditeit hunner schijnbaar 
hechte en weldoortimmerde scheppingen. 

Tot zoover Ezechiël, maar ook op andere plaatsen 
in het Boek der Boeken vinden we het een en 
ander losgelaten wat met betrekking tot ons onder 
werp tot nadenken stemt; zoo bv. 2 Kron. 2, vers 
96: „Het huis dat ik zal bouwen zal groot en wonder
baar zijn". Onwillekeurig komt de gedachte bij ons 
op, dat dit een belofte is van een revolutiebouwer 

j j e ,,p finantieel gebied al . nattigheid voelde" en de 
boerenleiders met die machtspreuk van zijn deur dacht 
te unnen houden. Vooral dit wonderbaar is voor 
velerlei uitlegging vatbaar en moet wellicht opgevat 
•rorden als: ,er op of er onder met dit groote 
huis." 

Ook ontbreekt het niet aan voorbeelden hoe toen
malige slechtaards de verantwoordelijkheid voor hun 
mandaden op den Schepper trachten over te wentelen. 
Wij lezen bv. in Neh. 2, vers 20a: „God van den 
jjemel die zal het ons doen gelukken en wij, zijn knechten, 
gullen ons opmaken en bouwen". Met deze zalvende 
«•oorden kregen die rakkers misschien de noodige 
gelden los, maar als hun speculatie nu eens mislukte, 

wat dan? — de aandeelhouders werden dan voor 
het dilemna gesteld om of aan de medewerkende 
kracht dos Heeren te gaan twijfelen, öf kalm eu ge
laten hun kapitaal af te schrijven als verloren, het 
eene is al even erg als het andere, niet waar ? 

Ken en ander moge ten bewijze strekken, dat het 
reeds sinds lang niet in orde is in het bouwvak en 
dat de revolutie in het bouwwezen eene overoude 
kwaal is. 

Het spreekt vanzelf dat menigmaal beproefd is, 
genezing te brengen, hetzij dour bouwpolitie-roglc.nen-
ten om de kwade neigingen te breidelen of door 
prijsvragen om de goede dito's op te wekken, maar 
noch het een, noch het ander mag zich met een 
bevredigend resultaat verheugen. 

elfs de oprichting van de Vereeniging 
Architectura et Amicitia in 1855, vermocht 
niet, hoe ongeloofelijk het ook moge klin
ken, een ommekeer ten goede uit te wer

ken. Ja, — nog erger, — na 25 jaren als „Vereeni
ging" te hebben geageerd, werd het een „Genoot
schap", maar ook al te vergeefs. De revolutie woedt 
steeds voort en spot met alles, of zij „vereenigingen" 
of „genootschappen" tegenover zich heeft, het is haar 
precies hetzelfde, eu er zijn al stemmen opgegaan om 
het „Genootschap" tot „Maatschappij" op te voeren, 
maai dat zou heelemaal boter aan de galg zijn. 

Er is al een Maatschappij en nog wel een die 
rondweg zegt de bouwkunst te bevorderen, al meer 
dan honderd jaren achtereen, maar wat zijn er de 
resultaten van? De revolutiebouwers zijn er lid van 
geworden en alleen do vaste overtuiging, dat ze van 
dit lichaam niets te vreezen hebben, is oorzaak, dat 
ze zich nog niet achter de bestuurstafel hebben ge
nesteld. 

Wat er nu aan te doen? zal men zeggen, — wel, 
heel eenvoudig. Die Maatschappij is geboren in den 
hjd dat de grootste revolutie die ooit plaats greep, 
)n onze nabuurschap woedde; zij heeft in haar prille 
jeugd j e veelzijdige bruikbaarheid der stedelijke licht-
wonnen, bekend onder den naam van lantaarns, 
Jeereu kennen, welnu, zij neme het initiatief om het 
' le«l!'. dat haar van kindsbeen af in de ooren moet 
nebben gesuisd, nu in toepassing te brengen op de 
r e v i liebouwers en ze dus en corps doen bengelen 
^ tanterne. Voorzeker zal dan die maatschappij 
"aar doel nabij komen, zoo niet bereiken, en wie 
weet of' er na dit zuiveringsproces niet een geest van 
Jerbroedering vaardig wordt over de overblijvende 
*ute, /.oodat bij het feest van het 50-jarig bestaan 

van A. et A. een toestand van vrede en eensgezind
heid wordt aangetroffen, die een kracht in zich rond
draagt, waarmede rekening gehouden moet worden 
door hen, die met de belangen der bouwkunstenaren 
in aanraking komen. J. M. 

huj i~-.it. ^/LuC. 

E N G E L S C H E K E R K T E ROME. 

http://i~-.it
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ESIDENTIE-NIEUWjS. 

Men schrijft ons: 
Door Burgemeester en Wethouders alhier is besloten, 

geen houtconstructièn meer toe te laten dan alleen voor 
gebouwtjes kleiner dan 4 M'1. 

Naar men verzekert is dit besluit een gevolg van het 
in het belang der Bouwkunst krachtig optreden van de 
Commissie van fabrikage, geadviseerd door onze bouw-
politie en door onzen gemeente-A related. 

De oorzaken die tot dit besluit geleid hebben, moeten 
o. a. gezocht worden in het groote gevaar voor brand dat 
houtconstruct ii'n, zooals men die vooral in Noord-Duitsch
land nog vindt, opleveren eu waaraan de juweeltjes onzer 
bouwkunst, vooral in de nieuwe stadswijken (Duinoord, 

Boschlust, Laan van Niemo Ostirije enz.) zouden bloot
gesteld kunnen worden. 

Tevens wil men hierin zien het gelukkig effect der 
lezing van den Voorzitter onzer afdeeling Bouwkunst, orer 
de arme baksteentjes. Deze lezing moet zoo op den li er 

Van Malsen, ons Raadslid hebben ingewerkt, dat his 
beloofd zou hebben alle pogingen in het werk te stellen 
de architectuur der baksteentjes bij de gemeentewerken 
te bevorderen. 

In ieder geval is op het gebied dei' zuivere baksteentje», 
architectuur, door de gemeente toegepast sedert die lezing, 
eeu groote vooruitgang waar te nemen. 

Het grootste bewijs daarvoor levert de nieuwgebouwde 
bekleedingsmuur met tuinmuur, welke op last der gemeente 
naast de Koningsstallen en op den hoek van het Noordei mie. 
gebouwd is en waarbij de baksteen-architectuur zijn glans-
punt heeft bereikt. 

Men verzekert van goed ingelichte zijde, dat op voorstel 
van het Raadslid Van Malsen, daartoe uitgenoodigd door 

den Voorzitter der afdeeling Bouwkunst, 
een kleurendruk van die muren onder 
de Haagsche bouwondernemers zal nor
den verspreid, — om op die wijze de 
baksteenbeginselen in de bouwers te doen 
wortelschieten. 

De lieer Peters heeft van deze gelegen
heid tevens gebruik gemaakt, om een 
aantal exemplaren der kleurendruk voor 
de afdeeling Bouwkunst aan te vragen. 

O E A N D E R E N 

H E T ZEIDEN. 

K E N Y O U S T K M . I K VER1II.IJF. 

Het is goed dat de gebroken omhulsels, 
de onschatbare schelpen en brokstukken va» 
kunst, die de metdogenlooze vloed der jaren 
op eenzame stranden aansloeg, door ons 
met liefde worden opgegaard, doch laten wij 
in onze zorg en onze bewondering voor de 
schoonheid die van het verleden is, niel 
vergeten, dat de schoonheid een levende 
kracht is om ons, dat zij een levend aan
schijn heeft, en dat, gelijk hare prototype, 
voor hen die vermogen te aanschouwen, 
men haar iederen zomermorgen uit ome 
noordelijke zeeën kan zien verrijzen, zonder 
dat men naar Cypres behoeft te gaan-
Maar zij moet gevoed en gekleed en ge
huisvest worden, en hiervoor is het, dat 
wij, dekoratieve kunstenaars, ons vooral 
aansprakelijk dienen te voelen. 

* * * 
Het algemeen begrip van dekoratie has 

worden saamgevat in de uitdrukking „vlakke 
behandeling", vandaar ook de plat-ijzeren 
primula's, en het soort van verslapte fora 
en fauna in het algemeen, die zoo vaakhel'.as, 
dienst doen als dekoratie. Alsof deknrat nve 
kunst een gulzig ding maar van slecht* 
spijsvertering was, waarvoor alles in hern* 
en aarde eerst afdoend gekookt diende te u or
den, opdat het geschikt zij tot haar gebrul-

Ik weet geen betere definitie van schoonheid dan dat 
is -de meest verscheiden eenheid, — de meest 

vereende verscheidenheid.' 

Men heeft gemeend dat de wereldtentoonstellingen van 
onzen tijd oorzaak zijn geweest van het vulgarizeeren 
en het tot groothandel-artikel maken vau kunst, evenals 
van het voor goed afbreken dier oude overleveringen 
in de teeken-handwerken, — maar voor zoover dit het 
geval geweest is, kwam het voort uit oorzaken, die veel 
dieper gelegen zijn in de groote ekonomische verande
ringen, die aan de algemeene wijze van productie raken. 
De groote tentoonstellingen lieten alleen het gevolg zien 
van deze verandering, hare uitwerking ten goede often 
kwade, duidelijk makend aan een ieder wien het mocht 
aangaan dat de apotheose van het kommercialisme de 
ontaarding beteekent der kunst. 

W. CRANE [vert. J. VETH.J 

Zonder voorafgaande studie is het onmogelijk een 
kunststuk naar waarde te beoordeelen. 

Het genieten van elk kunstwerk is drieledig, men 
geniet van het schoon van het gemaakte, van den schoo-
nen wil ran den maker, en van zijne bedrevenheid in 
het maken. 

Dit laatste is de kunst in engereu zin, en vormt al 
de verdienste der artiesten, wier taak is het werk van 
anderen te doen begrijpen, zooals acteurs en virtuozen. 
En deze kunst, sensu strictuori, is de bedrevenheid die 
door vele schrijvers en schilders verward wordt met de 
hoogere gave, de gave van het schoone te willen en te 
vinden. 

N. OIDS. 
» » 

* 
lk ben ontevreden over alles, wat ik heb voortge

bracht ; op mijn 73ste begon ik min of nieer de vormen 
meester te worden, op mijn 80ste zal ik goede vorde
ringen hebben gemaakt, op mijn 90ste zal ik tot den 
grond der dingen doordringen; op mijn 100ste jaar 
zal alles wat ik maak, zelfs een lijn, leven. 

HOKUSAI. 
* * 

• 
. . . . Ligt het genot in het ons bewust worden 

van het schoone, louter zooals wij het door de zinnen 
waarnemen, of in een tweede stadium door de ideeën, 
daarmee verwekt? Ligt het schoone in de perceptie der 
vormen zelve van het voorwerp, of in de ideeën en 
eigenschappen, die zij voorstellen? In hoever is een 
voonverp of een kunstwerk schoon om de wijze waarop 
**t gemaakt is; in hoever door de reeks van gedach
ten en gewaarwordingen, die het verwekt ? Is het schoone 
« ë e i 0f ideaal; is het objectief of subjectief? Of is 

oplosing = reëel—ideaal, objectief — subjectief 
Maar ik geloof toch, dat dit laatste het meest waar 

w — en dat het de grootste kunstenaars zijn, die de 
'wee hebben vereenigd. 

VOSMAER. 
Toute forme, qui n'est pas indiquie par la structure, 

«°rt Ure repoussêe. 
VIOLLET-LE-DUC. 

A K X H K M . Sunlie vuu u p. BERl.AdH s/.. 

HAMBURG. 
Schets van T. v. nlKUKERKBK, 'sHagt. 
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Bijgaande schets vertoont een toegang tot het ter
rein der nieuwe 

A Z E R N E G E B O U W E N 

te Assen, de 
hoofdstad van 't 
arme Drenthe. 

De hekpijlers 
dienen tevens 
tot schildwach-
tershuisjes en 
zijn van blau
wen hardsteen. 
Het dak bestaat 
uit vier fron
tons en is uit 
éen enkel stuk 
hardsteen min
stens 2 meter 
lang, 2 meter 
breed en 1 me
ter hoog uitge
houwen. Deze 
enorme bonken 
kostbaren steen 
van 4 kubieke 
meter inhoud 
hebben drie da
gen sjouwens 
gekost ter ver
voering van liet 
station naar liet 
terrein op 20 

minuten uf-
stands gelegen. 
Daar herhaalde
lijk slechts óen 
soldaat op wacht 
staat, zoo schijnt 
het tweede hard
steen en huisje 
alleen gebouwd 
te zijn om sy-
metrie met het 

Puip Toni qui 7* tttlv\ ik^uiPHtri 
eerste te vor
men. 

Van de lan
taarn tjes in top; 
hoe deze aan te 
steken en welke 

diensten zij 
doen, zullen wij 
maar zwijgen. 

Uit deze schets 
blijkt voldoende 
dat hier kubieke 
meters kostba
ren steen, ver

tegenwoordi
gende de noo-
dige bare Neder
landsehe munt, 

werden ver
knoeid en ver
morst. 

Dit is echter 
maar bijzaak. 

Op even on
verantwoordelij
ke wijze zijn 
aan de kazerne-
gebouwen on
telbare kubieke 
meters natuur
steen noodcloos 

en roekeloos 
weggegooid. 

Deze werken 
zijn Rijkswer
ken, uitgevoerd 
in de laatst< ja
ren door he* 

Departement 
van Oorlog. 

B . 

en vriendschappelijke afscheidsgroet aan het veer t ig jar ige Genootschap 

en zijn leden, met den wensch, dat het het halve eeuwfeest moge vieren, 

met die jeugdige frischheid, die het door alle wisselingen en stormen heeft behouden. 

J . C . D . D I G A Z A R . 

<J$ei/(/ia/u/>/cii, 2b Cluyus/uó /S9S. 

X P O S I T I A N A . 

Wie. is de voornaamste architect der Hotel- en Reis-

ioezen-tmtoonstelUng f 
Johan Braakemiek, want zonder zijn recUime-prevt, 

um zelfs het eenigste wat aan Hotel- en Reisivezen herinnert, 
op dc, tentoonstelling ontbreken. (*) 

(*) Di hui/kar met paard, miariu nijaren worden 
terlioeht. 

Voor de rubriek „Bouwkunst" op de Ten
toon gelling werden drie juryleden benoemd, 
nl. twee architecten en de Directeur van de 
Buffet-maat*}. „E Pluribus Unum". 

Het gerufht wil, dat deze Directeur er bij 
ingehaald is, om de banden van vriendschap 
tusschen de twee architecten nauwer toe te 
halen. 

E Plwribu» Unum. 
Ook het Tentoonstellingscomité moet dit 

*°t devies gekozen hebben. 
E Pluribus = tenten, kramen, café's, oli-

phant, tir's, muziek, vuur
werk, Oud-Holland. 

Unum = de dubbeltjes. 

* * 

Wat is eigenaardiger in een modern hotel dan de lift, 
zeide eens een jurylid. 

Drommels, dacht een architect, nu opgepast.' en hij 

maakte twee liften . . . zonder hotel. 

* * * 

Men vermoedt, dat de heer Breman binnenkort een der 

genumeroteerde ex. van Oudt-Hollandt, door Willem 

Comeliszoon geconterfeit, aan H. M. de Koningin zal 

aanbieden, na het vooraf met zijne handteekening te 

hebben gewaarmerkt. 

* * * 

„Toen hebben wij, mannen uit het volk, zelf de handen 

aan den ploeg geslagen", zeide een democraat. 

Terzelfder tijd bereidde hij der „breede" middenklasse 

een kei-mis, zooals jaren geleden het volk ontnomen werd. 

B R O N S W K R K K N U I T H E T M U S U E M T E N A P E L S . 
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E H K I H W E N . 

Architect Schal,'; heeft r'r'tr zijn vertrek naar het 
buitenland alle voorhanden zijnde motieven opgeruimd 
aan liet station te Groningen. 

In genui nul station zullen trapjes voor 't publiek be
schikbaar gesteld worden om van uit de wachtkamers 
liet mooie gezicht op de stad te genieten, aangezien de 

A. et A. is de ladder, die naar de Maat'j. v. Bouv>. 
kunst voert, zeide laatst iemand. 

Zeker, als men aan de eene zijde opgeklommen is, kan 
men langs de andere afdalen. 

* * * 
Menig gebouw heeft zulk een vreemd uiterlijk, omdat 

vele bouwmeesters de architektuur op liaar kop stellen, in 
plaats van op haar beenen. 

* * * 

ramen M. horen deu vloer staan. 

Volgens een bericht overgenomen uil de Amsterdamsclte 
bladen zal de gevel van 't postkantoor te Amsterdam 
opgetrokken worden van miskleurige hardgranwe waal-
stee a, ter verkrijging van meer afwisseling. 

Door den bond van teekenaars en opzichters iverd het 
eerste Ier hand genomen het stichten van een fonds, ter 
ondersteuning van hen wier patroons niet op tijd betalen. 

Wegens plaatsgebrek in het Nieuwe Museum mogen 
slechts 8 van de 150 leden architecten van A. et A. 
inzenden op de a.s. Driejaarlijksclie. 

Aan 't postkantoor te Amsterdam is een toren vergeten 
op den hoekerker, men wordt beleefd verzocht deze bij 't 
beschouwen er zelf op te schetsen, in overeenstemming 
met de overige torens. 

Wat is het onderscheid tusschen een architekt en een 
eigenbouwer ? 

De eerste teekent meer dan hij bouwt en de lautsU 
bouwt meer dan hij teekent. 

* * * 
Waarom is hel Museum Suasso zoo leelijkf 
Om met te meer aandrang op de schoonlieden van hel 

naburige Rijksmuseum te wijzen. 

* * 

AÏ^IA. 

Tien jaar geleden waren te Amsterdam 200 bouw
kundigen en 6 architecten, thans zijn er daarentegen 206 
architecten en geen, enkel bouwkundige. En dan twijfelt 
men nog aan de hooge vlucht der Bouwkunst. 

* * * 

Kinderen en gekken zeggen de waarheid. Bouwmeesters 

maar heel zelden. 
* * * 

Als iemand ons te hoog staat om hem te begrijpen, 

dan negeer en we hem. 
* * * 

Voor menig talentvol jong architekt is liet even moeielijk 
om onder het publiek naam te maken, als het voor menig 
oud, ontalentvol bouwmeester is om hem weer kwijt k 
raken. 

E D E C ^ A M M E N . 

YOKOHAMA. Dr. v. d. Heiden nieuwe verbetering ge
maakt hygiënisch huis, tegen opwaartsclie grond-
schokken. 

Behalve kogels, thans constructie toege
past der groote gas-ketels. Succes groot. 

* * 

YOKOHAMA. Vijandige stemming tegen 
Europeanen. Kwajongens eenige der gla
zen bakken van huis Dr. v. d. Heijden 
ingegooid. 

Vertrekken onder water. Leven gered. 

K . r>. B. 

De versierde initialen, in dit nummer voorkom' "d"' 
zijn vnn den heer H . P. B E K L A G E . 

DERDE J A A K G A N G N°. 35. ZATERDAG 31 AUGUSTUS 1895. 

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

H . E L L E N S cn W. V A N B O V E N . 
Bgdrageu voor het blad te adrcssccren aan den Heer M . D E J O N G H , 

Nassankade 15 te Amsterdam cn alles, wat de Administratie van 
het Genootschap betreft, aan den lsten Secretaris, American-Hotel 
te Amsterdam. 

VOORWAARDEN V A N 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 i 

Voor gewone leden (te Amsterdam w o o n a c h t i g ) . . . . ƒ 12 .— 
• kunstlievende leden » 1 0 . — 
• buitenleden » 7.50 

Aan de Leden en het Bestuur van hel Genootschap 

it Architectura et Amicitia" te Amsterdam, 

Wordt op heden 23 Augustus 1895 herhaald, wat onder-
geteekeude de eer had den 27 Januari 1894 ter 1000e 
Vergadering te heriuneren — als volgt: 

„Genootschap A . et A., Gij die in het eerstvolgend 
//jaar uw 40e stichtingsfeest zult viereu, leef vóór en 
»na dien tijd, een lief, gelukkig en welbesteed leven, 
z/voordeelig in kunst, ledental en finantién. 

«Moge Uw doen en laten iederen billijken eisch van 
//het meest trouwe en edele hart ten volle bevre-
//digen". 

Ikd, veertigjarig bestaan is heden een feit I 

Aan alle ledeu en bestuurders mijne beste wenscben en 
"«'groeten, ook voor vervolg van dagen ! 

Hoogachtend en vriendschappelijk, 
Be Eere-Voorzifter, 

J . H . L E L I M A N . 
Bovenstaande heilwensch kwam verleden week te laat om 

n°g in bet feestnummer opgenomen te kunnen worden. 
Wij 

mogen hem onzen lezers echter niet onthouden en 
brengen hem daarom nu ter hunner kenuis. 

Het Bestuur betuigt den geachten Eere-Voorzitter zijn 
oprechten dank cn spreekt deu wensch uit, dat het hem 
8egeven [siĵ  U O g i a „g getuige te zijn van den bloei van 
Architectura en Amicitia". 

G E S C H I E D E N I S D E R J A P A . N S C H E K U N S T 

door C . W. NIJHOFF. 

(Vervolg van blz. 134J. 

Wel het meest van alle hoogere en lagere goden is 
Boeddha iu beeld gebracht, de groote Indische profeet 
Siddharta Sakga muni Gautama, zoon vnn Koning Suddhodnna 

van Kapilavastu. Voor de Boeddhistische schilderschool was de 
verheerlijking van Boeddha en zijue discipelen een gelief
koosd motief, maar bovenal merkwaardig zijn de reuzen-
bronzen, den god voorstellende. Het grootste voorbeeld van 
die soort is de JJaïbouts van Nara. Deze figuur, de meest 
omvangrijke die ooit in brons is gegoten, dateert uit dc 
8e eeuw en is, op het hoofd na, nog in vrij goeden staat 
bewaard gebleven. Meer bekend is echter de /taïbouls van 

Kamakoura, meer dan zes eeuwen oud eu kleiner dan de 
eerstgenoemde, hoewel het beeld toch nog altijd een hoogte 
van achttien Meters bereikt. James Jarves geeft er de volgende 
beschrijving van : „De meest verheven vertolking, die de 
Oostersche kunst ooit vnn dc mensciielijke figuur heeft ge
geven, vindt hare uiting in den Daïbouts te Kamakoura. 
Het is een bronzen Boeddha, de beenen gekruist onder 
zich, gezeten op deu legendairen lotus. Een kolos, wiens 
strenge grootsckheid, laat ons liever zeggen, wiens majesteit 
zich paart aan den grootsten eenvoud, zoowel wat uitdruk
king als uitvoeriug betreft. De hindoe-hervormer is ver
zonken in den Nirvana, dien staat, van alles ontkennende 
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extaze, dien hij als erfdeel naliet aan zijne discipelen, als 
de hoogste belooning voor de beproevingen, hier beneden 
ondergaan en voor de kracht, aan hun hart ook de laatste 
banden, die hen nog aan de wereld hechtten, te hebben 
ontnomen, aan die wereld met hare vluchtige genoegens en 
bedriegelijke voorspiegelingen. (*) 

Opgenomen in het algemeene, ondergaat de ziel thans 
geene veranderingen meer, maar blijft eeuwig zalig in hare 
oneindigheid. Zoo vertoont de Daïbouts van Kamakoura 
een menschelijk masker, de spiegel van eene fijngevoelige 
ziel, maar gedompeld in eene onaantastbare heerlijkheid. 
Eene ziel, kennis hebbende genomen van alles, zonder in 
iets die algeheele kennis te uiten, wantrouwende elk onder
zoek, dat de eeuwige rust zou kunnen verstoren, gevende 
als heilmiddel voor alle menschelijke kwalen een sooit van 
ijle zaligheid, samengaande met algeheele zelfvernietiging. 
In het uitdrukken dezer idee heeft de onbekende kunste
naar een waren triomf behaald. De aanblik van zijne schepping 
is schrikwekkend, minder door de strengheid der lijneu of 
het vreesaanjagende der uitdrukking, dan wel door de 
ondoorgrondelijke kalmte, die uit deze eeuvoudige lijnen 
spreekt, door den onmetelijken afstand, waarop dit beeld 
staat van alle aardsche beslommeringen en belangen " 

Met een enkel woord zij echter nog melding gemaakt 
van de zonderlinge wijze, waarop de Boeddhist soms gewoon 
is zijne goden aau te roepen. Heeft de geloovige b.v. be
hoefte aan de goede gaven van hwannon, de godin der 
genade, (door de Shintoisten als de reeds genoemde Benten 
vereerd), dan schrijft hij of zij de verlangde zaken op een 
reepje papier, neeint dit in den mond en kauwt het tot 
een balletje. Daarna wordt het tegen het beeld der godin 
gespuwd. Blijft het balletje kleven, dan worden de beden 
verhoord, valt het op den grond, dan is de godin den aan
bidders niet welgevallig. 

Zoo ook de vele gebreken genezende god Biuzuru-Sama. 
Om diens gunsten te bedingen offert de hulpzoekende eenige 
geldstukken, groet de godheid met eene buiging, wrijft 
met de rechterhand over dat lichaamsdeel van den god, 
hetwelk bij den patient genezing behoeft en vervolgens 
over betzelfde lichaamsdeel bij zichzelf. Door deze wijze 
van vereering is de houten gestalte van Binzuru-Sama niet 
alleen gewoonlijk zeer fraai gepolijst, maar zijn ook enkele 
lichaamsdeelen als mond, neus en oorcu niet zelden geheel 
weggebeden. 

Verder zullen we ons in de beschouwing der goden niet 
verdiepen. Zijn evenmensen beeldt de Japanner op allerlei 
wijzen af. De nationale schilderschool (Tosa-school) koos daar
toe de volkshelden cn de aristocratie, staatslieden, geleerden 

(*) Iu dc Crosa-galery van nvt South-Kensingtou Museum te l.ondcu 

bevindt zich een Beer schoon bronzen reuzenbeeld, voorstellende een geloovige 

op weg ccn Boeddha te worden. Ook 's Hij ka Ethnographisch museum te 

Leiden bevat meerdere schoone voorbeelden van kleiner omvang. 

en dichters uit. De latere volksschool daarentegen (Ukiyo.yé 
zocht hare modellen bij voorkeur onder de mindere klassen 
eu voor een niet gering deel onder de publieke vrouwen 
(Yoshiwara-daines). In het oog dient echter te worden ge. 
houden, dat de Japanner zijn medemensen niet natuurge
trouw afbeeldt (enkele naturalisten als Hokusai uitgezonderd.) 
De Japansche vrouw bv. is klein en vrij gezet. Ze beeft 
prachtige zwarte oogen, een stomp neusje en binnenwaart) 
staande voeten. De meeste afbeeldingen van het schoone 
geslacht van Nippon geven ons uitermate slanke figuren ^ 
zieu, met spleetvormige oogen en arendsneuzen. En met het 
mannelijk geslacht is het evenzoo. 

Eene voorstelling, die zeer populair is, is die der zeven-en 
veertig Ronin. (*) De geschiedenis dezer nationale helden, 
wier nagedachtenis nog steeds bij het Japansche volk voort
leeft, zij hier kortelijk medegedeeld, zooveel te eerder wijl 
deze kleine aangrijpende historie een helder licht werpt op 
een der meest schitterende eigenschappen van het Japansche 
volk : het eergevoel. (**) 

Toen omstreeks het jaar 1727 den Shogoen de aankomst 
werd gemeld van een gezant van het hof van den Mikado, 
werden tal van jonge edellieden, waaronder ook Takumi no-
Kami, aangewezen, om, bij de plechtige ontvangst vau den 
keizerlijken afgezant, de honneurs waar te nemen. Voor het 
onderwijs in alle zaken, de etikette betreffende, werd den 
jongelieden een grootwaardigheids-bekleeder toegevoegd, met 
name Kotsuke-no-Suke, een man, die wegens vele slechte 
eigenschappen als gelddorst en omkoopbaarheid in geen goe
den reuk stond. Takuini, met de toestanden aan het hof 
van den Shogoen minder bekend, had verzuimd aau Kotsuke 
de noodige geschenken te zenden, om zijne hooge welwil
lendheid deelachtig te worden en werd dientengevolge door 
den grootwaardigheids-bekleeder voortdurend beleedigend 
behandeld. Lang verdroeg Takumi de hein toegevoegde grof
heden, daar hij maar al te goed wist dat een ieder, die in 
het paleis des Shogoens het zwaard durft trekken, des doods 
schuldig is. Toen echter Kotsuke den jongen edelman op een 
keer verplichtte hem de sandalen aan te binden en daarbij 
de woorden uitte : //Wat bent U toch nog onbeholpen, niet 
eens een paar sandalen kunt U sierlijk aanbinden. Men kan 
wel zien dat U een boerenluuimel zijt cn van de manieren 
van het Yedo'sche hof nog in 't geheel geen begrip hebt", 
toen kou Takumi zich niet langer beheerschen. Hij trok het 
zwaard, maar werd door de handlangers van Kosuke gevangen 
genomen en voor het gerecht gebracht. De uitspraak w»8 

niet twijfelachtig. Takunii's goederen werden verbeurd ver-

(*) Itonin zijn zwerver». Woordelijk vertaald beteekent het woord n'£"ÏÏet' 

man." Wanneer een edelman stierf of tot harakiri werd veroordeelt!, daa 

verloren alzoo zijne Suiuurai hunnen meester. Voor zoover zij zich niet «*" 

ccn anderen heer verbondon, doolden zij alleen of gezamenlijk rond id» 

golven der zee en werden dus Itonin. 

(**) Milfonl : Tales of old Japan. 

klaard, zijne familie werd verbannen en hij zelf tot harakiri 
veroordeeld. Als man van eer stiet hij zich het korte zwaard 
in den buik en stierf naar landsgebruik den eeredood. Zijne 
mannen waren nu Ronin geworden, maar één van hen, Oishi 
Kuranosuke, zwoer inet nog zes en veertig anderen den dood 
huns meesters te zullen wreken, getrouw aan de voorschriften 
,»n Confusius, waar die zegt: //Gij zult niet leven onder 
denzelfden hemel en niet betreden denzelfdeu grond met 
j e n moordenaar Uws meesters". 

Om het wantrouwen van Kotsuke te verminderen ver
spreidden de zes en veertig Ronin zich iu verschillende 
steden eu bleef Kurauosuke alleen te Tokio achter om het 
terrein te verkennen. Door schijnbaar eeu dronkemansleven 
te leiden, wist hij allen argwaan van zich af te leiden en 
zich den naam van een lallen dronkaard op den hals te 
halen. Zoo lag hij eens op eeu nacht in de goot, toen een 
man uit Satsuma voorbij kwam eu hem herkennende uit
riep: Wat, is dat niet Oishi Kuranosuke, eens de eerste 
raadsman eu vertrouwde van den ongelukkigen Takumi? 
In plaats van zijn meester te wreken loopt hij de vrouwen 
na en bedrinkt zich. Schande over U , ellendige lafaard, die 
liet kleed van den Samurai onteert. En de man uit Sat. 
suma gaf hem een schop en spuwde op hem. Toen men 
aldus Kuranosuke en zijne gezellen voor goed onschadelijk 
dacht, was de dag der wraak gekomen. 

Op een kouden winternacht togen de eedgenooten naar 
het paleis van den grootwaardigheidsbekleeder. Zij waren 
overeengekomen geen onschuldig bloed te vergieten, maar 
het hoofd van Kotsuke als zoenoffer op het graf huns mees
ters te zullen neerleggen. 

Om de bewoners der omgeving gerust te stellen, hadden 
«ij den vorigen avond een boodschap rondgezonden, waarin 
zij het doel van hun tocht bekend maakten en de verzeke
ring gaven, dat niemand leed zou geschieden. En daar 
Kotsuke zeer gehaat was, hield het volk zich rustig en liet 
de mannen hun gang gaan. Na het paleis te hebben over
rompeld, begonnen de Itonin een onderzoekingstocht tiaar 
<len grootwaardigheidsbekleeder, dien men na veel vergeefsche 
moeite in een kleerkast verscholen vond. Nadat Kotsuke 
hieruit te voorschijn was gehaald, knielde Kuranosuke Voor 
hem neder met den eerbied, verschuldigd aan een grijsaard 
van zo,, hoogen rang en sprak : Heer, wij ziju de volgelingen 
v»ii Takumi-uo-Kami. Het vorig jaar heeft uwe hoogheid 
t'ist met onzen meester gehad en hij moest sterven, ter-

zijne familie in de ellende werd gestort. Als goede en 
trouwe vazallen ziju wij thans tot U gekomen, om onzen mees
ter te wreken. Daarom bezweren wij U thans harakiri aan 
^elf te voltrekkeu. Ikzelf zal de eer hebben U bij te 

en Uw hoofd met den verschuldigden eerbied in «taan 
01>tvaiigst nemen om het als zoenoffer neer te leggen op 
het graf van onzen heer, Asano-TakumUuo-Kami. 

nosuke den ouden man het hoofd af en met dezen kop in 
een korf aanvaardden de Ronin deu terugtocht. 

De dag brak aan en van alle zijden stroomde het volk 
saam, om de mannen te zien, die aldus huu meester hadden 
gewroken. Overal werden zij met gejubel en den diepsten 
eerbied ontvangen eu hun terugkeer geleek een zegetocht. 
Zij verwachtten elk oogenblik door den schoonvader van den 
vermoorde te worden aangegrepen, maar Mntsudaira Aki-no-
Kami, een der achttien groote daimio's uit den lande en eeu 
vriend van den ongelukkigen Takumi had in allerijl zijne 
mannen verzameld, om den helden zoo noodig hulp te kunnen 
bieden. Laugzaam schreden de Ronin voorwaarts. Toen ze 
aan het paleis van Matsudaira voorbijtrokken, werden ze 
uitgenoodigd zich een weinig te laven, aan welke uitnoodi-
ging zij dankbaar voldeden. Daarop wendden zij zich naur het 
graf van hunnen meester, legden het hoofd van den verslagene 
daarop neder, gaven al huu baar geld aan deu aanwezigen 
priester en verzochten dezen hun, na hun dood, eene laatste 
rustplaats naast die van hunnen heer te willen verzekeren. 
Voor het hoogste gerecht gedaagd werden alle mannen tot 
den dood door harakiri veroordeeld. Iu vier groepen verdeeld 
en door vier daimio's met de noodige regeeringspersonen 
bijgestaan, benamen de Ronin zich het leven. Hunne lijken 
werden naast dat van Takuini ter aarde besteld. Vanaf dien 
dag vereert en bezoekt het volk die gewijde plaats, brandt 
wierook op het graf der dapperen cn tooit het met groen en 
bloemen. En een der eersten, die het graf bezocht, was de 
man uit Satsuma, die Kuranosuke had uitgescholden en in 
het gelaat gespuwd. Ook hij offerde op de plaats, waar de 
groote Ronin rustte en sprak: „O, Kuranosaku, toen ik U 
dronken in de goot zag liggen, toen wist ik uiet, dat ge de 
wraak voor uwen meester zaaidet. En iu de meening, dat ge 
een trouwelooze waart, heb ik u met voeten getreden en in 
het aangezicht gespuwd. Maar nu ben ik gekomen, om U 
vergilfenis te vragen en U voldoening te geven voor de be-
leediging U aangedaan . . . . " En de man uit Satsuma trok 
zijn zwaard eu stiet het zich in den buik. 

Naast de zeven en veertig werd ook zijn lijk ter aarde 
besteld. 

Dc verschillende episoden uit de geschiedenis der Ronin 
zijn herhaaldelijk door de kunstenaars als dankbare motieven 
verwerkt. (Wordt vervolgd) 

DE DECORATIE V A N HET LANDHUIS , 
door M . H . BAILLTB SCOTT, Architect. 

V e r t a a l d u i t „ t h e S t u d i o " , d o o r D. G . 

Kotsuke voldeed niet aan het verzoek. Toen sloeg Kura-

(Vervolg en Slot van blz. 13ü.) 

De ruimte laat niet toe hier in uitvoerige beschrijving 
der deuren te treden ; slechts zij opgemerkt dat de voor
deur hier is samengesteld gedacht van sterke eiken delen, 
snamgehouden door flink gevormde gesmeed ijzeren hengsels, 
in zware kozijnstijlen en dito bovenligger gevat, waarop het 
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verdere regelwerk rust; dit draagt het karakter van huiselijke 
waardigheid, die het huis moet kenmerkeu. 

In de slaapkamer
deur daarentegen moet 
een meer bekoorlijke 

eenvoud betracht 
worden. Het boven-
paneel is bezet met 
glas in lood van 
groene en omberkleur, 
terwijl het houtwerk 
wit of zachtgroen ge
schilderd kan worden. 

Het groote gewicht 
van den vloer in be
trekking tot het deco
ratief effect van een 
kamer kan nauwelijks 
overschat worden, eu 
vraagt een uitgebrei
der bespreking, dan de 
plaatsruimte hier toe
laat. De behandeling 

SLAAPKAMERDEUR. v . a n het huisraad, 

waaronder behooren karpetten en haardkleedjes, zullen wij tot 
een volgend artikel bewaren en ons hier slechts bezig
houden met de samenstelling van den vloer zelf. 

In de portiek en de gangen, zoowel als in de keuken-
afdeelingen van het landhuis, in een vorig artikel afgebeeld, 
kunnen tegelvloeren worden aangebracht. De zoo algemeen 
gebruikte tegels met doorwerkte teekeuingen moeten verme
den worden, en een vloer van vlakke, roode tegels, met rand 
van groene of bruine verglaasde tegels is aan te bevelen. 
Baksteenen, zuiver in graatvorm of andere figuren gelegd, 
geven een warme kleur en eeu huiselijk karakter aan den 
vloer. Ook valt er iets te zeggen voor het goede effect der 
i/Yorkshire" vloersteenen, wanneer de koele kleuren eenigs
zins verlevendigd worden door kleedjes van warme kleur. 

Als algemeene regel kan worden aangenomen, dat breed 
heid en eenvoud betracht moeten worden, en alle onrus
tige en verblindende patronen vermeden ; dat kleuren niet 
op goed geluk, maar met zorg moeten worden gekozen, en 
dat, wanneer men in gebreke blijft een goed gevoelde en 
uitgewerkte teekening te maken, de kracht moet worden 
gezocht in het spaarzaam gebruik van weinige kleuren. 

Ook kan een patroon reeds tot zijn recht komen, door 
eene afzonderlijke toepassing op een vrij veld, terwijl ell'ect-
volle tegenstellingen verkregen worden door vereeniging van 
verglaasde en on verglaasde tegels. 

In het voorbijgaan zij nog opgemerkt, dat zoogenaamde 
terrazzovloeren met llinkc cementvoegen, een beter resultaat 
geven dan de met machinale juistheid aaneensluitende han
delstegels en dat een zuinige en effectvolle wijziging der 
gewone mozaïkvloeren wordt verkregen door het aanbrengen 
van eenvoudige mozaïk schijven in een fond van gekleurde 
cement. De woonkamers van het landhuis moeten bevloerd 
worden niet een harde houtsoort; reeds in het vorige artikel 
werd gewezen op het voordeel van een vloer, samengesteld 
uit smalle strooken grenen- eu eikenhout, om cn om gelegd. 

De vloeren der slaapkamers enz. kunnen eveuzoo van smalle 
delen worden samengesteld, en waar balken en vloeren in de 
kamers daaronder in het gezicht blijven, zullen voorzorg 
tegen het doordringen van het geluid moeten worden genomen. 

Iu een volgend artikel zullen we den vuurhaard behan
delen, gelijk met de meubelen van het landhuis. 

B E R I C H T E N . 

— Te Enschede heeft zich een eigenaardige strijd out-
wikkeld, naar aanleiding van minimumloon en maximum-
werktijd, het vraagstuk van den dag. 

Terwijl overal in den lande een streven merkbaar is om 
in den toestand van den werkman verbetering te brengen 
en ook te Enschede reeds meermalen de bekende gunstige 
bepalingen omtrent arbeidsduur enz. werden toegepast, is 
daar plotseling onder de aannemers een beweging ontstaan 
om met die bepalingen slechts dan genoegen te nemen, 
wanneer er goed- voor betaald wordt 

Bij de onlangs door het R. K. Kerkbestuur aldaar ge
houden aanbesteding voor den bouw eener parochiale school, 
waarbij bedoelde bepalingen verbindend waren gesteld, werd 
door de aannemers zoodanig ingeschreven, dat voor de na
koming dezer bepalingen een bedrag van f 1000 werd 
gevorderd. 

Aangezien nu het kerkbestuur meent, dat dit bedrag veel 
te hoog is en het dus eene benadeeling der parochiale kas 
ten bate van den aannemer zou worden, wnnneer aan den 
eisch werd toegegeven, werd besloten om de bescherming 
van den werkman te laten varen en de aanuemingssom 
hierdoor met f 1000 te verminderen. 

Het was dan ook niet zoozeer eene vergoeding der kosten, 
die de gewraakte voorschriften zouden teweegbrengen, waut 
het gevorderde minimumloon was niet hooger dau het plaat
selijke, de 10 °/ 0 verhooging van loon voor overwerk inaakt 
eeu zeer onbeteekeneud bedrag en uitbetaling van het halve 
loon bij gedwongen werkloosheid, bij slecht weer, kan ook 
niet bijzonder drukkend zijn — de verzekering tegen onge
lukken is niet in de kwestie begrepen en blijft gehandhaafd 
— de eigenlijke reden der tegenwerking is ontevredeuheid 
over de volgende zinsnede uit het bestek : 

//Den werklieden wordt het recht van beklag bij de directie 
//bijzonder gewaarborgd, bovendien kunnen de besturen van 
verkende vereenigingen van het vak, waartoe de werkman, 
z/die zich verongelijkt acht, behoort, bemiddelend bij de 
//directie optredeu." 

De aannemers vreesden, dat hieruit door de werklieden 
kracht geput zou worden om allerlei moeielijkneden te ver
oorzaken, niettegenstaande reeds sinds jaren de grootste fa
brikanten vau Enschede aan hun georganiseerde arbeiders 
hetzelfde hebben toegestaan, niet het doel om eventueele 
kwestiën tusschen patroon en arbeider op eene vredelievende 
wijze uit den weg te ruimen eu nimmer is uit deze regeling 
eenig bezwaar ontstaan. 

Waar aldus de waarde der goedbedoelde en in de praktijk 
beproefde overeenkomsten tusschen werkgever en nerkinnB 
worden miskend en een bekrompen opvatting, die 1 : 1 , 1 

kwaadwilligheid doet denken, zegeviert, daar zou men repr* 
saillemaatregeleu wenschen van een gehalte overeenkom*"? 
de, vooral moreele, schade door kortzichtigheid berokkend' 

DERDE J A A R G A N G N°. 36. ZATERDAG 7 SEPTEMBER 1895. 

R E D A C T I E V A N A K C H I T E C T I R A ET A M I C I T I A : 
W . K R O M H O U T C / . N . , M . D K J O N G H , JOS. T H . J . C L U P E K S , 

H . E L L E N S cn W . V A N B O V E N . 
Bijdragen voor het blad te ndressccren aan den Heer M . D B J o N G H , 

Nassaukadc 15 te Amsterdam en alles, wat de Administratie van 
het Genootschap betreft, aan den lsten Secretaris, American-llotel 
tc Amsterdam. 

Het 

V O O R W A A R D E N VAN H E T LIDMAATSCHAP. 

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

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

M E D E D E E L 1 N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

lo. De 1022e gewone vergadering zal gehouden worden 
op Woensdag 11 September 1895, des avonds te 8 uur, 
in het Genootschapslokaal, Americanhotel, Leidscheplein. 

Agenda : 
</. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Ballotage van den heer Jnc. Mijs, (reeds voorloopig 

als gewoon lid aangenomen volgens art. 6 der wet). 
c. Benoeming van een bestuurslid, in plaats van den 

heer J . C. D. di Gazar (naar het buitenland vertrokken). 
tl. Vaststelling van een commissie uit de aanwezige leden 

ter benoeming van de Juryleden over de prijsvragen 
18D5/1896 (art. 4t der wet). 

e Kunstbeschouwing. 
io. De penningmeester brengt ter kennis van heeren 

gewone leden, dat hij deze week zal overgaan tot het 
innen der contributien over het 2e halfjaar 1895. 

Namen» hel Beduur, 
De \de Secretnri» a. »., 

J . A . V A N DER SLUIJS VEER. 

GESCHIEDENIS DER JAPA.NSC1IE K U N S T 
door C. W. NuiioFP. 

('Fer vol ff van bh. 
De liefde van bloemen zit den Japanners iu merg en 

°Wd. Het geheele leven der bewoners van Nippon is, om 
Mo te zeggen, van bloeiningeur doortrokken. De tuinbouw-
kunst staat er dan ook op een zeer hoogen trap en een 
tuintje, al is het ook maar enkele vierkante meters groot, 
! 9 den Japanner eveu onontbeerlijk als de lucht, die hij 
inademt. Alle soorten van bloemen worden in Japan gekweekt, 
'nonstcrachtig groote en ongelooflijk kleine, welriekende en 
'euklooze, kostbare en eenvoudige. Merkwaardig is daarnaast 

de liefde voor bloesems. Vruchtboomen worden alleen om 
den bloesem gehouden, terwijl aan de vrucht zelve weinig 
waarde wordt gehecht. 

Het spreekt van zelf, dat het maken van boutiuetien dus 
zeer in trek is. Echter, de Japanner of liever de Japansche 
schoone. wie deze taak gewoonlijk is opgedragen, verstaat 
daaronder geheel iets anders als onze Westersche dames. Als 
een dezer laatsten een ruiker behoeft, dan bestelt ze dien 
bij den bloemist, die hem vaarvaardigd in den vorm van 
een bloemkoo', in welker bolsegment de sierlijke frissche 
bloemen als haringen in een tou zitten opgesloten, inet 
hare teere stengels, omwonden met ijzerdraad, gevat in een 
stijven papieren tuit. Een Japansch meisje zou de beteekenis 
dezer bloemkolen waarschijnlijk niet begrijpen. Ze heeft 
een geheel nnder begrip van bloemen. Zij plukt ze zelf eu 
schikt ze vrij in een mandje of in een bloemenkoker, soms 
een enkele, soms meerdere, in overeenstemming met de taak, 
die de bloemen hebben te vervullen. Ze geeft aan 
het blad de plaats, die het toekomt, en daar alle bloemen 

' eene zinnebeeldige beteekenis hebben, kiest zij ze aldus, 
i dat ze betrekking hebben op de gebeurtenis, die ze helpen 
! opluisteren. De kunst van bouquetten maken wordt der 
jonge dames op school onderwezen en geheele boeken zijn 
aan de samenstelling dezer symbolieke ruikers gewijd. 

Als versieringsmotief worden bloemen en bouijuetten in alle 
takken der versicringskunst toegepast. De voornaamste bloem-

\ motieven zijn de chrysanthemum, de pioenroos, dc wisteria, 
de lotos, de iris, de lelie, de hortensia, de anjelier en meer 
andere en na deze zijn het wederom de vijf eerste, die bijna 
altijd weerkeereu en dus eene nadere beschrijving waard zijn. 

De chrysanthemum (kikou) bloeit in de negende maand v.au 
het jaar en op den negenden dig dier maand wordt het 
feest van het geluk, één der groote nationale feesten, gevierd. 
Be kikou is dus het zinnebeeld van het geluk. Op den ge
noemden dag bezoekt men de omstreken, nestelt zich op tie 
helling der heuvelen, drinkt er, toost eu eet en geeft kwink-
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slagen en brengt den dag door in de bewondering der 
schoone natuur om zich. Men aanschouwt den zonsonder
gang cn keert huiswaarts om ziju hart op te halen aan saki (*) 
die men met de bloemblaadjes van den kikou vermengt. 

Streng gestijleerd (als een zestien-spakig wieltje) komt 
de kikou voor in de Japansche heraldiek en wel als het 
keizerlijk wapen (het officieele wapen) Kikou-mon. 

Vooral op lakwerk en in de keramiek wordt de kikou op 
alle mogelijke wijze toegapast soms geheel naturalistisch 
opgevat en een andermaal tot eene geometrische figuur her
vormd. 

In het Japansche leven en de Japansche kunst is de kikou 
de bloem der bloemen. Bijna met den chrysanthemum gelijk 
staat de pioenroos (boutan). 

Komt de kikou in alle mogelijke kleuren voor, de boutan 
heeft meestal helder roode bloemen. Alleen wordt deze bloem 
niet veel gebruikt, maar bijna altijd iu gezelschap van de 
eerste De schoonste toepassingen ervan vindt men op het 
Satsouina-aardewerk, waar de pioenroos eeu conventioneelen 
vorm heeft aangenomen. 

Op den boutan volgt de Wisteria (foudsi). De foudsi is 
een klimplant en ontwikkelt zich zeer snel. Men maakt er 
prieelen van en overdekte lanen. Zij bloeit in April en Mei. 
Dan wandelen allen in deze overhuifde wandelwegen, van 
welks dak de bloemtrossen omlaag hangen en vereenigen 
zich onder de berceaux, om er saki te drinken cn aanval
lige dansen uit te voeren. Dan improviseert men gedichten 
ter eere der lente en der wisteria en schrijft ze op reepjes 
papier, die men aan de schoonste takken hangt. Zinnebeeld 
der jeugd en van het wederkeerende jaargetijde, hangen de 
jonge meisjes kleurige briefjes aan de nog niet ontloken 
knoppen en voorspellen zich zelf haar toekomstig huwelijks
geluk uit de mindere of meerdere ontwikkeling die de uit
verkoren bloemen zullen verkrijgen. 

Ook de Iris (kosa'i) is zeer gezocht vanwege haar statige 
schoonheid, die aangenaam kontracteert met de lossere, 
vrijere bloemen. De kosnï komt veel voor op lakwerk, ivoor 
en metaal, meestal de bloem, maar ook wel de bladeren. 
Bloem en bladeren worden gewoonlijk in verschillend mate
riaal uitgevoerd en voor de bloem kiest men dan paarlemoer 
of op bronswerk wel goud of zilver. 

Pc lotos (Jia*ou) ontmoet men op theepotten, koppen, 
schotels en andere porcelein-waren en op bronzen rcukbran-
ders, kandelaars en voorwerpen van dagelijksch gebruik. In 
Indië en China bestond langen tijd een soort van lotos-dienst 
en de bloem gold daar als symbool der vruchtbaarheid. 
Boeddha wordt gewoonlijk voorgesteld zittende op een krans 
van lotosbladeren. De toepassing van den lotos als versie
ringsmotief is al zeer oud, getuige de Egyptische lotos-
kapiteelen en dc toepassing ervan in het Assyrische ornament. 

(Wordt vervolgd) 

(*) Sati is ven soort brandewijn, uil rijst gestookt. 

Jii de onlangs te 's Gravenhage gehouden tentoonstelling 
van den Hangschen Kunstkring trokken eenige bouwkundige 
teekeningen van Professor C. W. Hase te Hannover bijzonder 
de aandacht van deskundigen Men weet dat llasc als hot 
ware de apostel van den biksteenbouw genoemd kan worden. 
In een tijd toen men in Duitschland, evenals helaas nog 
in Nederland, met behulp van hout en portlandcemcnt be
pleistering en andere en onstevige surrogateu, monumenten 
in natuursteen trachtte na te bootsen, verkondigde bij de 
stelling, dat men op een verkeerden weg was, dat als men 
geen gebouwen in echten natuursteen kon maken, omdat het 
materiaal ontbrak, men niet moest trachten schijn-monu-
meuten op te trekken, dat men integendeel zich er op toe 
moest leggen om kunstwerken te leveren, eenvoudig met 
behulp van het materieel dat ten dienste stond, met bak
steen. Hij betoogde, dat niet den eenvoudigen gebakken steen 

zeer sierlijke en kunstrijke gebouwen en monumenten samen 
te stellen waren en de daad voegende bij het woord, toonde 
hij door talrijke uitmuntende bouwwerken, welke hij deed 
verrijzen, dat hij gelijk had. Hase heeft dan ook een school 
gevormd, welke met uitnemend gevolg zijn leer heeft i n 

toepassing gebracht en verspreid. Ook in Nederland is door 
sommige architecten gelijke leer verkondigd en nageleefd en 
deze zeer logische en praktische leer wint alleugskens meer 
veld. 

Het zal daarom ongetwijfeld belangrijk geacht worden, 
kennis te nemen van een schrijven van den Hannoversclien 
Hoogleeraar, waarin hij zijne denkbeelden op kernachtige 
wijze uitspreekt. 

Deze brief, naar aanleiding der Haagsche tentoonstelling 
geschreven, luidt als volgt: 

HANNOVKR, den 18 Juli 189.1. 

D R . P. J . H . Ctivi'ER, 
Architect des Reichs-Museums 

Amsterdam. 

Verehrter Freund Cuypers ! 

Meine Bedenken, dort im Hang Plane von nur im Back-
s/ein-Sfi/re der nodischen Monumenten von Deutschland XII 
bis XV -Tahrh. auszustellen, grimden sich auf Erfahruiigeii, 
die ich nicht allein in Siiddeutscbland, München, sondern 
audi in Chicago gemacht babe. Man hat an den erwiihnteu 
Stellen es unverhohleii und mil grosser eigener Anniassiiiig 
ausgesprochen, dass mandie Backstein-Architektur überhaupt 
nicht in gleichen Rang init der //««.«/fe/warebitektur, solche 
der Renaissance als auch der des Mittelalters, stellen könne; 
sie gehore überhaupt nicht zu der Kunst; man könne die-
serartige Werke nur «Ilandwerkerarbeiten" nennen; das 
Praedikat //Kunstwerk" verdienten sie nicht. Nach dieser 
in Chicago abgegebenen Erkliirung bat mein Schwiegersohn, 
der Sohn von Eriedr. Schmidt, sowohl meine als die Arbei-
ten Otzen's (Berlin) ganz ausser Concurs erkliirt, so dass sie 
ah «hors dc concours" ganz von der Jury ignorirt bliebeu. 
Auf Ihren besondern Wunsch habe ich die alten Schinken 
noch eiumal nach d. Haag gesandt, wo ich sie ganz der 
Chicagoer gleichen Verachtung ausgesetzt sehe, wenn sich 
Niemand ihrer annimt. 

Ich weiss es sehr wohl, dass der Haustein als Material 
weit geeigneter ist als Thon in gebranntem Znstande, um 
die AVerke der Architektur einer höheren und höchsten 
Vollendung entgegen zu bringen ; gleichwohl habe ich es der 
Mühe wert gehalten mein ganzes Leben seit 1850 daran 
zu setzen, die Backstein-Architektur des Mittelalters, welche 
1850 bereits der Zement-Uebersudelung Platz schon seit 
Jahrhunderten gemacht hatte, wieder zu Ehren zu bringen, 
und habe durch Schrift und durch Ausführung zahlloser 
Backsteinbauten darauf aufmerksam gemacht, dass die wabre 
Kunst nur darin beslehe, init ehrlichem, dauerhaften Mate-
riale Danerhaftes und Schiines hcrzustellen, und dass die 
Erselzung dauerhaften Materials durch Putz, Gips- und 
Zement-Gusswaaren und dergleichen, LüGB sei, die jcder 
denkende Mann verabscheuen müssc. Das habe ich 45 Jahre 
lang von ïneinem Lehrstuhle der Polytechnischcn (spatel 
Tecbnisciieii lloch-) Schulc gepredigt und es bat geholpen 
sowohl die Haustein-Architektur als auch die Backstein-
Architektur statt der Putz-Architektur hoch zu bringen, 
und der besscre Tbeil der Architekten sowohl als der Laien 
huldigt he.utc dicsen Idealen, wiihrend ueuerdings das Streben 
nach Auszeichnung der Hüuser durch modernste Eorincp" 
pracht Baumeister wie Bauhcrrn kein Bedenken mehr darm 
fhiden lassen, die künstlichsten Eorinen (figurliche und arcat* 
tektonische) durch Zementanwendung auf dem billigsten 
Wege zu erziclen. Zementfabrikantcn wie Bauunternehtner 
schwüren heute auf die ewige Haltbarkeit des nachgeahmten 

Portland-Zements, welcher dem Bauenden durch Tauseude 
nd abcr Tauseude neu erbauteu Portland-ZcmcntjFabriken 

vom Nord—Cap in Norwegen-Schweden bis zum Cap der 
juten Holfnung in Afrika zu Gebote steht. Durch die Er-
findung der genaucsten Herstellung des 1841 in Hamburg 
zu Ende gegangenen Portland-Zementes, welcher aus Port
land iu England, wo 1844 die Gruben giiuzlich ausgebraucht 
«-aren, kam und welcher sich rühmte durch Zeit und Wit-
terung unzerstörbnr zu sein, ist nun die Errichtung der 
«össten Zahl von neuen Gebiiuden in allen einigermassen 
lebensfiihigen Stiidten Europa's etwa seit 10-20 Jahren in 
„nglaubtichein Masse gefördert werden, und man hat an 
diesen Gebiiuden höchstens Trittstulfen aus wirklic1 em Stein 
],er„estcllt; im Uebrigen sind die Gebiiude meistens aus 
Backslein, seltener aus Bruchstein aufgemauert, und die 
Aussenseiten sind daim mis Zement überzogen, in welchem 
Ueberzuge man alle Kunstformeu von arcliitektoiiischeu 
Gliederungen, Ornamenten und figiirlichen Darstellungen 
lier"estellt bat. Anfiinglich hat man hierbei noch gar Tiiu-
jchung iu dicse nachgeahmten Hausteine die nötigen Fugen 
eingerissen, und die Quadersteine entsprecheud dem Ansehen 
wirklicher Sandstein, oder sonstiger Quadersteine angemalt. 
Dariiber ist man aber jetzt schon hinweg, und man begnügt 
sich mit einem einförmigen Austriche, sich giltizlich dar
iiber liinweghebend, dass der Bcschauer das Liigenhafte in 
der formenwelt des Bauwerkes sofort sieht, deun der gnisste 
Teil aller Beschauer weiss überhaupt von dein Unterschiede 
der heziiglichen Lüge von der Wahrbeit gar nichts. Die 
gatize hiermit geübte Lüge ist auch den modernen Idealen 
des grössten Teiles der jetzigen Menschheit eutsprechend. 
Ueber die gunstige Anwendung dieser billigen Methode mit 
welcher man gewöhnliche Hauser durch einen Zemeut-Ueber-
zug in mancherlei Kunstformeu zu den iiberraschendsten 
Pracht .ha u ten in ganz kurzer Zeit init geringen Ausgaben 
herzustellen sich im grossen Publikum schon gewöhnt hat, 
wird man im Verlaufe von 30-40 Jahren übrigens in 
schrekliaftester Weise anders belehrt werden. 

Der Ober-Ingenieur der Stadt Hamburg, Andreas Meijer, 
inein Schuier und herzlichster Freund, schrieb mir vor etwa 
17 Jahren, dass ein trauriges Ereignis in Hamburg die 
Augen aller Tcchniker Hamburgs auf sich leuke. Es habe 
namlicli in Hamburg eine Gesel Ischaft von Bauunternehmern 
v. ,T. 1811 sich gebildet um in einem der durch Brand 
zerstiirten Teile Hamburgs den in den Brüchen Portlands 
noch vorliaudcnen letzen Rest Portlandsteinniaterials, welches 
zu Zement verarbeiteit unter allen Zementsorten der Welt 
allein sich des Ruhines der Unvergünglichkeit erfreute, zur 
Anwendung zu bringen. Dieser Stadtteil ist denn auch wirk-
lich entstanden, in welchem alle Hauser nicht allein mit 
Portlandzement verputzt wurden, sondern auch alle Gesimse 
Fenstersolbiinke, Hauptgesimse in den couiplicirlesten Formeii, 
alle feineren Künstlerischen Ausstattungen durch mehr oder 
weniger reiche Ornameiitatioii, wie in ihreit figiirlichen 
ochmucke aus diesen letzteu Resten des berühraten wahren 
rotllandzementes hergestcllt worden sind. Ueber diesc Hiiu-
«rgruppe berichtete mir Franz Andreas Meijer vor etwa 17' 
«hren, dass die riichende Nemesis ihre Hand nach einem 
nestande der Hüuser von ungefiihr 35 Jahren au dieselben 
?e'egt habe. Anfangs haben sich kleine Stückchcn von Ge-
Bnuen, Putz und sonstigen Teilen abgelöst und seien herab-
gefallen. Nach einigen Wochen jedoch wiiren noch grössere 
«tiicke berabgefallen, die Zahl derselben habe sich im Ver-
aufe ,icr Zeit immer noch gemehrt wie auch die Grosse 
öer Stiu-ke noch gewachsen seien, so zwar, dass Menschen 
' n | ' Thiere davon schwer betroll'en wurden und da d esc 
p'ehen an allen Hiiusem des betreirenden Stadtviertel auf-
faten und die Gefahr fttr das Leben der Passauten durch 
iftw-.ilirende Zunahme der Grosse der hcrabfallenden Stiicke 
rasclt wuchs, ward von der Polizei angeordnet, dass Pferde 

esP- lahrwerke diese Strassen nicht mehr durchschreiten 

durften und über den Fussteigen (Trottoirs) feste Dach-
gerüste in der Höhe der ersten Geschosse angelegt werden 
rausten, so dass der Menschen-verkehr unter diessen festen 
Genisten fortdauern könnte. 

Die Strassen selbst waren bald von grossen Blöcken ganzer 
Fenster- und Thürverdachungen, kleinen und grossen Ruïnen-
stucken von Haupt-und Zwischengesiuisen init Konsolen etc. 
angefüllt, und als nach ziemlich langer Zeit die Gefahr sich 
railderte, mussten die Hausbesitzer auf Anordnung der Polizei 
den iiussern Putz der Hauser durch guteu Kalkputz und alle 
Gliederungen durch Hausteingesiinse ersetzen : Das war das 
Ende vom Liedel 

Obgleich der Portlandzement nun begraben war, weil kein 
gleicher Felseu inehr existirte, so suchte man dochselbst 
schon 10 Jahre vor dieser Katastrophe, durch andere Zemente 
ihn zu ersetzen, undjeder Narrlobte seine Mützc, hatte seine 
Geheimnisse init wclchen er eineu noch weit bessereu Zement 
herstellen konnte, was er so oft erziihlte dass das Volk ihm 
endlich glaubte, und nun wurden au zahlreichen Stellen 
(schon um 1863) grosse Fabrikhcrren niet ihren Zemeuteu 
eigener Erfinding dreist, und brüsteten sich mit ihrera un-
triiglicheii Zemente 

Eine der berühratesteu unter diesen Fabriken existirte in 
Lüneburg, welche grosse bestellingen für Russland und andere 
Liinder auf ihre neue Waare erhielt. Plötzlich aber stürtzten 
die in Russland vou dieseiu Mate riale erbauten Brücken etc. 
zusamineii und es gesellten sich zii diesen Unghicksfiillen 
noch manche andere in Deutschland etc. wodurch der Fabrik-
bezitzcr fast zu seinem völligen Ruïne geführt ward, da 
von unpartheiischen Richtern die Schuld dem Zemente zuge-
schrieben werden musste. 

Das gab die Veranlassung, dass seit 180 f und in der 
folgezeit fast überall Chemiker angeworben wurden, welche 
die chemische Zusaunnensetzung des (damals.lSti I, in geringein 
Masse) noch existirenden Portland-Zementes ermittelteu und 
das ihnen zugiingige Material, aus welchem sie Zement her
zustellen batten, nach jencn Ergebnissen raöglichst genau 
einrichteten. — So ist es geblieben, und man bat in der 
That die chemische Zusammenstellung der Bestandteile so 
gut erreicht, dass der aus diesem Fabrikate hervorgegangene 
Zement wirklich volkainraen und für alle Zeit haltbar erscheint. 
Aber der Vorgang vou Hamburg ist nicht auszulöscheu, 
und der PortlandZeinent, wie jeder andere Zement, bestellend 
aus Kalk und Thon, kaun nach allen Erfahrungen nur unter 
Wasser der Ewigkeit Trotz bieten ; im trockenen Zustande, 
von der Luft becinflussl, muss der Zement über kurz lang 
uutergeheu und seine Dauer werd, hochgerechnet, 40 Jahre 
nicht iiberschreiten können. So stehen den vielen tausenden 
von nachgeahmten Portland-Zement erbauten lliiusern das 
Schicksal jener Hamburger Hüuser uoch bevor. 

Das sind die Argunienle, welche mich veranlasst haben, 
im Vereine mit anderen guten Gcsinnungsgenossen, den Zement 
zu allen Banten über dein Wasser auszuschliessen und ihm 
nur Boden unter dein Wasser zu gestatten. 

Aus deinzelben Grunde, in vollster Ancrkenuung dieser 
Thatsachcii, habe ich mich verpllichtet gehalten dein nor-
dischen Backsteinbau mein ganzes Leben zu weihen, uni 
so mehr für diejenigen Gegenden mich inferessirend, in wei
ehen keilt gewachsoier Stein vorlianden ist, ires/halb Nord-
Deutschland mein Ackerbodcn geworden und geblieben ist. 

Sind Sie mit meinen Auschauungen und zugleich damit 
einverstanden, dass der von mir vertretcne Backsteinbau nicht 
Handwerker-Arbeit ist sondern im vollsteu Sinne der Kunst 
nngehört, so bittc ich diesen Standpunkt für mich dort zu 
vert reten. 

Iu herzlicher und dankbarer Verehrung. 
Der Ihrige, 

C. W . HASE, Prof. etc. etc. 
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B E R I C H T E N . 

— Door den Ned. R. K . volksbond is een 2de vakcon
gres uitgeschreven. Be vergaderingen zullen worden gehouden 
op Maandag 16 en Dinsdag 17 Sept. a.s. in het „Gildehuis" 
te Amsterdam, waar de afgevaardigden van een honderdtal 
vereenigingen uit geheel het land, de belangrijke sociale 
vraagstukken zullen bespreken. Hierbij vinden we in het 
programma o. a. loou en arbeidsduur, stukwerk, wederinvoe
ring van het gildestelsel, weerstandskassen enz. 

— De boekerij verbonden aan het Museum van kunst
nijverheid te Haarlem, die voornamelijk boek-en plaatwerken 
bevat ten dienste der kunstambachten, was gedurende de 
maand Augustus gesloten en is nu weder geopend. De 
nieuwe catalogus die onlangs verscheen bevat 125 nummers 
van portefeuilles met + 5000 verschillende afbeeldingen 
van modellen van de meest verschillende ambachten en 
+ 1000 nummers van boek-, plaatwerken en tijdschriften. 
Deze catalogus wordt tegen 20 cent aau postzegels franco 
toegezonden. Het is nog niet algemeen bekend dat aan deze 
boekerij boek- en plaatwerken over het geheele land gratis 
kunnen ontboden worden — alleen de kosten van het trans
port der gevraagde boekwerken komen voor rekening van 
den aanvrager. Omtrent den inhoud van den catalogus zal 
de opgave der verschillende rubrieken waarin hij is ingedeeld 
eenig licht verspreiden : 

Geschiedenis der beeldende kunsten in het algemeen, 
bouwkuustschilderkunst-beeldhouwkunst. Bewerking der 
metalen. Bewerking van het hout. Kerainieke kunst. Textiele 
kunst. Kostuumkunde. Graphische kunst. Heraldiek. Rap
porten, verslagen, tentoonstellingen, catalogussen en tijd
schriften. 

Wij zien dus dat het voor allen die met de kunsten en 
ambachten in betrekking staan en vooral voor onze ambachts
lieden, die zich op de hoogte willen stellen van stijlvolle 
ontwerpen en ornameutale samenstellingen alsook technische 
en geschiedkundige gegevens hun vak betrell'ende een groot 
voorrecht is van eene dergelijke inrichting gebruik te kun
nen maken. 

Bovengenoemde boekerij staat onder beheer van den con
servator van het Museum van kunstnijverheid te Haarlem, 
den heer E. von Saher, die gaarne bereid is aan alle aanvra
gen te voldoen. 

— Naar uit een pas verschenen jaarverslag blijkt, zal het 
Britsch Museum werkelijk de zeer belangrijke uitbreiding, 
waarvan al dikwijls sprake was, ondergaan. Het bestuur is 
in onderhandeling met den hertog van Bedford over den 
aankoop van 69 belendende huizen. Het Parlement heeft 
krediet gegeven voor de koopsom, die £ 200 000 bedraagt. 

— Te Praag is onder den inboedel, nagelaten door mevr. 
von Clar, geb. Wratislaw von Mitrowitz und Schönfeld, een 
important schilderij van Lucas Cranach gevonden. Het is 
vrij goed bewaard gebleven en stelt voor Christus en de 
Samaritaansche vrouw. 

— In de afgeloopen week is te Berlijn de kerk ingewijd 
die ter gedachtenis aan Duitschlands eersten keizer gesticht 
is. Zij staat in het Westen der stad, of bijna er buiten op 
de grens van Charlottenburg, te midden van grootsch aan
gelegde maar weinig bevolkte straten. 

In Mei 1890 werd de ,/Kirchenbau-Verein" opgericht 
en trad dc tegenwoordige keizer als beschermheer op. Aan 
deze laatste omstandigheid vooral is het te danken dat van 
het oorspronkelijk plan is afgeweken kunnen worden daar 
de bouwsom belangrijk grooter werd. 

Het ontwerp is het resultaat eener besloten prijsvraag 
waarhij de architect Baurath Ff am 6ch weckten den prijs 
verwierf. De bouwsom was in het programma bepaald op 
600,000 Mark, maar de bijdragen uit de Pruisische provin

ciën, van de koninklijke familie en van de groote steden 
deden de beschikbare som tot over de 8 millioen Mark 
stijgen, en toch zijn de kosten hiermede nog niet gedekt 
zoodat met het inzamelen moet worden voortgegaan. 

De voornaamste afwijkingen van het oorspronkelijk ont
werp bestaan in het gebruik van beter materiaal en kost. 
baarder versiering, het uiterlijk vertoont namelijk dezelfde 
vormen nis het bekroonde plan. 

Voor de bekleeding van de gevels en ook der torenspitsen 
is tufsteen gekozen, en voor de lijstwerken harden zandsteen. 

Het gebouw is ontworpen in laat-Romaanschen, zoon. 
naamde overgangsstijl, de hoofdtoren (er zijn er vijf) is 113 
M . hoog en draagt op de spits een kolossale bronzen 
keizerskroon waarboven een gouden kruis. Boven den hoofd, 
ingang is de beteekenis van het gebouw gesymboliseerd door 
het ijzeren kruis, het hoogste militaire Pruisische eereteeken; 
aldus is deze kerk half godshuis, half „Ruhmeshalle" — 
dit. -akter vertoont zich ook in het inwendige vooral daar 
dit versierd is op zoo kwistige wijze als overigens in de 
kerken in Noord-Duitschland nergens voorkomt. 

Treedt men door het hoofdportaal binnen dan staat men 
eerst in een ruime hal, waarachter zich het voor den eere-
dienst bestemde deel der kerk bevindt. Groote mozaïeken 
aan de wanden, waaraan nu nog gewerkt wordt, zullen hier 
tooneelen uit het leven van keizer Wilhelm I voorstellen: 
uit zijn kinderjaren, zijn veldtochten, zijn ouderdom. Over 
die historische tafereelen troont als beschermengel de oor
logzuchtige aartsengel Michael. Op den goudeu achtergrond 
zullen de in bonte kleuren gehouden reusachtige beelden 
scherp naar voren komen, tusschen de roode zuilen van 
gepolijst graniet en de blinkende wandvlakte van schemerend 
zwart labrador. Met kunstige reliefs versierde bronzen deuren 
sluiten deze herinneringshalle van de eigenlijke kerkruimte af. 

Niet minder kleurrijk en vol praal is dit inwendige der 
kerk, dat ongeveer 2000 zitplaatsen bevat, behalve de kei
zerlijke loge. Onder een grooten triomfboog in bonte mozaïek 
verheft zich het altaar van witten kalksteen, door groenach
tig witte, door gouden kapiteelen gekroonde zuilen omgeven 
die het baldakijn torsen. Een zegenend Christusbeeld van 
licht marmer is zichtbaar op den achtergrond. Kansel en 
doopvont zijn evenzoo uit kalksteen opgetrokken, afgewisseld 
echter met een glinsterend groenachtige marmersoort (Cipolino). 

Deze kern wordt omgeven door een schitterende archi-
tektonische omlijsting. Marmer, graniet, labrador, mozaïek, 
brons, gesneden eikenhout, zijn in schoone harmonie door 
den kunstvaardigen geest van de grootste bouwmeesters, 
beeldhouwers eu schilders saamgesmolten tot een kleurrijk 
geheel, waarop door de fraaie geschilderde glazen in de 
talrijke boogvensters en rosaces een tooverachtig gedempt 
licht valt. In deze vensters ziet men bv. : Christus' hemel-
vaa't, de profeten, de evangelisten, de oudtestamentische 
koningen, enz. 

Het interieur is echter uog verre van voltooid en sommige 
deelen, zooals de geschilderde vensters, werden na de inwij
ding weer tijdelijk weggenomen; maar zeker belooft het 
monument, als alles gereed is, nan zijn bestemming te beant
woorden n.1. te zijn een Kaiser Wilhelm gediichtniss Kirche. 

P E R S O N A L I A . 

— Bij Kon. besluit zijn benoemd : tot ridder in de orde 
van den Nederlandschen leeuw B. J . Bloinmers, kunst
schilder te 's Gravenhage ; 

tot ridder in de orde van Oranjc-Nassau F. L . Berithuw» 
directeur van de Ambachtsschool te Arnhem; G. H. I'fe1'' 
ner, kunstschilder te Amsterdam ; J . C. A . van Roosendaal) 
gewezen hoofdopzichter bij den aanleg van Staatsspoorwegen > 

de gouden eere-medaille der orde van Oranje-Nassau 1 8 

verleend aau : W . C. van Veen, opzichter 1ste klasse v»n 
den Rijkswaterstaat te Deventer. 
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R E D A C T I E VAN ARCHITECT! RA ET A M I C I T I A : 
\V. K R O M H O U T Cis.. M . DB J O N G H , JOS. T H . J . CUIJPERS, 

H. E L L E N S cn W. V A N BOVEN. 
Bijdragen voor het blad tc adressceren aan den Heer H . D I JoNOH, 

Xexsaakade 15 te Amsterdam en alles, wat de Administratie van 
het Genootschap betreft, aan den lsten Secretaris, America:* 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. De j.iarlijkschc contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

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

MEDE DEE M N G E N V A N HET GENOOTSCHAP. 

le. De heer Jac. Mijs is als gewoon lid aangenomen. 
2e. Iu antwoord op verschillende ingekomen vragen, be

trell'ende de Eere-prijsvrnag, kan in het algemeen aangenomen 
worden, dat een gebouw bedoeld is voor een stad als Am
sterdam. 

3e. De penningmeester brengt ter kennis van heeren 
gewone leden, dat hij deze week zal overgaan tot het innen 
der contributien over het 2e halfjaar 1895. 

Namens het Bestuur, 
De \«te Secretaris a. i., 

3. A. V A N DER SLUIJS VEER. 

„ARCHITECTURA ET AMICITIA" . 
1022e GEWONE VERGADERING 

VAN 11 SEI'TEMBER 1895. 

De Vice-Voorzitter, de heer M . de Jongh, opent deze 
eerste wintervergadering met eenige woorden van welkom 
en vertrouwt, dat, door getrouwe opkomst eu medewerking, 
de leden ook in dit saisoen van hunne belangstelling blijk 
sullen geven. Spreker herdenkt ook het 40-jarig bestaan 
J*n het Genootschap, toen op voorstel van de redactie een 
jeestn". is uitgegeven ; verder de Excursie en bedankt den 
jjeer Paul J , de Jongh voor het uitstekend verslag door 
ftem daarvan opgemaakt. 

l ' e notulen van de vorige vergaderiug werden gelezen en 
üoedgekeurd. 

Voordat tot de agenda werd overgegaan wijdde ook de 
^'e-\ oorzitter, de heer J . H . Leliman, eenige waarderende 
'oorden tot de vergadering in verband met de 40 jaren 

1 6 ne< genootschap achter den rug heeft. 

Onder de mededeelingen bevindt zich een schrijven van 
: het uitvoerend Comité voor de driejaarlijkscbe tentoonstelling 
! van kunstwerken van Levende Meesters om een lid aan 
! te wijzen, ter beoordeeling der ingekomen bouwkundige 
1 teekeningen. Poor het bestuur was hiervoor aangewezen de 
heer W. Kromhout Czn , Voorzitter van het Genootschap. 

Verder werd medegedeeld, dat het Contract met den heer 
Gouda Quint, in zake het plaatwerk nde Architect" ge-
teekend was, en dat de le en 2e afl. van den Gen jaargang 
ter perse waren. 

Aan den heer J . C. D. di Gazar was een brief van dank
betuiging gericht voor de goede dienstel, door hem aan het 
Genootschap bewezen. 

De heer Jac. Mijs werd hierna geballoteerd en met al
gemeene stemmen als gewoon lid aangenomen. 

Daarna werd overgegaan tot het kiezen van een bestuurs
lid in de plaats van den heer J . ('. D. di Gazar, nadat een 
voorstel van den heer Paul J . de Jongh, om wegens geringe 
opkomst der leden deze benoem ng uittestellen, verworpen 
was. Na twee vrije stemmingen kon geen der candidnten de 
volstrekte meerderheid verkrijgen en werd toen op voorstel 
van den Voorzitter, die inmiddels ter vergadering was geko
men de verkiezing tot een volgende uitgesteld. 

In de commissie voor het benoemen der jurvleden voor 
de prijsvragen 1895—1890 werden benoemd de hh. Paul 
J de Jongh, O W. Nijhotf, J . Hessing, J . Lambeek, J . G. 
1'. Wiggers en J . W. Hotfmau. 

Als kunstbeschouwing circuleerde het werk vFormenschatz 
der Renaissance'' I. 

De Voorzitter gaf hierna nog eenige mededeelingen betref
fende de a.s. driejaarlijksche tentoonstelling; de Architectuur 
zal daar zeer goed vertegenwoordigd zijn, terwijl als heuche-
lijk feit geconstateerd kan worden, dat thans daarvoor een 
flinke zaal is gereserveerd gebleven. 

Niets meer aan de orde zijnde, werd hierna de vergadering 
gesloten. 
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HET F U N D A M E N T DER KUNST. 

Lezing voor de vereeniging Arti et Industrial te 
's Gravenhsge, gehouden den 21sten Mei 1895, door 

J . L . M . LAUWEIUKS. 

Een vriend schreef me als inleiding van een zijner brie
ven het volgende : 

Beste Triend ! 
»Ik zal beginnen met je 'n spreuk te citeereu, 'n spreuk 

ff uit den Korau, die me zeer heeft getroffen.'k Schrijf hem 
z/je hier daarom over, ''t is een deel van het weinige goede, 
z/dat ik heb gevonden tusschen veel rommel schrijverij, tus-
z/schen keuken-, tranen- snotterlectuur, 'n schoone spreuk 
„zoo echt noodig als al wat schoon is. Ik wil je hem zeggen : 

„Tot eiken sheik, die trekt door de woestijn, tot den geloo-
vige, spreekt de profeet: 

z/'t Zij gij naar Mekka trekt vol heiligen zin, 
't Zij ge vol angst voor uw vervolgers vliedt, 
Beteugel toch de snelheid van uw ros. 
Breng uw kameel tot staan en volg mijn raad : 
Als eenzaam op uw weg een palmboom staat 
Wiens bloesem wegstuift in het dorre zand, 
Zoo pluk van zijnen bloesemdiadeem 
De allerzadenrijkste takken af. 
En wen ge ver — — ver van dezen boom 
Een anderen palmboom ziet, eenzaam als hij, 
Die windwaarts zijne bloesemkelken strekt, 
Doch te vergeefs 't bevruchtend zaad verbeidt, 
Zoo neem, mijn zoon, den bloesemtak 
En strooi in d' open kelk het gouden zaad, 
't Bevruchtend zaad, dat uw bevleugeld ros 
Heeft weggedragen, wat geen wind vermocht, 
Bevrucht zwelt dan des bloesems purpren ster 
En rijpt tot dadel; dus zult gij, mijn zoon, 
Nog tal van jaren hen, die hongren, spijzen." 

Ik dacht aan dezen brief toen ik het aannam voor Uwe 
"Vereeniging deze lezing te houden. 

Bij het ontstaan van het christendom, waren de maat
schappelijke toestanden dermate verward en vroegen zoo 
ernstig om hervorming, dat er niemand minder dan een Jezus 
noodig was, om dien ommekeer in ideeën en toestanden, 
zoo dringend gewenscht. te bewerkstelligen. 

Zoo zien we ook in het voorjaar de drachtige aarde zich 
in barensnood rondwentelen om verlost te worden van eene 
uitstorting van groen en bloemen geëvenredigd aan de be
hoeften van alle leven. Nooit is er zooveel verlangen naar 
frisch groen als in den winter, en nimmer wordt de behoefte 
aan idealen levendiger gevoeld dan in tijdperken, dat men 
met schaamte moet bekennen, geene idealen te hebben, 
waarop men zijn streven kan richten. 

Zulk een verschijnsel nu zien we ook in onzen tijd. 
Het is bar winter. Bevroren is het hart en de ziel der 

menschheid, en langzaam, als kwam zij uit een langen slaap, 
beginnen hare ledematen hunne verstijving af te schudden, 
en dringt van lieverlede in de hersenen eenig begrip door, 
terwijl de lippen klanken trachten te forrnuleeren, die door 
vele denkers verstaan worden, en waarin zij smeekbeden 
zien, gericht aan de waarheid, door allen bewust of onbewust 
aanbeden, maar door weinigen erkend. 

Uit het feit nu, dat er in onzen tijd zooveel vraag is naar 
waarheid, naar ontwikkeling en naar kunst, kunnen we 
besluiten, dat het gevoel dier behoefte bij de groote massa 
tevens het doorslaande bewijs levert, dat de dingen waarnaar 
men zoo hopeloos smacht, niet uitgedrukt aanwezig zijn in 
onze samenleving. 

Er is vraag naar waarheid, omdat alles om ons heen ver
rot en verlengend is ; er is vraag naar ontwikkeling, omdat 

deze bijna niet waarneembaar is, en er is vraag naar 
omdat zonder streven naar waarheid eu daaruit voortvloeien,],' I 
ontwikkeling geene kunst kan bestaan. 

Waar we nu dit gemis met zooveel innerlijke schaamte geÏOe 

len en dus bij ons wakker wordt het verlangen, otn indeel 
behoeften te voorzien, gaan we ons natuurlijk afvragen, 0 | 
er ook kans is, dat er éénmaal een tijd komen zal, die te 
voorschijn zal brengen, hetgeen we nu begeeren. En dan 
geloof ik, dat deze vraag in alle deelen bevestigend la„ 
worden beantwoord. 

Ten eerste : Omdat nooit eenige moeite te vergeefs hu 
zijn, en geene poging, hoe gering ook, verloren, en dus hei 
verlangen naar waarheid, dat in onze dagen intens is, ten 
slotte tot resultaat moet hebben het geleidelijk ontdekken 
en kennen dier waarheid. 

Een andere reden, die me noopt tot bevestigend beant
woorden dezer vraag, is : dat in elke kunstuiting zich een 
vernieuwd leven begint te openbaren. 

Sinds jaren ziet men in het westen de artistieke wereld 
zich losmaken uit de knellende banden der conventie; men 
bemerkt een ernstig zoeken naar gezonde ideeën en daaraan 
geëigende uitdrukking. Het sterkst komt dat uit in Engeland 
en wat daar reeds op dit oogenblik bereikt is, plaatst dat 
land vooraan in de rij der baanbrekers ter ontdekking van 
een meer directen weg, geleidend naar het ideaal, de wanrheU. 

Ook in Frankrijk, Duitschland en Nederland zien we het-1 
zelfde verschijnsel. De literatuur is in een geheel nieuw 
spoor en de schilderkunst neemt misschien het meest vooruit
strevend karakter aan. Alleen de architectuur en dc beeld
houwkunst komen als kreupele paarden achteraan strompelen, 
behoudens enkele uitzonderingen. En waar we in de schilder' 
kunst en bij de letteren de namen voor het grijpen hebber 
zien we dat slechts enkele artisten in staat zijn, iets origineels I 
te leveren in gebouwen of plastiek. 

Het is hard, maar noodig te zeggen, dat in spijt van alle 
geschiedenisboekjes en dagbladen, de Nederlandsche marlt 
weinig zaakrijks te verkoop kon aanbieden. 

De Hollandsche handen schijnen het door grabbelen in 
de geldlaa verleerd te hebben ; diezelfde handen in pieuzen 
eenvoud te vouwen en af te smeeken de têere aanwaaiïng 
eener lieve idee, om te vervangen de hartverdorrende ge
voelens, die sedert eeuwen ons nationaal wezen doortrokken 
hebben. We gevoelen niet meer de opvoerend doordringende 
begeestering, strevend naar een ideaal, zoo noodig voor bet 
opbloeien eener kunstuiting. Een goed Nederlander vraagt 
niet en mag niet vragen naar zulke ontastbare dingen dit 
hij utropiën en fantasieën noemt, om er zich af te malen. 
Hem is zijn dagelijksch brood genoeg, en met zijne slaapmuts 
diep over de ooren, heeft hij geen andere droomen, dan te 
leven in het mufferige verschiet van een rustigen ouden dag. 
Geen ander ideaal dan geld verdienen, steeds meer geld; 
niet om zich daarvoor genot te verschaffen, maar alleen < 
het te hebben. Hebzucht is de domineerende hartstocht en I 
van alle volken met hunne deugden, ondeugden en harts
tochten, kan hij in gerustheid van zich zeiven verzekeren 
in volstrekt bewuste zelfkennis, dat hij eenig is en geheel, 
en dat geen volk met hem kan wedijveren in gemis t& 
hart en ziel. 

In een zuiver natuurlijke samenleving is kunst een onl* 
kend en overbodig artikel, evenals braafheid en deugd M 
een kind ontbrekende eigenschappen zijn, het is niets ineeI 

dan goed, d.w.z. zooals het behoort te wezen, en er zijn g e e t | 
bijvoeglijk naamwoorden noodig om als tegenstelling 
dienen, van wat het niet moet zijn. , 

Of is het geen negatieve lofspraak, als we van ïeiti*11 

zeggen : Hij liegt nooit — of — hij spreekt altijd tic I 
heid Wie toch zal in de natuur de eene bloem of p' , n 

natuurlijker durven noemen dan de andere? We /.ie" ̂  
immers alle, ieder voor zich, devoot uitdrukken den 
van haar wezen en hare plaats in de evolutie. 

Zuivere, ongemaakte kunst kan onmogelijk bestaan in een 
maatschappij gelijk de onze, want alles om ons heen geeft 
slechts o»natuur te aanschouwen. Men zou ons willen wijs 
maken, dat kunst is het product der bijzondere eigenschappen 
van het een of ander bevoorrecht individu, volgens de 
poblieke opvatting, behebt met zekere neigingen of hoeda
nigheden, die eeu ander ten eenenmale mist. Zoo vertoont 
bijv. de een voorliefde voor verfdoosjes en moet absoluut 
den inhoud daarvan uitstrijken over stukken doek, die na 
deze /fcuwtfbewerking den wijdschen naam van schilderij zul
len dragen. Een ander kon het onmogelijk aanzien, dat 
mooie stukken hout of steen zoo natuurlijk zijn ; hij neemt 
dus hamer en beitel en al door uithollend, gelukt het hem 
niet zelden deze schoone oermaterialen zoodanig te ver
krachten, dat geen mensch meer kan raden in welke soort 
grondstof al die moeite is neergelegd. De derde soort is een 
langharig, snelvingerig, zenuwachtig en vertroeteld wonder
kind zonder jeugd, dat uit den moederschoot, met niet de 
minste voorafgegane studie, de eigenschap schijnt meege
bracht te hebben om viool of piauo tonen te ontlokken, die 
alle menschen in verrukking brengen zonder dat speler, 
noch toehoorder, weet waardoor en waarom en zonder dat 
er tot nog toe een behoorlijke verklaring gegeven is waarom 
deze artist (?) zoo hoog stond aangeschreven in de rij der 
publieke virtuositeit-toekenning. Een vierde voelt veel voor 
inkt. Een vijfde : doch genoeg. Welnu al deze eigenschappen 
of liever extra hemelbedeelingeu, zouden zoo iemand, ik 
spreek natuurlijk van een artist in de alledaagsche opvatting 
van het woord, in staat stellen kunst te maken. Kunst
voorwerpen te scheppen, dus kunst te doen leven. Bij eenig 
nadenken moet men zich toch gaan afvrageu, waarom hij 
die hoedanigheden boven anderen bezit, en aangenomen, dal 
hij ze bezit waar dan de menschen zijn, welke die hoedanig
heden kunnen op prijs stellen, er hun intellectueel voordeel 
mee doen, er iets van leeren? 

En nu iets over den artist, den ware. Deze is volgens de 
publieke opinie krankzinnig, en er is waarheid iu deze uit
spraak, hoewel die z. g. krankzinnigheid eene aberratie 
is, die de meesten mochten wenschen, dat haar eigen was. 
Hij toch leeft evenals de krankzinnige, op een ander gebied 
dan waarop de meeste menschen gewoon zijn rond te kruipen. 
Koffie, suiker, noch brandkast trekt hem aan, vreemd staan 
zijne oogen, alsof ze tegen elkaar inziend, zich iets vroegen, 
en dikwijls is hij onbewust daar, waar de menschen de 
werkelijkheid plaatsen. Overal zoekt hij de uitdrukking zijner 
idealen, en ontmoet in alle leven de afspiegeling eener straal 
daarvan, voor hem is dit geene illusie, doch een waarnemen 
van hetgeen anderen wel kunnen, doch niet willen zien. 
Voortdurend woelen zijne gedachten en is hij in zijn gelief
koosd rijk eu aanschouwt hij zijne gebiedster, dan ziukt hij 
door dc knieën, wegglijdend uit zijn aanzijn, bedwelmd noch 
bevangen maar gelukzalig en in opruischende overgalming 
ah bij eene fijne, teere muziek rijzen iu hem de beelden 
van schoonheid en leven. Hoog staat in hem eene vuurko
lom empaleerend van hoofd tot voeten. Nederliggend slaat 
hij de handen over de borst als om te déinngnétiseeren de 
•troomen, die verstikkend naar zijne keel dringen, stroomen 
van wellust, van genot, van liefde. Dan, trillend van open-
baringskracht, oprijzend, inet een kreet van almachtigheids-
hewustzijn, voelt hij de kracht in zich, in mannelijk ver
mogen wijd uit te werpen het zaad zijner gedachten. 

^biar als daar niet is de baarmoeder van een ontvankelijk 
gemoed om het op te vangen en levendgrociend te maken, 
u°et hij d a n g e e n vergeefsch werk ? Is het dan wel de 
moeite waard om artist te zijn ? Of liever kan er dan van 
Keopetibaarde nrtisticiteit sprake zijn ? Ik meen van niet. 
•nisi het totaal gemis van deze reflectors, aan dezen groei-
kra< liiwekkenden bodem, moet ons overtuigen, dat er met 
onze toestanden geen eigenlijke kunst bestaan kan. Dat ware 

spotten met de eenvoudigste wetten der natuur. Alle plan
ten en dieren sterven, als ze missen hun eigenaardige en 
geëigende omgeving; ze zijn saamgegroeid met klimaat en 
bodem; de dood is het gevolg van elke losscheuring, van 
iedere onoordeelkundige verplaatsing. Evenmin als een Indiër 
kan leven aan den noordpool, evenmin kan er eene levende 
kunst zijn bij een volk, dat hart noch ziel bezit om ze te 
kweeken, te waardeeren, op te voeden en ze te beschouwen 
als een gedeelte vau zijn eigeu innerlijk wezen. 

Het Nederland onzer dagen heeft misschien artisten maar 
geene kunst, en kan die ook niet hebben voor en aleer de 
Nederlanders zullen geworden zijn een volk, ontwikkeld in 
massa, d.w.z. geslepen en veredeld op eene wijze, die leven
wekkend kan maken de nog sluimerende artistieke vermo
gens van ieder individu. 

Ik wil met u vluchtig de geschiedenis doorloopen om 
daaruit misschien te ontdekken en te leeren, wat ous ont
breekt, wat dus noodig is voor onze artistieke ontwikkeling, 
en ge zult bemerken, dat lang vóór er iets bestond van 
het volk dat zich Nederlanders noemt, andere volken eu 
rassen ons reeds hebben voorgedaan, wat we nu verleerd 
zijn na te doen. 

Als ge iets weet, of gehoord hebt van Indische kunst, 
dan hoop ik, dat ge niet behebt zijt met dezelfde vooroor-
deelen van zeker architect, die Engelsch-Indië doorreisd had. 
Hij bracht vele mooie fotografieën en weinig zaakrijke denk
beelden mee, terwijl hij zijne architectonische, ik bedoel 
makelaars indrukken, kwam neerleggen iu den boezem der 
kunstminnende Maatschappij ter Bevordering der Bouwkunst. 
Ge moet nu uiet denkeu, dat deze Vereeniging zooveel 
slechter is dan andere, of dat ik haar een kwaad hart toe
draag. Integendeel; ik ben geheel onbevooroordeeld, want tot 
nog toe heb ik ondervonden, dat alle Vereeuigingen, die zoo 
gebeel argeloos meeuen in kunst te moeten liefhebberen, gerust 
die kunstpretenties kunnen afleggen, meestal toch zijn dat orne
menten eveu passend voor bedoelde Vereeuigingen, als een 
decoratie op de borst vau een anarchist, of beter als een 
anarchist in een hofstoet. Ge moest anders eens gaan denken, 
dat ik een lintje stelde boven iemand, die zich onteerd zou 
achten het te dragen. (Wordt vervolgd.) 

GESCHIEDENIS DER J A P A N S C H E K U N S T 
door C. W. NIJHOFF. 

(Vervolg van blz. 158,/. 
Zoo mogelijk nog meer geliefd dan de bloemen zijn de 

boomen cn wel in 't bizonder enkele als de Paulownia 
Imperialis, de pruimenboom, de den, de bamboe en de 
kersenboom. 

De Paulownia Imperialis, kiri, (aldus door Dr. Siebold 
genoemd naar Anna Paulowna, dochter van keizer Paul I 
van Rusland en Echtgenoote van Koning Willem II) wordt 
in Japan iu hooge eere gehouden. Zijn blad, bekroond door 
drie bloesems, vormde het wapen van Taïko-Sania en ging 
van dien over op de keizerlijke familie, die het als familie
wapen is blijven voeren. (Kiri mon). De kiri wordt 15 i\ 20 
Meters hoog, spreidt zijne takken horizontaal uil en vormt 
een ronde kroon. De bladeren zijn in drie lobben verdeeld. 
De bloesems zetten zich in April, gelijken iets op onze 
kastanjebloesems en verspreiden een vnniljercuk. 

Naturalistisch komt de kiri gewoonlijk voor in gezelschap 
van den later te noemen vogel ho-ho, gestijleerd ontmoeten 
we blad en bloesems iu het zooeven aangehaalde keizerlijk 
wapen en dan dikwijls vereenigd met het reeds genoemde 
kikou-mon. 

Het populairst van alle is echter de pruimenboom (moumi). 
Zijne bloesems (moumi no hana) zijn zeker wel dc meest 
verspreide motieven in de Japansche kunst. In het begin 
van Februari is de boom in den bloesem en alle altaren 
in tempel eu huis zijn dan met mouuii-takken versierd, 
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boden der lente. De bloesems van den wilden pruimen
boom zijn wit, die van den tammen tusschen wit en rood, 
soms met groene en gele tinten. Men plant den prui
menboom in tuinen en tempelhoven, liefst meerdere soorten 
bij elkaar. Kr zijn hoornen, die eene heilige vereering 
genieten, oude moumi's, onder wier loover bekende vorsten 
zaten, staatslieden hunne wetten samenstelden, priesters en 
diebters hunne zangen zongen. 

Iu alle takken der kunstnijverheid komt de inoumi voor. 
Geschilderd op porcelein en aardewerk, en relief op gelakt 
werk, ingelegd van metaal, paarlemoer of ivoor, geciseleerd 
op brons enz. 

De dennenboom (ica-matsou) is al bijna even gezocht 
als de moumi. Men schrijft aan dezen boom eeu lang 
leven toe en aan zijn geur een gezonden invloed op den 
mensch. Daarom plant men hem overal waar men maar kan, 
voor tempels, vorstelijke paleizen en nederige woningen. Op 
feestdagen versiert men den drempel van het huis met den
nentakken en geeft den boom de eereplaats in de ontvang
zaal. (*) Op het kerkhof beschermt de dennenboom der 
dooden rust. Met den inoumi prijkt hij voor het keizerlijk 
slot als een gelukaanbrengende bode. 

De wo-matsou wordt in tallooze variaties gekweekt. Hij 
spreidt zijne takken uit als een zonnescherm of vormt er een 
soort latwerk mede of neemt den vorm van een plat dak 
aan. Er zijn er reuzengroot eu ongeloofelijk klein. Groote 
wegen van honderden mijlen ziju met dennen beplant en in 
geen miuiatuurtuintje zal een den ontbreken 

De Japausche kunst, die met voor'iefde de vreugde des 
leveus symboliseert, maakt den denneboom met den bamboe, 
den kraanvogel en de slaartschildpad tot zinnebeelden van 
een lang en gelukkig leven. Een besneeuwden den stelt dus 
een gelukkigen ouderdom voor. 

De bamboe met zijn rechten stengel en zijn knopen is 
een een zeer dankbaar motief, dat menigvuldige toepassing 
vindt. Niets eigent zich beter voor de versiering van smalle 
banden. Een aantal bamboe-stengels met een wegvliegend 
vogeltje erboven is eene geliefde voorstelling. Van bamboe 
maakt de Japanner van alles. Hij gebruikt dezen boom hij 
den huizenbouw en bij de vervaardiging van meubels. Hij 
splijt het bout, snijdt het, incrusteert het, lakt het en wat 
niet al meer. Zooals bovengezegd is de bamboe een der zin
nebeelden vr.n een lang leven. 

De kersenbloesem gelijkt veel op den pruitnenbloesem. In 
de schilderkunst komen kersenboomen in bloei veel voor. 
Ook in de lakkunst, keramiek en metaalbewerking vindt 
kersenbloesem veelvuldige toepassing. 

Behalve honderden andere planten, bloemen en boonion, 
te veel om te noemen, zij alleen nog de aandacht gevestigd 
op het gebruik van grashalmen in de versieringskunst. Met 
meer gevoel dan een Japanner zal wel niemand ooit een 
grashalm hebben afgebeeld. 

Hierin vooral toont de Japansche kunstenaar zich dichter. 
Gestreeld door een koeltje, gekoesterd in de zou, gebogen 
en gebroken door den najaarsstorm, gaat er van die afbeel
dingen een poëtisch gevoel uit, een hartetaal, die met alle 
verdere vertolking spot en leed en vreugde weergeeft, zooals 
zij zich openbaarden in de ziel van den kunstenaar bij het 
aanschouwen van Gods schoone schepping. (*) 

{Wordt vervolgd.) 
(*) Hit mng eenigaiini vreemd klinken om een toom een plants in Iiuis 

te geven. De Japanner echter houdt verbazend veel van dwergboomen, die in 
alles op eehte exemplaren gelijken, behalve wat de grootte betreft Volkomen 
ontwikkelde boomen van een paar palm hoogte zijn voor den Jnpnnschen 
tuinier maar kinderspel 

(*) De dichterlijke geest der Japanners moge ook blijken uit eenige nan-
halingen nil dm Japanschen liederenbundel Kokin Wakashu, vertaald door 
Dr. R. Lange: 

liet onde Nieuwjaar vitfl in dc tweede helft van Februari. Daarmede ving 
Mntntki (de llellijke maand) aan, wnarin de ontluikende natuur dc eerste 
bloemen brengt en de .lapansche nachtegaal (Uagnisu) haar lied doet hooren: 

„Lieblieh singet tl'i.' Vnguisu schon nuf dm 7.weigen der Vftaume, 
„Ih't-h in den Fruiting kinein feilt unaufAörUck noch Sennee." 

I 
B E R I C H T E N . 

Blootlegging van een krypt. 
Men meldt ons : 
Ruim een jaar geleden, werd te Geertruidenber;? eene 

gewichtige ontdekking gedaan. 
Bezig zijnde met graafwerk in het hooge koor der Ned. 

Herv. Kerk, vond men aan het uiteinde een fraaien bno» 
van tufsteen, die er op wees, dat zich onder den vloer een 
bouwwerk van groote architectonische en geschiedkundig 
waarde moest bevinden. Het bleek dat men hier te doen had 
met eene krypt of krocht en wel eene van zeer groote 
afmetiugeu, daar zij 18 meter lang eu 9 meter breed is. 

Om dit monument der oudheid aau de vergetelheid te 
ontrukken, heeft zich thans een comité gevormd, bestaande 
uit de heeren Meijers, burgemeester ; de Koningh, notaris; 

van Seters, architect; van Staveren, med. doet.; Nord, oil. 
v. gezondh. le klasse, en Harsveidt, Eerste lnit.-kwartiei 
meester, dat van het kerkbestuur de vergunning gekregen 
en de noodige gelden bijeengebracht beeft, om deze krvpt, 
die de eenige van Noord Brabant is, en wellicht een der 
grootste van ons land, bloot te leggen. 

Zij bestaat vermoedelijk uit een middel en twee zijbeuken, 
terwijl tegen de wanden zich in het geheel 18 kolommen 
bevinden en de middelbeuk door 16 kolommen wordt ge
vormd. 

Eerstdaags zal met de ontgraving een begin worden gemaakt. 
Tijdens de ontgraving zal niemand tot het werk toegelaten 

worden. 
De afloop daarvan zal door middel vau enkele dagbladen 

worden bekend gemaakt. (Amst.) 
— Ondanks de beweging die gedurende eene reeks van 

jaren voor eene nieuwe Beurs wordt gaande gehouden, vierde 
de Amsterdamsche Beurs Dinsdag j l . haar 50jarig bestain 
en zooals de zaken nu staan is het te verwachten dat. zij, 
wat het uiterlijke betreft, vooreerst, niet van het aardrijk 
zal verdwijnen. Sinds het laatste Raadsbesluit waardoor een 
verbouwing is voorgesteld en in principe aangenomen, zijn 
de later ingediende beursplannen nog in onderzoek, althans 
er is nog geen beslissing hieromtrent bekend geworden. 

— Heden is het Suazzo-Museum te Amsterdam iu gebruik 
genomen door het openen vau de driejaarlijkscbe tentoon
stelling van beeldende kunsten. 

— In October of November zal de Raad van Brussel 
te beslissen hebben over de restauratie eu bloc van al de 
huizen der Grand Place. A l de plans daartoe zijn gereed, 
(architecten: Fumière eu Samain.) De onderhandelingen 
tusschen de eigenaars der huizen en de stad zijn afgeloope». 
In twee of drie jaar zal het geheele werk geretd zijn. 

Op de place de Brouckere komt het monument voor 
Anspach, met beeldhouwwerk van Paul de Vigne. 

— De Italiaansche beedlhouwer Marassi heeft vau den 
Paus de opdracht gekregen om zijn grafmonument te maken-
Het zal worden uitgevoerd in wit marmer. 

Op de sarcophaag is een leeuw ontworpen met eene klauw 
op de Pauselijke kroon. Weerszijden bevinden zich een pa»' 
figuren; de rechtsche het Geloof, met een fakkel in de 
eene hand en de heilige schrift in de andere; aan de lin
kerzijde de Waarheid, met het wapenschild van Leo MD-
Boven het monument komt in groote zwarte letters tegen 
den wand : Hie Leo XII P. M. pulvis est. 

Op den pruimcnbloesem volgt dun de kers : 
w Tragen mocht' ieh ein Kleid, trie Hinten der Kirsehe gefiirbet, 
tiSind erst die Ttlutnen verwelkt, mahnt es tnie/i spdter an sie." 
In Mei volgt de bloesem van de loudsi, wier bluuwe en witte bloemtros-

sen als onze gouden regen omlaag hangen : 
nSo wie die il'age zuin strand, so kehren die Leute stets wieder, 
nll'andelnd am Ranse vorbei, 1 tonnen die fujj sic an.' 
Dan volgl Juli met dc lotos j eindelijk komen dc Chrysanthemum* c B 

daarna de winter, die aan alles een einde mankt : 
„Sind erst die Slum en dahin. die Sehnsncht bringt sic nicht wieder. 
ti H'iltsl du sie breehen, thus hettte, soust ist es zu spat.'* 

DERDE J A A R G A N G N°. 3S. ZATERDAG 21 SEPTEMBER 1895. 

Uitgevers: J. VAN DER ENDT & ZOON te MAASSLUIS. HJJ-t.VÖ>a.FKKArlP.CZ. 

R E D A C T I E V A N ARCHITECTURA KT A M I C I T I A : 
W K R O M H O U T Cz.w, M. DE J O N G H , JOS. I'll. J . CUIJPERS, 

II. E L L E N S cu W. VAN HOVEN. 
Bijdragen voor het blad te adressceren aan den Heer M. D B J O N G H , 

Vaeeankade 15 te Amsterdam en alles, wat dc Administratie van 
het Genootschap betreft, aan den lsten Secretaris, American-Hotel 
te Amsterdam. 

VOORWAARDEN 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 (tc Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 1 2 - — 
kunstlievende leden » 10 .— 

„ buitenleden « 7.50 

MEDEDEELINGEN V A N HET GENOOTSCHAP. 

De 1023e vergadering zal gehouden worden op Woensdag 
25 September 1895, des avonds te 8 uur, in het Genoot-
schapslokaal, American hotel, Leidsche plein. 

A g e n d a : 
a. Mededeelingen vau het bestuur. 
I. Installatie als gewoon lid van den heer Jac. Mijs. 
c. Bijdrage met kunstbeschouwing van den heer v. d. 

Sluijs Veer. Onderwerp: Deensche Renaissance. 
d. Benoeming van een bestuurslid. 

— Tot juryleden voor de Geuootschapsprijsvragen 1895/96 
üijn gekozen de heeren: Dr. P. J . H . Cuijpers, H . P. 
Berlage en C. H . Peters, welke heeren deze benoeming 
aanvaard hebben. 

Namens het Beduur, 
Be lste Secretaris a. i., 

J . A . V A N DER SLUIJS VEER. 

HET N I E U W E MUSEUM A A N DE V A N B A E R E E 
STRAAT TE AMSTERDAM. 

Bij de openingsplechtigheid, die 1.1. Zondag plaats had, 
gebruikte de Burgemeester eenige malen het woord //kunst
tempel" voor het gebouw, in welks eerezaal ZEd.Achtbare 
l l J n geïmproviseerde kernachtige rede uitsprak. 

En waarlijk, den indruk vergetende, dien ineu van buiten 
wtnemle meenam, en de menigte zalen rondblikkende, waar 
Zóveel bijeengebracht is, dat van de kunst getuigen moest 
"er lndendaagsche en oude meesters, kon men zich een 
ogenblik in het denkbeeld verplaatsen in een kunsttempel 
t e zijn. Wat een machtige architectonische i lusie toovert 

dit woord voor den geest! Kunsttempel! Het was me als 
zag ik een 'gebouw vau machtige lijnen, grootsche massa's, 
zonder openingen, zonder banale vensters, die hier niet noodig 
waren, waar het licht onmiddellijk van bet hemelgewelf invalt, 
als om het goddelijke der knust te symbolyseeren ; waar geen 
gemeenschap met de buitenwereld was, dan door een spaarzame 
opening bier en daar, om de kunstgewijden toe te laten. 
Ik zag inuurinassa's imposant tegen elkander geplaatst uit 
den grond omkomende met krachtige lijn, onafgebroken 
opgaande tot boven waar niets ze afsloot, dan lichtende 
vakken biven de ruimten uitgespreid. Ik zag 'n gebouw, 
waar binneiitredeiiden schuchter op den drempel staan bleven, 
tot ze'f-inkeer gebracht door deu hoogen ernst der massa's 
om beu heen, enkelen op hun stappen terugkomende, als 
voelden zij hier niet te mogen binnentreden, andoren binnen
gaande, ernstig, als betraden zij een gewijde ruimte. De 
architectuur, geboren uit het innig besef van den Bouw
meester wat kunst is, had hem een kunsttempel doen op
trekken, zoo grootsch als alleen eeu machtige moskee kon 
evenaren. 

Op deze illusie volgde snel de ontgoocheling 
Het had zoo kunnen zijn ; het is echter niet zoo. — En 

zoolang een architect meent dat, architectuur niets anders is 
dan het maken van muurvlakken met „mooi" verdoolde 
banden, borstweringen, nissen, ornamenten etc. ; zoolang 
afgekookte uit voortdurend afkijken verslapte „motieven" 
(waarom motieven, waartoe ?) en verdoelinkjes. te /.amen al 
opbouwend, bijeenvoegend, het resultaat : de architect uur 
moeten vormen, zoolang geen groot geheel gedacht is, waarvan 
de onderdeelen als noodzakelijke gevolgen uit de muren 
groeien, zoolang kan ook van een monumentaal gebouw geen 
sprake zijn, en kan nooit een kunsttempel ontstaan. 

AVnnneer men het boekske inziet, waarin dc architect 
van het museum, de heer A. W. Weisman, naast vele 
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bijzonderheden betreffende het ontstaan van dit gebouw en 
zijne lotgevallen gedurende de uitvoering, die tot zoo'n 
tragisch einde hebben geleid, ook eenige beschouwingen 
meedeelt omtrent de architectuur van het gebouw, dan is 
het begrijpelijk dat geen hoogere geest uit dit bouwwerk 
tot ons spreekt. 

„Het uiterlijk van het gebouw, — zegt de schrijver — 
heb ik geheel ondergeschikt gehouden aan de inwendige 
bestemming. Overal heeft de architectuur zich moeien voegen 
naar de eischen, die door een goede expositie der kunst
werken gesteld werden. Ook de voor een gebouw als dit 
zeer beperkte toegestane som moest ik natuurlijk in het 
oog houden." 

De eerste zinsnede is logisch, men is zelfs geneigd te 
vragen, hoe het anders zou kunnen. 

Doch diezelfde eischen vragen onmiddellijk om een andere 
belichaming, en zelfs de toegestane som behoefde geen be
letsel te zijn om een monument te maken. Vele zaken 
hebben geld gekost, die op andere wijze besteed, tot meer
deren luister der architectuur zouden hebben geleid. 

Een eigenaardigen blik in des heeren Weisman's opvat
tingen omtrent Bouwkundige composities krijgt men wanneer 
men verder leest: 

//De eigenaardige vorm, die de op de verdieping aanwezige 
vensters der kabinetten moesten verkrijgen, gaf mij aanleiding 
tot het aanbrengen van gebeeldhouwde pancelen daaronder. 
Aan dit ensemble heb ik, van den nood een deugd makende, 
den grondtoon mijner compositie ontleend." 

Hierin schuilt dus het geheim dier traveeën oplossingen, 
die, aan den voorgevel door b.g. lichten ontstaan, van 
daaruit het geheele gebouw rondtrekken, en overal de muren 
bedekken en verdeden, zelfs daar waar niets dwong tot zoo 
volhardende voortzetting van een motief, dat hoogstens ter 
plaatse dier enkele kabinetten aan den voorgevel reden van 
bestaan kon hebben. Maar ook daar hadden ze gevoegelijk 
gemist kunnen worden, indien een ander denkbeeld had 
voorgezeten. 

z/Van den nood een deugd maken", zegt de heer W. 
Waarin bestaat die nood ? Moet alle architectuur //zich 

niet voegen naar de eischen, die — in dit geval — door 
een goede expositie der kunstwerken worden gesteld" ? Maar 
dan is alle „nood" reeds een deugd, want zonder deze „noo-
den" zou zelfs „de grondtoon der compositie" waarmee thans 
het geheele gebouw doortrokken is, niet gevonden zijn ! 

Ziedaar een eigenaardig begrip van Bouwkunst. 
Er is gegeven te maken : 'n museum. 
In dat museum komen kabinetten voor met staand licht. 
Hoe zullen dc gevels dus moeten //ontworpen" worden ? 

Borstweringen gegeven, ingangen geplaatst, staande lichten 
geplaatst, daaronder een vullingsmotief ontworpen, en . . . . 
drommels, dal geeft een aardige traveéverdeeling. Eureka ! 
En door het staand licht met de paneelcn daaronder, is het 
karakter aangewezen van den //kunsttempel" in spe, dat over 
een oppervlakte van 3000 31". van bovenllhl is voorzien. 

Dat hier een groot geheel gedacht is, zooals ik voor alle 
architectuur vooropstelde, behoeft niet meer ontkend te wor
den. De vreugde over een kleine vondst, doet zelfs het 
groote geheel uit het oog verliezen. Door één boompje werd 
het bosch onzichtbaar ! 

Verder : 
//Ceen geringe mocielijkheid werd mij iu den weg gelegd 

door de gevels der bovcnlichtzaleii, die uit den aard der zaak 
vensterloos moeten blijven. Door het aanbrengen van nissen, 
cn van terugspringende muurvlakken, in den geest van die 
in de middeleeuwen gebruikelijk waren, heb ik deze inoeie-
lijkbeid pogen op te lossen." 

Ook dit moet ontkend worden. Bouwkunst is niet 
de kunst om muren met gaten te bouwen. De moeilijk
heid waarop hier gewezen wordt is geen moeilijkheid Zelfs 
geloof ik, dat slechts weinige gegevens zoo aantrekke

lijk en dankbaar zijn, als een museum, juist om deomstan,. 
digheid dat de ontwerper zich niet behoeft te bekommeren 
om lichtopeningen. 

Er is een tijd geweest van geestelijke armoede in arebj. 
lectuur, dat men ter wille der z.g. symetrie, bij gebouwen 
//blinde" vensters maakten. Men wist dan geen raad met 
zoo'n groot muurvlak en geen begrip hebbende van het 
mooi dat zoo'n muurv'ak kun opleveren, nam men zijg 
toevlucht tot genoemde vensters. 

Hier is in beginsel hetzelfde gedaan. Vreemd echter ij 
het hierbij, de heer W. te zien verwijzen naar de middel, 
eeuwen. Waar kan men die //nissen en terugspringende 
muurvlakken" vinden, die toen //gebruikelijk" waren? 
Waarlijk, de middeleeuwsche meesters namen geen toevlucht 
tot dergelijke experimenten, daar de vervulling der strikte 
eischen hen voldoende was om altijd iets schoons te leveren. 

z/De kleine toppen op de hoekpaviljoenen, vervolgt de 
„heer W., hoe gewenscht ook uit een esthetisch oogpunt 
„eu hoe nuttig om de kapruimten bij zomerwarmte ilink 
„te kunnen ventileeren, moesten toch zoo gemaakt worden, 
„dat zij den lichtinval niet schaadden; dit was de aanleiding 
„tot hun eigenaardigen vorm. 

Alsof de architect zelf zeer goed de zwakke punten weet 
van zijn ontwerp, stipt hij juist die dingen aan, die wel 
een verdediging behoeven, doch moeilijk verdedigbaar zijn. 
Want eene verdediging die op eene twijfelachtig esthetisch 
oogpunt steunt, is geen verdediging. Zeer goed toch is een 
museum te maken zonder een enkelen topgevel, aangenomen 
zelfs dat een miiurverdeeling door zijn verhoudingen een 
opschietende partij eischt, gaat het nog niet aan zoo klak
keloos rondom topgeveltjes te maken, die de pretentie hebben 
uit iets ontstaan te zijn, terwijl niets in den plattegrond een 
avant-corps motiveert. 

En-lest-best, zegt de schrijver: 
„Een bepaald historischen stijl heb ik bij gevels niet gevolgd, 

„Wijzeu ook de afwisseling van gebakken en gehouwen steen, 
„de topgevel en het torentje op onzen vaderlaudschen bouw-
z/trant der 10e eeuw, toch zijn geen motieven uit dien tijd 
„gebruikt. Vooral in de ornamentiek heb ik naar wat ander*, 
„dan het algemeen gebruikelijke, gestreefd, en dit door in 
„de vaderlandsche flora en fauna mijne modellen te zoeken. 
„Voor dc compositie der paneelen heb ik het loof van de 
„hoornen onzer bosschen, de bloemen van veld en duin ge-
„bezigd ; klimop cn wilde wingerd leenden zich uitstekend tot 
„de versiering van consoles, terwijl vooral vogels maar ook 
„enkele viervoetige dieren geschikt bleken, om bij dc vulling 
„van sluitsteenen of medaillons dienst te doen. 

De heer Weisman is genoegzaam op de hoogte der Houw
kunst-beweging om te weten, dat men in geen „historische' 
stijl" behoeft te ontwerpen, om een goed bouwwerk te maken. 
De historische stijlen kunnen, mits oordeelkundig bestudeerd, 
een machtigen factor zijn voor de opleiding van den architect) 
hij moet ze echter beheerschen en als de som van ondervind'11? | 
in constructie, massa- en vormenspel weten aan te wenden. 
Doch dit laatste is moeielijker dan de erkenning van ' l f ' 
eerste. En bij deze erkenning blijft het, wanneer men M 
nieuwe museum in zijn geheel daar ziet staan De gehet» 
bouw is ineengezet als zoovele gebouwen in ons land uil 
den tijd der Hollandsche-Renaissance herleving. Het zoB 

me te ver voeren, ind'en ik dit door verschillende bewijz 
zou moeten staven. 

Maar vermakelijk blijft het, deze bewering zoo maarn«*j 
te schrijven, waar het geheele bouwwerk van het tegenover̂  
stelde getuigt, zonder nog de verdienste te hebben van ej* 
Hollandsch-Renaissance bouwwerk, door het ietwat bybridi* | 
wat uit alles den aanschouwer tegemoet straalt. . 

Mooi is weder het principe eener toepassing der v*'1 

landsche ilora en fauna iu de ornamenteele détails, "" n ' 
mooi echter de toepassing in werkelijkheid. jj i 

L'art, c'est la nature vue :\ travers d'un temperate"'' | 

zou dit vooral willen toepassen op alles wat decoratief, 
ornainenteel bedoeld is. Maar de fauna en flora, zcoals die 
j n Museum Suasso is toegepast, is op de steen terecht geko
men, zonder de ziel eens kunstenaars beroerd te hebben. 

„Dat de tcgelpaneelen, die door de Haagsche Plateelfabriek 
Rozenburg geleverd, met hunne fraaie kleuren zooveel tot 
de versiering der trapzaal bijdragen, konden worden uitge
voerd, is te danken aan eene commissie, bestaande uit de 
herren Jac. Ankersmit, Mr. J . A . Sillem, H. C. Hintzen, 

„Rud. Kijzer, .1. A . Langerhuizen, P. A. L . van Ogtrop en 
j r | . J. de Mares Ovens. Deze heeren namen de tegel— 
„versiering voor hunne rekening en boden haar der gemeente 
.Amsterdam ten geschenke aan." 

Hulde aan deze heeren die zooveel goeden wil geloond 
hebben voor de decoratieve voltooiing van een onzer openbare 
gebouwen, een wil die in deugdzaamheid niet geëvenaard 
wordt door de compositie der paneelen, welke geen compo
sities zijn in den rechten zin van het woord. 

Het is alleszins merkwaardig dat de architect van dit 
gebouw in alles de meeningeu van anderen devanceert en 
naast de samenstelling vau ziju boekske, zich tegelijkertijd 
tot taak schijnt te hebben gesteld, deze meeningeu iu goed
keurende richting te leiden, met het eigenaardige gevolg 
dat hier en daar de zinnen doorspekt zijn met goedkeurende 
adjectieven over eigeu werk. 

We zagen dit hierboven bij „de fraaie kleuren die zooveel 
tot ile versiering der trapzaal bijdragen, we lezen dit verder 
bij de i/fraaie draperieën'' etc. die in waarheid zeer gewoon 
zijn, en volstrekt niets meer te kennen geven dan eeu zeer 
gewone opvatting van drapeeren. Dit geldt eveuzoo de 
sopha's, die het midden der tentoonstellingszalen zijn aange
bracht. Banaler behandeling is niet denkbaar. 

Tot zoover het boek van den heer Weisman, waarvan 
mij alleen het hoofdstuk gewijd aan de verlichting, belang
wekkend toeschijnt. Niet genoeg is het te waardeeren, dat 
aan dit hoogst belangrijk onderdeel van het museum, door 
de heer W. de noodige studies is besteed, met het gelukkige 
gevolg, dat ook schilders, die hierin alleen te oordeeleu 
hebben, er blijkbaar mede tevreden zijn. 

Over de indeeling van het museum uit een artistiek 
oogpunt valt niet te veel te zeggen. Indeeling en uiterlijk 
aanzien van eeu gebouw zijn de twee helften van één wil, 
één gedachte. 

Waar deze wil ontbreekt, zal het ontwerp niets anders te 
zien geven dan een praktische naast-elkander-plaatsing van 
zalen, zonder plaats te laten aan intieme partijen en luister
rijke architectonische opeenvolgingen van ruimten, die ook 
uitwendig aan iets anders het aanschijn zouden hebben 
gegeven. 

Een gevolg hiervan is, dat er iets administratiefs zit in 
deze indeeling, waar toch au fond niets tegen te zeggen 
valt, dan dat ze . . . . verveelt. 

Op gevaar af, gelaakt te worden door hen, die zich moei
lijk eene kritiek van een gebouw kunnen voorstellen zonder 
daarin persoonlijke coiisideratien te zien, of door anderen, 
die met ontevreden gebaar het ongepast vinden „alles af te 
breken" met den eenen of anderen dooddoener op de lippen, 
°|> gevaar af zelfs, dat deze laatste regelen inet een „qui 
•"excuse s'accuse" worden begroet, heb ik de vrijheid geno
men een gebouw te bespreken, dat met goede bedoeling een 
«kunsttempel" werd genoemd, doch het helaas niet is. 

En ieder, die met mij meent, dat architectuur de eerste 
der kunsten is, en dit sterk gevoelt en de weelde begrijpt, 
die den aanblik van eeu waar monument geef, zal het be
jammeren dat een eenig gegeven als 'n museum van zoo'n 
oruvang, zoo (geestelijk) armoedig is opgevat. 

""e groot zou niet het genot geweest zijn, indien er 
aanleiding bestond het nieuwe gebouw te verheerlijken ? 
Indien, met het Rijksmuseum voor oogen, thans na een 

vijftiental jaren iets gewrocht was, kleiner van afmeting 
maar nog schooner eu hooger van architectuur! 

Heeft in deze vijftien jaren de Bouwkunst geen hooger 
vlucht genomen? 

Is, wat toen te hoog stond, thans niet volkomen begrepen 
en verlangt men zelfs niet meer nog dan dat ? 

W. KROMHOUT C Z . 

HET F U N D A M E N T DER KUNST. 

Lezing voor de vereeniging Arti et Industriae te 
's Gravenhage, gehouden den Sisten Mei 1895, door 

J . L . M . LAUWERIKS. 

(Vervolg van blz. 163,1. 
Doch keeren we tot ons mannetje terug. Zijne hoedanig

heid van Nederlandsch architect geeft hem het voorrecht 
ongestraft den grootsten nonsens voor den dag te brengen, 
waarin hij voorbeeldig geëvenaard wordt door de stupiditeit 
zijner vakgenooten en door de ontoerekenbaarheid van het 
publiek. Hij noemde de Indische kunst: „grotesque en 
leelijk maar eenvoudig reusachtig" deze simpele woorden in 
dat verband maken eiken commentaar overbodig, daar men 
ze als voorbeeld kan nemen der wijze waarop gebrek aau 
onderscheidingsvermogen in dom, lamlendig gewawel tot uit
drukking kan komen. 

Indië, de bakermat van alle kunst en wetenschap, moe
der der wijsheid, drachtig van liefde, kunst en gloed, innig 
als eene moeder, aanvallig als een kind, teer als eene vrouw, 
en toch een reus niet enorme denkbeelden, met een brein 
dat heelallen kan omvatten en er mee goochelt alsof het 
speelgoed ware. 

En dan komt daar de nazaat van een dor, koud geslacht 
in zijn pretentieuse, domme parvenus-waan beweren, of liever 
stamelen, dat Indië geene schoonheid kent. Indië, het land, 
dat kon kristalliseeren het ideaal en doen vlammenschietend 
schitteren voor de heele menschheid den gloed zijner alom
vattende liefde. Indië, dat als een vulkaan uitbraakte zijne 
zware liefdedracht, en uit zijn ingewanden spoot het volle 
leven, genoeg om met eenige vonken daarvan eeuwen lang 
het Westen te doorzielen. 

De meesten uwer zullen wel voortbrengselen van Indische 
kunst gezien hebben. Onze musea zijn rijk genoeg aau 
kolonialen afval, ook zullen u wel bekend zijn afbeeldingen 
van een Indischen tempel, vooral die van Boeroe Boedoer 
op Java, die men overal aantreft. Wat nu in deze kunst 
het meest ons treft, is wel haar ongeëvenaarden rijkdom 
en fantasie, zoo volkomen in overeenstemming met het land, 
dat ze voortbrengt, terwijl deze schijnbaar ongebreidelde 
verbeeldingskracht is gebaseerd op de meest strikte eischen 
vau constructie en eerbied voor het materiaal, en hoewel 
bijna alles versierd is, doet dat toch geen schade aan den 
totaal indruk der massa of aan de rust van den omtrek ; 
en alleen in de rijke natuur kon men de wedergade vinden 
van eene dergelijke opeenstapeling voor ieder op zich, mini-
ticus verzorgde détails, die bijeengevoegd, een groot en schoon 
geheel vormen. Dit verschijnsel is de geheele Indische kunst 
zoo eigen, dat ze. in elke kunstuiting voorkomt; niet alleen 
de bouw- en beeldhouwwerken, maar ook de schilderkunst 
en de kunstnijverheid, alles is overtogen met een kantwerk 
van versierselen. Herinner u slechts de Indische weefsels of 
vazen, het is een filigraan overtrek van ornament, doch met 
hoeveel kennis toegepast ; en niets gemeen hebbend met den 
banalen opschik, als we bijv. aantreden in den Louis X V 
stijl of nog beter in onze moderne versiering, als daar onver
hoopt eens voldoende middelen aanwezig zijn, om de fantasie 
den vrijen teugel te laten. 

Niets is schadelijker voor een artist en voor de kuns', 
als fantasie zonder verstand en zonder het fijne onderschei-
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dingsvermogen, dat noodig is, om genoeg uit te reel te 
houden, en om te onderkennen rijkdom uit overladiug . 

Egypte is bij ons nog minder bekend en gewaardeerd 
dan Indië en toch bevat het museum te Leiden eene der 
schoonste collecties, iu fijnheid overtredend de verzameling 
in het Britsch Museum te Londen, hoewel deze veel uit
gebreider is. 

De groote, indrukwekkende en strenge schoonheid der 
Egyptische Kunst is te veel in contrast inet de kleinzielige 
peuterigheid der kuustfabrikatie van de laatste eeuwen, dan 
dat we ze behoorlijk zouden kunnen waardeeren. Van hunne 
architectuur begrijpen we heeleniaal niets; daarvoor is ze 
al te reusachtig en slecht voelen we ons te moede voor die 
ellen oppervlakken, en voor tempels, die in eenige wanden 
de idee der eeuwigheid uitdrukken. Voor ons is hunne 
beeldhouwkunst natuurlijk stijf, al zou het maar alleen zijn, 
omdat hunne beelden niet even als de Grieksche hunne 
armen, beenen of koppen missen. 

We zijn niet in staat het onderscheid te vatten tusschen 
eene kunst, die nooit gedwongen is, al houdt ze streng aan 
vaste regelen, en aan eischen van constructie en materiaal, 
en tusschen handigheid, waarvoor de hoogste triomf slechts 
is, het voorbijzien van eiken regel, en het verkrachten van 
alle natuurwetten. Is het dan werkelijk zoo mooi een marmer 
beeld te hakken waarbij slechts met de meeste voorzorgen 
kan voorkomen worden, dat één enkele misslag een heel 
détail bederft ? En is hij geen grooter artist, die zulke kun
stenmakerij veracht, omdat hij weet, dat het artistiek zwaarte
punt van zijn werk in wat anders moet gelegen zijn dan 
in het uitsluitend trachten, om eeuige handwerksinoeilijk-
hcden te overwinnen ? 

Bij het beoordeelen van litteratuur zegt men, dat het 
beste overblijft en het middelmatige verdwijnt en het schijnt, 
dat de beste werken altijd door eene geheimzinnige macht 
beschermd worden. Ik voor mij doe niets liever, dan deze 
eigendommclijkheid ook op de andere kunstuitingen over
brengen en als onvergankelijkheid dus pleit voor hooge 
artisticiteit, wie zal dan nog aau Egypte durven onthouden 
de hoogachting en bewondering verschuldigd aan elke uiting 
eener hoogere vonk. Door Indië en Egypte met China is 
de Oostersche kunst vrijwel in hoofdtrekken aangeduid. 
Het laatste geniet met Indië en Egypte de hooge eer door 
een beschaafd Westen voor barbaarsch te worden gehoudeu. 
Me dunkt ik zie een fijnen lach spelen om den mond dier 
drie grootheden, omdat ze het werkelijk niet der moeite 
waard vinden ons kunstgewemel met koele verachting te 
beschouwen ; want van hen verwachten dat zij theorieën als de 
bij ons gangbare en door allerlei hoogheden gehuldigde, 
voor ernst zullen nemen, zon toch werkelijk te veel van 
hen gevergd zijn. 

Dit nu is in ruwe trekken mijne opvatting der Oostersche 
kunst. Indië, Egypte en China, deze sterke triade, heeft 
alles voortgebracht en het beste geleverd, wat er tot nog 
toe aan kunst en wijsheid kon te voorschijn geroepen worden. 
Wat eene armzalige verschijning maakt Kuropa daarmee ver
geleken, hoe hol en leeg staan daar die arme Grieken ! AVe 
hebben al ouze bewondering opgehangen aan de wanden der 
Helleensche tempels en geledenbraakt hunne beelden, door 
ons flauw gemurmel over hunne schoonheid. En wat blijft 
er over na zooveel snorkerij ? Geen enkel artist zal de supe
rioriteit der Oostersche kunst meer ontkennen en geen ont
wikkeld mensch kan ignoreeren, dat de roem der Grieken 
slechts is de overlevering van Indië en Egypte. 

Wat staan ze daar hoog die drie reuzen, wijd staau hunne 
oogen, geweldigd impoiieerend de wereld. Koud starblikkend 
iu zelfbewuste wijsheidsmacht. Ze staan daar en blijven staan, 
trots eeuwen en tijden, voortlevend voor immer, als moesten 
ze daar wachten en bewaren de wijsheid, die van alle tijden 
is, eeuwig onveranderlijk in wezen en slechts wisselend in 
uitdrukking. 

Onmiskenbaar zijn de sporen van Indo-Egvtischen invloed 
in de Grieksche kunst. De Vroeg Grieksche kunstuiting, u e . 
kend als de Archüische, is iu haar geheel eene voortzetting 
van Egyptische traditie, hoewel we daarin reeds iets aantref, 
feu van het latere naturalisme, waaraan Griekenland zich den 
dood gedronken heeft Moeielijk te definieeren is deze kunst. 
Aanschouwt men de architectuur van de Dorische nionu-
inenten, dan is men geneigd te deuken, dat daar alles te 
verwachten is, hoewel, toch reeds de vormen zekere weeke. 
lijkheid verraden, iets overbeschaafds en al te geraffineerd 
doch schoon in hoogen zin en van eene schoonheid gebuzeerd 
op strenge eischen van constructie, materiaal en stabiliteit. 
Zoo'n tempel wordt echter niet zelden bedorven door een 
beeldhouwwerk, volmaakt en fijn in vorm, maar slecht in 
overeenstemming met den bouw, eu beneden het middelmatige 
wat betreft de decoratieve opvatting van één saumgebonden 
geheel. En dit is, dunkt me, de groote fout dier kunst dat 
ze geen doorgaand begrip heeft van decoratie, van door
voeren eener vaste, strenge grondgedachte, uitgewerkt tot in 
de minste détails, één doorloopende canon, waarop alles is 
gegrondvest. (Wordt vervolgd.) 

I» E K I C II T E N . 

— Voor de dezer dagen te Londen te houden vakten-
toonstelling van het bakkersbedrijf wordt door de Delftsche 
gist- en spiritusfabriek, in vereeniging met de firma Verkade 
& Co. te Zaandam eene belangrijke inzending in gereedheid 
gebracht. 

Het doel er van is den Engelschen een getrouw beeld te 
geven van de Hollandsche wijze van broodfabricage die, naar 
het schijnt, eenigszins van de. Engelsche manier afwijkt, en 
ook om de beschuit- en koekbakkerij, als typisch Holland
sche takken van industrie, in de Engelsche hoofdstad meer 
bekend tc maken. 

Bij de op te richten gebouwtjes, die natuurlijk van zeer 
tijdelijken aard zijn, is er naar gestreefd aan alles een Hol-
landscb cachet te verleenen. Het ontwerp is van den architect 
H. G. Jansen. Hollandsche werklieden, onder leiding van 
den heer Verkade Jr. zullen gedurende de tentoonstelling 
het bedrijf uitoefenen, terwijl door meisjes in nationaal 
eostuum de eetbare producten ten verkoop zullen worden 
aangeboden. 

— Pc lessen der school voor kunstnijverheid, verbonden 
aan het Museum van Kunstnijverheid, te Haarlem, werden 
den len September, wat betreft den dagcursus, weder hervat. 

Genoemde school werd in het vorige schooljaar door SS 
vrouwelijke en 1.93 mannelijke leerlingen bezocht, niet 
alleen uit Haarlem en omstreken, doch ook uit verschillende 
plaatsen vau ons land. 

De. vrouwelijke leerlingen bekwamen zich in het teekenen 
en schilderen van pleister eu stillevens en het ornament-
teekenen voor industrieële doeleinden. De eischen van de 
toelatingsexamens voor de Rijks Akademie en de Rijks Nor
maalschool voor Teekenonderwijzers worden hierbij in het oog 
gehouden. De aandacht van belangstellenden wordt vooral 
gevestigd op de gelegenheid, die de school aanbiedt voor 
mannelijke leerlingen voor de opleiding tot decoratieschilder, 
ornament-beeldhouwer in hout en modelleur, graveur e> 
stempelsnijder, lithograaf en teekeuaa- voor kunst-industrieele 
doeleinden. Daar het ouderwijs op practische wijze gegeven 
wordt, zijn de leerlingen, nadat de geheele cursus met vrucht 
is doorloopen, in hun vak zóo ver, dat ze met goed gevolg 
in de practijk kunnen treden. 

Met voldoening kan dan ook op de verkregen resultaten 
gewezen worden, daar alle jongelieden, die de school 
volbrachten leertijd hebben verlaten, eene goede maatschap* 
pelijke positie innemen. 

De directeur tier school, de heer E. vou Saber, is gaarne 
bereid alle verdere inlichtingen te verschaffen, alsook l ' e ' 
verslag en leerplan aan belangstellenden toe te zenden. 

DERDE J A A R G A N G N°. 39. ZATERDAG 28 SEPTEMBER 1895. 

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

11. E L L E N S eu W. V A N BOVEN. 
Bijdragen voor het blad tc adresseeren aan den Heer M . DE J O N G H , 

Xaxsank-ade 15 te Amsterdam en alles, wat de Administratie van 
het Genootschap betreft, aan den lsten 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. Do jaarlijksche contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (tc Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 1 2 . — 
» kunstlievende leden w 10.— 
» buitenleden » 7.50 

MEDEDEEL1NGEN V A N HET GENOOTSCHAP. 

1". Tot bestuurslid van het Genootschap is gekozen de 
heer Paul J . de Jongh. 

2". Als buitenlid is toegetreden de heer P. Y. B. Musly 
te Rotterdam. 

3°. Heeren leden wordt medegedeeld, dat de ontwerpen 
voor de prijsvraag „Titelblad voor het plaatwerk „de Archi
tect"", uiterlijk moeten wordeu ingezonden op Maandag 
7 October, des voormiddags 12 uur, aan het adres van den 
len Secretaris, American hotel, Leidscheplein, Amsterdam. 

Namens hef Bestuur, 
De ï«te Secretaris a. i., 

J . A. V A N DER SLUIJS VEER. 

« A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A " . 
1023e GEWONE VKHGADEKING 

V A N 25 S E P T E M B E R 189 5. 

De Vice-Voorzitter, de heer M . de Jongh, opent de ver
gadering, waarna de notulen van de vorige worden gelezen 
e n üoedgekeurd. 

Medegedeeld werd dat de heer P. F. B Musly te Rot
terdam als buitenlid is toegetredeu, voorgesteld dooi den 
"«er M, Brinkman aldaar. 

De heer Jos. Mijs werd daarna door den Vice-Voorzitter 
'net eenige toepasselijke woorden als gewoon lid geïnstalleerd. 

Alsnu verkreeg de heer van der Sluijs Veer het woord 
o t het houden zijner aangekondigde bijdrage : Deensch 
Renaissance. 

Spreker begon met eene inleiding, waarin vooreerst ge
broken wordt, aan de hand van een in een dagblad voor
wend artikel, over de treffende overeenkomst die er 
ŝtaat l'isschen Hollanders en Denen en gaat verder na 

e " invloed die de Nederlandsche bouwkunst uit de 16e eeuw 
r "e Deensche Renaissance gehad heeft. Onder Cbristiaan IV 

had deze stijl zijne bloeiperiode en is in dit land ook meer 
bekend onder den naam van dien vorst 

Achtereenvolgens werd daarna besproken het slot Kronborg, 
Frederiksborg, Rozenburg, de beurs te Kopenhagen, het 
Dyvekeshuis, de Holmens en Heiligen Geestkerk, gelegen 
in dezelfde plaats. 

Het plaatwerk „Denkinaeler der Renaissance in Daene-
mark", bijeengebracht door den architect Ered. Skjold 
Nechelmann, iu de zaal tentoongesteld, werd door de leden, 
in tie hierop volgende pauze, bezichtigd. 

De Vice-Voorzitter bracht spreker deu dank namens de 
vergadering. 

Thans was aan de orde dc verkiezing van een bestuurslid. 
Tot eersten kandidaat werd gekozen de heer Paul J . de Jongh. 

Na twee vrije stemmingen werd als tweede kandidaat 
geproclameerd de heer E. J . van Dijk. 

Uit dit tweetal werd de heer Paul J . de Jongh als be
stuurslid gekozen. De heer de Jongh, niet ter vergadering 
aanwezig, zal hiervan mededceling gedaan wurden. 

Ten slotte deelde de Voorzitter mede, hij juist vernomen 
had dat een verdienstelijk lid, de heer A. Hofman, in de 
kracht van zijn leven, midden in zijne werkzaamheden, tloor 
den dood was weggerukt, eene bedroefde weduwe en kind 
nalatende. 

Besloten werd deze kennisgeving met een brief van rouw
beklag te beantwoorden. 

Niets meer aan de orde zijnde, werd hierna de vergade
ring gesloten. 

GESCHIEDENIS DER J A P A N S C H E KUNST 
door O W. NIJHOFF. 

(Vervolg van bh. 164J. 
Na de bloemen en boomen komen de vogels, waarvan 

de Japanners zeer veel houden. Zij beelden dc vogels af 
iu hun doen en laten, en zij stellen bijzonder veel 
belang in enkele opvallende kenmerken dezer dieren, die 
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ze met voorliefde in beeld brengen. Om eens een voor
beeld te noemen : Een ieder beeft wel eens een ooievaar 
of reiger gezien, die op één of twee pooten staande den 
kop naar achteren wendde. Deze eigenaardige stand heeft 
ook de Japanners getroffen eu ontelbare malen vinden we 
dien in hun kunst terug. Zoo ook een vogel die, half op 
zijde liggend, door het luchtruim scheert. Zoo ook het 
gestrekte van hals en pooten gedurende de vlucht, het 
mannelijk trotsche van een haan, het volgzaam vrouwelijke 
van een kip, het kwakerig plassende van eeu troep eenden, 
het gewiegel van een hoop musschen op eeu tak, het somber 
iueengedokene van eeu raaf, het aanstellerige van een faissant. 

De voornaamste door de Japanners afgebeelde vogels zijn 
de kraanvogel, de valk, de adelaar, de faisant, de eend, de 
pauw, de gans, de kraai, de sperwer, de haan, de kip en 
de verdere vogels van huis en hof. 

De kraanvogel (fcourou) is wel het meest in trek en geniet 
een soort van vereering, omdat men hem, zooals reeds 
is gezegd, een lang leven toedicht. Men geeft den tsourou 
allerlei standen, zoo op deu grond als iu de lucht en 
het zou moeielijk zijn van dit motief nog meer partij te 
trekken. Twee soorten komen voor, een asgrijze en een 
sneeuwwitte. 

Op poreelein en aardewerk komt dikwijls een witte vlucht 
kraanvogels voor op een blauw fond. Ook worden de dieren 
er wel en relief opgebracht en met ondoorschijnende email-
verf beschilderd, wit en zwart, de eerste kleur voor het 
lichaam en de tweede voor de staartveeren. 

In de bikkunst komen de kraanvogels voor vlak of en 
relief in goud of ivoor of in paarlemoer. Maar het meest verspreid 
zijn ze wel op tochtschermen en behangsels, waar ze, zooals 
gezegd in gezelschap worden gebracht van bamboe en den
nenboom. Wil de Japanner aanduiden dat de vogel hoog in 
de lucht vliegt, dan geeft hij dit aan door er een paar wol
ken onder te téekenen. Is het dier korter bij de aarde, dan 
wordt de nabijheid van den grond aangegeven door een stuk 
rots of een paar takken. Dikwijls ook wordt de vogel in 
brons gegoten en gaarne plaatst de Japanner zulk eeu metalen 
kraanvogel in zijn tuintje. 

Merkwaardig zijn de met dit motief geborduurde lappen, 
fouiousa's, welke thans eene wereldvermaardheid bezitten. Op 
deze foukousa's wordt de vogel gewoonlijk zwevende voor
gesteld, terwijl de omtrekken der vleugels meermalen een 
cirkelvorm aannemen. (*) 

De valk (/ah') en de adelaar (wachi) komen minder voor 
dan de kraanvogel, maar worden met hetzelfde meesterschap 
behandeld. Een valk op een rots is een motief dat de goud-
lakknnst meermalen eeu relief heeft verwerkt. Ook in de 
schilderkunst worden deze vogels gaarne afgebeeld. 

Van de eend bestaan in Japan vele soorten. Zeer gezocht 
is de Otchihimo, vooral het mannetje, dat uitmunt door 
sierlijken bouw en schitterende veerenpracht Eén of meerdere 
eenden in het riet is een onderwerp dat door de Japansche 
aquarellisten, met hun onovertroffen techniek, meesterlijk 
wordt behandeld. 

En eend met zijn wijfje is een zinnebeeld van een geluk
kig huiselijk leven. 

De pauw (kouj/a-kou) is op het einde der 17e eeuw 
uit den vreemde ingevoerd. Van de eerste, in Japan ge-

(*) Ken foukouM is een zyden lap, meer of minder rijk van borduurwerk 
voorzien, die diensl om er een geschenk in te wikkelen, dal men aan iemand 
wenscht aan te bieden. Ook hult men er wel gelakte doozen in. waarmede 
men eene missive verzendt. De untvanger aanvaardi het geschenk eu geeft 
de foukou-n terug. Lieden van groot fortuin eenden echter maar één
maal eengeachenk in denzelfden doek. Dc kunst van barduren, zoonis de J a 
pansche lonkousa'i ons die tc zien geeft, grenst aau het ongeloofelijke. Deze 
zydcri lappen zijn dan ook in Kuropa en Amerika gezocht als schilderijen van 
groote meesters. De comiHisities er voor werden meermalen door de eoryphëcn 
der schilderkunst geleverd en artisten als Tanya en Kurin, Shiounlshio en 
llokusai hebben het niet beneden zich geacht ontwerpen voor deze lappen tc 
maken, evenmin als zij de beschildering van een tochtscherm beneden 
hunne waarde achtten. 

brachte, pauwen wordt de volgende geschiedenis verhaalt]. 
Een prins van Sisen gaf met nieuwjaar een groot banket 
aau de aanzienlijken uit den lande, die hem, als «„, 
gewoonte, hunne opwachting waren komen maken. N 8 deil 

maaltijd werden de geschenken bezichtigd en daaronder 
bevonden zich een paar vreemde vogels, tot heden i 0 

Japan onbekend, een pauw en zijn wijfje. Op de kreten 
van bewondering door de aanwezigen aangeheven, vroeg 
de vriendelijke gastheer welke van de beide vogels mei 
wel dacht dat het mannetje was, waarop de mannen 
in Japan nog hoffelijker dan in het Westen, als nit 
éen mond riepen, dat de schoonste het wijfje moest 
zijn. Maar de dames hielden de mouwen van haar khr.ono^ 
voor de oogen en beweerden bescheiden het tegendeel. Toen 
wendde de hoffelijke prins zich tot de rijk uitgedoschte 
dames en sprak : //Gij hebt gelijk, zoo wil het de natuur, 
Hoe onredelijk schijnt het ons toe, niet waar, dat de 
vrouw zich kostbaarder zou willen kleeden dan de man, 
die haar heeft te onderhouden." 

De faisant (kidji) met zijn prachtigen veerentooi en schit
terenden staart geeft niets toe aan den pauw. 

De haan (ondori) en de kippen zijn alsmede zeer geliefde 
motieven voor den Japanschen aquarellist. Hanen «orden i 
ook dikwijls afgebeeld op tempeldaken en iu een tempelhof 
worden gewoonlijk eenige hanen gehouden, die èn als weer-
voorspellers èn als tijdaangevers goede diensten bewijzen, 
Een aquarel, zich thans bevindende op één der trapportalen 
van de kunstnijverheidschool te Amsterdam, stelt een haan 
en een kip voor, die geheel zijn uitgespaard in een grauw 
fond, zoodat het effect der prachtige haneveeren eenvoudig 
wordt te voorschijn geroepen door de kleur van het papier. 

A l met evenveel meesterschap als de vogels beelden de 
Japanners de visschen af. Als een oorspronkelijk volk ran 
visschers hebben zij voor den visch altijd veel sympathie 
behouden en in enkele hunner landsgebruiken wordt op deze 
afkomst steeds gezinspeeld. Zoo laat men elk geschenk ver
gezeld gaan van een moot gedroogden visch. In de versie-
ringskunst komt de visch veel voor. Bewonderingswaarduj 
zijn de afbeeldingen van een school visschen, al even merk
waardig de enkele exemplaren. Vooral karpers zijn zeer ge-1 
wild. Éen karper, die zich spelende door een golf laat om
krullen, is eene dikwijls weerkeerende voorstelling. Op zijde 
geborduurd, in ivoor gesneden, in metaal gegoten, op s 
en staal geciseleerd, op hout of lakwerk ingelegd, op poree
lein geschilderd of van geolied papier vervaardigd, opge
blazen e'n aan slokken gehangen, overal ontmoeten wij den 
visch als zinnebeeld van het natte element, waarmede Jap»" | 
zoo ruim is bedeeld. 

Zijn vogels en visschen onder de dieren de meest geliefde j 
onderwerpen, toch komen ook de viervoeters, hoewel in veel 
geringere mate, in aanmerking. 

Het paard (ouma) wordt gaarne in het verkort voorgesteld-
Het teekenen van paarden wordt door sommige schilderscho-
Ion als proefstuk beschouwd. De kunst ontaardt hierin echter I 
menigmaal in kunstemakerij. Is het op doek brengen'»11 

een paard moeielijk, nog moeielijkcr vindt men het teekeiif* 
van het dier op zijn kop, wat weer minder vanrdighe' I 
vereischt dan het conterfeiten van twee paarden in cénin** 
(met twee penscelen in ééne hand). De gewijde schildef'J* 
(yema), waarmede de muren der Shinto tempels verslui 
zijn, stellen veelal paarden voor. Bij den dood van een krjjc* 
man werd vroeger door een bekend kunstenaar met e n , J 
trekken het lievelingspaard van den overledene in D e e I 
gebracht en op zijn graf gehangen. 

De vos (kitsouki) speelt in Japan ongeveer dezelfde J° 
als in het westen. 

(*) De kimono is het Japansche overkleed, dat door mannen en v r ° i | 
wordt gedragen. De mouwen zijn van onderen zeer wijd en als zuk 
genaaid, terwijl dc arm door een spleet op zy'dc wordt gestoken- ' ' ^ 1 
mouwzakken wordt van alles bewaard, zoo o.u. de voorraad ncussnui^'P" ' 

De das (lanouki) heeft veel van deu vos en aan beide 
beesten wordt een hoogere macht toegeschreven. 

Verder dieuen nog genoemd te worden de aap, zeer ge
schikt om een carricatuur van de menschen te leveren, de 
0s de beer, de hond, de kat, het konijn, at rat, de kik-
vo'rsch enz., welke diereu alle met groote natuurgetrouwheid 
worden afgebeeld. 

De olifant komt in de schilderwerken der Boeddhistische 
school wel een enkele maal voor, maar is in Japan 
niet inheemsen. Evenmin zijn dit de leeuw en de tijger, 
die dan ook steeds eeu conventioneelen vorm verkrijgen. 

(Wordt vervolgd.) 

HET F U N D A M E N T DER KUNST. 

Lezing voor de vereeniging Arti et Iudustriae te 
's Gravenhage, gehouden den 21sten Mei 1895, door 

J . L . M . LAUWKUIKS. 

(Vervolg van bh. 168J. 
Dat is geene kunst uit een stuk en uiteenloopend schijnen 

de ideeën geweest te zijn der artisten, die ons met hun 
werk komen bewijzen, dat er bij het Grieksche volk niet 
geweest is ééne grondgedachte of waarheidsbazis, waarop de 
geheele massa s'eunde. Van hoeveel gewicht dit is zien we 
bij Egypte en Indië, die duizenden jaren hun volle leven 
behielden en we zien Egypte slechts ondergaan wanneer het 
verliest en verlaat zijne oude tradities. Griekenland daaren
tegen kan slechts eenige honderden jaren van voortbestaan 
aanwijzen eu hoeveel wisseling zien we dan nog in dien be
trekkelijk korten tijd ! Overal ontmoet men twijfel, geen twee 
tempels die volgens een vast plan in elkander zijn gezet, 
zooals dat in het Oosten en later in de middeleeuwen in het 
Westen het geval was. Zulk een zoekend twijfelen en wis
selen in aarzelende uitdrukking, verraadt innerlijke zwakte, 
gepaard met gemis aan zelfvertrouwen en duurzamer en 
hooger dunkt mij de Christelijke kunst der middeleeuwen 
omdat ze op solieder bazis berustend, en een groot verheven 
ideaal voor zich plaatsend met vastere zekerheid kon voort-
werken. 

Griekenland eindelijk zat van zijne vleeschelijke idealen, 
in zich de levenskracht missend om te blijven bestaan, 
tezeer zich vasthoudend aan de zichtbare openbaring der 
natuur en niet gesteund op hare wetten eu de natuur 
geweld aandoende door ze te slaafs na te volgen, deed zijn 
versleten plunje aan Rome over. De geestige Romeinen 
speelden met het marmer, alsof het confetti was. Italië 
kreeg een marmeren bevolking, te voorschijn geroepen door 
eene kunstvaardigheid, die het in naturalisme van de natuur 
zelve won. Dat kon nooit eene degelijke kunst worden, en 
iu bespottelijke tegenstelling was de practische, huishoudelijke 
geest der Romeinen met de onzinnige, onberedeneerde wijze, 
waarop zij architecluurde, beeldhouwden en versierden. 

Het is jammer, dat het leven der Etruskische Kunst de 
Romeinschc niet is bijgebleven, de originaliteit der Romei
nen schijnt verloren gegaan te zijn, door het in aanraking 
komen met andere volken ; na de verovering van Grieken
land toch zien we hen slechts copieerwerk leveren. Alleen 
de kunstnijverheid bleef buiten de middelmatigheid van de 
'est en even als die der Grieken, kon ze aantoonen fijnheid 
in vorm, levendigheid in motiefkeuze en volstrekte eerbie
diging van de eigenaardige eischen van het materiaal, maar 
net is toch niet de ingrijpende kracht van wezen, die de 
Chineesche, Indische en Egyptische Kunstnijverheid zoo 
bovenaan plaatst. 

Toen er dus nu in Italië veel beelden en genoeg kolom
men waren, en het tot eene groote marmergroef scheen te 
w j " geworden, — er is immers niets mooier dan wit marmer, — 
begon men eindelijk te vinden, dat het genoeg was, en aan 
l ' e barbaren danken we een artistieke schoonmaak, die 
Wegbezemde veel onnoodige, idéaal-looze, ultraverfijnde kunst

voorwerpen. We zijn hun daarvoor veel dank schuldig, 
want nu reeds lijden onze muzea onder het drukkende 
gewicht van zooveel wit marmer, dat elk spuitwaterfabrikant 
treurig moet stemmen, om den enormen intrest van koolzuur 
dat daar onbruikbaar blijft liggen. 

Aanvankelijk zou men gaan denken, dat het Oosten, overal 
doende doordringen zijne wijsbegeerte, ook voor goed zou 
gaan belevendigen in het Westen. Doch deze pseudo-dage-
raad schijnt maar eene ««schittering te zijn geweest van een 
afschijnsel eener hoogere vonk. Het Idéaal is en blijft het 
nog niet kenbare; wijkend verplaatst het zich, evenredig 
met elke evolutioneele toenadering. Dit ongrijpbare, weg
glijdende beginsel werd door het christendom in een vasten 
Godsvorm gegoten, het versteende daarin, en dus zijn prin
cipieel leven missend, moest het ook in doodelijke omar
ming verstikken de kunst, die het uit zich deed geboren 
worden. Veroordeeld was dus de christelijke kunst van af 
den grond en uit beginsel, hoe taai haar leven ook was, en 
de fatale afscheiding van natuur en idéaal, waarvan men in 
het Oosten zoo goed begrepen had, dat beiden innig moesten 
samengaan, legde den grond voor het latere onherstelbare 
verval in de 15e eeuw. 

Maar in het begin, toen men zich aan de Oostersche tra
ditie hield, was er toch leven en diep in sloeg de vonk van 
den geest, gloeide daar en zette het geheele Westen in op-
laaiender) brand. 

Byzantium herstelde de fout der Grieken en Romeinen 
door zijn idéaal hoog te plaatsen en door niet als grens 
van uitingsvorm te nemen het copieeren der natuur. Het 
kweekte eene groote school van artisten, wier leerstellingen 
zich over geheel het Westen verspreidden, overal doeude 
doordringen hare vormen, die hunne idéalen vertolkten. In 
het begin ontwikkelde deze kunst, — vormen ontstaan uit 
de vermenging van Oostersche en Grieksche invloeden, doch 
langzamerhand maakte zich daaruit los een eigen stam, waar
van de kunst der 12e eeuw de bloem was. De ietwat gestolde en 
bevroren schoonheid der Grieken werd vermilderd door den 
diepen gloed, ontleend aan het Oosten, terwijl het coloriet, 
Iudischen rijkdom in herinnering brengend, niets gemeen 
heeft met de te machinale kleurplaatsing der Helleenen. 

Doch niet alleen Byzantium, ook het verchristelijkte 
Rome manifesteerde zijn gevoel: Treffend, indrukwekkend 
zijn de Byzantijusche kerken en de vroeg christelijke basi
lieken, zoodat men om d;e schoonheid vergeet, dat ze eene 
vergroeiing zijn van Helleensche, Romeinsche en Oostersche 
invloeden. 

Meer dan een Grieksche tempel is eene Cbristelijke kerk 
een geheel, waarin is begrepen en harmonieus toegepast de 
innige samenhang, die er moet bestaan tusschen architec
tuur-, schilder- en beeldhouwkunst. Het geheele gebouw is 
met van kennis getuigend begrip gedecoreerd door eene 
gelukkige, in gelijke richting werkende, vereeniging van alle 
kunsten. 

We zijn nu den tijd genaderd, waarin ook Nederlaud 
begint deel te nemen aan het leven van beschaafde volken. 
Het kan zijn nut hebben geleidelijk te beschouwen de plaats 
die het beslaat in de kunstgeschiedenis. 

Onze oudste monumenten uit de eerste christcneeuwen 
zijn te onbeduidend, om ze te doen dienen als punten van 
vergelijk met die van andere landen, en eerst in den Ro-
maanschen tijd kunnen we doen beginnen ons zelfstandig 
bestaan als artistiek volk. 

We hebben dan de St. Marie en St. Servaas te Maastricht, 
de kerk te Odieliënberg, de abdij van Roiduc, de St. Pieter 
te Utrecht en de Munster Kerk te Roermond met nog 
hier en daar eenige minder beduidende monumenten. Doch 
met de datums is het te bewijzen, dat deze Romaansche 
gebouwen niet origineel zijn en we slechts te doen hebben 
met geimporteerde architectuur, en betrachten we het innige 
verband, dat in den Romaanschen stijl heerschend voorzit 



172 A R C H I T E C T U R A . 28 September 1895. 

tusschen alle kunsten, dan blijft er voor ons weinig over, 
waarmede we zouden kunnen aanspraak maken op een zelf
standig Romaansch kunsttijdperk. 

De Gothiek moet beschouwd worden als eene uitb'oeiing 
der voorafgegane periode, toen deze zich meer verfijnend 
naar buiten geopenbaard voortzette. En misschien deed men 
nog beter het begin der Gothiek te houden naar eene aan-
nndering van het verval der Romaansche Kunst. Want daar 
vertoonen zich sporen van niet meer voortbouwen op een 
beginsel, maar zich hechten aan de ontwikkeling van den 
uiterlijken vorm ; men verloor het begrip van de innerlijke 
kunst en stelt zich tevreden met het omhulsel er van. Men 
neemt het lichaam voor dc ziel, denkend, dat het lichaam 
tevens de ziel geeft, omdat ze het gebruikt om zich te uiten. 

Zie het verschil tusschen eene Romaansche en eene Got
hische kerk, de eerste laat zich in ccn oogopslag grijpen en 
hechten in ons geheugen, ze pakt direct, vastgrijpend de 
geheele aandacht, opdringend iu forsche kracht de massiviteit 
harer stoere vormen. Groot teekent zich af de omlijning van 
het geheel tegen de omgeving en levendig spelen versierde 
details als arabesken over de bijna elfen wanden. 

Deze kunst doet om hare grootheid aan Egypte denken. 
Een onopmerkzaam beschouwer zou iets gaan droomen van 
Indischen rijkdom bij het volgen der Gothiek, maar daar is 
niets van de kracht van Indië en evenmin een juist begrip 
der plaats, die de versiering moet innemen. De Gothiek heet 
gebaseerd te zijn op verhouding, terwijl ze esthetische even-
maat en schaal verwaarloost. Ze weet niet, dat een sterren
hemel vervelend, noch overladen is, al staan daar myriaden 
van sterren, omdat tdke ster de plaats heeft, die ze behoort 
in te nemen, noch heeft ze als de Romaansche kunst 
begrepen, de wetten der natuur, hoewel ze schijnbaar haar 
best doet, ze zich eigen le maken, doch uiterlijke vormen 
copieëren is slechts kunnen, waaraan kennen niet is vooraf
gegaan ; doch kunst ontstaat, als beide, harmonieus zich ver
eenigen. 

Beroemd en alom bekend zijn de Fransche en Duitsehc 
kathedralen, niet alzoo de Nederlandsche en hoewel we een 
Noorsch volk zijn, vindt men bij ons tc lande geene kunst, 
die voor afspiegeling zou kunnen gelden van een streng 
volkskarakter, veeleer een streven naar kleinzielige gemaakt
heid en knutselarij ; terwijl groote concepties ons altijd vreemd 
gebleven ziju. Even navolgerig nu als onze middeleeuwsche 
architectuur is ook de beeldhouw- en schilderkunst, vooral 
als we bedenken, wat de Fransche Gothiek getoond heeft 
te kunnen leveren. De oorzaak daarvan is wel te zoeken in 
het feit, dat we geen zuivere 13e eeuwsche monumenten 
hebben en eerst in de l i e eeuw begonnen zijn kathedralen 
te bouwen, die natuurlijk weer zooveel minder moesten zijn 
dan de 13e eeuwsche monumenten, als deze staan beneden 
die der 12e eeuw. Onze geheele Gothische kunst mist ten 
eeneniale den eenvoud, die zoo ingrijpend vergroeid moet 
zijn inet een kunstwerk, waarmee men dit tot iets onsterfe
lijks wil stempelen. 

Terwijl nu Europa bezig was zijne goede Romaansche 
kunst te niet te doen en ze deed verloopen in hare slechte 
tweelingzuster de Gothiek, waarbij Italië zich vergenoegde 
inet de rol van toongever en wegwijzer, het aan de Noorde
lijke staten overlatend zijn christelijken basiliekenbouw en 
Longobardische architectuur uit te werken, begon zich in 
Italië zelf eene schilderkunst los te wikkelen, die we moeten 
beschouwen als eene voortzetting van Byzantijnsche en Ro-
ïnaanschc tradities. Deze schilderkunst missend de monu
mentaliteit der bron, waaruit ze voortkwam en gerukt uit 
het verband der overige kunstvakken, legde den grond voor 
het fatale schilderijen—maken, niet als onderdeel gehouden 
van een aaneengebonden geheel, maar als concentratie van 
artistiek kunnen, neergelegd in een schilderij, en dit laatste 
woord zegt alles, het bepaalt in zich eene gehee'e verval-evo-
lutie. Wc zijn dus voor deze uitvinding Italië weinig dank 

schuldig en we kunnen niet meer doen dan bewonderen het 
werk van vele groote mannen, zonder hen te beschouwen 
als baanbrekers voor eene nieuwe, bezielende kunstidee. 

Vooropstellend dus, dat dc richting verkeerd was en tot 
verval moest leiden, kunnen we toch het werk waardeeren 
en deze waardeering, zelfs tot bewondering, zoo ook al 
niet tot vergoding, doen klimmen. 

De 13e eeuwsche Giovanni Cimabue wordt als de grond
legger der olieverf schilderkunst beschouwd. Bij hem is alles 
voortzetting vau Itomaansch-Bvzantijnsche invloeden. Geheel 
eigende hij zich de enorme kracht van lijn en den calvi-
nistischen gloed dier twee kunsttijdperken, terwijl toen reeds 
bij hem voelbaar wordt de têere fijnheid, waarmee een latere 
Fra Angclico dc wereld zou verbazen. Cimabue wordt gevolgd 
door den forsch geheimzinnigen Girtho. Voegen we bij deze 
twee Siffo Menini, al is deze bijna eene eeuw later, benevens 
Pietro Loreuzetti 1285-1348 eu Vitale di Bologna, die 
omstreeks 1320 leefde, en meer anderen, dan is daarmee 
een groep mannen aangeduid, die het beste geleverd heeft, 
wat er van schilderen kon verwacht worden, allen hoog van 
schoonheid, voor ons opduizelend naar het gewelf van deu 
hemel, het doorhalend om daar te tronen, ongrijpbaar en 
onbegrijpelijk. (Wordt vervolgd.) 

B E R I C H T E N . 

— Den l n Mei 1896 wordt te Berlijn de Nijverheids
tentoonstelling geopend. 

Die tentoonstelling, welke ongeveer 6 maanden zal duren, 
staat onder bescherming van Prins Friedrich Leopold. De 
Pruisische Minister vau Koophandel, Baron Vou Berlepsch, 
is eere-voorzitter, en stad Staat en Rijk schonken aan de 
onderneming krachtigen steun. 

Met de gebouwen vordert men goed, en men verwacht, 
dat deze tentoonstelling, welke naar het eerste plan een 
internationale zou zijn, ook binnen de engere grenzen van 
algemeen belang zal wezen, dat zij zal zijn een //jubileum 
der Duitsche nijverheid", dat zich waardig aansluit bij het 
gevierde historische jubileum. Vooral de Duitsche visscherij-
en de Koloniale tentoonstelling beloven belangrijk te zullen 
worden. 

Er zullen 5000 inzenders ziju. Het waarborgfonds bedraagt 
ruim 4 millioen Mark. 

Het hoofdgebouw beslaat eene oppervlakte van 60.000 
vierk. meter. Het geheele terrein beslaat 1.200.000 vierk. 
meter. Het is zeer fraai gelegen, even buiten de stad. Op 
het terrein komt ook een //Oud-Berlijn", een schouwburg, 
een Murine Schauspiel (een watervlak, waar schepen van 
allerlei model oefeningen zullen houden), een //Kaïro te 
Berlijn", een Plezierpark", enz. 

— Onder den naam Voor de Kunst is te Utrecht eene 
nieuwe vereeniging opgericht. Haar doel is de belangstelling 
voor de beeldende kunst in Utrecht op te wekken en den 
bloei van het kunsthandwerk krachtdadig te bevorderen. 
Zij tracht dit doel te bereiken, hoofdzakelijk door ten toon 
te stellen, aan te koopeu en den verkoop te bevorderen van 
kunstwerken op elk gebied, voornamelijk ook op dat van 
de versieringskunst en van het kunsthandwerk. 

Het kunsthandwerk is het hoofddoel. Daarom zal ook 
door verscheidenheid der tentoonstellingen de uitgestrektheid 
in het licht gesteld worden van het domein des kunstenaars, 
waartoe behoort zoowel de kunst van goudsmid, stempel
snijder, plateelbakker en tapijtwever, als die van bouwmeester, 
beeldhouwer, plaatsnijder en schilder. 

De eerste tentoonstelling, waarvoor reeds belangrijke toe
zeggingen ontvangen werden, zal in October gehouden wor
den en omvatten Italiaansche en Fransche kunst. Zij » ' 
gevolgd worden door eene tentoonstelling van tapijten 
Colenbrander en anderen kuust-iiidustriëelen arbeid. 

DERDE J A A R G A N G N°. 10. ZATERDAG 5 OCTOBER 1895. 

R E D A C T I E V A N ARCHITECTURA ET A M I C I T I A : 
W . K R O M H O U T C / . N . , M . D K J O N G H , JOS. T H . J . C U I J P E R S , 

II. E L L E N S en W. V A N BOVEN. 
Bijdragen voor bet Mail te adresseeren aan den Heer M . D B J o H O H , 

Nassctukade 15 te Amsterdam en alles, wat de Administratie van 
het Genootschap betreft, aan den lsten Secretaris, American So tel 
te Amsterdam. 

VOORWAARDEN 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 (tc Amsterdam w o o n a c h t i g ) . . . . ƒ 12.— 
n kunstlievende leden » 10.— 
„ buitenleden „ 7.50 

MEDEDEEL1NGEN V A N HET GENOOTSCHAP, 

1". De 1024e vergadering zal gehouden worden op Woens
dag 9 October 1S95, des avonds te 8 uur, in het Genoot
schapslokaal, American hotel, Leidscheplein, 

A g e n d a : 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
I. Bijdrage van den heer J . Hessing. Onderwerp: Ideën. 
2°. De heer Paul J . de Jongh heeft de benoeming als 

bestuurslid aangenomen. 
3". Heeren leden wordt herinnerd, dat de ontwerpen 

voor de prijsvraag: Titelblad voor het plaatwerk „de Archi
tect", uiterlijk moeten worden ingezonden, portvrij, op 
Maandag 7 October, des vooriniddags 12 uur, aan het adres 
van den lsten Secretaris, American hotel, Leidscheplein, 
Amsterdam. 

Namens hef Bestuur, 
De lste Secretaris a. 

J . A . V A N DER SLUIJS VEER. 

HET F U N D A M E N T DER K U N S T . 

Lezing voor de vereeniging Arti et Industriae te 
sGravenhage, gehouden den 21steu Mei 1895, door 

J . L . M . LAUWERIKS. 

(Vervolg en slot van blz. 172J. 
Fra-Angelico, die van 1387—1455 leefde, gaf eene 

andere richting aan de schilderkunst, welke nog minder 
decoratief werd en meer schilderij; en iemand gewoon zijne 
bewondering weg te schenken aan Oostersche kunst, kan 
onmogelijk genoegen nemen met dit verslappend verloopen 
eener kunst, al vertoont zij ook uitingen, geheel door echten 
kunstenaarsgloed geinspireerd. 

Beschouwen we echter Fra-Angelico meer abstract, zonder 

'vergelijking met anderen, dan moeten we in den gelukzalige, 
j zooals men hem noemde, erkennen den heiligen gloed zijner 
I aspiratie, heilig in de teerheid der vormen, waarin hij ze 
belichaamde, heilig als de aanbiddelijke natuur zelve. 

In de 15e eeuw had Italië vele groote artisten, waar
onder ile beste zijn : Mantegna, Bel'ini, Botticelli, Chirlan-
diijo, Crivelli, Massaccio, Fra Fi l ippo Lippi, Signorelli, 
Francesca en zooveel andere. En vereenigen we nu het werk 
dezer mannen met dat hunner groote voorgangers, dan is 
geen enkel volk in staat eene gelijke eminentie daar naast 
te plaatseu, en hoewel Vlaanderen en Holland in de 15e 
eeuw eveneens groote artisten bezaten, zou het toch belache
lijk zijn ze met Italië op écne lijn te willen plaatseu. 
Waar toch is onze Cimabue of Giotto, waar vindt men bij 
ons een Fra-Angelico en zooveel anderen, dragers der god
delijke vond. We zoeken ze ten onzent te vergeefs die 
voertuigen van een hoog ideaal en van een geest, die hen 
koos om zich te openbaren in zulke heerlijke kunstwerken. 

Met billijkheid kan men hiertegen aanvoeren, dat Giotto 
Meinnii en Fra-Angelico 13e eu 1 Ie eeuwsche artisten 
waren en wij in dien tijd nog geene eigen schilderkunst 
hadden, terwijl men daarbij zou kunnen eischen, dat de 
vergelijking gelijktijdig gemaakt werd, bijv. iu de 15e 
eeuw, toen we zelf artisten hadden, cn van deze tegen
werping moet men de juistheid erkennen, want Dierick 
Bouts, Jan van Eick, Hans Mending eu vele anderen, kun
nen, geloof ik, worden gelijk gesteld niet de 15c eeuwers 
uit Italië, maar tevens is daarmee het vonnis over de Neder
landsche kunst geveld, want al kan men natuurlijk van 
15e eeuwsche artisten niet vergen, dat ze de kracht en 
schoonheid der 12e en 13e eeuw bezitten, toch vraagt men 
zich af, waarom niet vroeger reeds Nederlandsche artisten 
zijn opgestaan om huu werk te stellen, naast dat der Italia
nen en nu zeg ik, dat eerst in de 15e eeuw, toen de kunst 
laag genoeg gezonken was, Nederland daardoor in staat werd 
gesteld, het platform der kunst te bestijgen; dus dat het, 



in A R C H I T E C T U R A . 5 October 1895. 5 October 1895. A R C H I T E C T U R A . 175 

zooals ik me moeite geef om aan te toonen, nog niet gekend 
of gehad heeft eene kunstuiting, die bovenaan staat en eene 
eerste plaats inneemt. Misschien echter is die eer nog weg
gelegd voor onze moderne kunst iu de toekomst, zooals ik 
gaarne zou willen gelooven. 

Meer nog dan bij de Italianen heeft er in het werk 
der Nederlandsehe 15e eeuwsche artisten cene afwijking 
plaats van de decoratieve idee. Elk schilderij wordt een 
afzonderlijk ntgerond en geconcentreerd deel, zeer schoon op 
zich zelf, doch niet meer passend in eenige omgeving, en 
deze grootcre vervreemding, zich breeder voortzettend, heeft 
den grond gelegd voor het diep invretende kwaad, dat nu 
nog doet uit elkander liggen onze kunstuitingen, en daarmee 
vervreemd den artist van het volk. Het werd de voorbode 
vau het latere, diepe verval in de 10e en 1.7e eeuw en was 
de oorzaak vau het ten slotte geheel verliezen van alle begrip 
omtrent het doel der kunst, zooa's dat zieh tot op den hul
digen dug heeft voortgezet. 

Vanaf de 15e eeuw kunnen we dus rekenen, dat Neder
land met zijne schilderkunst kon optreden tegenover het 
buitenland en al is de aanspraak op roem, die we daar
door krijgen, ook een beetje schimmelig en van cene bescha
mende relativiteit, toch is bet beter in iels uit te munten 
dan zoo geheel aanspraakloos geïgnoreerd te moeten blijven 
en niet nier te tellen, zona's vóór dien tijd het geval was. 

De 15e eeuw leverde ons geene architectuur en evenmin 
eene beeldhouwkunst, die als tegenhangers van gewicht zouden 
kunnen dienen met de schilderkunst, en pas in de 1 tie 
eeuw begonnen deze uitingen meer individueel voor den dag 
te komen, maar dat is dau ook de geheele lofspraak, die 
men er op houden kan ; want meegaan niet het snorkend 
opvijzelen onzer Hollandsche Renaissance architectuur, zooa's 
dat sinds jaren mode was en nog is, kan ik niet. 

De vleeschbal te Haarlem is misschien het eenige gebouw, 
dat zijn roem verdient, doch terwille van dat eene monument 
de geheele bouwkunst der Renaissance in Nederland met 
roem te omhangen is mij onmogelijk. 

De wedergeboorte der 1 Ge eeuw, eigenlijk niets anders 
als het opnieuw geverniste monument der Romeinen, en 
alleen als Renaissance ie betrachten tegenover het ergerlijke 
geknoei, dat men in de 15e eeuw ons voor architectuur 
deed slikken, begon in Italië eenige eeuwen vroeger dan bij 
ons. In Frankrijk was men zich reeds op iets nieuws aan 't 
voorbereiden, toen wij nog moeite hadden ons los te maken 
uit de knellende omarming der Gothiek. Onze le laat geboren 
Renaissance mist de fijnheid van Italië en de bevalligheid 
van Frankrijk, alleen de kleur komt eenigszins dit gemis 
vergoeden. Evenzoo de beeldhouwkunst zoo frisch en bloeiend 
in Italië, een troetelkind in Frankrijk. Men denke zich slechts 
het paleis op den Dam met het beeldhouwwerk van den 
Vlaming Quelliuus, even boven het alledaagsche; maar is 
dat voldoende? Is dat eene omhoog strevende kunst? En is 
deze kunst vrij van materialistische en sensucelc invloeden ! 
Kon bijv. Rombout Verhuist wedijveren met de Italiaansche 
of Fransche beeldhouwers van zijn tijd ? 

Evenals iu de 15e eeuw is het weer de schilderkunst, die. 
in de lCe en 17e eeuw de artistieke balans van Europa 
eenigszins ten gunste van Nederland doet overslaan. Op dat 
punt hebben we niet te klagen overbuite.nlandsche waardcering, 
want onze 17e eeuwsche schilderschool is tot in het onmogelijke 
opgevijzeld, door verschillende natiën, die het niet zelden 
gelukt is nog stommer kunstbegrippen te ontwikkelen dan 
wij. Rembrandt is een afgod der wereld geworden, waar hij 
misschien niet meer is dan de apotheose van technische 
overheersching over de bezielende idee. Als uitdrukker van 
denkbeelden schrijft hij verre beneden de 15c eeuwers; 
zijne kunst staat alleen. Het is een brok zijner ziel, de 
uitdrukking van zijn wezen, innar in geenen deele de cigen-
dommelijkc verbeelding van een geheel volkskarakter, nog 
minder de uiting der samentrekking eener hcelal-filosofie. 

Rembrandt kan de grootste meester van zijn tijd geweest 
zijn, hoewel ik Jan Steen en Frans Hals hooger stel, maar 
van zijn tijd dan ook, dierlijkheid was toen de grootste motor 
en moeielijk is de glausperiode der O. I. Compagnie op te 
vatten als een tijdperk, waarin precieuse fijngevoeligheid, 
indien ze aanwezig kon zijn, worden gewaardeerd. 

Na het doorloopen van zooveel geschiedenis kunnen we 
trachten uit te maken, wat aan de Westersche kunst heeft 
ontbroken en haar de kracht deed missen zich staande te 
houden, en wat de oorzaak kan zijn, dat ze niet bezit de 
grootheid en onvergankelijkheid der Oostersche Kunst. Wat 
vooral is het essentieële verschil tusschen de Oostersche en 
"Westersche Kunst, en hoe komt het, dat in het Oosten 
duizenden jaren eene natuurlijke, origiueele, ongemaakte 
kunst is blijven bloeien, ondanks alle wisselingen op staat
kundig of ander gebied ? 

Men kan, dunkt me, geen beteren weg volgen, dan het 
antwoord, tc zoeken in het verschil der godsdienstige stelsels, 
of beter, in de denkbeelden, die de groote. massa beheerscheu. 
Het Oosten is altijd in het bezit geweest eener natuurlijke 
wijsheid, eener fijosofiie, gegrond op de waarneming van 
feiten en der wetten, die ze te voorschijn riepen, eener wijs
begeerte dus, die de waarheid tracht te benaderen, en dus 
moet nabijkomen, voor zoover dit mogelijk is, in materieële 
uitdrukking. 

Ondanks alle verschil van ras en volk, zien wc Egypte, 
China en Indië er wijsgeerige stelsels op na houden, die, 
hoezeer ook verschillend in bijkomende en nergens aan af
doende openbaringswijzen, in hoofdzaak en wezen met elkander 
overeenkomen. 

Dat dit ten sterkste pleit voor de echtheid dier stelsels, 
behoeft geen betoog, wanneer we toch den Indiër, den Chi
nees en den Egyptenaar ieder voor zich zien hebben eene 
wijsbegeerte, die als het ware uit eenen schoot geboren is, 
dan moet bf een van de drie zijne wijsheid aan de andere 
hebben medegedeeld, of ze moeten allen door waarneming 
tot gelijke resultaten gekomen zijn. Onderstellen we het 
eerste geval en nemen we bijvoorbeeld aan, dat Indië zijne 
filosofie overdeed aan China en Egypte, dan hebben de twee 
laatste de superioriteit dier wijsbegeerte ingezien, daar ze deze 
anders niet zouden aannemen en zich zoo geheel eigenen, 
als uit hunne werken biijkt, dat het geval geweest is. De 
Ontvangers zijn dan evenzeer te loven als de Gever eu nog 
de meeste eerbied wordt ons afgedwongen door de meege
deelde filosofie zelve. 

Nemen we het tweede geval, onderstellend, dat ze alle 
drie tot gelijke uitkomst kwamen door eigen onderzoek, dan 
moeten toch die waarnemingen geschied zijn op eene gemeen
schappelijke basis en deze kan nlleen bestaan, iu letten 
op de feiten der natuur. 

Wanneer we nu een wijsgeerig stelsel met zulke grootsclte 
en artistiek monumentale uitdrukking zien voor den dag 
treden, en op zoo groote schaal zien toegepast, dan is het, 
dunkt me, wel de moeite waard, daarmee nader kennis te 
maken, althans de hoofdtrekken er van te bestudeeren. 
Men heeft dan, als de vatbaarheid om te begrijpen daar is, 
en deze zal aanwezig zijn, als men zich vast voorneemt ze 
te doorgronden, veel kans, om tot dezelfde resultaten te 
komen, als zij, wier werk men onderzoekt. Zoo is het dan 
ook te verklaren, dat in den vroeg-christelijken tijd, toen 
men zich op de studie van het Oosten toelegde, men daar
door eene wijze van denken kreeg, geheel aan die der 
Indiërs gelijk, waaruit natuurlijk moest opspruiten eene 
kunst, als harmonische uitdrukking en openbaring der fil°-

sofie, waaruit ze haar leven had ontvangen. Met andere 
woorden, door het zich eigenen der Oostersche filosofie» 
moet er eene kunstuiting ontstaan even verheven als de 
bron, waaruit ze haren oorsprong nam. Dit was het gevnl 
met de Ryzantijnscho en Romaansche kunst en we zien een 

I soortgc''jk verschijnsel zich openbaren iu de schilderkunst 
der vroeg-Italianen. 

Streng vasthouden aan eeue heelal-filosofie moet te voorschijn 
I brentfe!! eene kunst, welke met die wetten in harmonie is 

en dus als het ware, een natuurvoortbrengsel in haar wezen 
::„ dan is het niet meer de natuur nabootsen in hare uit

drukkingsvormen, in hare manifestaties; maar dat is volgen 
het voetspoor der wetten, waarop die uitdrukkingsvormen 
berusten, dat is nagaan wat die manifestaties te voorschijn 
riep, dat is zelf die wetten toepassen en geleidelijk laten 
werken, zooals de natuur ons dat voordoet, dat is scheppen. 
En dan alleen kan er ware kunst geboren worden in wel
doende overstraling, begeesterend eene vatbare intuitief ge
voelige inenschheid, als deze kunst geschapen is in het 
menschelijk brein, geprototypeerd door den geest en uitge

drukt in de stof. 
Het is dus geen kunst om eeu boom zoo natuurlijk te 

schilderen als hij werkelijk is, het is geen kunst eene pop 
te niodelleeren, zooals ze trouwens door de natuur veel 
mooier gemaakt wordt, het is ook geen kunst eene litteratuur 
uit de pen te wringen, die slechts eene letter-photografie is 
van gebeurde feilen en evenmin is het kunst, natuurlijke 
klanken en tonen op instrumenten te copieeren, dat alles is 
kunstenmakerij, maohinewerk. Eerst kennis van de wetten 
der natuur, dan hunne toepassing en zonder dat, geen kunst. 

Als we willen aannemen, dat van buiten geleerde lessen 
weinig waarde hebben, omdat ze, niet gegroeid zijnde uit en 
door ons zeiven, ook nimmer kunnen beïnvloeden een ander ; 
daar er slechts contact kan zijn, als zielen elkaar ontmoeten, 
Jan komen we tot de gelukkige ontdekking, dat het voor 
onze absolute ontwikkeling niet noodig is veel boekenkennis 
ons eigen te maken en we om dc natuur te leeren kennen, 
door hare vormen tot hare wetten, niet altijd uitsluitend 
boeken over natuurkunde of natuurkennis behoeven door te 
werken, daar het toch geenszins vaststaat of ze wel gegrond 
zijn o]) eene universeele basis, die er toch zijn moet, daar 
wc overal waarnemen eene infuseerend doorvlijmende analogie, 
loopendc als een gouden draad door al wat is. 

Dit bovengenoemde denkbeeld stelt ons gerust, omdat we 
er den troost uit kunnen putten, dat de natuur in hare 
onuitputtelijk gamma van openbaring, elke wijze van ont
wikkelen moet toelaten en zich niet laat binden, door, noch 
zich vastzet in oflicieele of door valsche hoogheid erkende 
wetenschap. 

Even goed als de volwassene, is het kind in zijne een
voudigheid in staat, waarheden iu zich op te nemen, waar
van de algemeenheid door ieder kan aangenomen worden. 
Of is het zoo moeilijk te gelooven, dat er is en moei zijn 
eene eeuwige, ondoorgrondelijke Waarheid; oorsprong en 
grondslag van alles en waartoe ook alles moet terugkeeren 
door eindelooze wisselingen en beveelzijdigde openbaringen, 
dat het ons streven zijn moet, die waarheid ongekend nog 
te benaderen, dat onze vurigste verlangens naar deze eenige 
wezenlijkheid en naar niets anders moeten gericht zijn. 

Welnu deze aspiratie moeten we ons eigen maken, want 
z e is volstrekt noodig als grondslag om er eene duurzame 
kunst op te kunnen bouwen. 

Kn nu aangenomen hebbende, dat er een ideaal is, waar
i n alle uiterlijke vormen slechts onthullingen zijn, komen 
* e van zelf tot het onderzoek vau den aard dier onthullingen 
e" we zien, dat ze zich voor ons in twee toestanden kunnen 
winden. 

Ten eerste die feiten, welke aan ons waarneniingsverino 
8cn ontsnappen, evenals een te hooge of te lage toon ous 
Behoor njet; aandoet, evenals ultra violet vau het zonne-
spectruiii door ons oog niet gezien wordt, en evenals we een 
' z*akkcn of te sterken electrischen stroom niet door ons 
'ehaam voelen gaan. Deze toestand bes/aal voor ons niet, 
, o c ' 1 hij i» en eenmaal zal de tijd komen dat we hein als 

e s t ï l a " zullen kennen. Die toestand van voor ons niet be

staan laat zich splitsen in twee factoren, namelijk : oorsprong 
en terugkeer, of ontstaan en vergaan. 

De tweede toestand van zijn is die van het voor ons 
waarneembare en al wat wij bestaan noemen is er onder 
begrepen. 

Op dezen breedeu opzet, zoo uiterst eenvoudig, berust 
de geheele Oostersche wijsbegeerte, terwijl de Oostersche 
kunst niet anders dan eene uitdrukking ervan is, eene 
andere wijze van zeggen, en wij zullen tot dezelfde artis
tieke resultaten komen, indien we slechts even ruim beginnen. 
Aannemend deze eenvoudige feiten, krijgt alles voor ons 
eene andere beteekenis. terwijl we de natuur in hare ver
schijnselen met geheel andere oogen bezien. Kunst is dan 
niet meer het nabootsen der natuur, doch het geleidelijk 
met haar opwerken, even als dat bij de wetenschap het 
geval is. Zij toch onderzoekt de natuur om te komen achter 
de wetten, die deze beheerschen; cn als ze ontdekt zijn, 
tracht ze daarmee op dezelfde wijze als de natuur te werken. 
De kunst moet denzelfden weg bewandelen, indien ze haren 
naam wil waard zijn, en alleen langs dien weg is samen
werking mogelijk tusschen wetenschap en kunst, of liever, 
ze zijn dan één, omdat slechts één doel haar beide de 
drijfkracht schenkt, en doet samenwerken om de inenschheid 
verder te brengen op het pad der waarheid. Dan heeft opge
houden de beschamende afscheiding, die op heden weten
schap en kunst met elkaar doet in strijd zijn. 

Met deze opvatting krijgen dus feiten en verschijnselen 
eene ondergeschikte beteekenis; ze hebben voor ons alleen 
waarde als voorwerpen, doch ze zijn dood, en wij moeten 
zien te begrijpen het leven, dat ze te voorschijn riep, en 
steeds moeten we pogen op te klimmen naar de eerste oor
zaak ; zóó alleen zijn vorderingen mogelijk. "Want de prin-
cipiëele oorzaak van alles is de waarheid en deze alleen is 
voor strevers belangrijk, terwijl alle openbaringen slechts 
uiterlijke aspecten ervan zijn, die na eenigen tijd verdwij
nen om voor andere plaats te maken, en hun gemis aan 
duurzaamheid maakt het gevaarlijk, erbij stil te staan, en 
zich te verstollen om een vorm, want terwijl we dien vorm 
beschouwen, is hij reeds weer veranderd, het oogenblik 
ontsnapt ons, terwijl we er aan denken, doch de waarheid 
als ideaal is steeds onveranderlijk aanwezig. 

E R R A T A . 

Architectura »°. 39. 
Pag. 4, kol. 1, r. 12 v.b. staat: kunst mort zijn kern. 

II 4, n l,i/ 18 v.o. ,/ waarmee ,i n wanneer. 
II 4, // 2, / / l l v.b. v calninistischen in. z. color'nlischen. 
„ 4, // 2, // 12 v.b. // toen moet zijn toch. 
II 4, ff 2,// 15 v.b // Girfho a „ Giol/o. 
II I', // ~, // 10 v.b. ff Siffa Menmi, m. z. Lippo Memmi. 
ii 4, ff 2, // 2 v.o. // donrh ilentl moet zijn doorborend. 

I N G E Z O N D E N . 

I G N O B E L . 

Gelukkig kreeg ik heden, door welwillende tusschenkomst, 
het verslag der 72ste vergadering van dc Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst in De Opmerker onder de oogen, 
en las, dat de heer Leliinau op die vergadering de wijze 
waarop //Architectura" in haar feestnummer de restauratie 
van het Raadhuis te Bolsward besprak, //ignobel" noemde. 

Het schijnt dat de heer Leliman hier een woord gebruikt 
heeft, waarvan hij de beteekenis niet beseft. 

Reeds merkte ik op, dat de heer Leliman op de beide 
laatste algemeene vergaderingen van de Maatschappij, nog 
meer dan anders, en bizonder veel te vertellen heeft gehad ; 
vooral bij de behandeling der algemeen bekende tlnantieele 
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moeilijkheid van de Maatschappij, sprong hij telkens iu de 
bres, de herleving van de welvaart der Maatschappij beplei
tende met eene aandoenlijke beminnelijkheid, slechts gewoon
lijk eigen aan belanghebbende aandeelhouders, die hun 
fondsen voor den wissen ondergang pogen te behoeden. 

Verwonderen doet het mij derhalve niet, den heer Leh
man ontstemd te vinden over de afkeurende critiek van 
//Architectura" van het totaal mislukte restauratiewerk der 
Maatschappij, en van het wel brutaal, doch volkomen onbe
voegd en vermakelijk optreden der Maatschappelijke restau
ratie—commissie (*), wier leden elkander (welke verdiensten 
zij overigens ook mogen hebben) overtrell'en in archeologische-
artistieke ontoerekenbaarheid. 

De sympathie met alles wat het streven der Maatschij. 
bevorderlijk kan zijn is van den heer Leliman derhalve 
verklaarbaar, zij geeft echter de heer Leliman niet het recht, 
gegronde critiek over de gewrochten der Maatschappij „igno
bel" te noemen. 

Hetgeen ik schreef in //Architectura" over de verknoeiing 
van het Bolswarder Raadhuis is volkomen gegrond en waar 
en bevatte slechts een gedeelte van de archeologische en 
constructieve fouten daar begaan, zooals er ook nog betref
fende het glas in lood, het vernieuwen der metselwerken, en 
van den witten steen, en het herstellen van den toren enz. 
kunnen worden aangetoond. 

De feiten welke ik in //Architectura" vermeldde, zijn ook 
niet door den heer Leliman weerlegd, noch te weerleggen, 
hij poogde alleen deze feiten in een vergadering der Maat
schappij te verzwakken, door ze weg te wauwelen met de 
qualificatie //ignobel". 

Dergelijk ongemotiveerd gewauwel acht de heer Leliman 
zeker nobel' 

Zeer no'e? in dit geval nu het //Architectura" betreft, 
waarvan de heer Leliman Eere-Voorzitter is. 

Waar een finantieële quaestie al niet toe brenïen kan. 
Een Eere-Voorzitter, die de wijze van optreden zijner 

vereeniging, zonder nader bewijs, ignobel noeint, en wel met 
het doel dc belangen en de finantieële quaestie eener andere 
vereeniging te bevorderen, behoort toch zeker wel tot de 
rariteiten, en toont niet het minste besef van de beteekenis 
van het woord //ignobel" te bezitten, en gevoeliger 
te zijn voor eene finantieële dan voor eene Eere-zaak. 

J . W. H. B E R D E N . 
' S H A G E , 2 Oct. 1S95. 

(*) Dc commissi,: bestaat uit dc heeren v. Malsen, Verheul en Muysken. 

B E R I C II T E N . 

— Onmiddellijk na de sluiting vin //de Driejaarlijkscbe" 
zal de Nederlandsehe Etsclub in het nieuwe Stedelijk Mu
seum een zwart-enwit-tentoonstelling openen. 

— De Kerkruïne te Schagen. De Minister van Binnen-
lnndsche Zaken heeft aan de kerkvoogden der Ned. Herv. 
Kerk, te Schagen, een schrijven gericht, waarin gewezen 
wordt op de belangrijkheid van de twee grafteekenen in het 
koor der verbrande kerk aldaar, welke door de hitte in 
tallooze stukken zijn gebarsten, cn tevens de wenschelijkheid 
wordt betoogd om pogingen in het werk te stellen om uit 
de puinen dier gedenkstukken zooveel mogelijk te redden. 

Het eene gedenkteeken is een gothische zerk van het graf 
van Willem, bastaardzoon van Aelbrecht van Beijeren, Graaf 
van Holland en Zeeland, den eersten Heer van Schagen, en 
diens gemalin. Het tweede gedenkteeken is een renaissance-
graftomhe van den Heer Johan van Schagen en zijne gemalin, 
Vrouwe Anna van Assendelft. 

In denzelfden brief wordt de grootste voorzichtigheid ),:• 
het verwijderen van het puin aanbevolen. De aan te trerTej I 
stukken dienen zorgvuldig bewaard te worden, zij moeten 
vooraf genummerd worden, van welke nummering annteer* 
ning is gehouden op eene te vervaardigen schets. 

Voor het geval, dat de stukken niet weder in de ni e U f f e 

kerk kunnen worden hersteld, geeft dc Minister aan kerk 
voogden iu overweging, deze te zijner beschikking te stellen 
opdat ze bewaard kunnen worden in 's Rijks museum. 1 

De aanwezigheid van den grafkelder onder de gedenkstee, 
nen zal den Minister aanleiding geven om aan den architect 
Mulder, opzichter-teekenaar voor de monumenten van oe. 
schiedenis en kunst bij het Departement van Bitinenlundsche i 
Zaken, op te dragen, bij het onderzoek van den grufkeldet 
tegenwoordig te zijn en de noodige aanteekeningeu te honden, 

Iu het jaar 1830 heeft men zich tot dezen grafkelder] 
toegang verschaft door het openbreken van een gewelf, dat 
gevonden werd onder een zandsteenen zerk in het koor. 

Bij het toen ingesteld ouderzoek bleek, dat de grafkelder I 
in ruim 130 jaar niet was geopend geworden. Aan de west-
zijde was een gemetselde steenen trap, welke vroeger toeging] 
tot den grafkelder gaf; de toegang was echter dichtgemetseld 
en de trap tot aau de bevloering van het koor met groud 
aangevuld. 

Sedert werd in den koorvloer eene opening gehouden, 
waardoor men iu den grafkelder kon afdalen ; door dl 
opening zijn enkele looden kisten gedeeltelijk zichtbaar. 

De Minister heeft het kerkbestuur welwillend een stel 
fraaie photographieën aangeboden, betreffende het uitwendigi 
en inwendige der kerk, het koorhek, de graftombe, enz. 
Deze photographieën waren door boveugeuoemden heer Mulder 
vervaardigd in de maand Mei van dit jaar, eenige maanden 
voordat het gebouw door den brand werd verwoest. 

Volgens het Nieuws v. tl. Dag is den heer J . A. G. van 
der Steur, architect-ingenieur te Haarlem, door het kerk
bestuur te Schagen opgedragen de afgebrande kerk te 
herbouwen. 

— Rio de Janeiro blijft niet, zooals tot dusverre, de 
hoofdstad van Brazilië. Er zal, ingevolge een Congresbesluit 
van 1891, in de centrale provincie Goyaz een nieuwe hoofd
stad gebouwd worden, waar de Regcering haren zetel zal 
vestigen. Een commissie, belast met een onderzoek van de 
landstreek en het kiezen van een geschikte plek, heeft thans 
een gunstig rapport uitgebracht. De nieuwe hoofdstad zal 
gebouwd worden op een uitgestrekte bergvlakte, 1000 meter 
boven de zee en 18 of 20 uren sporens van dc kust, al* 
de noodige spoorwegverbindingen gereed zijn. De streek is 
daar zeer vruchtbaar en gezond. Men zal er geen last hebben 
van de boosaardige ziekten, die te Rio de Janeiro heerschen. 

— De Franschen zullen waarschijnlijk de uitvoering W 
het monument voor Jeanne d' Are opdragen aan een Bus, 
den beroemden beeldhouwer Mikaschin. Bij het voorloopt? 
onderzoek van de ingezonden ontwerpen althans heeft * 
jury dat vau Mikaschin voor verreweg het beste verklaard-

Tot Mikaschin's werken belmoren het Cathnriiia-monuine»t 
te St. Petersburg en het gedenkteeken, dat te Nis»»* 
Novgorod werd opgericht bij het herdenken vau het U1""' 
jarig bestaan van het Christendom in Rusland. 

N I E U W E U I T G A V E N . 

lie Gilden, door A. J . M . BROUWER AXCHER. Binnenkort 
hopen we eene recensie te geven van dit werkje, zijnde**» 
historisch overzicht der gilden, zooals dat uit het -Vinste'" 
damsch archief is te putten. 

D E R D E J A A R G A N G N ° . -41. ZATERDAG 12 OCTOBER 1895. 

R E D A C T I E V A N A K C H I T E C T C K A ET A M I C I T I A : 
W . K R O . M n O U Ï C Z N . , M . D B J O N G H , J O S . T H . J . CUIJPERS, 

H . E L L E N S cn W. V A N BOVEN. 
Bijdragen voor het blad te adressceren aan den Heer M . D E J O N O H , 

Xassaakade 15 tc Amsterdam en alles, wat de Administratie van 
het Genootschap betreft, aan den lsten Secretaris, American-Hotel 
te Amsterdam. 

V O O R W A A R D E N VAN 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. Pe 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 » 1 0 . — 
i, buitenleden 0 7.50 

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

1". De heer Paul J . de Jongh heeft zich belast met de 
functie van le Secretaris. 

2°. Als gewoon lid is voorgesteld de heer J . Veldkamp 
G.Jzn., door de heeren A. J . Th. Kok en D. R. Gerhardt. 

3°. Op de prijsvraag : Titelblad voor iel plaatwerk „de 
Architect" zijn ingekomen 8 ontwerpen onder de volgende 
motto's: //Vlak", „Niet af", „Eenheid", „AAA", „Pang ' , 
rW", ,11" en „MP". 

De inzenders onder de motto's „Vlak", „Niet af" en 
«Pang" worden verzocht alsnog hun naainbricf met corres
pondentie-adres aan den len Secretaris toe te zenden (art. 
13 der Genootschapswet) 

De ontwerpen blijven tot Maandag 21 October in het 
Genootschnpslokaal geëxposeerd. 

i". Aflevering 1 en 2 vau het plaatwerk „de Architect" 
6e Jaargang, welke eerstdaags den abonue's wordt toege
zonden, zal zijn samengesteld als volgt: 
Plaat 181. Algemeene badinrichting, voorgevel, Paul J . 

de Jongh. 
» 182. Algemeene badinrichting, zijgevel en doorsnede, 

Paul J . de Jongh. 
» 183. Algemeene badinrichting, platte gronden, Paul 

J . de Jongh. 
a 184. Algemeene badinrichting, platte gronden, K . de 

Bazel. 
» 185. Meubelen, Buffet, etc., W. Kromhout Czn. 
* 186. „ Stoelen, „ „ 
« 187. „ Tafel, „ , 
" I s 8 . St. Laurentiusschool te Amsterdam, A. C. Bleijs. 
» '89. Heraldiek, Dr. P. J . H . Cuypers. 
" 190. "Woonhuizen te Amsterdam, J . van der Vijgh 

en G. Emminginan. 

Plaat 191. Egyptische kunst, K . vau Leeuwen. 
„ 192. St. Antonia-school te Amsterdam, F. M . J . Caron. 

Namens hef Bestuur, 
De Isle Secretaris, 

P A U L J . DE J O N G H . 

„ A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A ' 
1024e GEWONE VERGADERING 

V A N 9 O C T O B E R 189 5. 

De waarnemende Voorzitter opent de vergadering waarna 
de notulen der vorige bijeenkomst worden voorgelezen en 
goedgekeurd. 

De Voorzitter, inmiddels ter vergadering gekomen, instal
leerde hierna met eenige toepasselijke woorden den nieuw 
benoemden Secretaris. 

Ingekomen was een schrijven van den heer F. H. Boersma, 
waarin hij mededeeling doet van zijn voornemen om, iu 
vereeniging met een uitgever, een tijdschrift voor versie
ringskunst op te richten, waartoe hij zich reeds de mede
werking van bekende kunstenaars in binnen- en buitenland 
heeft verzekerd en verzoekt verder aan het Genootschap 
eene subsidie, daar het bedrag voor de uitgave nog niet 
geheel bij elkaar is. Na eenige discussie werd door de 
vergadering de wenschelijkheid geuit eene subsidie, zij het 
ook op bescheiden voet, toe te staan, terwijl het vaststellen 
van het bedrag aan het Bestuur werd overgelaten. 

Hierna openbaarde de heer J . Hossing de vergadering in 
korte trekken zijn aangekondigde ideeën, aantoonendc wat 
de bouwkunst voorheen was, wat ze nu is en wat ze na 
vele wisselingen en veranderingen in het menschdom nog 
worden kan. Spreker trad in eene vergelijking van de groote 
bouwmeesters der middeleeuwen en de arehitekten van onzen 
tijd, welke beschouwing niet in het voordeel der laatsten 
uitviel. Spreker vindt ten slotte, ondanks al dat nare in 
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den toestand der bouwkunst onzer dagen, toeb in de werken 
van sommige der hedendaagsche architekten eene openbaring, 
die hem zegt, dat nog niet alles is verloren, maar hem 
hopen doet op voor de bouwkunst toekomende betere dagen. 

De Voorzitter dankt spreker voor zijne bijdrage en ver
zocht die voor het orgaan te willen afstaan, waaraan door 
den heer Hessing zal wordeu voldaan. 

Medegedeeld werd nu, dat als gewoon lid is voorgesteld 
de heer J . Veldkamp G. Jzn., door de heeren A. J . Th. 
Kok en D. R. Gerhardt. Te ballotage zal op de eerstvol
gende vergadering plaats hebben. De heer Lauweriks bracht 
hierna nog hel ingezonden stuk ter sprake, verschenen in 
het laatsle nummer van het Genootschapsorgaan; aaugezien 
de betrokken personen niet aanwezig waren, achtte de Voor
zitter het niet weuschelijk op deze vergadering daarover het 
debat te openen. 

Nadat nog was bekend gemaakt, dat de acht ingekomen 
antwoorden op de prijsvraag voor een titelblad „de Architect" 
in het Genootschapslokaal zullen geëxposeerd blijven tot 
Maandag 21 October, werd de vergadering, niets meer aan 
de orde zijnde, gesloten. 

1DE G I L D E N 
door A. J . M . BROUWER ANCHER. 

Volgens de inleiding werden den schrijver voor de samen
stelling van zijn boek twee hoofdvereischten gesteld, namelijk : 

de slot' moest populair behandeld worden, cn het boekje mocht geen al 
te groote afmetingen aannemen. 

Aan dat verlangen heb ik trachten te voldoen, zegt de 
Schrijver, 

doch dat zich daarbij raak eigenaardige moeielijkheden opdeden, zal 
iedereen moeten erkennen, die ecnigszins met den inhoud onzer Keur
boeken, Groot-Memorialen, Notulen van den Oud-ltaad, die der Vroed -
schaps-vergaderingen, cn met de overblijfselen der verschillende Gilde archie
ven enz bekend is. 

Vit mijn betrekking van Ambtenaar aan het Amsterdamschc Gemeente-
Archief vloeide van zelf voort, dat de Amsterdamschc Archieven mij 
voornamelijk de stol' leverden. Die stof bevond ik zeer overvloedig tc zijn 
en werd ik dus tot schiften, kiezen en het gebruik maken van slechts een 
betrekkelijk klein gedeelte gedwongen, en zoo koos ik in dc eerste plaat» 
dc ambachtsgilden tot hoofdonderwerp, niet slechts omdat zij voor den 
tegenwoordigen tijd het meest belang hebben, maar ook omdat hunne 
ordonnantiën dc meeste verscheidenheid aanbieden en in den loop der 
eeuwen dc grootste uitgebreidheid verkregen. 

Niettegenstaande het de bedoeling des schrijvers was om 
populair te zijn, zouden wij als onzen hoofdindruk juist 
het tegenovergestelde willen beweren, zonder dit in de verte 
als een teleurstelling aangemerkt te willen zien. 

In onzen tijd, nu een herleving merkbaar is vau het 
gildewczen in anderen vorm, is men door de vermoedelijke 
analogie der feiten en omstandigheden van toen en heden 
in het algemeen geneigd het oude gildewezen te onderzoe
ken, en uit dit oogpunt komt bovengenoemde uitgave zeer 
te pas, al hadden wij gaarne ook omtrent het gMewezen zelf 
een meer uitgebreide behandeling gezien, in verband met zijn 
geschiedenis, zijn ontstaan, zijne internationale betrekkingen 
en zooveel meer, dat tot deze zoo ingrijpende maatschappe
lijke inste'ling dier dagen behoort. Een dergelijke inleiding 
zoude het bock hooger waarde gegeven hebben. 

Hierbij willen wij nog opmerken, dat door den schrijver 
juist het tijdvak van het gildewezen is behandeld, dat dichter 
bij zijn ouderdom dan bij zijn jeugd staat; terwijl het tijd
perk van jeugd en vollen wasdom onaangeroerd wordt ge
laten. 

De Amstcrdamsche archieven zullen hieraan vermoedelijk 
wel schuld hebben, doch, had dan de titel niet anders 
moeten luiden ? 

De schrijver verdeelt ziju boek in zes hoofdstukken : 
1". de Leerling; 2°. de Gezel; 8°. de Meesterproef; 4°. de 
Gildebroeder; 5°. Gild cn Kerk ; 6°. G i l d - en Stads-
regeering. 

Het zij ons vergund hier en daar een greep te doen, ten 
einde onze lezers een juisten blik te geven iu den dikwijls 
be'angrijken inhoud, zoo uitnemend geschikt tot het maken 
van verge'ijkingen met onze hedendaagsche toestanden. 

Over den werkdag sprekende, lezeu we o. a.: 
Niet in alle gildebrieven vindt men evenwel den werktijd bepaald! 

integendeel komen die bepalingen slechts in betrekkelijk weinige v 0 0r. 
De oudste vond ik bij de Vulders, den 2dcn Augustus 1434 bepaalden, 
dat meester noch knecht des morgens aan den arbeid mocht gaan „voor 
dat die clockc drie geslagen heeft," op boete van twee groot voor den 
knecht en drie voor den meester „tutter ambachts behoef." 

Over het algemeen was het den handwerkersman niet geoorloofd bij 
kunstlicht te werken : „ende bij anders geen licht dan van den dach comt," 
zooals de Schoenmakers in 1475 bepaalden. De reden van dit verbod — 
dat ik ook bij de Wollewevers (1459), de Vlasbewerkcrs (1461) en de 
Droogscheerders (1548) vond uitgedrukt — moet gezocht worden in de 
vrees voor brand. Vooral in de 15de eeuw boden de gepekte en geteerde 
houten huizen met hun rieten daken eene maar al te goede gelegenheid 
voor zulke rampen aan, gelijk ons de catastrophe van den 25sten Mei 
1452 kan leeren, toen de stad voor drie vierde deel in de asch werd 
gelegd. Kerst toen Keizer Karei V den 5cn October 1521 een ordonnantie 
uitvaardigde tegen het bouwen van huizen met houten wanden, begon dat 
gevaar allengs te minderen, doch het zou nog een geruimen tijd aanhouden 
eer alle huizen binnen Amsterdam volgens dc nieuwe keur waren veranderd. 

De Droogscheerschers hadden eene bizonder eigenaardige bepaling van den 
tyd gedurende welken zij mochten arbeiden, namelijk „des avonts zoe 
lange, ende des morgens zoe vrouch beghinnendc dat men ceneu gauc-
baren penuinck optwerek sal mogen bekennen," welke werktijd in 1061 
echter zuiverder werd afgebakend cn aldus ingedeeld : van 's morgens 5 
tot 8 nur, waarop een half rust volgde; vervolgens van 8'/j tot 7 uur 
's avonds met een tusschenpooze van anderhalf uur — zijnde van 12 tot 
l 1 / , — om te middagmalen. 

Ér konden zich evenwel omstandigheden voordoen, die het noodzakelijk 
maakten een nacht over te werken, waarom men eene uitzondering maakte 
ten opzichte van nbrulofts ende roucledcrcn ende oick den cltdercn van 
scippers, stierluden, bootslnyden ende dier g, lycken, die terstond tscvl ends 
reysen willen," mits men alvorens daartoe vergunning bij de Overlieden 
had aangevraagd. 

Sprekende over het loon, lezen we, dat het de Gilde-
overlieden waren, 

die dc daghuur van den werkman vaststelden. Door te letten op dc ipian-
titeit muaktc men onderscheid tusschen de jaargetijden. Des zomers toch, 
bij lange dagen en korte nachten, was de arbeidstijd, zooals wij hierboven 
zagen, langer dan des winters, wanneer het reeds om vier uur tc donker 
wordt om zonder kunstlicht tc werken. Van daar dan ook dat de Mr!-'laars 
in 1498 bepaalden, dat „dc overluyden zullen clc vierendeel jairs dat loen 
ordineren nae gelegentheit vnn der tijt", en kreeg men aldus eene verdceling 
in Voorjnars-, Zomer-, Herfst- en Winterloon. 

Omtrent de qualiteit van het werk werd door de Metselaars in datzelfde 
jaar vastgesteld, dat hun Overlieden ook zullen „ordineren enen ygelick 
die geen volle dachhuer verdienen can hoeveel hij daechs voor zijne daclihaer 
zal hebben." 

Toen de Regecring van Amsterdam in 1593 vijf commissarissen aanstelde 
om „ordre te stellen op de ambachten van dc Timmerluyden, Kistemackers 
ende Metsclacrs» ontvingen dezen natuurlijk hunne instructies, die ten 
cencmale de loonsregcling ten doel hadden. 

Iets verder : 
Meende de meester van een der genoemde ambachten, dat het loon te 

hoog was in vergelijking met dc bekwaamheid van den een ofnnderzijner 
knechts, dan kon hij zich bij de commissarissen vervoegen en van dezen 
een onderzoek naar de gegrondheid zijner meening verlangen. Bevonden 
zij, dat de meester recht luid, dan konden zij dut loon naar hun goeddunken 
verlagen. 

Dat ook loonkwestics bestonden en werkstakingen werden 
gehouden om tot betere betaling te dwingen, vinden we hij 
de Ihapeniers en de Vulders vermeld. 

Reeds in 1562 zien wij hen (dc Vulders) opnieuw op loonsverbetering; 
aandringen cn ihans krachtiger en dreigender dan bij een der vorige 
keeren. En de Heeren van den Gerechte, zoowel als de Drapenicrs, ondanks 
dc herhaalde verklaring dezer laatste, dat zij onmogelijk in den nionW* 
eisch konden bewilligen, zwichtten toen dc Vnlders «hen onwillich iiinic'-
ten te wereken." De gevolgen eencr werkstaking van mannen, die V 
vaak getoond hadden tot de rumocrigsten cn minst voor overreding vatbaren 
te behooren ; die zich zelf in hunne requesten „scamclc gescllcn" noemde» 
cn daardoor tc kennen gaven, dat zij weinig te verliezen en veel te 
winnen hadden, zouden niet tc overzien zyn geweest; cn bovendien z°u 
die werkstaking, wanneer dc Drapenicrs onwrikbaar bleven, ten slotte I" 
vcrlrek der Vulders uit Amsterdam — hetzij dan uit eigen beweging 
door bannisscment — en daarmede dc onherroepelijke ondergang der laken* 
nering tot nasleep hebben gehad. Daarom werd den 17dcn Juli «tot < onser 
vatic van der neringe der draperie, bij advysc van den voorscr. warde? 
voer deser Kt ende bij provisie tot dat anders nac des tyts cmlc ° ^ 
saicken gelegcnthcyt, geordonneert zal werdden, verclacrt ende g"1 r ° ° « 
neert" dat de Drnpeniers boven het loon den lSdcn September lo», 
vastgesteld nog per half laken zouden betalen «ccn stuver ende een 1 lanes > 

«elke verhooging de Vuldersknecht drie groot cn de meester Vulder 
™l oort stuvers" zou genieten. (Byl. F). 

Het ging vooral in de ambachten „der draperve roerende", 
-get de schrijver verder, rumoerig toe, 

de reden daarvan moet worden toegeschreven aan het groot aantal 
vreemdelingen, meest Vlamingen en Brabanders, die hier die handwerken 
kwamen uitoefenen. 

Het gildewezen in de Zuidelijke Nederlanden droeg een geheel ander 
. !?MBt dsn in de Noordelijke. Ginds speelde het, vooral op politiek 
t min, een eerste rol, bier had het in de Regeering niets tc zeggen, ja, 

er' zelfs geheel van afhankelijk. Die vreemdelingen hadden daardoor 
meer geprononceerde begrippen, die maar al te vaak in schuring en botsing 
kwamen met de denkbeelden, die in Holland gehuldigd werden en de 
«volgen waren, in tijden toen de vuist nog als krachtigste en meest 
afdoende argumentatie gold, bloedige vechtpartijen, die niet zelden op 
moord en doodslag uitliepen. 

Zeer lezenswaardig, en ten bewijze hoe dikwijls het patro-
niseeren van een ambacht leidde tot dwangmiddelen, die de 
persoonlijke vrijheid raken, lezen we in de 

Verplichtingen der Gildebroeder» tegenover elkander cn van gilden tegen
over "ildcn. ^Bescherming der Gildcbroeders tegenover onvrijen. Publieke 
veilingen Uitdraagster». 

De onvrijen zijn hierbij de Beunhazen, waartegen allerlei 
bepalingen gemaakt werden. 

Zoo lezen wij : 
„Item, een Timmerman cn sal niet mogen acnncmen een huys ie 

timmeren ende metselen, nuch een metselaer cn sal niet mogen aenucmen 
een huys te metselen ende timmeren." 
Deze bepaling werd in 1615 hernieuwd en teven» op hare overtreding 

een boete van 6 gulden gesteld, welke boete wederom in 1621 tot 25 
gulden verhoogd werd. 

Ondanks die verscherping bleven dc overtredingen niet uit, zoodat weldra 
een nieuwe e.rdonnnntie moest worden afgekondigd. 

In dat St. Josephs gild zag het er ten opzichte der Beunhazerij almede 
trcuri" uit. Men luistere slechts naar den aanhef eener keur van den 
5den December 1675 : 

„Alsoo myne Heeren van dc Geregte der stad Amsterdam door de 
Ovevluvden vnn 't Timmermans en Kistenmakers Gild gcremonstreerd 
is, dat door de menigvuldige Bcunhasen, die sig onder 't voorschreven 
gild bevinden, 't sclve Gild, soo in haar inkomen als andersints groote-
lvcks wort benndcclt en verkort; 't welk soo niet en behoort; en haar 
Èd. Achtb. tot mainticn van 't voorschreven Gild, daarinne soo veel 
docnlyk is willende voorsien," 
zoo bepaalden zij, dat geen meester een Beunhaas zou mogen bevrijden 

op boete van 12 gulden, alsmede, dat niemand, die geen meester is, eenig 
werk zal mogen maken, zonder bij een meester te werken, eveneens op 
12 galden boete ten profijte van de Bos. Werd iemand van zulk een daad 
aangeklaagd en ontkende hij zich er aan te hebben schuldig gemaakt, dan 
moest hij zijn onschuld door een eed staven. 

Deze keur slechts sprekende van Timmerlieden en Kastenmakers, werd 
den 14dcn Februari 1688 ook van kracht veiklaard voor alle andere 
ambachten, die onder het St. Josephs gild resortcerden. 

Weldra was het opnieuw noodig „nadere orders tegen het bevryden der 
Bcunhasen" uit te vaardigen. Den 26sten Januari 1693 ordonneerde dc 
Regeering: 

„dat by zoo verre eenig meester Gildebroeder, uyt krnrhtc van het 
voorenstuandc Articul (zijnde dut van den 5den December 1675) mochte 
werden bekeurt, en geconvinceert is, dat hij een beunhaas of onvrije 
meester bcvryd, of onder hem heeft laten werken, zal dezelve gehouden 
zijn zoodanige onvrye uyt zijn werek tc zetten, en niet meer onder hem 
te laaten sorteeren, veel min met, of door dezelve, het werek te laaien 
opmaken, of dat de Deeken cn Overluyden van 't voorz. Josephs Gilde 
vermogen zullen zoodanig werk tc verbieden, cn dat den Gildebroeder, 
in die fnutc bevonden zynde, daarover bekeurt werdendc, al» vooren 
gehouden zal zijn onder Eede te verklaarcn dat al zulkcn of andere 
vreemde Beunhaas in 't werk niet meer participeert, of zal partieipecren, 
nog arbeyd'-n." 
l)e reden waarom men dus schcrpelijk tegen de Beunhazen tc velde trok, 

Wij kt, dunkt mij, duidelijk uit het boven verhaalde. De werkkrachten, die 
builen dc Gilden stonden, dreigden grooter te worden dnn die der Gilde-
broid rs en waren bovendien goedkooper tc krijgen. Dc Beunhazen konden 
uit den aard der zaak veel billijker werk leveren don de Gildebrocders, 
die de lasten vnn het gild hadden te dragen en bovendien nog „om hare 
aeeringe tc doen, zwanre huuren moc(s)ten vcrwoonen," terwijl dc eersten 
«eli voor enkele stuivers in de weck een kelder of zolderkamertje huurden 
en verdei- geene onkosten hadden. 

Mot de geciteerde regels meenen wij te mogen volstaan, 
Pjnjle lezing van dit boek te zeerste te kunnen aanbevelen. 

C E S C H I E D E N I S D E R J A P A N S C H E K U N S T 
door C . W . NIJHOFF. 

(Vervolg van bh. 17L 1. 
« n slotte nog eenige fabeldieren, gesproten uit de Oos

tersche fantasie en door Japan in grondvorm overgenomen 
T l u zijn grooteren nabuur, het aloude China. 

Vooreerst de draak (ri-yd). Welke de z'nnebeeldige beteekenis 
is, die aan dit dier moet worden gehecht, schijnt men niet te 
weten. Hij stelt noch de duivel, noch het kwade voor. maar 
heeft, naar men wil, veel invloed op de gewichtige geschied
kundige gebeurtenissen en op de toekomst van vorsten en 
helden. Eén van de beschrijvingen van den draak luidt als 
volgt: Hij is een wezen van hooger orde, heeft het gewei 
van het hert, den kop van het paard, de oogen van den 
duivel, den hals der slang, het lijf van den regenworm, de 
schubben van den visch, de klauwen van den tijger, de nagels 
van den valk en de ooren van het rund. In de lente be
woont hij den hemel, in den herfst het water, in den zomer 
de wolken en in den winter slaapt hij in de aarde. Hij leeft 
alleen en nooit in kudden ; maar hij is zinnelijk van natuur 
en zoekt omgang met allerlei dieren. Uit de paring van draak 
en koe ontstaat de straks te noemen ki r in ; met het zwijn 
verwekt hij een soort olifant, met de merrie een paard van 
het edelste ras, Riu-me geheeten. Er zijn blauwe, groene, gele, 
roode, witte en zwarte draken. Men dicht dezen dieren allerlei 
merkwaardige eigenschappen toe. Als de witte draak ademt, 
dan dringt de lucht uit zijne longen in de aarde en verandert 
in goud. Zoo neemt het speeksel van den blauwen draak 
den vorm van kristallen kogels aan. Zoo zijn er draken, die 
zeer ver kunnen zien, andere, die onmetelijke schatten 
bezitten. Sommige vervolgen de menschen om hen te dooden, 
weer auderen doen regenen en zoo voort. 

Dat de draak als versieringsmotief bijna overal wordt 
toegepast, laat zich afleiden uit de mededeeling, dat het 
drakenwijfje telkenmale negen jongen ter wereld brengt, die 
alle mogelijke en onmogelijke eigenschappen bezitten. De 
eerstgeborene bemint de harmonie der tonen, reden waarom 
de beugels der tempelklokken den vorm van een draak verkrij
gen. Eeu ander bemint den drank en komt dus voor op bekers 
en drinkschalen. Een derde klimt, evenals een kal, gaarne op 
uitstekken en hoeken van huizen en gevels, waarom deze uit
stekkeu bij pagoden en tempels met het beeld van den draak 
zijn versierd. Zoo is één der jongen moorddadig, dus vindt 
men zijn beeld op zwaarden ; een ander is geleerd en belezen 
en versiert alzoo boekbanden enz. Wat er verder van aan 
moge zijn, zeker is het, dat de draak het geweldigste van 
alle schepselen is en daarom noemde men het aangezicht 
van den verheven Mikado Riu-Gau of Talsu kako, dat is 
het drakengezicht. (*) 

Opmerking verdient nog, dat de draak geen vleugels heeft, 
zooals in het Westen, en dat elke klauw bij de Japansche 
gewoonlijk van drie nagels is voorzien (een enkele maal van 
vier), terwijl de Chineesche drakenklauw er vijf heeft. 

De kirin neemt onder de fabeldieren de tweede plaats in. 
Hij heeft den kop en den hals van den draak, het lichaam 
en de pooten van het hert en een leeuwenstaart. De kirin 
geldt voor een geluksbode. Hij is zacht van aard en loopt 
licht als eene hinde over de aarde, zonder een insect of blad 
letsel toe te brengen. Het volksgeloof wil, dat de geboorte 
van een kirin samenvalt met die van een séidjine (een 
ziener), en dat een ster aan het uitspansel deze gebeurtenis 
aankondigt. Op afbeeldingen schittert die ster dan ook 
boven den kop van het dier. Om de lichtheid van loop van 
den kirin aan te duiden, plaatst de Japanner hem wel op 
wolken, waarmede hij dus zeggen wil, dat de pooten van het 
dier de aarde niet raken. 

Een derde zeer geliefd fabeldier is de staartschildpad, 
(kantï) een gewone schildpad met een langen ruigen staart. 
Bijzondere gaven worden aan dat dier niet toegekend, alleen 
meent men, dat het vele eeuwen kan leven. Waartoe de 
staart dient, weet men niet recht. Misschien duidt de buiten-

(*) Op voorwerpen, tot het keizerlijk huis bchoorende, zal dc draak zelden 
ontbreken. Een voorbeeld hiervan geeft o.o. een keizerlijk huisaltaartje uit 
's Rijks-Ethnografisch museum te Leiden, door Sicbold mede naar Europa 
gebracht. Dit betrekkelijk kleine meubel is tevens een schoon proefje van 
Japansch lakwerk, waarvan genoemd museum verscheidene voorbeelden bevat 
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gewone ontwikkeling van dit anders kleine lichaamsdeel den 
buitensporig hoogen ouderdom aan. 

Eindelijk als de sierlijkste dezer afdeeling zij de vogel 
ho-lto genoemd. Het is een beest in schitterend livrei, met 
een prachtigen staart en lange lladderende veeren. Men dacht 
zich dezen vogel vroeger als bewoner der hoogste luchtlagen 
eu meende, dat hij slechts op aarde nederdaalde om tegen
woordig te zijn bij de geboorte van een groot krijger, een 
beroemd filosoof of' uitstekend wetgever, in één woord van 
iemand, die geroepen was invloed uit te oefenen op het lot 
zijner medemenschen. 

Na deze, wel eenigszins dorre, opsomming van onderwerpen, 
bij voorliefde door de Japansche kunstenaars behandeld, nog 
een enkel woord over de wijze waarop zij gewoon zijn hunne 
voorstellingen te rangschikken. Want al moge het waar zijn, 
dat ieder kunstenaar dit doet volgens zijn persoonlijk gevoel, 
even waar is het, dat al die persoonlijke uitingen toch in 
sommige groote trekken overeenstemmen, en dat de opvat
ting der versiering in haar geheel merkbaar verschilt van 
onze begrippen in deze. Daar komt nog bij, dat in Japan 
ambachten worden beoefend, bij ons in Noord-Europa niet 
of ter uauwcrnood bekend, zooals de lak- en emailbewerking, 
en zich iu het Oosten dus vormen zullen hebben ontwik
keld, die zich bijzonder voor deze industrie eigenen. 

Zoo in de eerste plaats het meetkundig ornament, dat 
zich bij uitstek leent voor email-cloisonné. Niet alleen ran
den, maar geheele vlakken worden met het meest afwisse
lende lijnenspel bedekt. Elkaar doorsnijdende cirkels, golf
lijnen en meanders in alle mogelijke standen, netwerken 
van alle denkbare figuren, vormen regelmatig of grillig of 
slechts voor een deel bedekte vlakken, welker vakjes met 
verschillend gekleurd email of met lak gevuld als teeke
ning en als kleurencr.mpositie de aandacht trekken. 

Reeds bij dit geometrisch ornament springt een eigenschap 
in het oog, die bij de toepassing van florale motieven opval
lend wordt, namelijk de afwezigheid van symetrie. De syme-
trie, door de "Westerlingen gehuldigd als een afgod, is door 
de Japanners niet alleen gezocht, maar blijkbaar vermeden. 
Toch kent de Japanner haar wel, getuige de aanleg zijner 
tempels en sommige schilderwerken der Boeddhistische school, 
maar dat eene versiering uit twee gelijke helften zou moeten 
bestaan, is hem niet duidelijk. 

Naast den afkeer voor symetrie staat eene groote liefde 
voor de natuur. De Japanner houdt er van al het geschapene 
tot in de kleinste onderdeelen te bestudeeren, daarna het 
meest kenmerkende van een onderwerp op te sporen en bij het 
weergeven van het geziene, dit kenmerkende te laten uitko
men. Diepe symbolische beteekenis moet men achter de 
Japansche voorstellingen niet zoeken; meer dan aan de 
beteekenis ervan uitdrukking geven, doet een versieringsmo
tief niet. Zijne waarde ontleent een kunstwerk voor het groot
ste deel aan de onovertroffen technische vaardigheid, waar
mede het gemaakt is, aan de juistheid waarmede het het 
geziene weergeeft en aan den zin voor klem-samenstelling, 
die er uit spreekt. 

Ook onze opvattingen omtrent het innig verband tusschen 
versiering en materiaal, worden door de Japanners niet 
gedeeld. Ongeloofelijk fijne ornamenten worden uit het hard
ste staal gesneden, veel grovere uit hout. Een spinnenweb 
op een stootplaat van een zwaard is geen zeldzaamheid, een 
pannendak, een waterval of een landschap als versiering van 
een mantel niets ongewoons. Lak wordt toegepast op porcelein, 
metaal en hout; porcelein, paarlemoer, goud en zilver op 
lak. Alle materialen worden door elkaar gesmeten en aaneen
gevoegd, om een beoogd doel te bereiken. En toch is er 
aan de Japansche kunstvoorwerpen iets, dat ons onweerstaan
baar boeit, als missen wij daarin deu diepen zin eener 
Egyptische (jf Indische kunst of de koele wetenschappelijke 
opvattingen eener West-Europeesche. 

Wat de perspectivische kennis der Japanners betreft, zij 

nog vermeld, dat vóór het contact met Europa de perspec. 
tief als wetenschappelijk vak onbekend was. In het laatst 
der vorige eeuw hebben enkele schilders haar een 
enkele maal toegepast, maar bepaald vertrouwd is men er 
nooit mede geworden. Voor intérieurs gebruikte men een 
soort scheeve projectie, voor landschap plaatste men de voor. 
werpen eenvoudig boven elkaar, zonder het ver verwrderde 
kleiner te maken dan hetgeen nabij was. Een van de eerste, 
die de eerste perspectievische verschijnselen voor intérieurs 
in toepassing bracht, was Hokusai. Als landschapschilder 
kan in dit opzicht Hiroshighé genoemd worden. (*) 

(*) Bovenstaande opstellen hebben ten doel eene inleiding te geven lot 
eene bijdrage met eene kunstbeschouwing over de geschiedenis der Japanaclu 
kunst, welke dc schrijver, zoodra de gelegenheid er zich toe voordoet, in het 
Genootschap A . et A . hoopt te houden, hiermede voldoende aan eencuilnoo-
diging van het Bestuur, om zich op dc lijst der lezers te laten inschrijven. 

B E R I C H T E N . 

— Evenals dé k-irk te Winterswijk is ook die te Aalten 
door den Heer Victor de Stuers bezichtigd geworden Volgens 
zijne verklaring moet het gebouw alleszins waardig zijn 
in zijn oorspronkelijken stijl te worden gerestaureerd. De 
toren en een gedeelte der kerk dagteekenen van omstreeks 
1250 ; de kerk is later, tusschen 1300 en 1500, tweemaal 
vergroot. Ook de beelden onder de gewelven, waarvan 
gips-afgietsels voor het Rijks-Museum zullen genomen worden, 
trokken, wegens de uiterste fijnheid van bewerking, zeer 
zijne aandacht. 

De muurschilderingen — voorstellende: „Het Laatste 
Oordeel" en „Christophorus het kind Jezus over een stroom 
dragende" — waren z. i . zeer merkwaardig, en moesten 
behouden blijven. 

Wij vernamen, dat de kerkvoogden, na deze uitspraak, 
alles in het werk zullen stellen om hieraan te kunnen 
voldoen. 

— Men schrijft uit Den Haag aan /.de Telegraaf." 
Ter algemeene vergadering van „Pulchri Studio" op 7 

Oct. 1.1. had de jaarlijksche bestuursverkiezing plaats. Volgens 
het reglement moesten aftreden éen der beide commissarissen 
voor kunstbeschouwingen, die voor gezellige bijeenkomsten 
en die voor de teekenzaal, terwijl de penningmeester, de 
heer W . Oppenoorth, die gedurende drie jaren zich door 
zijn uitstekend financieel beheer zoo verdienstelijk had ge
maakt, zich niet opnieuw verkiesbaar wenschte te stellen. 

Het bestuur is nu voor het jaar 1895—1890 samengesteld 
als volgt: de heeren II. AA7. Mesdag, voorzitter ; Taso Mesdag, 
penningmeester; Willy Martens, secretaris; en de heeren 
J . C. K . Klinkenberg en Louis Apol, commissarissen voor 
kunstbeschouwingen ; F. du Chattel voor gezellige bijeen
komsten en F. C. Arntzenius voor de teekenzaal. 

— Te Zutphen zal de oude hal, een gedeelte van bet 
voormalig Gerechtsgebouw, gerestaureerd worden en ingericht 
tot boterbal. Deze hal bezit eenige architectonische waarde 
en ook daarom wenscht de Raad haar zooveel mogelijk in 
de oude vormen te behouden. 

— Te Johannesburg zal in het volgend jaar eeu Inti 
tionale industricele tentoonstelling van de Zuid-Afrikaan 
Republiek worden gehouden. 

Eere-voorzitter dezer tentoonstelling is president Km 
eereleden van het best uur zijn o. a. generaal Joubert, gem 
Smit en dr. AAr. J . Leyds. De tentoonstelling zal den 
Mei 1S90 door president Kruger geopend worden. Beb 
de gewone amusementen zullen mijn- en laudbouwkuu 
congressen nau de tentoonstelling verbonden worden. 
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R E D A C T I E V A N ARCIIITECTCIIA ET A M I C I T I A : 
W K R O J i n O U T C Z N . , M . DN J O N G H , J O S . T H . J . CUIJPERS, 

II. E L L E N S cn W. V A N B O V E N . 
Bijdragen voor het blad te adressceren aan den Heer M . DE J O N G H , 

Xassaukade 15 tc Amsterdam cn nllcs, wat do Administratie van 
het Genootschap betreft, aan den lsten Secretaris, American Ho tel 
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. De jaarlijksche contributie 
voor het lidmnatschap bedraagt: 

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

MEDEDEELINGEN V A N HET GENOOTSCHAP. 

1°. De 1025e gewone vergadering zal gehoudeu worden 
op Woensdag 23 October 1*95, des avonds te 8 uur in 
liet Genootschapslokaal, American-Hotel, Leidscheplein. 

A g e n d a : 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
I. Ballotage van den heer J . Veldkamp G. Jzn., voorge

steld door de heeren A. J . Th. Kok en D. R. Gerhardt. 
c. Kunstbeschouwing van den heer Paul J . de Jongh ; 

eene collectie photografieën naar bouwwerken in Engelsch-
Indië. 

2°. Als buitenlid is toegetreden de heer J . J . van der 
Valk te Rotterdam. 

3°. In het Genootschapslokaal zijn geëxposeerd de ant
woorden ingekomen op de prijsvraag: „Titelblad voor het 
plaatwerk de Architect" en de antwoorden ingekomen op de 
door de vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap" uitge
schreven prijsvragen voor een uijstent" en voor neen hoofd 
voor liet convocatiebiljet der vereeniging." 

Namen» het Bettuur, 
Be Ixte Secretari», 

P A U L J . DE J O N G H . 

E E N R É S U M É . 

Het nieuwe Stedelijk Museum te Amsterdam wordt nog 
'teeds druk besproken en critici van allerlei slag openbaren 
(>»n ideeën omtrent het al of niet slagen van het bouwwerk 
"i kwestie. 

In een der jongste Nos. van de N. R. Cl. geeft iemand 
"' e rich een leek noemt, uiting aan de gevoelens die het 
'nuseum bij hem opwekte. Het heeft echter den schijn dat 
"eze leek als zoodanig op een vrij hoog standpunt staat, 

waarom het onzen lezers wellicht belang zal inboezemen 
met dit epistel kennis te maken. 

Het is nog niet zoolang geleden, 't was bij de opening van het groote, het 
Rijksmuseum, dat dc architect Weinman een brochure schreef over dc 
geschiedenis van dien bouw, en na eenige kunsthistorische beschouwingen 
uok den stijl van het gebouw aan een oordeel onderwierp, welk oordeel 
ongunstig luidde. l)e schrijver kwam tol dc conclusie dat het gebonw wel is 
waai karakter heeft, nl is dat karakter het juiste niet . . . . 

Daar ik als leek in de architectuur gaarne van die schoone kunst wnt 
meer wilde weten, cn de heer Wcissman nu zelf een museum heeft gemankt, 
spoedde ik mij haastig naar den nieuwen museumbouw, om nu dan wèl van 
het juiste karakter van een dergelijk gebouw op de hoogte te komen. En 
mij dunkt dat ik niet tc veel eischtc dit te verwachten, na bovengenoemde 
pertinente verklaring van den heer Weismnnn ten opzichte van het museum 
van Cuypers. 

Onde'rweu' dacht ik na, over het gemak van zulk een positieve architec-
tuurwetenschap voor andere architecten als deze ook eens een museum moeten 
maken, want dan zijn ze dadelijk met het karakter klnar, en dat is dan 
loch maar het moeilijkste van het gcvnl, nl het andere komt wel, dat volgt 
als 't ware vanzelf, als je hit karakter maar lc pakken hebt. 

liet verkrijgen van die karakterkennis is dooi- den heer Wcissman ge 
makkelijk gemaakt, daar ook voor zijn eigen museum hij een brochure heeft 
geschreven, die behalve gegevens om tc komen tot een goede constructie 
verlichting, grootte der zalen enz., leert hoe men tot die juiste karakter-
wetenschap komt, want al dadelijk lrekken desbetreffende eenige duidelijk 
gestelde verklaringen de aandacht, als: „het uiterlijk vnn het gebouw heb 
ik geheel ondergeschikt gehouden aan dc bestemming, een bepaalde historische 
stijl is niet gevolgd, voor de lambrizeeringcn en deuromlijslingen was zwart 
dc aangewezen kleur, van het ornccren der gewelven om dc bovenlichten in 
de znlen is afgezien, daar een dergelijke ornnm.ntntic toch altijd storend 
werkt; in de ornamentiek is naar wat anders dan het gebruikelijke gestreefd 
door in dc vadcrlandschc flora cn fauna mod-Hen lc zoeken ; voor de compo
sitie der pancelen zijn het loof van de hoornen onzer bosschen. de bloemen 
van veld cn duin gebezigd-, klimop cn wilde wingerd leenden zich uitstekend 
tot de versiering van de consoles, terwijl vooral vogels, maar ook enkele 
viervoetige dieren geschikt bleken, om bij dc vulling van sluilstcencn of 
medaillons dienst te doen, en zoo meer. 

Bezien wc hel museum, dan komen we langzamerhand tot dc overtuiging 
dat de heer Wcissman werkelijk het goede knnkter getroffen heeft. Oyer dc 
verlichting der zalen zal hier niet worden gesproken, daar deze, na die be-
studeoring van al die huitcnlandschc musea moeielijk anders dan goed knn 
zijn; we houden ons alleen met dc architectuur bezig 

Het gebouw vormt eenVcchthoek met aan voor-cn achtergevel twee midden
partijen en aan de vier hoeken paviljoens Dc middenbouw heeft eeu midden
gedeelte dat voorspringt, bekroond door een topgevel, waarachter een torentje. 

Ik had met mijn domme verstand hier toch enk.lc bedenkingen.... 
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/in) scheen mij bijv. die groote topgevel volmaakt on noodig toe,en meende 
ik (lui hij roei het torentje nor slecht harmonieerde, muur bovendien zeer 
sterk herinnert aan oad-Hoilandache voorbeelden, muur dan slecht toegepast, 
helpeen ik bij den éérsten oogopslag eigenlijk vnn het geheele gebouw vond, 
daar allerlei dingen uun onze oud-vaderlandsche areht'ectnur doen denken, 
vourul de horizontale band verdeeling. Edoch de brochure zegt dut geen hisio-
riaohe stijl is gebezigd , tronweni bij nader inzien Injkt dut ook wel, zoo 
bijv. ann de open gaanderij (loirtjÏJI) boven den ingang, welke met haar atcenen 
koepels boven een rechten steenen bulk, die de groote openingen afsluit, 
werkelijk in geen historischen stijl is te vinden. Maar wat voornamelijk in 
liet oog vuil is liet enorm groot anntnl blinde vensters — Blinde muren zijn 
aan een modern museum nu eenmaal een noodzakelijk kwaad en dan schiet 
er blij keu» bet voorbeeld niet nnders over dun blinde vensters te maken. 

Hiertegen hud ik in mijn dommigheid alweer bedenkingen, want, daar ik bier 
en duur toch wel eens wat van architecten bad opgevangen, over wat er in 
architect uttr wel en niet geoorloofd is, zoo herinner ik mij best dal blinde 
vensters iets is dat heeletnanl niet te pas komt; en blinde vens'crs zijn het, 
want er is alles aan wat ann de werkelijke vensters voorkomt : omlijstingen, 
afdekkingflijtt, ja zelfs de houten stijlen zijn iu steen gekopieerd ; en dun 
vond ik het verbazend duur om al deze blinde vensters met witten steen le 
omlijsten, dezelfde borstwering met sculptuur, kort en goed de geheele ornatie 
aau te brengen, en dat liefst over de geheele bovenverdieping, rondom. 

Ik keek weer iu de brochure, die bet antwoord daarop niet schuldig bleef, 
want de moeielijkheid van blinde muren wordt erkend. 

•-Dour het aanbrengen vnn nissen en van terugspringende muurvlakken in 
den geest van die in de middeleeuwen gebruikelijk waren (dus toch histo
risch P) is gepoogd deze moeielijkheid op te lossen? en de voor een gebouw 
als dit zeer beperkte toegestane som moes) natuurlijk in het oog worden 
gehouden/' Kerlijk gezegd begreep ik dit laatste nog niet best. 

Ik krek naar dc volgens miju oordeel ontzettend leelijk gevormde vensters 
der zijkabinetten op tie eerste étage, maar de brochure zegt dat hier van de 
nood een deugd (P) most worden gemaakt, en dat aan deze vensters ile grond
toon der compositie is ontleend. Nu kwam het in ij wel verbazend vreemd 
voor dat je aan iets leclijks den grondtoon eener compositie ontleent, maar 
ik begreep dat bier «des 1'udels Kern', wat betreft bet juiste karakter, kon 
verscholen zitten. 

Nog was ik echter niet gehéél overtuigd, want allerlei dingen zag ik nog 
die. volgens mijn bescheiden meening. slecht aangebracht cn ongevoelig ont
worpen waren; zoo bijv. een werkelijke overgieting met allerlei kriebelig 
beeldhouwwerk van plintjea en bloemetjes, katten en muizen, vogeltjes op 
takjes en weet ik niet al ; maar dat zijn immers de bewuste motieven uit 
de vaderlaudsche flora en fauna ; — zinlooze topgeveltjes met NB. gebrand 
glas waarachter niets is, maar hiervan zegt de brochure dat deze uit een 
aeathetisch (1) oogpunt (I 1) gewensoht waren — verder minimissen waai 
natuurlijk tóch nooil beelden in komen, misschien maar gelukkig ook, en 
waarboven platte kaasjes; maar de verzekering wordt gegeven dat als de 
middelen het maar toelaten op de presenteerblaadjes beelden zullen komen, 
en de kaasjes tui koppen (waarschijnlijk kopjes) van moderne artisten zullen 
worden gehakt. 

Ik.zuchtte, want het bleek mij al meer cn meer boe volkomen begriploos 
een bek toch is van hoogere architectuur. 

In dit smartelijk idee werd ik versterkt bij het binnengaan. 
Door drie, (waarom drie. daar er nu, bij de eenigszins koelere temperatuur, 

al twee dicht zijn ':) geweldig groote deuren, die ik niet erg mooi vond, 
komt men in een voorreStibule, dan een trap op, weer in een vestibule, 
en dan in de trapruimte. Naar de beeldenzaal komt men rechts en links 
van de trap. doch niet dun zoekende, want wijlen de Egyptische duisternis 
seheen mij bij de duisternis die daar ter plaatse heerscht de dagerand to?. 
Dit zal echter om dezelfde reden zijn gedaan als boven bij do schilderij enzalen 
om nl. het witte licht der tentoonstellingszaal, zoonls de brochure zegt, des 
te beter te doen uitkomen. 

Men komt de beeldenzaal binnen tegenover de lichtzijde, zoodat men bij 
het binnentreden alle beelden op den rug ziet. Dit seheen mijner leeke-
wijsheid niet gewenscht, en over deze ongetwijfeld toch zeer doeltreffende 
inrichting gaf de brochure me ht-laus geen nadere toelichting. 

Dc architectuur der vestibules mei trapzaal is gele baksteen mei rooden 
zandsteen, en hier is de roode zandsteen de grondtoon, iu werkehjken zin, 
van de compositie geworden, Want overal is mode zandsteen gebruikt; in 
plaats van houten kozijnen met ufaluitingsbalken zandstenen kozijnen; in 
plnats van de ijzeren balken voor de o verwei ving zandsteenen balken enz. 

Ik wilde dil niet gelooven, daar mijn gezond, 'k wil senten mijn dom 
verstand, mij zeide dal dit laatste eenvoudig ccn onmogelijkheid is, zood.it 
ik nog altijd geloof dal deze balken van ijzer zijn, en in roode zandkleur 
geschilderd ; — en ik geloof dat des ie meer, want de chocoladekleurige 
lambriseering bekijkende bemerkte ik dat de deklijst van hout was, dus vnn 
een ander materiaal dsn hel onderste gedeelte, maar Jaar ik niet bij dc 
zuid'ring kon om het te onderzoeken, bleef ik te dien opzichte onwetend. 

De monumentale trap opgaande met de «nach meiner unmnssgeblichen 
Meinung" pietepeuterige ornamentjes aan de leuning, ook voorkomend nnn 
kapiteelen van pilnsers en dergelijk", valt het sterk gele licht op, dat 
natuurlijk van het plafond komt. eu dc bovenruïmte wnrm bestraalt. In deze 
boven ruim te vond ik de tegeltableau* goed. maar had aanmerkingen op de 
harmonie tusschen de architectuur der wanden en het absoluut nuchtere 
plafond toet alweer zandsteenen banden in het gewelf (I) — Waarom nu 
geen orneering aangebracht in dat gewelf, wani de trapzaal dient toch niit 
ida expositiezaal, hetgeen, wools do brochure zegt, blijkt uit het gele plafond" 
licht. De schilderij enialen zelf zijn.ik verwachtte dut oak zonderde toelichting, 
zeer eenvoudig, maar zoo „urm" als deze verwachtte ik ze niet. Als leek 
meende ik alweer -lat er een onderscheid is tusschen armoedig, en een goed 
begrepen d. i. gedistingeerden eenvoud, en verklaarde den zin iu de brochure 
die legt dat tic bekwaamste !̂) decoratieschilder door zijn werk dc tentoon* 
gestelde schilderijen slechts schade doet, eenvoudig voor ccn pertinenten 

leugen! — Ik dacht dat nis het werk van den decoratieschilder dat werkelijk f lste breedte, cn gesteld dnn dat de voorgevel gelegen ware op het Oosten, 
doet, dat dnn die schilder niet bekwaam is, is 't waar of niet P — j I £ r t^ „ 0 f Westen, dus op een der drie hemelstreken waaruit de zon een gebouw-

Al zuchtende over de onbevattelijkheid van lecicen, dwalende in letterlijken I I 1 Liiuen kan, en de bouwmeester had dan zijn honderd Meter langen gevel 
zin door al die nuchtere zalen, enkele met leelnkroode, jrewcldiir » r t W - I I *!Hl. ««rdeelen. zóó, dat on een afstand gezien, de gevel een bepaalde groe-

Al zuchtende over de onbevattelijkheid van lecicen, dwalende iu letterlijken 
zin door al die nuchtere zalen, enkele met lcclgkroode, geweldig gruute 
fauteuils, kwam ik in verdrietige stemming builen, en liep langs het groote 
Museum. Neen, dacht ik na een uauwkeurige beschouwing bij mijzelf, dje 

Weiaaman heeft toch gelijk; dat is allemaal niks, enfin 't is niet het karakter 
maar nu weet ik hei. Ik ongelukkige, die tot nu toe altijd dut magistrale 
gebouw hud bewonderd, moest alweer van een mijner overtuigingen afstand 
doen. Maar bij dal ongeluk komt een geluk, namelijk het voor een Amster
dammer irotsch gevoel, van te welen dal zijn vaderstad nu eindelijk eens 
een wtrk van architectuur heeft van zoo superieure tjualitcit als het nieuws 
gemeente—museum • 

Deze leekenopmerkingen bevatte» zeker veel wat de nan-
dacht verdient en de schrijver moet zeker een andere reden 
dan bescheidenheid gehad hebben om zijn anonimiteit te 
bewaren. 

In De Kroniek komt een architect aan liet woord ; de 
heer v. r . PEK gebruikt dit blad als zijn orgaan om eeu 
serie grieven tegen het museum en zijn ontwerper bekend 
te maken, als volgt : 

Het is mijn doel niet hier iets te zeggen over het Museum als zoodanig 
en ik wil daarom de kwestie van de verlichting der zalen onbesproken laten, 
te meer. daar ik niet alle zalen gezien heb, want de vertrekken gelijkstraats 
en de eereznal zijn nog niet voor het publiek geopend. Maar ik wensch in 
weinige zinnen te bespreken het Museum als bouwwerk, dus alleen opgevat 
als stuk architectuur, terzijde stellende dat dit gebouw juist als Museum 
dienst inoet doen ; ik meen dit vrij-uit te kunnen doen omdat ik mag ver
onderstellen dat dc lieer Weissman zich iu de door mij niet-gezicne zalen 
niet anders geuit heeft, dan in dc voor-hct-publiek-tocgankclijke. 

Ken volledige kritiek zou te uitvoerig worden vooreen weekblad, en ik 
wil daarom slechts enkele grepen doen uit deu voorraad vnn aanmerkingen, 
die o]» dit werk ziju te maken, ten einde aautetoonen in hoeverre het uit uwe 
Museum inferieur is aan een kunstwerk. 

Dat de lieer W. geen kunstwerk maken zou. dat er van hem geen nun.ie 
interieurs cn geen goed gecontoureerde gevelaanzichten te verwachten waren, 
kon ieder weten, die bij machte is het artistiek gehalte U beoordeelen van 
zijn voorlaatste Werken, b.v. van de gebouwen en wachtzalen der Oos'er-cn 
West erbe1/raafplaats. 

Het was voor wie het werk des Heeren W. kent, geen teleurstelling te 
zien, hue het Gemeente-Museum een nieuwe uiting weid van zijn onmacht 
Ik wist dat cr zulk werk komen zou, nis er gekomen is; en het zou mij 
bizouder verwonderd hebben indien dc uitslag anders geweest ware , trouwens 
reeds Inng vóór de schutting verdwenen was, kon men constateeren dat Am
sterdam een stuk mislukte architectuur zou rijker worden. Want moge erin 
de laatste jaren ook eeu beweging ten goede wuartencmen ziju in de bouw-
kuust. tul de mannen die baar uit haren val zullen opbellen, reken ik Weiss
man niet. Daarom moet maar dadelijk na de voltooiing van zijn werk gezegd 
worden dat bet niets le maken beeft met de Nederlandsche architectuur van 
deze dagen, daar de maker gerekend moet worden onder di- talrijke klasse 
van bouwenden, die geen artiest zijn. 

* 
De Heer Weissman is op de hoogte van het bouwvak, dat wil zeggen; 

hij weet hot* men metselt, hoe men timmert, stuendoort, schildert enz., hij 
weet hoe men een gewelf mankt en hoe men een kap samenstelt, hoe een 
trap, een deur. een raam enz. enz. in elkaar zitten en is in slaat de distri
butie te maken vnn een gebouw, dut nan zekere voorwaarden moet voldoen, 
ik bedoel: hij weet portalen nnn trappen, trappen nan gnugen, gangen aan 
kamers en zalen te verbinden, zóó, dut hel geheel dienstig wordi voor eeu 
bepaald doel, ik geloof verder dut hij kennis heeft van kalk. van tras en van 
cement, baksteen, bergsteen, lood, hout, ijzer enz. euz. en neem gaarne aan 
dat hij in staat is een kelder te maken die droos* is. en daken die niet lij
ken, ook twijfel ik niet of hij mankt goede bestekken cn kloppende begroo
tingen cn is ervaren in oudheid- cn wapenkunde, kortom de heer W. bezit 
BOOWat alle eigenschappon die een bouwend mnn hebben moe', en aclft 
enkele meer. 

Maar dit alles bewijst nog niet dat de heer W. artiest zou zijn. Want 
bij dc vermelding van alle goede kwaliteiten die hij bezit, dient gevoegd te 
worden dat zijn gevoel weinig outwikkeld is, zóó weinig, dat zijn werken 
nooil kunnen zijn kunstwerken. 

Om die weinige ontwikkeling van gevoel nader te omschrijven, wil ik 
slechts eenige brokstukken uit zijn werk hespreken, en achtereenvolg, ns as 
bewijzen aanvoeren voor: gemis aan composiliegevoel, gemis aan gevoel voor 
contours, voor lijnen, voor kleuren, voor details, voor waarheidszin. 

Van ieder der zes negatieve eigenschappen wensch ik slechts één voorbeeld 
tc geven. 

* * 
Gemis aan compositiegevocl. 
De liter W. ziet, terwijl hij ontwerpt, zijn werk niet op de plaats watf 

het komen sa), noch in het licht waaronder het te zien zou zijn, luigccn 
blijkt uit het ontwerpen van groote voorsprongen in zijn noordelijken gevel» 

Deze bestaat uit een middenpartij en twee vleugels, die ieder in een paviljoen 
eindigen, De middenpartij heeft zes Meter, de paviljoens vier Meter sproke* 
ten opzichte van dc beide vleugels. Dit is fout. 

Gestold het Gemeente-Museum stond nan een plein dat zóó groot ware dw 
liet gebouw (dat 1000 Meier breed is) gezien kou worden op eenafstaü I V*0 
200 Meter, dus ovenitn kun wordeu op een afstand van tweeman! *ÜD 

y verdoelen, zóó, dat op een afstand gezien, de gevel een bepaalde groe-
1!* v ; i " l , c u t e n S c U a ^ u w vertoonde, dan zon het te verdedigen zijn geweest 

'Thii enkele deelen zes mater sprong gegeven had ten opzichte van andere, 
w t o|» t e n afstand van 200 Meter zouden de sprongen niet belet hebben 
I ("ceh'rl te overzien, en de zon, inhei O., Z. of W. staande, zou mooie 

h'ubiwT.ariijtri hebben kunnen werpen op de verdiept liggende bouwdeelcn. 
Hii h" Museum doet zich een ander geval voor De Paulus-Pottcrstraat 

1 iiet veel meer dan 20 Meter breed zijn, tengevolge waarvan sprongen 
1 3 zes en vier Meter oorzaak moeten zijn dat de gevelcontour niet kan 
dertien worden. Want om nu de lijnen vnn het gebouw in zich op te nemen 
°oet de beschouwer de smalle straat een eind inloopen, waaruit volgt, dat, 
gezien uit een goed standpunt ^ b.v. vnn den hoek vau de van Bacrlestrnat 
n den Parkweg, waar ook dc maker heeft gestaan van de photo's voor dc 

brorhure over het Museum— dat, gezien uit een goed standpunt, men slechts 
JKg deelen van het gebouw zien kan, die niet achter een voorsprong verbor
gen "jn. 

Gemis ann gevoel voor contours. 
Dit blijkt voldoende uit de wijze waarop de kappen van den noordelijken 

«vel onderbroken worden door vier zukgoten, de viermaal onderbroken lijn 
hui nooit tegen dn lucht ccn contour van beteekenis geven, 

# 

Gemis nnn gevoel voor lijnen. 
Hij de beschouwing der lijnen znl ik mij slechts bepalen tot de banden 

van bergsteen die in de gevels aangebracht zijn, cn die, daar ze overigens 
doelloos zijn, dour den Heer W. dni in ryti compositie bepanld nis versie— 
rinü noodig geoordeeld werden. 

Indien men in een rooden baksteengevel witte bergsteen banden aanbrengt, 
dan moeten die handen een doel hebben, anders deed men beter ze weg te 
laten. Ik mug veronderstellen dat de lezer weet, hoe een verdeeling in hori
zontale richting een gebouw lager doet schijnen dnn het is, terwijl een ver
deling door verikale banden een gebouw in schijn verhoogt. De bouwmeester 
j s Jus in staat, alleen door banden uittedrukken wat hij bedoelt : eeu ver-
hoogÏDg of een verlaging van het gebouw. 

Nu is bij het Museum, um ons tot den voorgevel te bepalen, de hoogte, 
tusschen plint en kroonlijst gemeten, ongeveer een zevende van de breedte. 
Indien eeu muurvlak zeven maal breeder dnn boog is. mng ik de hoogte 
eeriniï noemen len opzichte vnn de breedte, en nu wil het mij voorkomen 
voldoende te wijzen op een absolute afwezigheid van gevoel, dat dc bouwer 
dit muurvlak door twaalf doorgaande horizontale bauden in dertien even 
hooge deelen verdeelt. Kr is geen enkele reden optegeven waarom het Museum 
(dat 100 M. breed en 8(ï M . diep is) het voorkomen moest krijgen te be
staan uit een opeenstapeling van dertien platte schijven, ieder honderd Meter 
lang, zesendertig Meter breed en één Meter hoog. 

Doch behalve deze twaalf horizontale banden tel ik alleen in den voorgevel 
nog dertig van plint tot kroonlijst doorgaande vcrtikale neggelijsten f) van 
bergsteen. 

De gevolgen van het tezamen nanbrengen van twaalf horizontale en dertig 
vertikalc Irjstcn konden niet uitblijven Het gebouw rammelt. 

Dc Keer W\ heeft toen hij ontwierp, niet den wil gehad door de verdeeling 
van zijn werk iets uit te drukken. Hij toont niet gevoeld tc hebben boe hij 
door banden bepaalde effecten hud kunnen bereiken, cn verdeelde zijn gevels 
in horizoutnle en verlieale richting, omdat hij meende dat veel wit in een 
baksteengevel rijk zou staan. 

* * 
• # 

Gemi« aan gevoel voor kleuren. 
Dit blijkt uit het annbrengen vnn roode-zandslecn-kleur op allerlei bouw-

deelun die niets met dezen steen te maken hebben en er hoofdzakelijk tegen 
badden moeten afsteken. 

Dc kleur van den rooden kunst-zandsteen eenmaal in zijn compositie 
voorkomende, schijnt de heer W. het beter gevonden te hebben, hout en 
ijzer le zandsteenen, dun wel door kleurverschil uit te drukken, dat hier ver
schillend,, materialen gebruikt ziju. 

Zoo heelt hij van de drie dubbele deuren, die toegang geven van dc ves
tibule naar de voorzaal, de houten kozijnstijlen en de houten middenstijlen 
der bovenramen iu roode—aandsteenVleuz geverwd. Dc wanden van de znlen 
^ en 17 hebben het voorkomen als waren zij heclcmanl vnn dit materiaal 
°|>getrokken , maar het unnoozclst is wel dut ook hangende lijstwerken, zooals 
die zijn aangebracht in de koof van liet trapportaal en dat zelfs de tl nzen 
wjjieren binten, die dc trogwulven dragen, geroodiznndstcend ziju. 

Elke andere kleur, ware hier beter op haar plants geweest, elke andere 
usnr aan die vau rooden zandsteen ware ook te verdedigen geweest, het 
pais aan kleurgevoel blijkt uit het feit dat de heer W. dit niet bij intuïtie 
benepen beeft. 

En il« gevolgen van zulk een wijze van werken blijven niet uit. Als men 
* knoeierig gehakte geitenkopjes ziet die in de zwikken der bogen van de 
jftpbtlnslrade zijn aangebracht, wier bewerking op alles gelijkt behalve op 

tan gehouwen steen, vraagt men zich af: is deze balustrade nu van 
(0Qden tandsteen gemankt of is zij van een ander materiaal dat in die roode 
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^geschilderd ï s . 
'"dun hier een artiest gebouwd 

i r a S«» ni t behoeven te stellen. 
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haddc, zou da In schouwer zich zulke 

J*™»« aan gevoel voor details, 
•Herover * 

«en gevel, , 

ft. "'"* * e * rjBma, doch in de assen der zes gclijkstrantsehc ramen zijn 
c 'Srdieping twee beeldnissen en vier blinde vensiers naugebraobt. 

halfrond* beelduis in do muur gespaard, /.onder beeld er in, is een 

al weer een enkel woord. Ik wil bier even bezien den weslclij-
ie aan de van Haerlestraut. Hij bevat op de verdieping geen, en 

Bei 

T) Zfldeli igsche vcnsteromlijsting. 

provere versiering , dc nis alleen versiert niet. Doch gesteld dat in de veertien 
nissen, die het gebouw heeft, ook beelden geplaatst worden, dnn nog blijft de 
versiering pover, omdat een architectuur, waar men later beelden zoo-maar 
uit het atelier tegen aanbrengt, een weinig diepgaande architectuur is. liet 
later aanbrengen der beelden levert echter nog geen voorbeeld van bepaald 
gemis aan gevoel, al moge het wijzen op een gebrekkig gevoel. 

Maar, als de beelden op die rare presenteerbladvormige consoles zullen 
geplaatst zgn, zal het effect niet voldoen, want door den sprong van het 
beeld buiten den gevel in verband mot het geringe overstek der kroonlijst 
zullen dc beelden weer die afdruipende water moeten krijgen, die elk beeld 
ontsieren dat niet voldoende afgedekt is. 

Het vooruitzicht is niet prettig, veertien betraande beelden op halve 
presenteerblaadjes buiten den gevel tc zien staan. 

Kdooh, de beelden zijn cr nog niet en ik wil een voorbeeld geven, van 
een ongcvoeld detail, dut cr wèl is, zelfs meer dan éénmaal. Daarom bepaal 
ik mij lot de blinder vensters, van welke cr aan de \V., O. cn Z. gevel niet 
minder dan drie cn twintig voorkomen. In korte woorden wil dit zeggen : 
drie en twintig maal is door een architect die in dc knoei zat, hetzelfde 
noodmiddel gebruikt, want blinde vensters zijn knoeiiugen. .Men bcgrijpe 
mij goed, ik bedoel niet blind-arcaden, AU een opvolging van bogen te zien 
geven met bepaalden sprong buiten het muurvlak uitgemetscld, nadat bepaalde 
reeksen schaduwen ontstaan, waardoor een artiest een doodseh gevelstuk kan 
bezielen, neen, ik bedoel blinde vensters, die op kozijn- en raanihoiit na, 
volslagen vensters zijn. 

Men make een muur met vensters of zonder vensters, beide kan goed 
zijn, maar . . . in een vlakken muur aanlcbrengen borstweringen, negge
lijsten, vensterbogen enz., en dan de lijnen der houten middelst ijlen bij het 
blinde venster na tc bootsen door bakstcenstrooken — , dat alles heeft niet 
ten doel bliud-nrcadon tc maken, teneinde schaduwpartijen te verkrijgen, 
maar dit beeft eenig en alleen ten doel blind vensters aautcbrengen. 

Die van het Museum bestaan uit een borstwering ran natuursteen, gebeeld
houwd juist als de steenen borstwering onder do vensters , zij zijn bekroond 
met een steenen boog waarvan het hoogveld versierd is inet een cirkel cn 
twee zwikken juist als boven do vensters, tengevolge waarvan de beschouwer, 
die niet weet dat dit oen Museum is, tot de conclusie komen moet, dat om 
een of andere reden hier vensters dichtgemetseld zijn. Kn weet hij, dat het 
gebouw als Museum dienst doet. dan redeneer! hij: de architect die dit welk 
maakte, heeft geprobeerd zijn zalen met bovenlicht te verlichten, doch voor
zichtigheidshalve (je kan nooit welen of die verlichting wel goed uitvalt) 
heeft hij toch maar vensters in do muren gemaakt, opdat als het bovenlicht 
niet bevalt, hij slechts ramen in do openingen le zotten heeft om ander licht 
te verkrijgen. Do beschouwer heelt gelijk. Hij denkt juist. Hij zoekt naar de 
oorzaak waarom zooveel vensters dichtgemetseld zijn , hij kan. leek zijnde, niet 
welen dat de architect met zijn gevels in de knoei zat, en drie -en-twintig 
namaakvensters aanbracht, in de meening zijn gebouw te versieren. 

* # 
Gemis aan waarheidszin. 
Hiervan het volgende voorbeeld. He borstwering der muren in de vesti

bule, hot onderste, het meest belaste deel, dc voeting van zware baksteen-
muren, is gemaakt van cement eu afgedekt met een houten deklijst, doch 
beschilderd alsof hel baksteen ware. 

Zulk een handelwijze behoeft niet verder gecommentarieerd te worden. 
* * 

Ik heb hierboven enkele zaken nader omschreven van vele, waaruit ik de 
afwezigheid van een artistiek gevoelig gemoed bij den lieer Weissman zou 
hebben kunnen oantoonen, en acht zulks voldoende, om nu over te gaan tot 
het mcdedoelcn van de conclusie. 

Haar ik voorop wil stillen, dat in iedere kunst dc waarde van het ge
maakte niet zit in het materiaal waaruil het gemaakt is, maar wel in den 
geest van den maker, welke geest onafscheidelijk van hel werk geworden 
is, daar ik voorop wil stellen, dat alleen zi'ilk een werk van blijvende betee
kenis voor de kunst is, waaraan de edelste gevoelens van een artiest ver
honden zijn, moet mijn gevolgtrekking luiden, dat Amsterdam een werk 
rijker geworden is dat niets met bouwkunst te maken heelt, of wèl. indien 
men mocht aannemen dat nl het gebouwde tol houwkunst behoort, dan is het 
.Museum een van die werken waarin zich gein artiest heeft uitgesproken, 
dat bij gevolg niet kan leven in den geest der hoog-staande mensehen, en 
dat nooit kan zijn een uiting van beteekenis voor het Nederlandsche volk. 

En omdat als kunstwerk het Gemeente—Museum een werk is dat dood 
geboren is. bied ik volgens miju innige overtuiging en met gevoelens van 
bisoudere deelneming aan onze goede stad Amsterdam lij gelegenheid van 
bet terwereld-komen van dit doodgeboren kind, mijn welgemeend rouw
beklag aan. 

De heer WEISSMAN gaf hierop in 't zelfde blad ccn repliek 
oin vele der beschuldigingen afdoende te weerleggen, in 
de volgende regelen : 

Over het al .of niet mogelijke vnn een „gevoelshonwkunst". zooals de heer 
V. d. P. rich die schijnt voor te stellen, wensch ik thans geen opmerkingen 
te maken. Slechts enkele rectification inng ik niet achterwege laten. 

Ho groote Voorsprongen aan den noordergevel zijn door mij volstrekt niet 
gemaakt mot het oog op het hereiken van een esthetisch effect, /ij hebben 
ecu geheel andere oorzaak gehad, en wel de noodzakelijkheid, dat geiorgd 
moest worden de vensters der kabinetten met staand licht zoo ver mogelijk 
vnn de gevels, die later ann dc overzijde der l'aulus Potterstraat gebouwd 
zullen worden, verwijderd te houden, opdat zoo min mogelijk hinderlijk 
rollediolieht zon invallen. Terwijl nu de midden- eu eindpaviïjoenen waar 
geen slaand sehilderijlicht behoefde te komen, met hun gevels de voorge
schreven rooilijn volgen, is. waar de kabinetten ziju, de straat dus aanzienlijk 
breeder geworden. Dat ik. bij een gevel op het noorden, natuurlijk noch op 
zon- noeh op schaduweffecten kon rekenen, spreekt van zelf. Ken .artiest" 
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die de voorsprongen vermeden had, zou de kabinetten daardoor in vee] 
ongunstiger conditie hebben gebracht. 

Verder moet ik verklaren, dat het volstrekt mijn bedoeling niet geweest 
is „een contour van beteekenis tegen de lucht" te maken. De vier aanwezige 
zakgotcn hebben al wederom een veel proznischer oorzaak, cn we], dat gezorgd 
moest worden, den lichtinval in de hoekpaviljoens door niets te hinderen. 

Over dc verdeeling vnn den gebakken cn den gehouwen steen aan de 
gevels, wil ik met den heer V. d. 1'. niet redetwisten. Genoeg zij hel, op 
tc merken, dat de laagsgewijze afwisseling van gebakken en gehouwen steen 
hier tc lande aan de meeste bouwwerken van pl. m. 1450 tot pl. m. 1020 
geslicht, voorkomt. Indien hel gebouw nu nog wat «rammelt' , dan wordt 
dit, voor een groot deel, veroorzaakt door «lc nieuwheid der gebruikte 
materialen, leder jaar zal het effect heler worden. 

Waarom het kozijnhout geen licht-roodc kleur mocht krijgen, begrijp ik 
niet. Ik heb het hout eerlijk laten zien. Voor de kleur der wanden in de 
zalen ben ik niet verantwoordelijk, zooals ik iu mijne brochure heb mede
gedeeld. Bevallen die kleuren den heer V. d. 1'. niei, dan dient hij zijn 
bemerkingen aan het adres van den door de Commissie geraadplecgden 
deskundige tc richten. 

Dut in dc nissen der paviljoenen nog geen heelden stnnn, betreur ik niet 
minder dan dc heer V. d. P. Van harte hoop ik, dat die beelden weldra 
aan de Gemeente geschonken mogen worden, pas als zij op hunne plaats 
zullen zijn opgesteld, zal over hun etl'eet kunnen geoordeeld worden. 

Dc heer V. d. P. beschouwt dc terugspringende muurvlakken aan zij- en 
achtergevels als „blinde vensters." Er is ondertusschen niets, dat die terug
sprongen als vensters zou karak'criseeren. -Mijn doel is geen ander geweest, 
dan «bepaalde reeksen schaduwen tc doen ontstaan", om „een doodsch gevel-
stuk" wat tc verlevendigen. 

Eindelijk verwijt de lieer V. d. f'. mij nog .gemis aan waarheidszin." 
en grondt dit oordeel, op het aanwezig zijn vnn de in hout- en stucwerk 
uitgevoerde lambriseeringen, die in een rooden tint geschilderd zijn. Als dc 
het-r V. d. P. mijn brochure gelezen had, zou hij weten, dal ik die lain-
brisceringen in rood marmer bcdoild had, maar dat het gemeentebestuur, 
voor dc goedkoopte, en geheel tegen mijn zin, dc lambriseeringen heeft 
laten maken, zooals zij zijn. 

Terzelfder tijd verscheen in Be Opmerker een artikel van 
dezelfde strekking, maar in anderen vorm; ter completeering 
zij het hier nog overgenomen. 

liet Stedelijk Museum tc Amsterdam heeft andermaal iemand naar de pen 
doen grijpen. Het is ditmaal een zekere heer Van der Pek, die er in De 
Kroniek over aan het woord is. 

Wij hebben niet het genoegen dezen heer tc kennen, doch, daar zijn opstel 
onder de rubriek „Houwkunst" van het gele weekblad een plaats vond, mce-
ncn wij te mogen aannemen dan de heer Van d_-r Pek dc architectuur, zij 
het dan als „amateur" of wel als „professional", beoefent. 

Wederom kan het ons doel niet zijn met den heer Van der Pek in debat 
tc treden over de critiek, die hij over het nieuwste Amsterdamsche monu
ment meent te moeten uitoefenen. Indien wij ondertusschen toch enkele 
woorden aan zijn opstel wijden, dan geschiedt dit om onzen lezers eens weder 
een blik te gunnen op de bonwkunstlccr, door de jongeren heden-tcn-dage 
voorgestaan. 

De heer Van der Pek behoort, zijne beschouwingen laten daaromtrent geen 
twijfel over, tot die jongeren. Zijn hoofddenkbeeld, dat de arehituur vóór 
alles moet zijn „gcvoelsbouwkunst', zou onmogelijk in het brein van een 
man, vergrijsd in het vak. kunnen zijn opgekomen. 

„Oefükl üt al/es", zei reeds Göthe, en de heer Van der Pek zegt hem 
dit na. Het is tegenwoordig een tijd van gcvoelsmenschen, van etherische 
wezens, op wie het bekende ties délicate soul malheurenx" volkomen van 
toepassing is. En nu is dc schrijver in De Kroniek waarschijnlijk een dier 
delicatcn, wier tijnbewerktuigde ziel, in een broos lichaam huizend, uit den 
droeven opslag hunner donkere oogen, uit de bleekc tint van hun wangen 
spreekt. 

Voor menschen, dus nnngclegd, is de bouwkunst zeker niet het aangewezen 
vak. Zij mogen, in hun jeugdige onervarenheid, droomen van een gevoel*, 
architectuur, zij kunnen dien zoeten waan sleehls blijven kocsleren, zoolang 
zij verre van de praktijk blijven. Moeten zy wezenlijk gaan bouwen, dan 
scheurt de ruwe werkelijkheid met breede hand het ijle web hunner gevoels-
kunst uiteen. 

Zij zien met minachting neer op een man „die is op dc hoogte van het 
bouwvak, dat wil zeggen, die weet hoe men een geweiI maakt en hoe men 
een kap samenstelt, hoe een trap, een deur, een mam enz. enz. in elkaar 
zitten en die in staat is dc distributie te maken vnn een gebouw, dat aan 
zekere voorwaarden moet voldoen". Ook zelfs als die man „portalen aan 
trappen, Irappen aan gangen, gangen aan kamers en zalen weet tc verbinden, 
zoodat het geheel dienstig wordt voor een bepaald doel", is dil den heer 
Van der Pek slechts een ergernis. Komt daar nu nog bij, dut „hij kennis 
heelt van kalk, van tras en van cement, bakst -en, bergsteen, lood, hout, 
ijzer enz. enz., cn is hij in staat een kelder tc mnkeu die droog is, en daken 
die niet lekken, maakt hij goede bestekken cn kloppende begrootingen, is 
hij ervaren in oudheid- cn wapenkunde", dan maakt dit, zegt de heer Van 
der Pek, nog niets uil. Gevoel is het eenige noodige volgens hem. 

Dc heer Van der Pek is nog in het tijdperk, dat iemand zich verbeeldt, 
zijn fantasie in „mooie interieurs" cn „goed gecontoureerde gevelaanzichten" 
te kunnen laten zwelgen, dat men ten gebouw naar eigen inzicht kan „cum-
poneeren" jnisi nis de musicus zyn symphonic De heer Van der Pek denkt 
nog. nis wij allen loen wij jong waren, dat „voorsprongen' 1 alleen maar voor 
de aardigheid, om effect tc verkrijgen, gemankt worden, dat men, zich „nrliest" 
(lel wil. met ie) voelende, die voorsprongen naar welgevallen maken of ver
mijden kan. 

Dc werkelijkheid beslaat voor den schrijver in De Kroniek nog niet. In 
slakgaten" ziet hij slechts een middel om „tegen de lucht een contour van 

beteekenis tc geven", juist zooals een schilder hier of daar op zijn doek een 
paar tinten neerzet, die het „doen". Maar de heer Van der Pek bedenkt 
nog niet, dat doek cn verf betrekkelijk goedkoop zijn, cn dnt de materialen, 
waarmede de bouwmeester werkt, daarmede vergeleken, nl bijzonder kostl)aaj 
genoemd mogen worden. 

Het znl den heer Vnn der Pek wel gaan, als velen onzer; komt hij | . e n , 
maal in dc praktijk, dan ziet hij zich zijn idealen een voor een ontzinken. 
Blijft hij dun de gevoelsmensen, die hij nu is, dan zal hij, geheel gedésillg, 
sionneerd, er dc houwkunst wel al gauw aan geven en gedichten gaan maken, 
drama's gaan schrijven of iets dergelijks doen, waarbij niets dan wat napiet 
en een pen noodig is en waarbij hij zijn gevoel zuiver op het maagdelijk 
wit kan uitdrukken. 

Een „artistiek gevoelig gemoed", ziedaar wat de heer Van der Pik. e o 

met hem vele der hedendaagsche jongeren, als liet eenige noodige voor een 
bouwmeester achten. Dil is een verschijnsel, waarop wel eens mag worden 
gewezen. Zooals wij reeds zeiden, en zooals het meerendeel onzer lezers reeds 
bij ervaring weel, is deze vooropstelling vnn het „gevoel" voor depractitcia 
bouwkunst van weinig waaide Zij pasi evenwel uitnemend hij de vage be
spiegelingen, die op het oogenblik — wij merkten het reeds vroeger op _ 
iu den smunk zijn. 

Moet dan dc bouwmeester een man zonder gevoel zijn ? Dal zij verre, 
Mnnr hij znl, onzes inziens, dit moeten toonen op andere wijze dun de heer 
Vnn der Pek blijkbaar wil. De bouwende bouwmeester znl. in de eerste plaats 
de eischen der praktijk (bij wier verwaarloosing geen goed gebouw mogeHjk 
is) in het oog houdende, zijn gevoel daarin moeten doen blijken, dal hij, 
ofschoon aan nl die eischen voldoende, toch overal hel oog van den deskun
digen beschouwer door goede ensembles en behaaglijke oorspronkelijk- detaUs 
weet te boeien. 

Naar onze meening, die, gelukkig, in vakkringen door velen gedeeld wordt, 
is de bouwmeester van het -Stedelijk Museum te Amsterdam daar wel ia 
geslaagd. Hij heeft zijn gevoel gesteld onder de controle van zijn verstand 
en al moge dc heer Van der Pek dit nu afkeuren, wij ziju overtuigd, dal, 
hndde de bouwmeester anders gehandeld, het bouwwerk een veel minder 
geschikt gebouw zou zijn geworden dnn het nu is. 

De volgende week zullen we wellicht gelegenheid hebben 
om over deze re- en dupliek wat in 't midden te brengen. 

B E R I C H T E N . 

— Verbetering der Bouwpolilie. Door B. en W. is bij 
den Raad ingediend een voordracht tot verbetering der 
inrichting van het bouwtoezicht in deze gemeente. Zij gaan 
hierbij uit van het feit, dat dit toezicht, zooals 't thans 
geregeld is, ook bij den grootsten dienstijver der opzichters, 
niet voldoende kan zijn, omdat het korps der bouwpolitie 
te klein is. Het getal bouwopzichters is nl. slechts vijf, eeu 
cijfer waarin sedert 1877 geen verandering gebracht is. 

Op grond van bovenstaatide stellen B. en Vf. aldus voor: 
a. Het bouwtoezicht op te dragen aan éen inspecteur van 

het bouwtoezicht, met eene jaarwedde van f2500 tot f -5500, 
en vijf bouwopzichters met jaarwedden van f 1500 tot f 2500 ; 

b. B. en W. te machtigen : 1°. tot het aanstellen der 
sub a bedoelde ambtenaren en 2°. tot het vaststellen hunner 
instruction. 

— De afd. 's Gravenhage van de ,/Vereeniging tot bevor
dering van Fabrieks- en Handswerksnijverheid", wenschte 
in 't bezit te geraken van een diploma, geschikt om door 
baar te worden uitgereikt als onderscheiding aan een werk
man voor betoonde bekwaamheid en plichtsbetrachting. 

Voor het ontwerp van dit diploma stelde de commissie 
f 100 beschikbaar, en om den kunstenaar te leeren kennen, 
die blijk zou geven haar bedoeling het best te begrijpen en 
tevens een artistieke uitvoering waarborgde, opende zij voor 
de schets van een diploma een besloten prijsvraag. 

De hoogste prijs voor de schets is toegekend aan den 
heer Henri Leeuw Jr. te Nijmegen. 

Premies verkregen de heeren Bruckman en Kerling te 

's Gravenhage en Lauweriks te Amsterdam. 

P E R S O N A L I A . 

— Bij beschikking van den Minister van Binnenl. Z&keBj 
is, tot en met 81 December 1895, benoemd tot assistent 
voor de burgerlijke bouwkunde aan de Polytechnische ScbW> 
te Delft, J . J . L . Bourdrez, civiel-ingenieur te 's Graven hag6. 
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R E D A C T I E V A N ARCHITECTCRA ET A M I C I T I A : 
W. K R O M H O U T C Z N . , M . DB J O N G H , JOS. T H . J . CUIJPERS, 

H . E L L E N S en W. V A N BOVEN. 
Bijdragen voor het bind te adressceren aan den Heer M . D E J O N G H , 

Nassankade 15 te Amsterdam en alles, wat de Administratie van 
het Genootschap betreft, aan den lsten 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 jaarlijksche contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

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

MEDEDEELINGEN V A N HET GENOOTSCHAP. 

1°. Als gewoon lid is aangenomen de heer J . Veld
kamp G.J.zn. te Amsterdam. 

2°. De tentoonstelling der ingekomen antwoorden op de 
prijsvraag : „Titelblad voor het plaatwerk de Architect" i 3 
gesloten. 

3°. In het Genootschapslokaal blijven deze week nog 
geëxposeerd de antwoorden ingekomen op de door de Ver
eeniging „Bouwkunst en Vriendschap" uitgeschreven prijs
vragen voor een „ijstent" en voor neen hoofd wor het 
convocatiebiljet der Vereeniging." 

Namen» het Bestuur, 
Be \ste Secrelari», 

P A U L J . DE J O N G H . 

„ A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A " . 
1025e GEWONE VERGADERING 

V A N 2 3 O C T O B E R 189 5. 

De waarnemende Voorzitter, de heer J . A . v. d. Sluijs 
Veer, opent de vergadering, waarna de notulen der vorige 
bijeenkomst worden voorgelezen en goedgekeurd. 

Onder de ingekomen stukken was: 
«. Een schrijven van den heer J . van den Ban, waarin 

"ij, namens de familie Franse, mededeeling doet van het 
"verlijden van den heer Joh. Franse, beeldhouwer, lid van 

et A . ; besloten wr.rdt deze mededeeling met een brief 
van rouwbeklag te beantwoorden. 

Een schrijven van deu Eere-Voorzitter, den heer J . H . 
«liman, waarin hij verzoekt afschrijving als donateur en 
a's abonné op het plaatwerk „de Architect" j voor kennis
geving aangenomen. 

Be heer J . Veldkamp G.Jzn wordt hierna geballoteerd 
en met algemeene stemmen als gewoon lid aangenomen. 

De hierop volgende kunstbeschouwing, bestaande uit eene 

collectie photographieën naar bouwwerken in Engelsch-lndië, 
werd met zeer veel belangstelling bezichtigd. 

De heer Rijnink bracht de vraag te tafel : wordeu, bij het 
opnemen der oppervlakte van dakbedekking, de opstaande 
kanten om schoorsteenen en lanlairnramen medegerekend of 
moeten die geacht worden onder de oppervlakte te zijn 
begrepen." Het algemeen gevoelen der vergadering was, dat 
in de gewone gevallen, niet wanneer wegens plaatselijke 
toestanden een buitengewone hoo.'te aan de opstanden moet 
worden gegeven, die opstanden onder het aantal vierkante 
meters der bedekking zijn begrepen en niet afzonderlijk 
kunnen berekend worden. 

De Voorzitter kondigde nu aan, dat op de volgende 
vergadering de heer H. Ellens als spreker zal optreden en 
nam tevens de gelegenheid waar aan de leden de lijst voor 
spreekbeurten aan te bevelen, ten einde daardoor het belang
rijke der aanstaande vergaderavonden te verhoogen. 

Niets meer aan de orde zijnde wordt hierna de vergadering 
gesloten. 

Van den heer CUYPERS ontvingen wij het volgend schrijven: 
AMSTERDAM, 23 October 1895. 

Aan de Redaetie van „Architectura et Amicitia'. 

Mijne Beeren ! 

Ik verzoek U in 't volgend nummer van Architectura de 
volgende mededeeling te willen opnemen, welke ik vermeen 
schuldig te zijn aan die leden van ons Genootschap, welke 
mij tot medelid uwer Redaetie gekozen hebben. 

De inhoud van het artikel des heeren Lauweriks, afge
sloten den 5den October 1.1., over „Het fundament der 
Kunst'1, vindt bij mij volstrekt geen goedkeuring, daar ik 
die in strijd acht met de christelijke wijsbegeerte, den grotui
tlag van tie Europeesche beschaving, en in. i . ook van alle 
heil voor Maatschappij en Kunst. 

De omstandigheden, die mij in de laatste maanden ver-
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hinderden om aan de werkzaamheden der Redactie meer 
actief aandeel te nemen ziju ook oorzaak, dat ik eerst heden 
de gelegenheid vind mijne overtuiging mede te deelen. 

Met alle achting, 
Uw Dienstvaardige 

JOSEPH T H . J . CUYPERS. 
I D E E Ë N . 

Voordracht, gehouden in de Geuootschapsvergadering van 
9 October 1895, door J . HKSSIXG. 

De tijd die nu is, waarin wij leven, heeft geene Architec
tuur, die den tijd als deel van 't Eeuwige symboliseert. 

De mistige klank van dierlijk zelfzuchtige ideeën heeft 
de Licht-spheereu voor ons bemanteld, — wij I ooren niet wat in 
't Eeuwige klinkt. 

Onze tijd heeft geene Architectuur, zooals Iudië, Egypte, 
China en de Middeleeuwen hadden, eene Architectuur, die 
de openbaring was van den volkswil, eene Architectuur, die 
de koninklijke uiting was van een volk dat hoog opleefde 
naar 't Ideaal. 

In dezen tijd, nu beter-leven zeer sporadisch toestroomt 
van uit de kern der dingen, in dezen tijd is veel al gezegd 
over kunst, kunstopvatting enz 

Renaissance is uitgescholden, is naakt uitgekleed en 't 
bleek dat 't lichaam altijd geweest was een bacil van tering, 
— maar nog steeds wordt met haar prostitutie gepleegd, 
daarom, nog meer moet zij worden uitgescholden, nog 
meer vellen moeten van haar mooi-docnd lijf getrokken 
worden, zóólang moet zij geplunderd worden tot niets meer 
van haar overblijft, zoodat haar gebruikers verplicht zullen 
zijn anders of niets te doen. — Dit voor hen, die anderen 
een blok aan 't been zijn, door hun ellendige renaissance-
vereering. 

Niet alleen de renaisance-vereerders, maar alle traditie-
naloopers, naloopers van gedegenereerde, hooggestelde Goden, 
en voorvaders-gebruiken, zijn dammen, opgeworpen tegen 
hen die 't betere leven met graagte willen ademen ; 't zijn 
dammen, van domheid en luiheid. 

Daarom zeg ik nog eens, nadat misschien anderen 't al 
honderdmaal gezegd hebben, „weg met traditie", weg met 
aangekleefde ideetjes en geleerde wetenschapjes Ingaan tot 
't mysterie der menschheid en opgaan in groote liefde voor 
menscllheid is de eenige weg die de eenling onder de mensch
heid in staat zal stellen tot de groote eenheid van leven te 
belmoren. 

Architectuur is niet de uiting van eenzamen bouwer, een 
zoeker van stnpelings svsteemen der materie, architectuur is 
niet v ma lie dingen" maken onder verschillende mooi-klin-
kende vooropzetsels, als, ^eenvoud", //rationalisme" enz., archi
tectuur is scheppen, scheppen van monumenten, omdat ze 
is 't hoofd van de bewerking van materie, ze is 't hoofd 
en hart. Door haar de bloedsomloop van 't volkskunst-leven. 

Architectuur is de begeerte, in materie gezegd, van een 
geheel volk, dat met hun volks lichaam wil wonen in huizen 
en tempels, zooals die volks ziel woont in 't volks-lichaain. 

Uit de volks-'evens, die de //Groote Perioden" deden ont
staan, flikkerde een wil, als voortgaande bede naar harmonie, 
naar veel-stemmige een-klank. 

En die Eenheid van volks-leven werd weerspiegeld door 
' l werk, door hen met liefde gedaan. 

Zij bouwden hunne tempels en woonhuizen als noodzake
lijkheden, maar begrepen ook de noodzakelijkheid van een 
schoonheids-uitdrukking, waardoor zij huu begrip van „'t 
Ware", „ \Ideaal" , openbaarden. Zij leefden niet alleen in de 
phvsieke wereld, zooals 't hedendaagschc volk, zij leefde in 
geheel de wereld, en omvatten ut geschapene" met bun 
machtige gedachten, met hunne wijsbegeerte. Daardoor was 
n schoonheid" voor hen geen leeg woord, of achteraan sukke
lend idee, voor hen was alle arbeid schoon, 't niet-schoone 
was voor hen 't kwaad, en zij, de groote Zonne-kinderen, 
schuwden de donkerheid. 

Zij wisten dat de uitdrukking, de openbaring van > 
Sclioone" alom tegenwoordig moest zijn, evenals 't esoterie 
schoon alom-tegenwoordig is. 

En zij begrepen dat de grootste uitdrukking van u e i 
z/schoone" is de eenheid van 't leven 

En van die levende Eenheid, waardoor zij hun bewn8( 
gevoel van den scheppenden-Eenheid openbaarden, gi0g ^ 
magische kracht uit. waarvan in ons armzalig eenlingsleven 
geen vonkje meer over is. 

Maar de groote scheppende Eenheid is, zooals die WJJ 
en die zal zijn eeuwig, eeuwig dezelfde. 

En door onze gedachten, de kracht van ons allen ali 
één kracht, te verzamelen bij dat idee, zal de e-nlieii 
bewust worden onder ons, die nu nog eenzaam als eenlingei 

rondgaan. 
En liefde zal ons omgloeien, en zal 't wezen van de 

gemeenschapskracht zijn, en Liefde zal dan bewust zijn 
liefde van inenschen voor menschen. 

Dati zal de reïncarnatie van 't Eeuwige herkend worden 
van 't Eeuwige, dat is, in 't tijd- en ruimte-looze. 

En een groot gezang zal de volksuiting zijn; één geluid 
veelstemmig, in één toon, en reien zullen zingen, liederen 
van ideeën, en 't geluid zal afgestempeld worden in de 
gehoorzame materie. 

Ken stabile uiting, een volks-openbaring zal zijn, zooals 
geweest is, — groot, machtig. 

't Zal de uiting zijn van een volk, dat beschouwend is 
de lichtstralen van „Het Ware". 

Onze tijd heeft geene architectuur, geen kunst, geen hoog. 
begrepen leven, want nu is geen volk dat één is in leven 
en denken. Nu is geen uiting als ééne zang, saamgegroeid uit 
vele, verschillende woorden en geluiden. 

Nu zijn 't schorre schreeuwen van dronkaards, van zwel-
gers in lekkernijen, of't zijn kinder-stemmetjes, die stamelend 
hun liefst verlangen zeggen, - als die kinderen niet vóór de 
geboorte al vermoord zijn door de brullende massa, die de 
macht (*) heeft. Geen zingende wijsheids-ideeën overstijgen ons 
leven. 

De Eenling leeft nu voor zich voor zijn zichtbaar, ver
gankelijk wezen, en oH'ert daaraan 't hem omringende op, 
in plaats van te leven voor „'t Ideaal" en zijn vergankelijk
heid te offeren, door voortdurend juisten arbeid, aan't onver
gankelijk Ware. 

Zeer slecht begrepen egoïsme, dat nu gedaald is tot de 
meest zieken toestand van dierlijke zelfzucht, vormt de basis 
voor de moraal van de naar-zich-toe redeneerende wezentjes, 
die allen te zamen, verbonden door gemeenschappelijke lam
lendigheid, de //maatschappij" vormen, d. w. z. een ding 
vormen, dat vuiler geuren uitwalmt dan rottend vleesch. 

Zóó dicht zijn die walmen, zóo giftig, dat ze zelfs de 
weinige menschen omgieren, die kracht hebben te leven op 
't gebied waar gedachten als levende wezens erkend zyu» 
op 't gebied waar bewustzijn is van 't Eeuwige Zijn. 

En zóo bedwelmend, doodend is de waiin dat velen, die 
opgestegen waren, boven de redeloozen, neerploften, door 
zwakte van hunne nog niet volgroeide ziel. 

Een val is altijd 't gevolg van zwakte, van ziele zwakte, 
en is nooit de schuld van omstandigheden of andere menschen* 

De bouwerij van nu, vergeleken met de architectuur die 
was, is, als 't leven van een beer, 's winters, — »' s 

't vet zich de pooten aflikt en zuigt, dat hij 's zomers ver
zameld heeft door arbeid. 

Maar zoo'n beer is veel respectabeler, hij teert tenmin8'e 

op zijn eigen vet, en de hedendaagsche bouwerij teert °P 
't vet van de voorvaderlijke archituur en dat vet kan »°? 
niet eens verteerd worden. 

Loop eens langs de straten van onze leelijke stad, d* 
mooi kon zijn, en gij zult zien de gevolgen van overlade" 
magen, — de bewijzen van de onverteerbaarheid van'tbeI" 

(*) Mocht ia de openbaring van kracht; ia dit gevil echter is de 
al langen tijd dood, dus macht zonder kracht. 

e i i her- en herkauwde voedsel is ruimschoots zichtbaar. 
Onverteerde stukken, uitwerpselen zijn onze woningen, 

oaleizen en tempels, geen belichaamde kinderen van mach
tige ouders. 

Er wordt gezocht, toch, er wordt veel gezocht, maar niet 
naar gloedvol leven met innerlijke kracht als vuur. Men 
ZQekt naar vormen, omkleedsel, omhulsels, maar iets om te 
kleeden, iets ragfijns, dat omhuld moet worden, kent men niet. 

De een draait zich 't achterstvoreu, de ander ontwricht 
zich den rug — die loopt op zijn hoofd en een ander blijft 
jjg ( r eii ; — blijft liggen slapen tot den laatsten dag. 

Maar weinigen die hoog-op-loopen, ver uitziend, met 
onvermoeibare oogen, — scherp luisterend naar de woorden 
die gehoord kunnen worden, als de s'ilte van 't licht waar
genomen wordt in de groeiende ziel, inplaats van 't rumoer 
der duisternis. 

Alleen zij die evenwichtig zijn, en voortgaan naar de 
groote Zon, waarvan nu slechts enkele straaltjes ons beschij-
uen, alleen die rustigen kunnen hooreu de slem van 't Wezen 
der dingen ; en die stem verstaande, verstaat men de Wet, 
die alles bouwde en nog bouwt. (*) 

Veel is 't reeds gezegd, en 't zal, geloof ik, nog veel 
herhaald moeten worden : 

,/K.uust is geen buitengewoonheid." 
„Een Kunstenaar is geen bijzonder begaafd of begiftigd 

finensch, (liefst de begiftiging van boven, van een hij of zij 
die schuilhoekje speelt.") 

Kunst is kennen en kunnen, dus een kunstuiting is een 
openbaring van iemand die met //ie/s" kennis gemaakt heeft 
en die in staat is, dus de macht heeft, die kennismaking aan 
anderen te openbaren. 

Dat- wat men nu kunst noemt is zwijmel-dronkenschap, 
liederlijkheid en ongehuwd (**) zich paren met een heilig 
idee, of beter prostitueeren 't lichaam van dat idéé, want 
de heerlijke innerlijke waarde en de esseutieele kracht zijn 
zeer wit-kuis, slechts de vorm kan bevlekt en verkracht 
worden. 

Van dnar de onmogelijkheid om //stijlperioden" na te maken, 
giet 't af en nog is 't anders ; de ziel laat zich gelukkig 
niet afgieten, maar vlucht weg in 't onzichtbare als de 
klauwen van schenners naar haar grijpen. 

Nog eens en nog eens : zoek niet naar den vorm, die is 
een vanzelfgroeiend ding, zoek naar de essence, die eeuwig 
is, die in u is die in u denkt en werkt, tracht die te be
grijpen, tracht u zelf te begrijpen, niet 't omhullend lichaam 
maar 't daarin wonend ZELF. 

Bestaat er wel een onmogelijker baantje dan //architect''? Is 
dat haantje eigenlijk niet onbestaanbaar, ik bedoel, zooals 
't nu is en al een heele tijd was. 

Is 't begrip „bouwmeester", zooals de middeleeuwen ze 
voortbracht, niet enorm zuiverder, dan de hedendaagsche, 
geschoolde architecten ? 

Can er volks-uiting bestaan, als 't volk steeds als inpo-
tent beschouwd wordt, en slechts 't sjouwende, spijkerende, 
hakkende aandeel in 't //houwen" heeft ? Zullen er mouu-
menten kunnen ontstaan, als in de groo'e perioden ? 

En toch, groote waarde kan de functie van architect 
hebben, mits hij is de aanwijzer en tevens 't centrum van 
alle begrippen die 't volk, dat met hem werkt, voortbrengt. 

Hij kan groot aandeel in de komende hervorming bijbren
gen, door de opvoeder te zijn van de veelal dom gehouden 
werklieden. 

De tegenwoordige architect kan de enorme, zeer verant
woordelijke functie vervullen als opvoeder van 't volk, of 
•beter, als vereenigingspunt van volk en volk, dus hij kan 
vormen één der vele centra, waarom dan kunnen groeien 
eenzamen, eenlingen. Zoo'n omgroeid centrum zal dan vormen 

v) De Wet die zegt, dat elke oorzaak een evenredig gevolg heeft, en dat 
•u• RWolg wederom oorzaak wordt. 

('*) lk bedoel met .gehuwd" niet, als zoodanig by den burgerleken stand 
•"•gea-ïi reven zyn, of een contract hebben tnsschen zich en 't gehuwde. 

een individu, met veel kracht, en als allen zóó deden, vele 
van die individuen zouden ontstaan, allen strevend naar één 
doel, naar 't Ideaal. 

En die allen zouden vormen 't groote Individu, en dat 
zal dan zijn, 't volk", één door onderling bekende, gelijk-
voelende kracht. En volkswoorden zullen gezegd worden, 
breed als de ontelbaarheid der zingende reien, en monu
menten als symbolen van Eenheid zullen ontstaan, en zullen 
de dan niet meer eenzame eenlingen vereeuigen ouder ééne 
bedekking, onder de bedekking van Rust, van Rust die ont
staat uit Harmonie. 

En deze toestand, nu nog ideaal, misschien door sommi
gen utopiën genoemd, deze toestand zal worden, moet worden. 

Reeds is ze latent in ons midden, en 't halfbewust aan
schouwen dier idéé door sommige, doet de zeldzame kreten 
van verlangen en liefde opstijgen ; kreten, voor enkele klin
kend als heerlijke beloften van 't terugkomend uLicht", voor 
andere schrikbrengende boden van vergelding. 

't Kameraadschappelijke wordt gezocht, soms alleen om de 
kameraadschap, soms om voordeelen er aan verbonden. 

Eu de sosius-schreeuwers, die 't lui-lekker-leven als ideaal 
najagen, zullen even spoedig wegnevelen uit de menschen-
gedachten, als alle andere vormen van dierlijke zelfzucht. 

Hoe toch zou die zelfzucht, dat alles naar-zich toetrek
kende, kunnen bestaan; 't leven, dat toch één is met 't 
Al-leven, wordt geconcentreerd in één differentiatie van dat 
Al-leven, en de eenling, zich terugwerkend in zijn eigen 
klein wezentje, zal geen kracht meer kunnen inademen uit 
de eeuwige zee van kracht, waarover de liefde-adem van 
liet Eene zweeft. 

J U R Y - R A P P O R T 
omtrent de algemeene prijsvraag voor een ververtchings-

gebouw ten dienste vim een IJsclub, uitgeschreven door 
de Vereeniging ,/Bouwkunst en Vriendschap" 

te Rotterdam voor 1895. 

Ingekomen waren 9 antwoorden onder de volgende motto's: 
N. iV., Timmerwerk van recht hout, Sport, Vera, Animo, 

Koningin Wilhelmina, lloltandio, B. V., Roomeis. 
Na onderzoek en bestudeering der verschillende ingeko

men ontwerpen, stelt de Jury voor, ze als volgt te rang
schikken : 

N. N. Het plan is goed samengesteld, en als groepeering 
ook het beste der ingekomen antwoorden. De open ruimte 
aan de achterzijde had beter kunnen benut worden door de 
privaten achteruit te schuiven. Hierdoor zou de zaal in 
vorm en grootte veel gewonnen hebben. De plaats voor de 
toiletten voor Heeren en Dames is echter goed gekozen, evenzoo 
die der restauratiezaal. Het locaal voor den terreinchef zou 
beter liggen in de nabijheid der bestuurskamer. 

De gevels zijn niet onverdienstelijk ; de algemeene indruk 
is zeer gunstig. Eenvoudig aan samenstelling, voldoen zij aan 
de eiscben, welke men voor een dergelijk gebouw stellen 
kan. Alleen het fronton in het midden is wat schraal, en 
op die plaats niet genoeg gemotiveerd. De vlaggen zijn 
moeilijk aan te brengen, en aan de tijdelijke versiering is 
te weinig waarde gehecht, ofschoon dit toch eene der hoofd-
vereisebten is. De doorsneden zijn eenvoudig en practisch, 
de détails goed. De constructie tnsschen dc bestaande stijlen 
is minder gelukkig. Het teekenwerk, vooral dat der détails, 
is goed gedaan, de letters zijn echter zonder karakter, missen 
smaak en enkele zijn bovendien onjuist. 

Het bijgevoegde perspectief-teekeningetje doet het har
monisch verband van het gebouw en vooral de geschikte 
plaatsing van het klokketorentje goed uitkomen. 

Koningin Wilhelmina. De plattegrond is niet slecht, doch 
de toiletten voor Heeren en die voor Dames, zijn niet goed 
geplaatst, en eenige ondergeschikte lokalen konden beter 
gelegen zijn. Urinoirs en toiletten voor Heeren konden 
gebracht worden, waar nu de bergplaats ligt 

Niettegenstaande de architectuur wel wat kleingeestig en 
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droog is, beeft het geheel een feestelijk aanzien. Iu de 
frontons gaat het hout-karakter wel wat veel verloren door 
de vele ronde vormen; de verdeeling is bovendien wel wat 
alledaags. Het dak is wat hoog voor het opgegeven bedek
kingsmateriaal, en vraagt hier te veel de aandacht. De tijde
lijke versiering is goed begrepen, de doorsneden zijn con
structief goed. De détails zijn zeer nauwkeurig geteekend, 
en de ontwerper toont een consciëntieus constructeur te zijn. 
In de détails komt echter de minder goede toepassing van 
houtvorm nog duidelijker uit. De behandeling vau het teeken-
werk is wat mager, doch zeer nauwkeurig en als zoodanig 
zeer loffelijk. 

Vera. De plattegrond heeft vele goede eigenschappen, maar 
de restauratiezaal ware beter geleden aan de andere zijde 
van het gebouw. De toonbank is te klein. De ligging van 
Heeren- en Damestoiletten naast elkaar, had vermeden kunnen 
worden, en is daarom slecht, wat trouwens bij de meeste 
ontwerpen het geval is. De gang is niet goed van verhouding 
en had breeder moeten zijn, wat gemakkelijk had kunneu 
verkregen worden. 

De gevels bevatten goede partijen, doch zijn niet samen
hangend ; de schijnbare voorsprong van den hoofdingang, 
welke de gevelteekening aanwijst, is in het plan niet te 
vinden. De korfboog is onaangenaam en karakterloos en hier 
niet geschikt. Bij een druk bezochte ijsbaan is het niet wen-
schelijk de vakken der groote zaal beneden meest dicht te 
houden. De zijgevel is erg verbrokkeld en geeft aanleiding 
tot ingewikkelde constructies. De vlaggestokken zijn niet 
smaakvol aangebracht, zijn te zwaar en hebben bovendien 
niet het karakter van tijdelijke versiering. De doorsneden zijn 
wat droog en de versiering van het buffet is niet fraai. De 
details geven goede vormen te zien en behooren tot het beste 
van het ingezonden werk. De kapconstructie is niet genoeg 
bestudeerd, zij is zonder trekstang moeielijk te maken. 

Het teekenwerk is goed, doch de jury was algemeen van 
gevoelen, dat de entourage, hoe verdienstelijk ook als aquarel, 
schaadt aan het geheel Bovendien is de voorstelling valsch, 
waar in een perspectiviesch landschap eene geometrische gevel
teekening wordt aangebracht. 

Het publiek moge zich door een dergelijke voorstelling laten 
verleiden, voor architecten is en blijft de architectuur hoofdzaak. 

Eoomeit. Het plan is ingewikkeld en de groepeering niet 
goed. De groote zaal kan niet van uit den hoofdingang be
reikt worden. Ligging toiletten Heeren en Dimes, gelijk bij 
de meesten, zeer slecht. Het aanbrengen van twee buffetten 
veroorzaakt onnoodigen last. De ruimte, voor garderobe te 
gebruiken, voldoet niet aan de maten van het programma. 

De architectuur der gevels doet sterk aan ijzerconstructie 
denken, terwijl hier architectuur gevraagd was. Door de 
fijne behandeling met latjes enz., heeft de tent het voorkomen 
van een zomerfeesttent, die er, met groen begroeid, wel aan
genaam uit i-.ou zien. De orkestkoepel is niet opgelost uit 
den voorgevel en doet in den zijgevel nog minder goed. Dë 
doorsneden toonen meer een blijvend karakter, zooals van 
steen-architectuur, maar niet dat van een ijstent. De détails 
zijn goed en artistiek geteekend, doch daarin komt nog meer 
uit, dat de vormen een karakter hebben, dat passen zou 
voor een stadsvergaderzaal of dergelijk gebouw, maar niet 
voor een ijstent. 

De overige ontwerpen, die ver beneden de eerstgenoemden 
staan, zijn naar hun kwaliteit gerangschikt als volgt: 

Hollandia. Het plan is niet slecht. Hoofdingang langs den 
weg ontbreekt, de toiletten zijn, als bij de voorgaande ont
werpen, verkeerd geplaatst; ook de keuken en de bijkeuken 
konden beter geplaatst zijn. 

Het dak is niet fraai van vorm en smakeloos aangebracht; 
het open gedeelte zaal is te hoog open gehouden. Rondt 
ramen zijn hier niet gewenscht. De détails zijn veel te rijk 
en te duur behandeld voor een dergelijk gebouw. De mar
quise is overbodig. Het teekenwerk is met gemak behandeld, 
maar de kleuren zijn niet fraai gerangschikt. 

Sport. De hoofdruimten van het gebouw zijn versnipperd 
communicatie en schikking zijn slecht. Een binnenplaats i s 

geheel overbodig in een vrijstaand gebouw van een dergelijk 
oppervlak. De gevels maken een onaangenamen indruk, y a n 

binnen zal het gebouw erg nuchter toonen. De détails zijn 

verdienstelijk. Het dak plat gehouden, zoodat het voor uit. 
zicht is te gebruiken, is prijzenswaard, doch eischt een zwam 
en stevigen onderbouw en kapconstructie. 

Timmerwerk van recht hout. De samenstelling van den 
plattegrond getuigt van practische kennis en is niet sl<;cht. 
De gevels zijn veel minder. De krachten van den ontwerper 
schieten, voor een ontwerp als dit, verre te kort. De inzen
der toont een practicus te zijn, maar mist artistieke ont
wikkeling. 

Animo. De plattegrond is ingewikkeld en ongeschikt. De 
gevels en détails zijn in artistiek opzicht erg zwak van op. 
vatting en bevatten te veel gebreken om ze alle op te som men. 

B. V. Het plan is ingewikkeld, versnipperd en gezucht, 
alles is veel te duur behandeld. Ondanks den kolossalen 
arbeid, dien er aan het ontwerp besteed is, mist het goede 
verhoudingen en is het banaal van compositie. 

Na beraadslaging besluit de Jury aan het bestuur van 
B. en V. voor te stellen, de zilveren medaille uiet toe te 
kennen, daar geen der ingezondeu ontwerpen die onderschei
ding waardig is. Geen der ingezonden ontwerpen onderscheidt 
zich door bijzonder uitblinkende verdiensten, edele compositie 
of een persoonlijk cachet. 

Om de vele verdiensten en goede eigenschappen van het 
ontwerp N. N., dat ongetwijfeld in bijna alle opzichten 
boven de andere staat, stelt de Jury voor : daaraan toe te 
kennen de bronzen medaille en 50 gulden. 

Verder aan het ontwerp Wilhelminn, om de redenen in 
dit rapport vermeld, een getuigschrift en 40 gulden, aan 
het ontwerp Vera een getuigschrift en 25 gulden en aan 
het ontwerp Roomeis het getuigschrift der Vereeniging. 

Be Jury, 
Jos. T H . J . CUIJPKRS. J . V E R H E U L DZN. 
H . P. BEBLAGB N Z N . J A C . V . GILS , 
G. VAN A R K E L . Rapporteur. 

Als inzender van het ontwerp motto // Wilhelmina" heeft 
zich bekend gemaakt de heer VV. Coepijn. 

Van motto N." de heer J . van Wijngaarden. 
,z w v Vera" de heeren ü. Bakker en Herman Kloot, 

allen leden van B. en W. te Rotterdam, terwijl de ontwerper 
van motto „Roomeis" onbekend gebleven is. 

B E R I C H T E N . 
— In de groote Voorhal van 's Rijks Museum werden 

dezer dagen vijf groote tafereelen opgehangen van buiten
gewoon schoone weefse's. De beide minder groote doeken, 
welke even boven de borstwering zijn geplaatst, dagteekenen 
uit de 18de eeuw. Deze werden door een niet genoemd 
persoon in bruikleen gegeven De drie grootere doeken, on
geveer 4.50 M . bij 8 M . , dragen het karakter der allerlaatste 
gothische periode, en van Nederlandsche herkomst. De voor
stellingen zijn ontleend aan het Oude en Nieuwe Testament: 
Schepping des Heelals in 7 dagen, — Strijd der Deugden 
en Zonden, — het Oordeel, de Hemel en de Hel. Zij werden 
door Baron van Zuijlen van Nijevelt van de Haar aan het 
Rijk in bruikleen afgestaan totdat ze later hunne besteinnim? 
zullen bereiken tot opluistering der groote zalen van hetw 
herstelling zijnde kasteel de Haar. 

Deze ,/tapisseries'' zijn merkwaardig als teekening, in n , r e 

goed bewaarde kleurenpracht, en niet hel minst wegens hare 
buitengewoon groote afmetingen. 

De groote Voorhal van 't Museum heeft door deze be-
kleeding der wanden een bizonder feestelijk karakter gekregen 
en de tegenstelling in toon van de zijachtige, warme kleuren a e t 

doeken tegen de koelere toonen van steen en muurv>kkeD 

mankt zulk een aangenamen indruk, dat men deze oplu' s t e ' 
ring voor blijvend zou wenschen. 

DERDE J A A R G A N G N ° . ZATERDAG 2 NOV KM BKR 

Uitgevers: J. VAN DER ENDT & ZOON te MAASSLUIS. 

R E D A C T I E VAN A B C H I T I O T I H M ET A M K I T I A : 
W. K R O M H O U T C/.x., M. DE J O N G H , JOS. T H . J . CUIJPERS, 

II. E L L E N S en W. V A N BOVEN. 
Bijdragen voor het blad te ndressecren nan den Heer M . DB JoNGH, 

Xtis.sai'kadi' 15 te Amsterdam en alles, wat de Administratie van 
het Genootschap betreft, aan den lsten Secretaris, Americaa-llotel 
te Amsterdam. 

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

zonden, aan nllc leden van het Genootschap. De jaarlgksche contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 1 2 . — 
n kunstlievende leden „ 10.— 
n buitenleden „ 7.50 

MKDEDEEL1NGEN V A N HKT GKNOOTSCHAP. 

1°. De 1026e gewone vergadering zal gehouden worden 
op Woensdag li November 1895, des avonds te 8 uur, in 
het Genootschapslokaal, American-Hotel, Leidscheplein. 

A g e n d a : 
a. Mededeelingen van het Bestuur. 
b. Installatie als gewoon lid van den heer J . Veld

kamp G.Jzn. 
c. Lezing van den heer H. Ellens: //Over symbolen en 

keken* in de Christelijke Kunst", met daarop betrekking 
hebbende kunstbeschouwing. 

2°. De tentoonstelling der ontwerpen, ingekomen op de 
door de vereeniging //Bouwkunst en Vriendschap" uil ge
schreven prijsvragen, is gesloten. 

Namens hef Bestuur, 
De \de Secretaris, 

P A U L J . D E J O N G H . 

IETS OVER DEENSCHE RENAISSANCE. 

. In liet Handelsblad van 21 Juni 1.1., 2c blad, komt eene 
Interessante beschrijving voor over Kopenhagen, waarin de 
schrijver zijne indrukken weergeeft over //de statl en de 
•oeuschen". Beginnende over de gulle ontvangst, daar onder-
'ouden, vertelt hij ons verder, dat men een volk niet in 
*en paar dagen kan leeren kennen ; oppervlakkig zoude het 
i° s /'.in, indien de indruk iets meer was dan een vermoe-
oen, opgemaakt uit de uitingen der personen en — de taal. 
'Olgeua hem is de Deensche taal welluidender dan de onze 
fn inen een Deen, nog liever een Deensche Deensch 
oort spreken is het alsof een zingende en dansende troep 
•Wtvierend volk voorbijtrekt; het is een feestelijk geluid, 

, e Deensche taal, een stoet van rappe, stoere, gulle en 
™nT°udige, maar pittige, vooral pittige klanken. Ze klinkt 

nu eens bijna komisch naief als kindertaal, dan weer liefe
lijk als vrouwengezang en dan weer lier als mannenwoord. 
Zoo is de taa', zoo moet het volk zijn. Dat was ook zijn 
indruk dien hij van de menschen kreeg en is dat wel iets 
voor Hollanders om jaloersch te worden. 

Toch, schrijft hij verder, schijnt de waarachtige werke
lijkheid uiet zoo boven ons verheven te zijn, maar is daarom 
te treffender door overeenkomst met ons zei ven. 

Uit een werkje //Le Danemark" baalt hij eenige ken-
schetsingen van de Denen aan en is hel merkwaardig zoo-
als deze karakterschetsen ook op ons toepasselijk zijn. 

Zien wij nu hunne monumenten door het voorgeslacht 
nagelaten, is het ook niet alsof bij het beschouwen daarvan 
over ons gesproken wordt ? 

Zou tie nauwe verwantschap van de Deensch Renaissance
stijl aan de Nederl. bouwkunst uit de 1 tic eeuw ook een 
gevolg zijn van de overeenstemmende karakterschets van 
beide volken, of moet het beantwoord worden, dat de Denen-
zelf geen blik op een nationalen bouwstijl hadden, en daarom 
hulp zochten bij vreemden ? 

Gaat men de geschiedenis na, zoo geloof ik, er voor dit 
laatste veel te zeggen valt. 

Ten tijde dat de Renaissance zich naar het Noorden van 
Kuropa.over Frankrijk, de Nederlanden en Duitschlandzich uit
breidde, onderging zij vele wijzigingen en nam vormen aan, 
zeer van de oorspronkelijke afwijkende 

Vooral het, klimaat en de materialen oefenden hierop 
grooten invloed uit. 

In Denemarken was hare heerschappij machtig, maar van 
korten duur. Onder Frederik II en Cristiaan IV had zij 
haar bloeitijdperk, doch na honderd jaar was zij tamelijk 
wel vergeten. Diepe sporen heeft zij nagelaten en sedert 
het einde der LSe eeuw was er in de Deensche bouw
geschiedenis geen tijdperk zoo bloeiend als de laatste helft 
iler 16e en het begin der 17e eeuw. Ken groot aantal kas
teden, kerken en burchten zijn toen gebouwd, waarvan 
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helaas ook weder een groot deel in den loop der tijden 
verdwenen is, vooral door het vuur. 

Terwijl in de groote handelsteden van Nederland en 
Duitschland de gegoede burgerij de nieuwe richting begun
stigde, zoo had deze stand in Denemarken geen invloed 
genoeg en was het de Vorst en machtige adei die hier den 
stoot gaven 

Van af het midden der 10e eeuw was het Deensche 
Koningshuis in levendig verkeer met Nooril-Duitschland. 
Frederik II trouwde eene Mecklenburgsche prinses, de doch 
ter van hertog Ulrich en Christiaan IV bracht zijne eerste 
levensjaren in Mecklenburg bij zijne grootouders door, en 
werden dikwijls reizen heen en weder gemaakt. 

Een en ander droeg er toe bij dat de in Duitschland 
hccrschende kunstrichting ook door Denemarken werd over
genomen. Studiereizen brachten de adelijke jeugd zoowel naar 
de Nederlanden als Duitschland en reeds vroeg kwam eene 
groote stroom werklieden en kunstenaars van uit beide 
landen zich in Denemarken vestigen. 

Als een bergstoom ruischte de Renaissance door het land, 
ondersteund door bestellingen van monumentalen aard, die, 
door buitenlandsche kunstenaars gemaikt, hun weg van het 
Oosten naar het Westen vonden. Terzelfder tijd ongeveer 
dat Frederik II Kronborg bouwde verrees het eene kasteel 
na het andere, waarin de nieuwe stij1, meer of minder met 
Gothiek vermengd, zich deed gelden. 

Tot de voornaamste behooren Walloe (1575 —1586) Lys-
trup op Seeland (1579) er. Voergaard in Jutland (1588— 
1591) allen voorzien van torens en rijke portalen. 

Eigenaardig is het, dat men bij het ontwerpen der grond
plannen voor het eerste groote slot Kronborg, bij het latere 
Frederiksborg treedt dit nog duidelijker te voorschijn, te 
rade is gegaan bij de fransche kasteelen. 

Het regelmatige vierkant inet de vier hoektorens is aan 
deze laatsteu ontleend, evenzoo ook het eigenaardige dat de 
vleugel, waarin de hoofdingang, lager gehouden werd dan 
de anderen. Even als in Frankrijk behield men ook de spits
boogvensters in de kerken van deze sloten, gelegen in den 
zuidelijken of westelijken vleugel. 
• Met Kronborg, dat Frederik II en Uranienborg dat de 
beroemde astronoom Tvcho Brahe ongeveer terzelfder tijd 
liet bouwen, kreeg de Renaissance vasten voet in Penemar-
ken. * Uranienborg waarvan de bouwmeester was Hans van 
Steenwinckel, de oudere is reeds lang verdwenen en tevens 
alle sporen, om er zich eene duidelijke voorstelling van te 
kunnen maken. Terwijl Kronborg nog was uitgevoerd uit 
gehouwen steen, heeft zich het eigenaardige van den stijl, 
afwisseling van berg- en baksteen ontwikkelt onder den 
zoon en opvolger van Frederik II, Christiaan IV. 

Onder dezen koning had de stijl zijne bloeiperiode en wer
den in den loop van 40 jaren, gebouwd of vernieuwd de 
sloten Frederiksborg, Rozenborg, Jaegersborg, in lateren tijd 
weder gesloopt, de beurs te Kopenhagen, de grafkapel bij 
de Dom van Roeskildc, de Holmens- en Trinitaatskerk te 
Kopenhagen, ** en vele andere, zoowel groote als kleine ge
bouwen. De koning was een zeer ontwikkeld persoon, die 
met sterken wil en groote energie zich eigen maakte met 
alle bizonderheden. Zeer interesseerde hij zich voor alle vraag
stukken op het gebied van techniek en kunst en vooral de 
bouwkunst stond bij hem in het eerste gelid. *** 

Volgens sommige schrijvers moet hij zelfs als architect 
zijn opgetreden, maar hoewel hij persoonlijk alle contracten 
schijnt afgesloten te hebben en in alle zaken de eindbeslis
sing nam, zal eene rij bekwame mannen wel tot zijn dienst 

(*) Dadelijk na de voltooing van Kronborg begon Frederik II met den 
bouw van het Slot Nykjoebing op halster, later door de Koningin-weduwe 
bewoond. Het werd in 1767 gesloopt. 

(**) liet plan van deze Inatstc kerk i» ontworpen door Jucrgcn Schedel 
uit Bern. 

(•*•) Als spreuk bezigde bij „Kegua lirmat pietas" (de vroomheid beves
tigt het rijksgebied). 

gestaan hebben, uit wier brein het gronddenkbeeld is voort, 
gekomen. Tot op heden nog in Denemarken geacht en geëerd 
en door de menigte monumenten onder zijne regeering uit. 
gevoerd, is oorzaak, dat de toenmalige stijlperiode naar hem 
is genoemd en bekend o der //de stijl van Christiaan IV." 

Slot Kronlorg bij llelsingoer. 
De bouw van het slot Kronborg toont ons een tijdvak 

in de geschiedenis van itenemarken, dat een bekwame en 
zelfstandige koning beproefde, zich los te maken van den 
machtigen adel en tegelijkertijd zijne macht toonde tegen, 
over Europa, door eene tol te eisclien van alle voorbijgaande 
schepen, die zoowel het Koningshuis als den Staat gedurende 
vele jaren groote inkomsten verschafte. Dit was mogelijk, 
omdat het aan de overzijde liggende Schonen toen nog aan 
Denemarken behoorde en de Sond een vaarwater was, stroo-
mende door de landen des Konings. **** 

Ook wilde de koning op zijne reizen vrij zijn en op ver
schillende plaatsen een eigen lustslot hebben, om niet af
hankelijk van anderen behoeven te zijn ; de inrichting was 
grootscher dan die van den machtigsten adel. Om reden 
Kronborg tevens vesting werd, werd het karakter daardoor 
bestemd. Op het belangrijkste punt, noordelijk van Heisin-
goer, zes mijlen van Kopenhagen, daar waar de Sond s echts 
drie vierde mijl breed is, lag reeds sedert eeuwen eene ver
sterkte burcht, Oerekrog of Krogen genoemd ; deze burcht 
was in verval en de koning besloot een nieuw en beter 
ingericht slot, daarvoor in de plaats te stellen. 

Successievelijk werden uit alle deelen des rijks, uit Hol
land, en verder verwijderde streken, materialen aangevoerd; 
de bergsteen kwam uit de groeven bij Bergen en Gothland. 
In 157-1- ving men met de werkzaamheden aan, maar niet 
voor 1585 was het buitenwerk gereed. Aan den grooten 
toren werd nog in 1584 gewerkt. In 1582 was de kerk 
zoover, hij ingewijd kon worden, doch het duurde nog tot 
1586 of 87 voor deze geheel af was. 

Kronborg is door vreemde architecten gebouwd. Uit oude 
brieven en rekeningen blijkt, dat Hans von Diskau uit 
Leipzig meermalen in Denemarken is geweest, om den 
koning met raad en daad bij te staan bij de verbetering 
der vestingwerken. Ook heeft deze omstreeks 1560 eene 
teekening met beschrijving van het oude slot gemaakt. Het 
is niet uit te maken of de vast aangestelde bouwmeester 
des konings, Hans von Steenwinckel, de oudere, die, ten 
tijde, toen Kronenborg gebouwd werd, met den bouw van 
meerdere vestingen in Noorwegen en de Zweedsche provin
ciën belast was, iets tot den bouw van Kronborg heeft 
bijgedragen. 

Aanvankelijk leidde een zekere Hans Paaske of Hans van 
Pascha, vermoedelijk een Duitscher, den arbeid. 

In den regel werd hij Hans de bouwmeester genoemd; 
of hij nu architect of slechts alleen metselaar is geweest, 
is niet uitgemaakt. Later in 1581 werd hij gevangen geno
men omdat hij oneerlijke hande'ingen had gepleegd Ziju 
opvolger was Antonius van Obergen, uit Mechelen, van wien, 
reeds omstreeks 1577, in de rekeningen wordt gesproken. 

Zonder twijfel was het op advies van deze Obergen dat 
Kronborg uit gehouwen steen werd saamgesteld. Dat dit 
materiaal, zoo zeldzaam in Denemarken voorkomende, h ' e r 

uitsluitend werd gebruikt, bewijst wel, dat het buitenland 
een merkbaren invloed op den bouw gehad heeft. Na Obergeu 
moet er een zekere jPeter de Italiaansche'' geweest zijn. 

De oudere burcht Krogen was een gebouw in baksteen 
in den stijl der Middeleeuwen, zooals uit eenige fragmenten 
is op te maken. Volgens eene in het koninklijk geheim" 
archief in Kopenhagen berustende situatie ligt Kronborg 
tamelijk juist op dezelfde plaats waar vroeger Krogen 1*8 
en is het plan vrijwel vastgehouden. 

(****) Bij den vrede van Kopenhagen (27 Mei 1663) moest Denemarken »• 
zijne landen aan de overzijde van de Sond aan Zweden afstaan. 

1'reclerik II achtte het gewenscht dat een deel der oude 
a r e n van Krogen als grondslag voor het nieuwe slot be

houden bleef; alleen eene bekleeding met gehouwen steen 
«erd toegestaan. 

2oo»el door het materiaal a ; door het gansche karakter, 
behoort Kronberg tot die g r jouwen der Deensche Renais-
jjnce, waarvan de stijl het meest die van de zuidelijke 
landen nabij komt. Het is meer gedrougeu, grooter en rus
her dan eene der bouwwerken van Christiaan IV . 

ijet doel, om als vesting gebruikt te worden, is ook merk
baar door de groote muurvlakken en spaarzame aanwending 
v a l l vensters. Duidelijk is het te zien, dat het moeielijkheden 
oplever Ie om het monumentale met het karakter van vesting 
te verhinden. 

Het slot heeft ongeveer den vorm van een kwadraat. In 
navolging van fransche voorbeelden, was de oostelijke vleu
gel oorspronkelijk lager dau de overigen, misschien s'echts 
inet eene verdieping eu met terras van dezelfde hoogte als 
ie bastions, opdat de koning van uit zijne kamers een 
vrij gezicht over de zee had. Later is deze lage vleugel 
opgetrokken, zonder twijfel nog vóór de restauratie van 
Christiaan IV. 

De ingang is in den noordelijken vleugel, met een rijk 
portaal eu vrijstaande kolommen. Aan drie zijden van het 
plein zijn torens, waarvan die der kerk de grootste en 
schoonste is. 

Die aan den N . O. hoek dient als licht, aan den N . W. 
draagt hij den naam van kommaudautstoren. Aan den Z. W. 
hoek is de lage, breede zoogeitaatnde telegraaftoren. Tegen
woordig eindigt deze op een terras, doch had vroeger volgens 
oude teekeuingen een lage en plompe spits met een omgang, 
bestemd voor het plaatsen van kanonnen. 

Het slot is door muren omringd eu aan drie zijden, niet 
aan zee gelegen, bovendien van grachten voorzien; de 
vestingwerken hebben in verloop van tijd, evenwel groote 
veranderingen ondergaan. Tegenwoordig heeft het alle karakter 
als zoodanig verloren. 

Onder Frederik II werd Kronborg dikwijls bewoond eu 
varen de Saksische en Mecklenburgsche familieleden hier 
meermalen de gasten des konings. De hertog van Mecklen
burg had hier zijn eigen kamer, die met rood doek behangen 
was. In 1587 bezocht vorst Lichtensteijn het slot eu in 
1590 vierde hertog Julius van Bruuswijk—Wolveubuttel 
hier zijn huwelijksfeest met Elisabeth, de oudste dochter 
des konings. In hetzelfde jaar kreeg het een bezoek van 
Koning Jacob van Schotland (later Jakobus I van Engeland) 
die met de andere dochter des konings, Anna was getrouwd. 

Inwendig was het slot weelderig ingericht. Vooral de kerk 
was bewonderenswaardig en is nog heden een schoon over
blijfsel van de toenmalige kunst. Van de oorspronkelijke 
inrichting van het slot is weinig meer over. Reeds in 1629 
»erd het door brand geteisterd, waardoor veel verloren ging. 
Deze ramp veroorzaakte zooveel moedeloosheid dat cr vooreerst 
"iet aan gedacht werd het weder op te bouwen. Christiaan 

die den schoonen bouw van zijn vader niet als ruïne 
wilde achterlaten, begon met de herstelling en in 1635 was 
deze in vollen gang en twee jaren daarna in hoofdzaak 
gereed. Deze restauratie vond plaats na het deelnemen van 
Christiaan IV aan deu 30jarigeu oorlog en na zijn opont-
boud in Hameln. Het vermoeden ligt voor de hand dat 
H hij den bouw, medewerkers uit deze laatste plaats gevad 
ueeft. [„ ] a t e r e tijden heeft het wandalisme hier erg huis 
gehouden. Het werd voor kazerne gebruikt en velerlei wijzi
ngen werden daarin gebracht. Enkele verdiepingen werden 
l n tweeën verdeeld. Ook zijn er zoowel in de 18e als in deze 
e e a w anti de binnenzijde der muren grootere en kleinere gebou-
*V> g> maakt die het geheel ontsieren. De kerk is het beste 
8el>leven. Het gewelfd plafond wordt gedragen door ietwat 
'Mrnmedige toskaansche kolommen, terwijl de kerkbanken 

bidstoelen van rijk snijwerk voorzien zijn. Van bizondere 

kunstwaarde zijn het altaar eu het hoofdportaal; de gevels 
van den oostelijken vleugel, een schoorsteen in de groote 
zaal van den westelijken vleugel eu twee portalen in de 
koningskamer van den noordelijken vleugel, de een van marmer, 
de ander vau hout, zijn daarna het meest bezienswaardige. 

Op de binnenplaats stond vroeger een fontein met een 
achthoekig bekken. 

De vele beeldhouwwerken waaronder figuren uit de menschen
en dierenwereld, gedeeltelijk vau koper eu brons zijn reeds iu 
de vorige eeuw verdwenen. Naar alle waarschijnlijkheid heb
ben de Zweden, die in den oorlog van 16(50 vele kunst
werken eu kostbaarheden uit Kronborg wegvoerden, ook dit 
medegenomen en vermoedelijk in het begin der 17e eeuw 
in kerkklokken omgegoten. De fontein was afkomstig uit 
Neurenberg eu vervaardigd door George Labenwolf In 
1576 besteld, werd zij na vele wederwaardigheden in het 
begin van 1583 onthuld. 

Frederiksborg. 

Reeds Frederik II had in dezen streek, gelegen vier 
mijlen noordelijk van Kopenhagen, bij het stadje Hillerüd, 
een slot laten bouwen, dat hij den naam Frederiksborg gaf. 
Dit slot in middeleeuwschen stijl, lag op dezelfde plaats a's 
het later gebouwde. Van het eerste zijn nog twee lage torens 
over, voorzien van het jaartal 1562 en hebben een Hollandsch 
karakter. Een ander overblijfsel uit den tijd van Frederik 
II is het zoogenaamde badhuis in het groote park van het 
slot, uitgevoerd door bouwmeester Floris in 1580. Het is 
een klein gebouw van twee verdiepingen, met gothische 
trapgevels eu een achthoekige traptoren, met portaal. In 
den loop der tijden is het aanmerkelijk gewijzigd en in deze 
eeuw onder Christiaan VIII en Frederik VI I in- en uit
wendig gerestaureerd. Frederiksborg ligt aan de noordzijde 
van Hilleröd. 

Over eene gemetselde brug, geflankeert door bastions, 
komt men op het eerste eiland, waarop de bijgebouwen, 
lage en onaanzienlijke huizen, overblijfsels van Herluf Trolles 
Hof, Hillerödsholm. * 

Een smalle straat loopt naar den volgenden brug die om 
haar vorm den naam van S-brug heeft. Deze overgaande, 
bereikt men de groote poort, toegang gevende tot het eerste 
slotplein. Dit plein is aan beide zijden ingesloten doorgebouwen 
met twee verdiepingen ; elk gebouw heeft zijn traptoren en 
is met de groote poort door lage muren verbonden. In het 
oostelijke huis bevindt zich het ver rek voor de kanselarij 
en de woningen voor de vreemde gezanten, in het westelijke 
de woning voor den slotvoogd en andere ambtenaren. 
Midden op dit plein stond vroeger de beroemde Neptunus-
bron, waarvan het bekken, gehouwen van zwart gepolijst 
marmer, een zeshoekigen vorm had. Op de hoeken stonden 
groote figuren eu in het midden een driehoekige zuil van 
marmer. Op de hoeken van het voetstuk zeevisschen, die op 
den rug Venus, Céres en Bachus droegen, waartusschen 
engelen inet vogels iu de hand. Op de schacht van den 
zuil kleine figuren, het geheel bekroond door Neptunus. 

Deze fontein in 1623 gebouwd was uitgevoerd door Johann 
Baptist Schyrmand in Einden. De figuren waren gemodelleerd 
en gegoten door deu beeldhouwer Adriaan de Vries uit 
Praag. In deu oorlog van 1658—60 werden deze door de 
Zweden medegenomen en zijn thans in den slottuin bij 
Stokholin. Het overige van de fontein werd later vernield. 
Een copy van graniet met bronzen afgietsels is er voor in 
de plaats gekomen. 

Dit middenplein is door een gemetselde brug met het 
derde eiland verbonden, geheel door het eigentlijke slot 
ingenomen. Op de brug stonden vroeger twee kolommen 
met de standbeelden van Julius Caesar en Alexander den 

(*) De Koning had dezen grond van den rijksadmir.ini Herluf Trolles in 
ruil gekregen voor het Skovkloostcr bij Nestved, het latere Ilerlufsholm. 
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Groote, die zonder twijfel ook door de Zweden zijn weg
gevoerd. 

Het slot bestaat uit drie vleugcis, aan de zuidzijde door 
eene galerij verbondeu. Deze is aan de binnenzijde open, 
doch aan de buitenzijde gesloten, voorzien van bogen en 
nissen. 

De noordelijke vleugel wordt genoemd, de kouings-, de 
westelijke de kerk- en de oostelijke de piinsessenvleugel. 
Oorspronkelijk was elk een zelfstandig geheel, ieder met 
eigen traptoren. Dc verbinding tusschen den koningsvleugel 
en de ridderzaal kwam eerst later tot stand. De konings
vleugel is de grootste; deze had twee ingangen, links voor 
den Koning, rechts voor de Koningin. Aan de voorzijde der 
twee onderste verdiepingen is eene opene galerij, oorspron
kelijk van marmer en zandsteen. De boogen, nu van bcl-
gisch graniet, rusten op pilasters met zuilen van marmer. 
Op dc eerste verdieping vertoonden zich vroeger de Koningen 
nadat zij gekroond waren aan het volk, dat op het slotplein 
verzameld was. 

Noordelijk had de koningsvleugel, aan de zeezijde, aan 
iederen hoek een achthoekigen toren met een hoogen open spits. 
De noordwestelijke wordt genoemd dc munttoren, in welks 
kelder men nog den met ijzer beslagen deur vindt, die 
toegang gaf tot den koninklijken schatkamer. 

(Wordt vervolgd.) 

DE GOBELINS I N HET RIJKSMUSEUM. 

Van een der reusachtige gobelins, welke thans in de 
voorhal van het Rijksmuseum zijn opgehangen, komt in het 
werk van Müntz : „la Tapisserie" eene tamelijk duidelijke 
afbeelding voor. Deze, //de Strijd der Deugden en Zonden" 
is, evenals de beide anderen, van Belgisch, wellicht Brus-
selsch fabrikaat. Gobelins toch, werden niet alleen te 
Brussel, maar evenzeer in de toenmaals zeer bekende ateliers 
van Leuven, Antwerpen, Brugge, Oudenaarde, Aalst, Enghien, 
Doornik en Ryssel gemaakt. 

Langen tijd" stond Brussel bovenaan, zoo zelfs, dat Pauz 
Leo X aan Van Aelst, den bekwaainsten wever van zijn tijd, 
de uitvoering opdroeg der kartons, welke door Raphael waren 
ontworpen. 

Echter is dit van later datum dan de hierboven bedoelde, 
daar deze vóór 1508 moeten zijn gemaakt. 

Volgens een noot van genoemden schrijver, wordt aan Jan 
van Maubeugc (een Eranschinan vermoedelijk (*) de eer gelaten 
deze gobelins te hebben vervaardigd, die aanvankelijk bestemd 
voor het kasteel te Duerstede, eigendom van hertog Philips 
van Bourgondië, later deel uitmaakten van de verzameling 
van den hertog van Alva, met name: le. de Schepping der 
Wereld, 2e. de Strijd der Deugden en Zonden, 3e. de beel
den uit het Evangelie, en 4e. het Laatste Oordeel. 

Vermoedelijk zijn dus de drie gobelins, die ons thans 
bezighouden, dezelfde als sub. 1, 2 en 4. 

De //Strijd der Deugden en Zonden" kwam voor in de 
verzameling van baron Erlanger. Daaruit zijn ze vermoede
lijk overgegaan in handen van baron van Zuijlcn, die ze 
thans in bruikleen aan het Rijksmuseum heeft afgestaan. 

Wat 'n reuzenarbeid, zulke gobelins ! Wat 'n kleurenpracht! 
Het is te wenschen, dat de voorhal van het Rijksmuseum 
spoedig definitief behangen worde met dergelijke specimens 
van een oude, schoone sedert lang sterk tanende en slechts 
kunstmatig in het leven gehoudene industrie. De //manufacture 
des Gobelins" te Parijs kan niet gerekend worden ouder de 
industrieën, die //in een behoefte voorzien," aangezien deze 
instelling door den Staat gepatroniseerd wordt. 

Zoude in ons land, waar de tapijtweverij in hoog aanzien 
staat, deze industrie der gobelins geen toekomst hebben ? 

(*) De Hedaelie houdt zieh aanbevolen voor eeu andere lezing, indien het 
hierboven medegedeelde wellicht niet in alle deelc juist is. 

Bij het moderne woonhuis, concentreert zich alle kleur 
op den vloer; wordt het niet eens tijd, in plaats van nier, 
gebogen hoofd te loopen om kleur te zien, wederom als 
vroeger rechtop te gaan en voor ons, tegeu de wanden, i i e 

kleurensymphonieën te plaatsen, welke we nu door erbar
melijke papiertjes vervaugen, met mooie schilderijen er tegen, 
die buiten alles en alles om, geen intieme decoratie vormen 
van onze vertrekken? W. K . Cz. 

B E R I C H T E N . 

— Door den heer Cnrel Henny zijn, namens de assurantie-
maatschappij tegen brandschade //De, Nederlanden", wel
willend aan het Haagsche gemeente-museum afgestaan .je 
beide gevelsteenen in de buitenmuren van hel historisch 
kolliehuis //De Dolfijn." De een stelt voor een dolfijn, ge
polychromeerd, in ovaal-medaillon, gevat in een cartouche ; 
de ander draagt het jaartal 1505. Dit huis is thansgeamo-
veerd. Het terrein zal dienen ter verruiming van den toegang 
tot het achtergedeelte van het raadhuis, terwijl het terrein 
van het daarnaast gelegen en afgebroken pand, om den hoek 
van de Prinsestraat en het Kerkplein, gedeeltelijk volbouwd 
zal worden met de bureaux van deze assurantie-maatschappij. 

In het begin der 17e eeuw was de waard van het kollie
huis „De Dolfijn" herhaalde malen schepen en burgemeester 
van Den Haag. 

Van den ouden bouw vond men bij de afbraak weinig of 
geen spoor. Alleen aan de achterzijde werden enkele aan
wijzingen in constructie en materiaal gevonden, welke heen-
wijzen naar het jaartal, dat in den zijgevel ingemetseld was. 

— Door den Belgischen minister van kunsten en weten
schappen is aan den architect Langerock, bekend door de 
restauratie van de stadhuizen te Grainmont en Oudenaarde, 
opgedragen het restaureeren van het raadhuis van het Hene-
gouwsche stadje Binche. Het moet een der meest merkwaar
dige bouwwerken zijn uit de middeleeuwen. In 1554 werd 
een groot deel herbouwd door Jacques du Breucij. De toren 
moet vrijgelegd worden, en grootendeels herbouwd. Men ziet 
ook archeologische vondsten tegemoet. Reeds nu vond men 
dwarsbalken met opschriften en data. 

— Bij het afbreken vau het klooster van het Paulimm 
te Leipzig is de aandacht gevestigd op fresco-schilderingen 
in dat gebouw, welke tot dusver, in eeu donker gedeelte, 
weinig opgemerkt werden en het is gebleken, dat die fresco's 
waarschijnlijk het werk zijn van den beroemden Vlaamschen 
schilder Jan van Mabuse (t 1532), die eenigen tijd van zijn 
avontuurlijk leven te Leipzig doorbracht. 

— Opzichter» vnn den Rijk» Waterstaat. In de maand 
Maart 1890 zal plaats hebben een vergelijkend onderzoek 
van candidaten, dingende naar een getuigschrift van voldoend 
afgelegd examen voor opzichter van den Rijkswaterstaat. 

Tot deelneming worden alleen toegelaten zij, die op 1 
Januari 1896 het 21ste levensjaar reeds en het 3 0 s l e 

levensjaar nog niet zijn ingetreden. 
Aanmelding vóór 1 Eebruari 1890 aan het ministerie van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid met een op zegel gesclire
ven verzoek. 

Voor nadere bijzonderheden en voor het programma van 
het examen verwijzen wij be'anghebbenden naar de Slaafs-
courant No. 255. 

P E R S O N A L I A . 

Door B. en W. van Amsterdam is benoemd tot Inspecteur 
der bouwpolitie de heer J . A. van Voorthuizen. In de rna -
vergadering van den vorigen dag werd de voordracht tot 
reorganisatie van het toezicht op het bouwwezen goedgekeurd 
waardoor een inspecteur benoemd kon worden. 

„ 1 I I • ] M i l ; ; ttT 

H B S 

"'«••rfriJjtM-ii RwfWftm • Jfatwr. 

Itiivoeas 



£1 T I T E C T U R A E T A M I C I T T A . 



DERDE J A A R G A N G N°. 45. ZATERDAG 9 N O V E M B E R 1895. 

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

H . E L L E N S en W. V A N B O V E N . 
Bijdragen voor het blad te adrcssceren aan den Heer SI. DE JONOII, 

Nassaulcade 15 te Amsterdam en alles, wat de Administratie van 
het Genootschap betreft, aan den lsten Secretaris, America» 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. I)e jaarlijkschc contributie 
voor bet lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amtterdam woonachtig). . . . ƒ 1 2 . — 
i, kunstlievende leden . » 1 0 . — 
« buitenleden » 7.50 

MEDEDEEL1NGEN V A N HET GENOOTSCHAP. 

1°. Als gewoon lid is voorgesteld de heer .1. van Leeuwen, 
door de heeren J . Koffieberg en J . F . G. Wiggers. 

2°. Heeren leden wordt medegedee'd dat de le en 2e 
aflevering der 6e jaargang van het plaatwerk „de Architect" 
in den loop der volgende week verzonden zal worden. 

Namen» het Bestuur, 
De \ste Secretaris, 

P A U L J . DE J O N G H . 

„ A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A " . 
1026e GEWONE VERGADERING 

V A N 6 N O V E M B E R 189 5. 
De Voorzitter, de heer W . Kromhout Czn., opent de 

vergadering en doet mededeeling van een ontvangen telegram 
van den len Secretaris, waarin hij meldt, de vergadering, we
gens noodzakelijke uitstedigheid, niet te kunnen bijwonen, 
waardoor het lezen van de notulen der vorige bijeenkomst 
moet worden uitgesteld tot de volgende vergadering. 

Alsnu verkrijgt de heer H . Ellens het woord tot het 
houden zijner bijdrage: 

//Over symbolen en teekens in de Christelijke kunst." 
Spreker gaat de beteekenis van verschillende symbolen na 

die vooral aan de dierenwereld zijn ontleend, maar ook plan
ten, en- zelfs de cijfers werden als symbolen gebruikt. De 
oude Christenen waren in het bijzonder vereerders van het 
kruis, dat in verschillende vormen voorkomt. Na deze bijdrage 
traden nog eenige heeren hierover in discussie. Hierna volgde 
e e » kunstbeschouwing van het plaatwerk „la Peinture deco
rative en France du X I et X V I siècle", dat met veel be-
•ngrtelling werd bezichtigd. 

•ervolgeus circuleerde nog de le en 2e aflevering der 6e 
jaargang van „de Architect." 

^adat de Voorzitter den heer Ellens dank had gezegd 

voor zijne gehouden bijdrage en kunstbeschouwing, werd de 
heer J . van Leeuwen als gewoon lid voorgesteld door de 
heeren J . Koffieberg en J . F. G. Wiggers. Op verzoek zon 
de heer Ellens zijn lezing aan het orgaan van het Genootschap 
afstaan. Hierna werd de vergadering gesloten 

IETS OVER DEENSCHE RENAISSANCE. 

(Vervolg en slot van bh. 192^. 
Oorspronkelijk was er een kleine traptoren waarlangs de 

koning van uit zijn woning naar de schatkamer kon gaan ; 
tevens kon hij van daar door een kleinen uitgang en met 
behulp van een boot het slot verlaten, zonder gezien te 
worden. De verdieping gelijkstraats van den vleugel, had 
vlakke gewelven, die in het midden door kolommen gedragen 

I werden. Voor het grootste gedeelte werd de westelijke helft 
! van deze verdieping door de zoogenaamde ridderzaal, waar

van het plafond door vijf kolommen van marmer gedragen 
• erd, ingenomen. Op de verdieping daarboven, waren de 
beide einden ingenomen door twee groote zalen, de zomer
en de winterzanl, waarvan de westelijke tegenwoordig zaal 
Waldemar II genoemd wordt; het overige is verdeeld in 

! een aantal kleinere Woonvertrekken. Vooral merkwaardig 
! was de zoogenaamde scheepszaal, alzoo genoemd, omdat in 
de tapijten zeestukken waren ingeweven en het p'afond 
voorzien was van eene groote menigte beeldbouwwerk van 
oorlogschepen, walvisschen en andere groote zeedieren. 

De oostelijke, de prinsessevleugel bevatte een viertal 
: kleinere woonkamers. De verdieping gelijkstraats had gewelven 
en diende voor dienstvertrekken. Onder het geheele slot 
waren kelders. De westelijke, waarin de kerk en ridderzaal 
is tegenwoordig het voornaamste van liet hoofdgebouw ; 

1 deze is tot zekere hoogte iu oorspronkelijken toestand ge
bleven. 

Van uit den N . W. hoek van de koningsvleugel voerde 
een gang naar het raadsgebouw waarin Christiaan IV zijn 
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audiëntiezaal had, en tevens zijne werkp'aats; hij oefende 
het kunstdraaiersvak uit. In dit gebouw is nog eene stoel, 
die door middel van een windas van de eene verdieping 
naar de andere kon geheschen worden en door den koning 
gebruikt werd toen hij ouder werd. 

Betreffende de geschiedenis van den bouw valt liet vol
gende te vermelden. Christiaan IV was op Frederiksborg 
geboren. Bizonder was hij aan deze plaats gehecht en zoodra 
hij mondig was, besloot hij het toenmalige hoofdgebouw te 
sloopen en er een nieuw weelderig ingericht, voor in de 
plaats te stellen. In 1597 begon hij materialen te verzamelen 
en in 1602 sloot hij een contract met Joergen von Friborg, 
om het oude gebouw te sloopen. In hetzelfde jaar is met 
den bouw van het nieuwe eei aanvang gemaakt. 

Begonnen werd met de kerk; deze was in 1602 geheel 
onder dak, maar niet voor 1620 geheel voltooid. Daarna 
met den konings- en het laatst met den prinsessevleugel 
(1605 . 

De buitenmuren zijn van rooden baksteen, afgewisseld met 
zandsteeuen bandenen ornamenten. In 1609 werd het terras 
gebouwd dat de kerk met den princessevleugel verbindt; 
het jaartal staat boven de poort. 

Het is wel ain te nemen dat de plannen vóór den bouw 
niet geheel gereed waren, maar successievelijk werden vol
tooid en dikwijls omgewerkt' Een deel van het slot behoort 
oogenschijolijk niet tot het oorspronkelijke p'an. Het is de 
binnengalerij vair den koningsvleugel. 

De buitenmuur was reeds geheel voltooid voordat de galerij 
in 1621 werd gebouwd. Deze laatste is van Loreutz Pietersen 
Sweis van Amsterdam. In 1613 droeg de koning Joergen 
von Friborg den bouw op van het raadsgebouw met gang, 
dat van gehouwen steen is, en in 1614 werd de carrousel 
of riirgrijderspoort, volgens een ontwerp van Hans von Steen
winckel uitgevoerd. 

De groote hoofdingang kwam het laatst gereed, de toren 
iu 1618, de spits in 1621. Onder Christiaan VI moest de 
spits wegens bouwvalligheid afgebroken worden, maar werd 
geheel in denzelfden vorm hersteld. Omstreeks 1625 was het 
geheele slot i n - en uitwendig gereed. De kerk omvat de 
twee onderste verdiepingen van den westelijken vleugel. Het 
vlak gewelfde plafond werd door eeue dubbele rij kolom
men gedragen, die weerszijden het schip van de zijbeuken 
scheidde. Deze laatsten zijn door eene rondgaande galerij in 
twee verdiepingen verdeeld. In het zuidelijk gedeelte was het 
altaar van zwart gepolijst marmer met tafel van ebbenhout, 
ingelegd inet zilver en paarlinoer. Een menigte vrijstaande 
fig, reliefs en graveerwerk, alles van zilver of ten deele 
verguld, versierden het geheel. Vanwaar deze kostbare altaar
tafel afkomstig was, is niet met zekerheid te zeggen. In de 
rekeningen vair den rentmeester van 1606 komt wel voor : 
gekocht voor 9227 rijksdaalders, een kostelijk altaar beslagen 
en versierd met verguld en wit zilver en geldt waarschijnlijk 
dit, hoewel het aan te nemen is, het oorspronkelijke niet 
voor Frederiksborg bestemd was. De figuur van de heilige 
Sebastiaan en de vele schuifladen, doen vermoeden, het oor
spronkelijk voor eene katholieke kerk was gemaakt. 

De ebbenhouten preekstoel, met de fig Christus en de 
Evangelisten in vijf nissen, met ornamenten van zilver, had 
minder kunstwaarde. De ontwerper hiervan is niet bekend. 
Het doopbekken was van zwart marmer inet den naam Fre
derik I I ; waarschijnlijk was dit reeds in de kerk van het 
oude slot aanwezig. Het groote orgel aan de noordzijde 
der kerk, door NicoUas Maas in 1606 begonnen, was pas in 
1616 voltooid. Bij den brand van 1859 is dit geheel ver
nield doch is er een nieuw, geheel iu overeenstemming inet 
het oude, voor in de plaats gekomen. 

Tegenover de preekstoel had Christiaan IV een kerk
bank, die met reliefs, schilderwerk en tapijten prachtig 
versierd was. Deze bank had een venster dat op het slot
plein uitzag en voorzien was van kunstig gesmeed traliewerk. 

Behalve deze bank had Christiaan IV nog in de kerk 
eene bidkainer, gelegen op de galerij onder het orgel. H e t 

was een tamelijk klein en laag vertrek, voor het doel vor-
stelijk ingericht. Het venster, met uitzicht op de renbaan 
was voorzien met glasschilderingen van Evert Crynss v. d! 
Maes. Plafond, wanden en deur waren ingelegd met kosti 
bare houtsoorten. Het plafond was oorspronkelijk bezet met 
vruchten eu ornament, dat onder Christiaan IV heeft moeten 
plaats maken voor door hem zelf gesneden elpenbecnea 
rosetten. Eene lichtkroon van zilver hing aan het plafond • 
22 schilderstukkeu, voorstellingen uit het Nieuwe testament 
versierden de wanden. Oorsproukelijk stond er ook een klein 
altaar, van zilver en ebbenhout, dat nu een plaats heeft 
gevonden in het Oud-Noors museum te Kopenhagen. 

Boven de kerk is de ridderzaal, zich uitstrekkende over 
de geheele oppervlakte van den vleugel. Het was eene der 
schoonste zalen van het slot. Een rijk plafond in overeen
stemming met de wanden, welke laatsten bij feestelijke gele
genheden bovendien met gobelins behangen werden. Deze 
waren vervaardigd op last van den koning door den tapijt-
fabrikant eu schilder Carel van Mander uit Delft in llJlG. 

Bij deze vleugel behoorde de hoogste en schoonste toren 
van het slot (275 voet hoog), waarin een steenen wenteltrap 
toegang tot de ridderzaal gaf. In dezen toren was een vol-
ledig klokkenspel. 

Om reden Frederiksborg later werd gebruikt als residentie 
voor de Deensche koningen, werd het meermalen veranderd 
en behielden alleen de kerk en de ridderzaal hun oorspron
kelijke gedaante. Zoo ook het uitwendige, dat in zijn glans-
periode een nog grootscher indruk moet gemaakt hebben dan 
thans. 

Onder de regeering van Frederik VII brak den 17 De
cember 1859, een geweldige brand uit, die het inwendige 
van het hoofdgebouw geheel verwoeste. Slechts de muren 
bleven staan en alleen het voornaamste deel der kerk werd 
gespaard. De noordelijkste gewelven storten in en verwoesten 
het orgel en de bidkamer. Het raadsgebouw met een deel 
der gang, het terras eu een klein gedeelte der binnengalerij 
bleven behouden. Het was eene ware nationale ramp en 
overal in den lande verhieven zich stemmen en kwamen er 
vrijwillige bijdragen om den wederopbouw mogelijk te maken. 
Met behulp van het koninklijk huis, een nationale inschrij
ving en de vrijgevigheid van enkele burgers geschiedde dit 
over een tijdsverloop van 25 jaren. 

De noodige gegevens had men door eenige photografien, 
benevens fragmenten van verwoeste gedeelten, zoodat het 
nieuwe slot een getrouwe nabootsing van het oude is 

Voor weirrige jaren is het slot door den tegenwoordige" 
koning als nationaal museum ingericht. 

Slot Rozenborg ie Kopenhagen. 
Terwijl Christiaan IV nog met den bouw van Frederiks

borg bezig was, dacht hij alweder over nieuwe bouwonder
nemingen. Toen de bij het oude slot Kopenhagen behooreude 
tuin, wegens uitbreiding der stad voor bouwgrond werd 
verwisseld, kocht de koning in 1606 een groot stuk grond, 
grenzende aan de toenmalige vestingwallen. Een gedeelte 
werd gebruikt voor een kerk, een ander voor stratenaanleg, 
terwijl het overige tot lusttuin werd ingericht. In hel vol
gende jaar 1607 werd op deze plaats een klein pavilloen 
gebouwd, „het blauwe huis" of de Hermitage genoemd (in 
1734 gesloopt) en successievelijk werden er kleinere gebouwen 
o.a. een badhuis en een stal aan toegevoegd. Aan den bouw 
van een eigentlijk slot schijnt men in den beginne niet 
gedacht te hebben. Eerst in 1610 begon men daarmede, da' 
bij zijne voltooiing in 1625 Rozenborg genoemd werd. 

Zooals het slot er nu ligt, wijkt de omgeving tanielij* 
van de oorspronkelijke af. De grachten zijn gedeeltelij* 
behouden doch de wallen en bruggen zijn weg; een trroot 
gedeelte der tuin is exercitiep'aats voor de lijfgarde g' w° r' 

a n en later is het slot omringd door andere gebouwen, die 
het vrije gezicht daarop zeer belemmeren. Uitwendig is het 

zooals ten tijde van Christiaan IV . 
D Het slot is tamelijk kleiu en bestaat slechts uit één 
leugel, 150 voet lang en 32 breed Aan de noordzijde 

heeft het twee kleine 125 voet hooge torens met een aclvt-
hoeki"eu traptoren. Aan beide zijden was oorspronkelijk een 
dubbele trap naar de eerste verdieping; deze is evenwel 
verdwenen. 

Het is gebouwd van rooden baksteen, afgewisseld door 
bedsteen eu had oorspronkelijk een leien dak, dat later 
door een koperen vervangen is. De torenspitsen zijn gedekt 
met koper en lood. 

Inwendig heeft het in deu loop der tijden groote veran
dering'» ondergaan; slechts drie kamers op de verdieping 
gelijkstraats zijn nog in oorspronkelijkeu toestand. De wanden 
van de audiëntiezaal, die over de geheele breedte van het 
gebouw loopt, hebben eikenhouten paneelen voorzien van 
schilderstukken iu olieverf. Ook het plafond is met paneelen 
err beschilderd. De zandsteeuen schoorsteen is voorzien van 
de initialen van Christiaan IV en het jaartal 1615. 

De indeeling van de tweede verdieping, bestaande uit eene 
groote zaal aan de noordzijde eu twee kleinere aan de zuid
zijde, is waarschijnlijk eveneens oorspronkelijk. 

De ridderzaal is voor een slot als dit, bizonder groot, 
doch slechts 19 voet hoog; van de oorspronkelijke inrich
ting is slechts de marineren schoorsteen overgebleven ; al 
het overige waaronder de goudlederen behangsels en de schil-
ders'ukken zijn verdwenen. Onder Christiaan V en FVederik 
IV kreeg deze hare tegenwoordige gedaante. 

Later is het slot een museum van retrospectieve kunst 
geworden ; ieder der opvolgende vorsten heeft een gedeelte 
naar den smaak van zijn tijd ingericht en gestoffeerd met 
kostbaarheden, wapenen, pronkgewaden, enz. In den laatsten 
tijd werd de verzameling bovendien uit andere koninklijke 
paleizen aangevuld. 

J . A . v. D. SLUIJS V E E R . 
{Vrij naar de beschrijving van F. Meldah'.) 

HET D R I J V E N I N E D E L M E T A A L 
door J . H . BKOM. 

„Der Goldsiui'd liriigt in seinen Werken Sinn und Geist 
und die kiilturgcschichtliche Hcdcutnng seines Zeitalters aus. 
Je hochherziger danelbe sich im Slreben und Schaffen der 
Menschen und damit in der Achlung zeigl, die sie von ihrem 
Werlh als edelsles Gebilde unter den K real uren haben, deslo 
kiinstlcrisehcr die Arbeit der Goldsehmi de, desto angesekencr 
nnd würdiger ihre Leistungen. Kine nüehterne, einc rohe 
Zcit bringt nuch nur armselige Vcrnrbeitung des Edelmetalls 
hervor. Nicdrigcr Sinn verstekt nicht in feiner Art sieh nus-
zeichnen zu wollen ; es genügt seiner Eitclkeit plumper Mas-
senschmuek oder lütterhaftir Tand prahlcrischen Seheines." 

Deutsche llandw. liibl. 

Zooals in het met zaakkennis geschreven artikel over de 
kerkelijke Goudsmeedkunst, voorkomende in 't Gildeboek 
(le Jaargang, ail. I l l en IV), terecht werd opgemerkt, was 
de Middeleeuwscue goudsmid een kunstenaar in zijn vak 
en daardoor een eenigszins veelzijdig kunstenaar. Hij trad 
°P als architect, beeldenaar en kunstschilder tevens. Hij 
ontwierp en stelde zijne kleine bouwwerken op, hij versierde 
ze met loof- en beeldwerk, dat hij zelf boetseerde, dreef en 
ciseleerde; bemaalde de vlakte met zijn graveerstift en deed 
ze schitteren door veelkleurige smeltwerken." 

Een voornaam onderdeel der goudsmeedkunst, namelijk 
d* Drijfkunst, trekt ons zoozeer aan, dat wij gaarne aan 
haar eene afzonderlijke bespreking wijden. De beroemde ar
chitect en schrijver, Violet le Due, zegt in een zijner 
werken ') „S'il est une matière impérieuse, ce sont les 
m i ' t : '«x. II n'est que deux manières de les employer." En 
S^"ndig genomen, is dit juist. 

') Violet le Due. Diet. rail. du mob. Oriëvreric pag. 171. 

De eerste en eenvoudigste wijze van metaalbewerking is 
het door verhitting te smelten en alsdan in inwaartsche (en 
creux) vormen te brengen, die, na afkoeling, het voorwerp 
in min of meer ruwen staat weergeven. Dus gieten. 

De tweede manier bestaat in het metaal tot dunne platen 
te verwerken, en deze wegens hare weerspannigheid met den 
hamer te drijven, totdat men het verlangde inodelé daaraan 
heeft gegeven. Elk metaal, dat taai en buigzaam is, kan men, 
naar willekeur, fraaie vormen en versieringen doen aannemen. 
Het meest geschikt hiervoor echter zijn goud, zilver, koper, 
en, iu mindere mate, ook ijzer en lood. 

Het weinige gereedschap, dat door den kunstdrijver wordt 
gebruikt, bestaat uit hamers van verschillende zwaarte en 
vorm, benevens uit meerdere ponsoenen, ]) stalen staafjes ter 
lengte van 1 d.M. en ter dikte van 3 a 10 m.M., welker 
uiteinden aan ééne zijde tot verschillenden vorm zijn geslepen, 
als kantig, scherp, vierkant, rond, vlak enz. Om eene dui
delijke voorstelling van deze weinige en hoogst eenvoudige 
gereedschappen te verkrijgen, is een bezoek aan eene zilver
smidswerkplaats te verkiezen boven de uitvoerigste beschrij
ving. Het kloppen vau eeu gladden bak of van een ander 
voorwerp zoude men drijven kunnen noemen, en toch is dit 
evenzeer verschillend van de drijfkunst als het werk van 
den Mr. schilder en glazenmaker van dat des kunstschilders. 
De eenige overeenkomst bestaat in 't gebruik van hetzelfde 
gereedschap (hamer) en van 't zelfde materiaal (metaal), 
zooals bij beide schilders de kwast en de verf de hoofdrollen 
spelen. 

Tot de kunst van drijven wordt, behalve vaardigheid in 
't hanteeren der gereedschappen en kennis van het te ver 
werken metaal, in den kunstenaar eene genoegzame vaardig
heid in teekenen en modelleereu vereischt. Nadat de teekening 
op de metalen plaat gebracht is, worden met een zoogenaamdeu 
schrooipons de omtrekken zoo iu den plaat geslagen, dat 
deze aau de achterzijde der plaat zichtbaar zijn. 

Op een zandkussen, een stuk lood, bout of anderszins, 
wordt dan, met een hollen hamer, binnen de lijnen de 
verlangde hoogte voor het relief aau de figuren gegeven. 
Dit werk geschiedt aau de keerzijde der plaat eu eischt 
voorzichtigheid ; want, is eenmaal de plaat te ver uitgeslagen, 
dan kan de ruimte raoeielijk weer omlaag gedreven worden ; 
en gaat men wild te werk, dan zal het metaal weldra scheuren. 

Men zal gemakkelijk begrijpen, dat men tot zoover slechts 
een onvolkomen relief verkrijgt; de vormen eu hoogten zijn 
slechts aangeduid en om het werk verder te voltooierr, moet 
het op cement of pek gezet worden. •) 

Nu begint men aau de voorzijde met den hamer, en waar 
deze niet fijn genoeg treft, met ponsoenen van velerlei soort 
de omtrekken, hoogten enz. scherp te marqueeren. 

Het is bijna als moest men boetseeren in metaal; want, 
gelijk de klei zich vormt onder den druk van duim of 
boetseerstok, zoo rrroct ook het stugge metaal enkel onder 
den slag met hamer en ponsoen derr vorm aannemen, dien 
men daaraan wenscht te geven. Bij een beeldhouwwerk in 
steen of hout hakt de beeldhouwer de stukken af; bij 't 
drijven daarentegen mag men niets afhakken, maar kan het 
voortbrengen der figuren slechts bereikt worden door een 
gedurig uit- en indeuken ; en wijl de plaat door deze be
werking hard en onbuigzaam wordt, moet telkens door rood-
gloeieu daaraan de noodige taaiheid worden teruggegeven. 
Het is te begrijpen, dat dit procédé, 't welk zoo weinig en 
eenvoudig gereedschap vereischt, slechts zijne waarde ontleent 
aan het talent van deu beoefenaar. La main de l'homme, 
qu'aucun moyen mécanique ue surpasse, se sentait partout 
sur les pieces d'orfèyrerie. s) 

Poincons, ciseaux, vandaar soms het woord ciseleeren voor dryveu. 
*) Eene smeltbare massa, die na afkoeling nog week en taai genoeg blijft, 

om de plaat in hare bochten en bewegingen te volgen, en die verhoedt, dat 
geen deuken of bullen komen, waar die niet gewenscht zijn. 

') Violet le Due. Diet. rais. du mob. 
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Vele moeielijkheden zijn aan 't drijven verbonden. Elk 
voorwerp heeft zijne eigenaardige bezwaren, maar eene vaar
dige hand kan ia metaal zoowel het fijnste, als het ver-
hevenste voortbrengen; en is een werk voltooid, dat met 
zorg en talent werd behandeld, dan kan geen andere plas
tische kunst den rijkdom en de fijnheid daarvan overtreffen ! 

Reeds bij de oudste volken was deze kunst bekend, en 
zij moet, volgens de II. Schrift, bij de Joden veel en mees
terlijk beoefend zijn, o.a. door Beseliël eu Oliab, die al de 
gereedschappen en vaatwerken voor den tabernakel maakten, 
en tijdens den bouw vau Salomons gouden tempel. 

Ofschoon de Grieksche beeldende kunst meerendeels mar
mer en ivoor ter bewerking koos ]) zijn toch, volgens de 
schrijvers der oudheid, de beroemde beeldhouwers Phidias, 
omstr. 198 v. Chr., en Polycletus ook vlijtige beoefenaars 
der drijfkunst geweest. De opgegraven zilveren vaatwerken 2) 
bewijzen voldoende, dat het drijven in edel metaal in den 
bloeitijd der Grieksche kunst geenszins onbekend was. Vooral 
de goud- en zilverwerken in de Eremitagc te St. Petersburg 
zijn, ook in dit opzicht, belangrijk. (Wordt vervolgd.) 

') Uit de gedichten van Homerus blijkt, dit de Grieken reeds 1000 j . v. 
Chr. goud, zilver, koper, tin cn lood bewerkten. Dcmmin, die Edclschmiedekunst. 

s) Vgl. «Die Silbervnse von Nikopol in der Kais" etc. van L . Stephani. 

B E R I C H T E N . 

— Het kerkelijk congres van Ned. Hervormden, in de 
afgeloopen week te Amsterdam gehouden, gaf aanleiding 
tot discussie over //Roomsch-Katholieken invloed bij de res
tauratie van door het Rijk gesubsidieerde Protestantsche 
kerken." 

Jis. E. Borger herinnerde daarbij aan het bekende geval 
van het plaatsen van een Mariabeeld iu den gevel van de 
Protestantsche kerk te Zutfen. Hij merkt daarbij op, dat er 
bij de restauratie van Protestantsche kerken maatregelen 
worden genomen die gedwongen schijnen te zijn en waarbij 
de restauratie zich voegt naar wat de Roouisch-Katholieke 
kerk eischt. 

De oorzaak is de volgende : Het Rijk geeft voor de res
tauratie subsidie, en nu is het Rijk wel neutraal, maar de 
man aan wien het werk wordt opgedragen, Jhr. Victor de 
Stuers, is niet neutraal, maar Roomsch-Katholiek. Spr. weet 
weliswaar niet wat er >e doen is om dien Roomscheu invloed 
te weren, maar hoopt dat de besprekingen daaromtrent licht 
zouden verschaffen. 

Jis. Westrik, uit Zutfen, deelde de geschiedenis van de 
plaatsing van het Mariabeeld in het hoofdportaal van de 
St. Walburgskerk te Zutfen mede, eu herinnerde er aan 
dat, hetgeen trouwens bekend is, de kerkeraad te Zutfen 
zich de zaak heeft aangetrokken. 

De commissie voor de restauratie stelt zich ten taak, de 
kerk te brengen in den toestand zooals ze vroeger was en 
verklaart daarom het beeld, dat tot 1890 op een andere 
plaats in den gevel, in verminkten staat, aanwezig was, iu 
het portaal te hebben geplaatst. 

Verder deelde spr. mede, dat bij vroeger gevoerde bespre
kingen over deze quaestie de Minister verklaard heeft, dat 
de kerkvoogden bevoegd waren het beeld te ainoveereu. 

Intusscheu is dit echter nog niet geschied. De kerkeraad 
is in dit opzicht verdeeld en een adres van lidmaten der 
kerk, voorzien van 1407 handteekeningen, waarin op amotie 
wordt aangedrongen en verzocht wordt de restauratie niet 
op deze wijze voort te zetten, had weinig succes gehad, 
omdat de kerkvoogden meer hechtten aan de opinie van de 
restauratie-commissie, dan aan die van de gemeente. En 
deze commissie heeft verklaard zich te willen handhaven 
op het neutraal standpunt, om in het te restaureeren gebouw 
tc zien ecu monumentaal bouwwerk en niet een Protestant
sche kerk. 

De Heer Posthumus Meijjes, architect, deelde mede hoe 

de restauratie van een kerk tot stand komt, hoe Jhr. Victor 
de Stuers, referendaris van het departement te 's Hage, bij 
eveutueele aanvragen van advies dient en hoe hij daarbij 
wordt terzijde gestaan door twee deskundigen, evenals hij( 

Roomsch Katholieken. Deze drie personen dwingen de res
tauratie-commissie om aan de Protest, kerken een katholiek 
karakter te geven, en indien de kerkvoogden weigeren 
worden zij gedreigd met een intrekking van de Rijkssubsidie. 
Dikwijls, o. a. onlangs nog te Arnhem, heeft dit dreigement 
ten gevolge, dat de kerkvoogden toegeven. 

Spr. verwachtte eenig heil van een adres aan H . M . d e 

Koningin-Regentes, om te voorkomen, dat aan Jhr. De 
Stuers uitsluitend katholieke adviseurs worden toegevoegd, 
hetgeen zal voorkomen, dat de Katholieken de Protestant
sche kerken gaan inrichten voor hun eeredienst. 

Dr. Bronsveld, van Utrecht, bleek geen voorstander te 
zijn van restauratie van kerken gelijk die thans geschiedt; 
hij zag iu die kerken geen monumentale, historische gebou
wen, maar eenvoudig Protestantsche bedehuizen. Hij vroeg, 
waarom de kerkvoogden te Zutfen het Mariabeeld niet 
wegnemen en verklaarde, dat, wanneer hij te Zutfen 
woonde, hij beeldstormer zou worden. 

Ds. Westrik wilde een commissie benoemen, die ter 
audiëntie zou gaan bij de Koningin-Regentes, om de bezwaren 
uiteen te zetten, die tegen de wijze, van restauratie gerezen zijn. 

Ds. Van Veen meende, dat het inoeielijk zou zijn te 
vermijden, dat de restauratie een Roomsch karakter zal 
dragen, omdat de gebouwen, die gerestaureerd moeten worden, 
uit den Roomscheu tijd zijn. Daartegenover merkte de Heer 
Posthumus Meijjes weer op, dat dit zoo geheel juist is en 
dat het Roomsche karakter niet, zooals thans geschiedt, 
geheel op den voorgrond wordt geschoven, waar het kerken 
geldt, die reeds drie eeuwen Protestantsch ziju. 

Nog veel werd er over deze quaestie gesproken, waarbij 
Ds. Leenmans Jr., van Oosterwijk bij Gouda, zelfs Jhr. De 
Stuers uit de restauratie-commissie voor Protestantsche ker
ken wilde doen verwijderen. Tot een besluit kwam men 
evenwel niet. 

— Naar wij vernemen zal de Botterdamsche Kunstkring in 
deze maand een tentoonstelling houden van Toegepaste 
Kunst, gewoonlijk minder juist kunstnijverheid geheet en. 
Die tentoonstelling, zal bijzonder fraai zijn, gelijk er nog 
geen in ons land gehouden is. Dit is te danken aan de 
medewerking van verscheidene beoefenaars dier kunst in cn 
voornamelijk buiten ons land. Om slechts enkelen te noemen, 
zal men er zien : werken in edele metalen van den heer 
Brom te Utrecht, in gesmeed ijzer van de firma Braat te 
Delft; in brons en tin van A. Charpentier, A . Magnier, 
A. Souchet, A. Vibert te Parijs, van ('. Meunier te Brussel, 
van Woerffel te St. Petersburg; in porcelein en aardewerk 
van A. Dam mouse te Sevres, A l . Charpentier, A. Souchet 
en F. Samson te Parijs. Stellmacher te Teplitz; in glas 
van Melchers te Veere, Powell te Londen; in zijden stollen 
en papieren kamerbehangsels, naar ontwerpen van Walter 
Crane, enz. van W. Morris & Co. te Londen; bindwerk 
van Mensing te Amsterdam, Hochstaedter & Bergmanu te 
Frankfort a/Main ; Spaansch-Moorsch en Fransch aardewerk 
a reflets mctalliques; Japansch porcelein, aarde-, ivoor- en 
lakwerk; enz. 

N I E U W E U I T G A V E N . 

L . M . Moolenaar. Een theoretische grondslag voor de af
metingen, verbindingen en karakteriseering van bouwkunitije 
vormen. 

Dr. Bruno Bücher. De kunstnijverheid. I/and- en Studie-
loekje, tevens vademecum voor bezoekers van musea en 
tentoonstellingen, naar de Hoogduitsche uitgaaf. Tweede 
herziene druk. Met inleidend woord van J . R. de Kruvil' 
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R E D A C T I E V A N ARCHITECTI-RA ET AMICITIA : 
W . K R O M H O U T Ci.v.. M. D E J O N G H , JOS. T H . J . CUIJPERS, 

H . ELLENS en W. V A N BOVEN. 
Bijdrageu voor het blad te adresseeren aan den Heer M. DE J O N G H , 

Nassaukade 15 te Amsterdam en alles, wat de Administratie van 
het Genootschap betreft, aan den lsten 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 tocge-
tonden, aan alle leden van het Genootschap. De jaarlijksche contributie 
voor bet lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (tc Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
„ kunstlievende leden n 1 0 . — 
» buitenleden // 7 .50 

MEDEDEEL1NGEN V A N HET GENOOTSCHAP. 

1°. De 1027e gewone vergadering zal gehouden worden i 
op Woensdag 20" November 1895, des avonds te 8 uur, j 
in het Genootschapslokaal, American-Hótel, Leidscheplein. j 

Agenda : 
«. Mededeelingeu van het Bestuur. 
b. Ballotage van deu heer J . van Leeuwen, voorgesteld 

door de heeren J . Koffieberg en J . F . G. Wiggers. 
c. Bijdrage van den heer W . Kromhout Czn. : De beslaande 

corporatie» vnn bouwkunstbeoefenaren en de icensche'ijkheid | 
eener concentratie tot één lichaam. 

Met het oog op het actueele en belangrijke van dit 
onderwerp wordt H .H . Leden eene getrouwe opkomst tot 
deze vergadering dringend aanbevolen-

2°. De le en 2e aflevering, Ge jaargang, van het plaat
werk //de Architect" zijn deze week aan H.H. Inteekenaren 
verzonden. 

Namens het Bestuur, 
De \ste Secretaris, 

P A U L J . DE J O N G H . 

HET D R I J V E N I N E D E L M E T A A L 
door J . H . BROM. 

(Vervolg van blz. 196J. 
Bij de Romeinen brachten Grieksche goudsmeden de drijf

kunst tot eene ongekende hoogte. Zij kwam veelvuldig in 
gebruik voor het versieren van meubelen en gereedschappen, 
zelfs voor het bekleeden van muren. 

U't den bloeitijd der oud-Romeinsche kunst bezit het. 
Rationale Museum te Napels vele vaatwerken, die versierd 
Z'jn niet gedreven centauren, godinnen, maskers en vrouwen-
Wden, De dunne gedreven plaat dient dan slechts tot be

kleeding eener gladde onderste laag. ') 
In den tijd 2) van het Christendom vond de drijfkunst 

zeer veel waardeering. Constantijn liet, vermoedelijk in deze 
techniek, aan de basiliek van zijn naam een zilveren gevel 
pla»tsen, met Christus en de twaalf Apostelen, en stichtte 
in dezelfde kerk 7 altaren, die elk met een gewicht van 
200 pond bekleed waren. In de apsis plaatste Constantijn 
een zilveren beeld van den Zaligmaker, in zittende houding, 
dat vijf voet hoog was, benevens 4 zilveren engelenbeelden 
van dezelfde hoogte. In de volgende eeuw (432) vernieuwde 
keizer Valentinianus op verzoek van Paus Sixtus III den 
zilveren gevel, die door de barbaren was gesloopt, en liet 
daarin gouden beeldeu van Christus en van de Aposteleu 
onder even zoovele bogen aanbrengen. In de zesde en zevende 
eeuw verwaarloosde men de kunst in ' t algemeen. Niettemin 
vervaardigde de beroemde goudsmid en bisschop St. Eligius 
(t 659) vele reliekkasten enz., kostbaar van zilver en goud, 
volgens de beschrijving van zijn tijdgenoot S. Audoenus 
Toen (726) in Byzantium de vereering der Heiligen verboden 
en de kunstenaars verdreven werden, ontving de Paus hen 
gaarne te Rome; en van dat oogenblik ging vooral de drijf
kunst een tijdvak van nieuwen bloei te gemoet. O.a. liet 
Gregorius III (731-741) eene statue der II. Maagd geheel 
met zilver bekleeden. De talrijke reliefs van edel metaal, die 
deze Paus liet maken, waren zonder twijfel gedreven, zooals 
de gouden reliefs aan het hoofdaltaar der basiliek van St. 
Pieter, het zilveren beeld van dien Heilige en meer andere. 

De opvolger van Gregorius III was nog grooter bevor
deraar dezer kunst en liet, onder meer, zilveren deuren voor 

') Eene dergelijke bewerking vindt men toegepast hij den zilveren beker 
in 't Sted. Museum tc lliuirlem. Ken met keurig gedreven voorstellingen en 
cartouches versierde baud, uitgevoerd door Ernst Jansi. van Vianc, Is om de 
kuip aangebracht. Deze beker uit het jaar 1601 werd besteld aan den goud 
smid Jan Pieter Alchcma, die de vervaardiging van Sintc Mcerten mei den 
creuprl, ook met dien band en de bouzij enz opdroig aan Jansz. vau Vianc 

*) Danige dezer historische bijzonderhedeu ziju ontleend aau „Donatello 
seine Zeit und Schule" vnn Dr. Hans Semper. 
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is geheel van verguld loper; op den voorgevel is 

de H Servatius in zijne verheerlijking afgebeeld, dc handen 
biddend of zegenend opheffende; een engel rechts draagt 
den staf; een andere links houdt het boek des levens. Op 
den achtergevel zetelt de Heiland, komende om de wereld 
te oordeeleu. Langs de beide zijwanden der kist fltten de 
12 Apostelen, die met Christus ten oordeel koi n e n, terwijl 
op de beide dakvelden, en relief gedreven, de rcchtvaardioeu 
en zondaars zijn voorgesteld, die de verdiende vergelding 
ontvangen 

') Dr. 11. Semper. Donatcllo, a. Zeit and Schule, zegt SO.Ooo i,">'d galden 
koitete dieter Altar. Eene volledige beschrijving met afbeeldingen rindtmeii 
in Mittelalterliehe Knnetdenkinale des ()c»tr. Kaiaerataatea liana, j l . 

'-' Zie de levensbeschrijving door zijn leermeester Thangm a r priester en 
beetnarder der Domschool. 

Bene nitvoerige studie over „Die Kunsttbiitigkcit des II. Dei'iWard von 
Hildeahrim" vindt men in de Stimmen aus .Maria I.aach" Jnhnf"1!? 18S5. 

•') Zie de uitvoerige afbeeldingen met beschrijving in thet | | iiigdom der 
St. Servatdcerk door M . A. II. Willemsen" cu „Kunst und Keliiiuiensehiitze 
ui Maastricht" von Mgr. Dr. Hok und Vicar M . Willemsen. 

bovengenoemde basiliek uitvoeren. Vervolgens waren de 
Pausen en andere Hoogwaardigheidsbekleders steeds der 
drijfkunst gunstig gezind. In de negende eeuw lj et de Aarts
bisschop van Milaan een meesterstuk van drijfwerk Vervaar
digen, dat nog heden in de basiliek van St. A'nbrosius 
aldaar aanwezig is. Het is een baldakijn met geheel gedreven 
versieringen, door vier porphyren zuilen gedragen. Het altaar 
daaronder is geheel bekleed met in goud en zily er gedreven 
voorstellingen uit het leven vau St. Ambrosius ï). 

Toen na het 1000e jaar de angst voor 't vergaan der 
wereld was geweken en vele kerken hersteld of ii'̂ Uw ge
bouwd werden, riep men wederom Byzantijnsche kunstenaars 
te hulp. Dat de drijfkunst in Italië, Duitschland en Frank
rijk tot hoogeu bloei kwam, dit getuigen de Prachtige 
preekstoelen, autipendia, altaren enz., die thans n og in deze 
landen bewaard zijn gebleven. Omstreeks dezen tijtl werd 
vooral de goudsmeedkunst, waarvan het drijven een voornaam 
gedeelte uitmaakt, te Hildesheim beoefend door den heili»en 
goudsmid en Bisschop Beruward, die niet al)een zelf de 
schoonste voortbrengselen wist te scheppen, ina» r ook in 
zijne woonplaats tal van meesters en leerlingen 0 i " ' e r zijne 
leiding liet werken, hen steeds aansporend naar ]jet hoogste 
in de kunst te streven. 

„Die Malerei übte er mit Feinheit, er war ausfifezoichnet 
in der Kunst, Metalle zu bearbeiten, edle Stein e BH fassen | 
(ars clusaria) enz. -) 

Dat in de Middeleeuwen deze kunst eene eerep)aats i n n a n l j 

ziet men aan de heerlijke reliekkasten en altaarretables in 
Frankrijk, Duitschland en België, niet minder t e Maastricht 
aan de ,/Noodkist". 

Talrijk zijn de levensgroote beelden en busten van Hei
ligen in zilver gedreven ; die te Oldenzaal en te Leiden zijn 
er slechts twee van de vele, vroeger in ons lanj aanwezig. 
Kelken en andere vaatwerken, altaren, preekstoelen, kortom 
alles wat met beeldengroepen kon versierd Worden, werd 
dezer kunst toevertrouwd. 

Na korte vermelding dezer voorafgaande bijzonderheden 
over techniek en geschiedenis der drijfkunst in het algemeen, 
moge thans de bespreking volgen van eenige der voornaam
ste drijfwerken, die ons tot heden in ons land en daarbuiten 
en bijzonder in ons Aartsbissch. Museum zijn bewaard «re-
bleven. Ofschoon de Midtleleeuwsche drijfwerken in ons 
vaderland weinig in getal zijn, bleven ons toch ujt verschil
lende tijdvakken goede voorbeelden over, die overmoedige 
gelegenheid bieden, om ons een denkbeeld te vof ' n cn van 
de hooge plaats, aan de drijfkunst in de kerken toegewezen. 

In de allereerste plaats dient hier genoemd te W°rden de 
zoogen. Noodkist te Maastricht, bevattende gebeente», asch, 
kleederen van St. Servatius en St. Martin us. D e kist, uit
wendig in den vorm der vroeger gebruikelijke steetien zerken 

Dr. Bock meent — vooral om het karakter der gedreven 
beelden van Christus, van de Apostelen en van St. Servatius 
alsmede om de en relief gedreven groepen op het deksel—! 
het oustaan van dit in ons land eenige meesterstuk i n 

het laatst der X l l e eeuw te mogen stellen. Onder hare 
vele schatten bezit de Servaaskerk te Maastricht nog twee 
platen, hoog 59, breed 21, ieder met een hoog gedreven 
engelenbeeld, die blijkbaar uit kunstenaarshand voortkwamen 
vermoedelijk van een Maastrichtschen goudsmid. De edele 
stijl en teekeningen, de keurige afwerking stempelen deze 
twee engelenbeelden tot X l l e eeuwsche kunstwerken van den 
eerste rang. Uit den zelfden tijd bewaart het Nederlandsen 
Museum te Amsterdam een verguld zilveren kelk, afkomsti» 
uit de Oud-Munsterkerk te Utrecht. De schaalvormic-e 
cuppa is geheel glad en rust op een bandje van filigram, 
dat tot den nodus komt en onder dezen herhaald wordt! 
De nodus is met gedreven romaansch bladwerk en evano-e-
listensymbolen versierd en „a jour" uitgehakt. De ronde 
voet is versierd met een verhoogden vierpasraud, in elk der 
bogen een beeld en haut relief der 1 Evangelisten. De 
onderste rand van den voet draagt hunne namen, is verder 
glad en sluit met parel lijst -). 

Een nodus, op dezelfde wijze versierd met doorbroken 
drijfwerk, fijner maar vlakker en geheel ornameutaal behan
deld, vindt men aan eene overigens geheel gladde pixis in 
't Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht. Uit den schat 
te Aken zij slechts nog vermeld de pala d'oro uit de Xlde 
eeuw, een altaarretable inet een gedreven Christusbeeld en 
tien groepen uit het leveu van den Zaligmaker. Ook de 
preekstoel (ambo) is versierd met gedreven beeldwerk. 

Over het geheel hebben de drijfwerken uit het romaan-
sche tijdvak iets grofs, iets onafgewerkts en onbeholpen. 
Anders is dit met het drijfwerk uit het eerste tijdvak der 
Gothiek. Als goede voortbrengselen in ons land noemen wij 
vooreerst de reliekbusten van St. Joannes in de St. Servaas
kerk te Maastricht, waarvan ons Museum een afgietsel bezit.3) 
De gelaatsuitdrukking en de zorgvuldige bewerking van 
hoofdhaar en baard verraden een talent, dat men aan oudere 
kunstwerken doorgaans te vergeefs zoekt. Meerdere drijf
werken van beteekenis, uit dit tijdvak hier te lande aanwezig, 
zijn ons niet bekend, dan in het Aartsbisschoppelijk Museum 
een verguld koperen agraffe, waarop door eene tamelijk 
ongeoefende hand, doch naar een goed voorbeeld *), eene 
afbeelding van de anunciatie is gedreven. 

Het buitenland echter bezit uit het eerste tijdperk der 
Gothiek zelfs overvloed van zulke drijfwerken. In de eerste 
plaats mogen we hier noemen de heerlijke reliekkast in de 
schatkamer van St. Gertrude te Nivelles. Deze reliekkast 
werd omstreeks 1272 naar teekeningen van Jacquemon of 
Jacqueney, monnik der abdij, door de goudsmeden Nicolas 
de Douai en Jacquemon de Nivelles gemaakt. De vorm is 
die eener gothische kruiskerk ; de hoogte is 1,86 M . en 
de breedte 72 cM. In 't midden zijn de standbeelden der 
H . Gertrudis en der twaalf Apostelen, aan de facade die 
der Madonna, die van Karei den Groote en die van eenige 
engelen aangebracht. A l deze beelden zijn edel van teeke-
ning; de fijne afwerking van koppen en handen en de aan 
alle eischen van den stijl beantwoordende drapeering dezer 

l) In 't buitenland zijn dergelijke reliekkasten in goud, zilver of koper, 
meestal door gedreven beelden versierd, veelvuldigcr. Eenige der voornaamste 
zijn die te boornik, Aken, Keulen, Siegburg, Deutz uit de Xl le eeuw, alle 
in hoofdvorm en bewerking oenigszius met de Mnastrichtschc overeenkomende, 
en van St. Thaurin tc Evrenx uit de XIIIc eeuw enz. 

*) In hoofdvorm heeft deze in ons land eenige kelk veel overeenkomst 
met de spijskclkcn tc Marienstern. Wiltcn, Salzburg, enz. Deze zijn van 
grootcr afmeting en hebben ook een geheel versierden knip, waaraan twee 
handvnten zijn. De Inatsle dienden tot uitreiking van het II. Bloed aan &e 

gcloovigen, terwijl de kelk in 't Amst. Museum uitsluitend voor dc H . M» 
was bestemd. 

:l) Zie afbeelding en beschrijving by Bock en Willemsen a. w. 
') Het beeldwerk dezer agralfe is niet uit de plaat zelve gedreven, m a a r 

afzonderlijk daarop aangebracht. 

i j e n eenigszins gelijkend op die der Fransche kathedra-
worden door geen ander kunstwerk overtroffen. Het is 

! e n.' volmnakste, wat de goudsmeedkunst heeft kunnen leve-
n Nu volgt de chasse de St. Thaurin, waarin het heilig 

Khaam van den eersten bisschop van Evreux bewaard werd. 
V ncens architectonisch samengesteld, met een sierlijken 
fruiter in het midden, is deze geheel met verguld zilve-

olaten belegd en toont het standbeeld en voorstellingen 
het leven van dien heilige. Wat deze reliekkast bijzonder 

"erkwanrdig maakt, is de ornamentale behandeling. De 
Uturnen, fleurons en audere versieringen zijn uit vele gedreven 
bladeren' en bloemen met fijnen smaak tot welige ranken 
9amen"esteld en aan elkander gesoldeerd. 2) Deze wijze van 
werken is vooral ook meesterlijk toegepast op den boekband, 
die nog heden in 't klooster te Namen aanwezig, door 
Iftlre Hugo vervaardigd werd, en op den nodus van den 
beroemden kelk te Mainz, alsook op eenige andere reliekkasten 
j n Frankrijk. Het zou ons te ver voeren, zoo wij alle drijfwer
ken die in België, Frankrijk en Duitschland gevonden worden, 
afzonderlijk wilden bespreken, ofschoon ieder stuk op zich 
zelf merkwaardig genoeg is. Daarom zij hier slechts gewag 
gemaakt van de geheel in echt zilver uitgevoerde altaarretable. 
die men tegenwoordig nog in de domkerk te Florence aantreft 
en die, als drijfwerk uit het vroeg-gothische tijdperk, de 
aandacht overwaardig is. Het oorspronkelijke gedeelte, dat 
door meerdere drijvers uit de X l V e eeuw, vooral door 
Michelozzo Michelozzi, uitgevoerd werd, heeft een langwerpig 
vierkanten vorm en is over de breedte in vijven verdeeld 
door pijlers, welke verblindend rijk bewerkt zijn en door 
nissen, geveltjes, beeldjes van Apostelen en Profeten ver
levendigd worden. [Wordt vervolgd.) 

•) Zie afbeelding en beschrijving bij IJzendycke. 
«) Zie Violet le Due, Dictionaire du mob. fr. (Orftvrcrie, p. 202). 

R E S T A U R A T I E . 

In ons vorig nummer gaven we een verslag van wat er 
omtrent de restauratie van Protestantsche kerkgebouwen 
hier te lande op het kerkelijk congres werd gezegd. 

In de N. Roti- Crt. volgde hierop eene beschouwing, 
waarbij wij ons wel kunnen aansluiten, van den vo'genden 
inhoud : 

Het Protestantisme op zijn smalst. 

Weder hebben protestantsche geestelijken en leeken den 
Referendaris voor Schoone Kunsten verwijten van partijdig 
heid gedaan, weder om de restauratie der kerk te Zutfen. 

Alsof het iets niet-natuurlijks was, heeft men geconsta
teerd dat de minister van binneulandsche zaken, — nog 
nooit hadden we in Nederland een minister, zelf deskundige 
in kunstbelangen — niet op eigen oordeel alleen afgaat, 
maar bij het toekennen van rijkssubsidiën voor het restaureeren 
van monumenten van bouwkunst wel rekening wil houden 
met de adviezen van den deskundige, aan zijn departement 
verbonden. 

Uitnemend-Kalviuistisch was de opmerking van ds. Brons-
*eld die alle restauratie uit den booze verklaarde. Maarzoo 
ue protestantsche kerken niet in de eerste plaats monumen
tale gebouwen doch protestantsche bedehuizen zijn — het 
"jn toch ongetwijfeld de monumentale gebouwen, voor de 
restauratie waarvan het rijk d e s g e v r a a g d geld beschik
baar stelt. 

Eu waai reeds mr. Huber erkende dat restauratie van 
kerken uit den roomschen tijd toch altijd in den stijl uit 
dien tijd zal moeten geschieden, daar mogen de heeren die 
z°<> eng-van-begrip op hiln nu bezitten stonden, er wel even 
?*n herinnerd worden, dat er ook rechten-der-historie zijn. 
Ue kerken zijn nu eenmaal uit het bezit der roomschen in dat 
° e r protestanten overgegaan ; goed, dat is nu eenmaal een 
ï e i t , en zalig zijn de bezitters. Maar is er ook niet een 

g e e s t e l i j k r e c h t van den b o u w m e e s t e r , van 
hem wiens Liefde deze dingen schiep — en die niet alleen 
de hoofdlijnen maakte, maar wiens zorgvolle teederheid heeft 
gewaakt ook over het kleiuste detail P 

De grootste grieven die op het Congres werden te berde 
gebracht betroffen «een Mariabeeld, in het buitenportaal der 
kerk te Zutfen" geplaatst, en altaarstukken die men elders ge
dwongen zou zijn geworden te behouden. 

Wij zijn in de gelegenheid mede te dcelen, dat die twee 
zaken geenszins overeenkomstig de waarheid zijn voorgesteld. 

Het Mariabeeld te Zutfen is niet een nieuw, maar een oud 
beeld, dat sinds vier eeuwen staat op dezelfde plaats, waar 
het zich nu nog bevindt; bij de restauratie van het portaal 
is alleen het ontbrekende hoofd bijgewerkt. De heer De Stuers 
heeft noch schriftelijk, noch mondeling die restauratie ge
vraagd, noch behoeven te vragen , zij werd onder de her
stellingswerken opgenomen door de Zutfensche restauratie
commissie, waarin geen enkel Katholiek lid zitting heeft. 

De altaarstukken bevinden zich in de kerk te Arnhem. 
Bij den bouw van dit monument in de XVe eeuw werden, 

tegelijk met de kolommen en daaraan verbonden, zes fraaie 
steenen altaren opgebouwd, eene constructie waarvan in ons 
land slechts zeer weinig voorbeelden bestaan. Van die altaren 
was bet rechtstreeks in de kolommen gevatte gedeelte behou
den gebleven. Onlangs gaf de architect met de restauratie 
der kerk belast, bevel om die gedeelten weg te hakken. 
De heer De Steurs vestigde toen de aandacht van kerk
voogden er op, dat dit geen restauratie, maar onnoodige 
vernieling was, en vroeg dat men van de zes altaarfrag
menten, die sinds meer dan drie eeuwen niemand hinderden, 
althans er een zou behouden als document van een zeldzame 
architectonische combinatie. Kerkvoogden hebben zonder 
bezwaar aan dien wensch gevolg gegeven. 

Uit de aangehaalde zaken is derhalve zonder eenig recht 
een grief tegen den heer De Stuers gesmeed. 

Als antwoord op een en ander schreef de architect Post
humus Meyjes die ook, zooals men zich herinnert, op het 
Congres tegen de bemoeiingen van den heer De Stuers pro
testeerde, het volgend ingezonden stuk : 

Het Protestantisme op zijn smalst ? 
Naar aanleiding van verschillende feiten, in de laatste 

jaren door Protestanten ondervonden bij het genieten van 
Rijkssubsidie tot herstel hunner kerkgebouwen, werd op het 
onlangs le Amsterdam gehouden kerkelijk congres, in een 
der afdeelingen dit onderwerp besproken : Roomsch Katholieke 
invloed bij de Restauratie van door het Rijk gesulsidieerde 
Protestantsche kerken. 

In de verschillende dagbladen verschenen uitvoerige ver
slagen over het verhandelde, welke eenige dagen later werden 
gevolgd door een tweetal stukjes, die door bun eenzijdigheid 
en door de daarin gebruikte bekende wapenen maar al te 
duidelijk hun herkomst verrieden. 

Op bet congres werd allereerst een historisch overzicht 
gegeven, op welke wijze de hulp van den referendaris, als 
Rijksambtenaar, werd ingeroepen door de kerkvoogden der 
Protestantsche Kerken, die subsidie be'oefden van bet Rijk, 
oin hunne kerkgebouwen te restaureeren, en daarna uit
eengezet met welke prijzenswaardige belangstelling voor de 
monumenten van de Nederlandscbe bouwkunst de referenda
ris al zijn invloed aanwendde en meestentijds met succes 
zag bekroond, om subsidie voor een reeks achtereenvolgende 
jaren uit de Rijkskas voor die restauratiën te verkrijgen. 

Tot zooverre werd dus met waardeeriug gesproken over 
den volijverigen man, doch daarna met overtuiging gewezen 
op de gevaarlijke zijde der zaak voor het Protestantsche 
Nederland. 

De Referendaris toch doet aan het verleenen der subsidie 
dc voorwaarde verbinden, dat de restauratie zal geschieden 
ouder leiding en goedkeuring zoogenaamd van het departe-
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ment van binnenlandsche zaken, hetgeen in werkelijkheid 
beteekent van zich zeiven. Hij assumeert zich daarbij de 
hulp van de heeren dr. Cuypers, den eminenten katholieken 
kerkenbouwmeester, en Hezemans, den architect-restaurateur 
van de St. Janskerk in Den Bosch. 

Deze drie heeren, streng katholieken, beslissen dan in 
alles, de restauratie der Protestantsche kerken betrell'ende, 
en strekken hunne bemoeiingen zelfs uit over zaken, waar
voor het Rijk geen subsidie verleent, doch die de kerkvoog
den uit eigen middelen bekostigen ! Is het wonder dat deze 
drie heeren er met alle zorg angstvallig voor waken, dat de 
kerkgebouwen der protestanten, vroeger hunne kerkgebouwen 
en noode door hunne geloofsgenooten ontruimd, zoo veel 
mogelijk het katholiek karakter, vooral iu de details, behouden? 

Maar is het ook wonder, dat Protestanten protesteeren 
tegen den dwang dier heeren eu tegeu de grove onbillijkheid, 
dat deze uitsluitend beslissen omtrent het doen van voor
stellen aan den Minister, over het al of niet verleeuen van 
Rijkssubsidie, of over het intrekken vau eens toegezegde 
Rijksgeldeu, wanneer kerkvoogden het wagen zich tegen 
hunne eenzijdige eischen te verzetteu ? 

Het was een goed teek en, dat op het Congres uit het 
Protestantsche Nederland stemmen opgingen, die aan onze 
Koninginnen hulp willen vragen tegen het misbruik van 
macht van een Rijksambtenaar en op de billijkheid werd 
gewezen, dat in de commissie van adviseurs, rondom en 
door dien Rijksambtenaar bijeengebracht, een aantal niet-
katholieke mannen met gelijk recht en met gelijke mach*, 
zitting verkrijgen, ten einde de belangen der Protestanten 
te kunnen verdedigen, diiar waar het geldt Rijksgelden 
beschikbaar te stellen tot het restaureereu hunner kerkge
bouwen. 

Is het bevreemdend, dat de Protestanten zich beklagen 
over het drijven van den Referendaris, waar men zelfs, 
blijkens de dagbladen, uit het katholieke Limburg dezer 
dagen een ernstige klacht verneemt, bij de restauratie van 
geestelijke bouwwerkeu, tegen den dwang den Kerkbesturen 
opgelegd om de plannen van Rijkswege opgemaakt te volgen, 

• op ttrujfe van verdoken te blijven van de Regeerings-subsidie. 
Neen „het Protestantisme is niet op zijn smalst", wanneer 

het zich kant tegen onbillijkheid en onrecht. 
Moge de tijd spoedig aanbreken, dat kerkvoogden van 

Protestantsche kerkgebouwen, welke met behulp van Rijksgel
den worden hersteld, niet langer uit vrees voor het verliezen 
van dien financieelen steun zich tegen hun zin moeten 
onderwerpen aan de eischen van den Katholieken Rijksambte
naar, den referendaris van kunst enz. aan het departement 
van binnenlandsche zaken ! 

C. B. POSTHUMUS M E Y J E S . 
AMSTERDAM, 7 November 1895. 

Door den heer Victor de Sluers werd hierop het volgende 
geantwoord : 

De heer C. B. Posthumus Meyjes, architect van de res
tauratie vnn het inwendige der Groote Kerk te Arnhem, 
waagt het de beschu'diging te herhalen, welke hij in het 
kerkelijk congres uitsprak, dat ik met mijne mede-adviseurs 
bij restauratie van thans Protestantsche kerken de kerkbe 
sturen, onder bedreiging van inhouding van het Rijkssubsidie, 
dwing ,/het katholiek karakter vooral in de details te 
behouden." 

Deze laatste woorden zijn nevelachtig. 
Blijkens de verslagen van het kerkelijk congres cn de 

geheele strekking van het artikel is de grief: dat wij aan 
de kerkbesturen zaken opdringen, ergerlijk voor het protes-
tantsch gevoel. Dat is de beschuldiging ; anders hadde het 
tegenover elkaar stellen van Katholieken en Protestanten 
geen zin. 

Welnu deze beschuldiging is valsch en de heer Posthu
mus Meyjes weet, dat zij valsch is. Geen écu der 25 kerk

besturen, wier kerken met Rijkssubsidie zijn gerestaureerd 
zal haar onderschrijven! 

In zijn artikel vermeldt de heer Posthumus Meyjes geen 
enkel feit. Doch in het kerkelijk congres noemde hij 
voorgevallene te Arnhem. 

Het gold daar het wegbreken van een muur met twee 
zeer fraaie steenen deuren en het zeer fraai grafmonument 
van den Kanselier van Gelderland, J o d o c u s S a s b o u t . 

Met kerkvoogden was afgesproken en aan den minister 
was medegedeeld dat een en ander ter plaatse zou behouden 
blijven. Toen men later toch — denkelijk op aandrang van 
den heer Posthumus Meyjes — tot amotie wilde overgaan, 
heb ik gewaarschuwd tegen hetgeen wij een wandalixme 
achtten en voor de moeilijkheden welke daaruit bij de Re
geering kouden voortvloeien. Van een bezwaar aan protes
tantsche gevoeligheden ontleend, is door de kerkvoogdeu 
nimmer een woord gerept en zij waren ook te verstandige 
en te eerlijke lieden om zulks te doen, want die muur, die 
deuren en dat grafmonument staan in de kerk zoolang deze 
aan de Protestantsche gemeente behoort, zonder dat het 
ooit iemand in de hersenen gekomen is, zich daaraan te 
ergeren. 

Dat alles weet de heer Posthumus Meyjes ; desniettemin 
durft hij het voorstellen alsof wij aan protestanten onduld
bare Katholieke zaken opdringen en hij maakte een quaestie 
van zuivere oudheidkunde eu aesthetica tot een onderwerp 
van debat in een religieus congres van predikanten enz.! 

Deze heer heeft inderdaad eigenaardige begrippen van 
eerlijkheid. 

13 November 1895. VICTOR DE STUERS. 

BOEKBEOORDEELING. Een theoretische grondslag voor de afmetingen, 
verhoudingen en karakteriseering van bouwkunstige 
vormen. Hand- en leerboek bij de studie en bet 
onderwijs der bouwkunst door L . M . MOOI.ENAAK, 
architect, adj. directeur der gemeente werken te Gro
ningen. 

Onder bovenstaanden titel verscheen bij de uitgevers
maatschappij /./Vademecum" een werkje dat ons de verhan
delingen over het wezen der kunst eh dergelijke te binnen 
bracht waarmede onze vaderen, een veertig jaar geleden, 
elkander stichten. Hoe iemand thans, in het jaar 1895, den 
moed heeft om een 120 bladzijden vol te schrijven met 
abstracte beschouwingen over afmetingen, karakter en ver
houdingen zonder tot eenig resultaat te geraken en dit als 
een handleiding den bouwkunstbeoefenaars aan te bieden, is 
ons een raadsel. Het mocht ons niet gelukken om eenig 
denkbeeld in het geschrift te ontdekken wat niet reeds door 
andere schrijvers beter en duidelijker was ontwikkeld, afgezien 
van het vele dat geheel tot het gebied der abstracties moet 
verwezen worden. Nieuw is misschien de door den schrijver 
berekende verhouding van 1 : 0.785 voor basis en hoogte 
van een prismatische op zich zelf staanden vorm, om met 
betrekking tot zijne beweging en rust iu den gewenschten 
evenwichtstoestand te zijn, of die voor vierkanten, venster
openingen enz. = 1 : 1.114 welke de meest volkomene 
vorm moet geven; doch wij vreezen dat deze als zoovele 
andere doctrines weinig indruk zal maken op het bou
wende publiek en dat de bouwgewrochten der toekomst, 
evenals die van het verleden, wel steeds zullen blijven pro
ducten van de materieele eischen des tijds en deu smaak des 
ontwerpers en die smaak moge in sommige tijden van stil
stand door vormen recepten binnen zekere banen worden ge 
houden, wij gelooven niet dat vage bespiegelingen als de 
hier besprokene, vooral niet in onzen tijd, van eenigen 
invloed kunnen zijn op het karakter der bouwwerken. 

Druk en band van het werkje kunnen niet geroemd 
worden. II. G. •'• 
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Uitgevers: J. VAN DER ENDT & ZOON te MAASSLUIS. HJJri.va>irNKAMP.c£.|| 

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

H . ELI-ENS cn W. V A N BOVEN. 
Bijdragen voor hut blad tc adressceren aan den Heer M D E J O N G H , 

Xassaid'ade 15 te Amsterdam en alles, wat de Administratie van 
het Genootschap betreft, aan den lsten Secretaris, American Hotel 
te Amsterdam. 

VOORWAARDEN VAN H E T LIDMAATSCHAP. 
Het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toege

zonden, aan alle leden van het Genootschap. l)e jaarlijksche contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam w o o n a c h t i g ) . . . . ƒ 12.— 
ir 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°. Als gewoon lid is aangenomen de heer J . van Leeuwen 
te Amsterdam. 

8°. De bibliothecaris-archivaris verzoekt beleefd doch 
dringend, geen boekwerken van de leestafel in het Genoot-
schapslokaal te verwijderen. 

Namens het Bestuur, 
Be Iste Secretaris, 

P A U L J . DE J O N G H . 

„ A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A , ; 

1027e GEWONE VERGADERING 
V A N 20 N O V E M B E R 189 5. 

De Voorzitter, de heer W. Kromhout Cz., opent de ver
gadering, waarna de notulen der voorlaatste en der laatste 
bijeenkomst worden voorgelezen en goedgekeurd. 

De heer J . van Leeuwen wordt hierna geballoteerd en 
met algemeene stemmen als gewoon lid aangenomen. 

De heer W. Kromhout Cz. verkreeg nu het woord tot 
het houden zijner aangekondigde bijdrage, getiteld: „De 
fodannde corporaties van bouwkunslbeoefenaren en de wen-
'cWjkheid eener concentratie tot één lichaam." 

Spreker ving aan met in herinnering te brengen de nu 
twee jaren geleden gehouden besprekingen tot het oprichten 
eener algemeene architecten bond; eene commissie werd 
henoemd (met spr. als secretaris) om een onderzoek naar 
het voor en tegen van zulk een bond te overwegen cn daar-
vnn rapport uit te brengen ; zoover is het, dank zij de geringe 
"«menwerking, niet gekomen en zoo kwam het dat het 
grootsche p'an in alle stilte ten grave gedaald is. 

Nu w e , , l f l twee jaar rusttijd, ook gelegenheid gehad 
nebben te overwegen, daarbij beschouwende de verbazende 
versnipperi|,g v a n krachten door het bestaan van geheel op 
«tch-zelf staande vereenigingen in den lande, moeten we tot 

de conclusie komen, dat er in ons vereenigings'even iets 
ontbreekt, dat zijne levenwekkende, krachtige werkiug 
tegenhoudt. 

Veel verwacht daarom spr. van een bond, niet naast of 
boven de bestaande vereenigingen, maar alle corporaties 
daarin opgelost, oin daardoor de zoo noodige samenwerking 
te verkrijgen welke tot het resultaat „de opbloei der bouw
kunst" voeren moet. Reeds is veel daartoe gedaan maar 
juist niet altijd door de werking der corporaties ; het vak 
onderwijs gaat vooruit en werkt in eene richting, welke 
de liefde tot het ambacht ontwikkelt; van die Vereeniging 
van kunstambachten moet eene groote kracht ontstaan, welke 
ten slotte meesterwerken scheppen kan onder het moederschap 
der bouwkunst, de moeder aller kunst. 

Om die eenheid te bereiken vooral, acht spr. centralisatie, 
door het oprichten van een algemeen lichaam, uoodig ; een 
bond met erkenning van officieele zijde ; een bond die het 
initiatief neemt tot het stichten van een school, die in zich 
èn ambachtsschool, èn polytechnische school vereenigen zal; 
een bond die de belangen, zoowel geestelijk als stoffelijk, 
voorstaat van architect, van chef-de bureau, vau teekenaar 
van opzichter, van leerling. 

Spreker gaat na, de organisatie der bestaande vereeni
gingen hier te lande, toont aan het ledental eu het bedrag 
der contributie, om uit die gezamenlijke gegevens te bere
kenen dat als standaardcijfer zestien gulden per hoofd als 
contributie kan worden aangenomen. 

Hiervoor wordt betrekkelijk weinig gedaan en zou men 
zonder te veel eischend te zijn, het viervoud mogen ver
wachten ; vooral moet de groote kracht gevonden worden in 
het tot volmaking brengen der periodieke uitgave van week
bladen en plaatwerken, waarvoor in ons land zonder twijfel 
krachten aanwezig zijn, waaraan nu evenwel door al te groote 
versnippering verloren wordt. 

Tot het komen eener nauwere aaneensluiting meent spr. 
vier wegen open te vinden : 
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lo . De bestaande vereenigingen sluiten zich ami bij A. et A. 
2o. De bestaande vereenigingen sluiten zich aan bij de 

Maatschappij tot bevorderiug der bouwkunst. 
3o. De bestaande vereenigingen sluiten zich aan bij de 

Maatschappij van nijverheid. 
4-o. Ontbinding van alle bouwkundige vereenigingen op 

denzelfden dag en onmiddellijke oprichting van een algcmeenen 
bond. 

Dezen laatsten weg acht spr. het meest doeltreffend, vooral 
omdat zich bij punt 1, 2 en 3, om verschillende redenen 
van persoonlijken aard, vele bezwaren zullen opdoen. 

Spreker wenscht van dien bond in de voornaamste steden van 
het land afdeelingen te stichten met eigen verantwoordelijk 
bestuur en redactie en stelt zich de groepeering der leden 
aldus voor : 

a. gewone leden zijn patroons, teekenaars en opzichters, 
naar welke rangschikking ook de regeling der contributie 
geschieden moet. 

b. aspirant-leden zijn leerlingen, welke aan nader vast te 
stellen eischen zullen moeten voldoen om als gewoon te 
kunnen toetreden, zij betalen eene kleine contributie. 

c. donateurs of kunstlievende leden. 
d. vakleden zijn belanghebbenden bij het bouwvak. Alleen 

de leden onder rubriek a hebben recht van stemmen. De 
onder c en d genoemde leden betalen de maximum-contri
butie. 

In die richting zou, volgens spr., het oprichten van een 
bond geleid kunnen worden. Het Genootschap kan daartoe 
in de eerste, plaats het initiatief nemen, omdat daarin alles 
goed geregeld is en op het oogenblik in alle opzichten in 
zeer gunstige conditie verkeert, waardoor de houding zeer 
zuiver en loga'rt is en boven alle verdenking verheven. 

Vindt het genootschap daarin geen steuu dan is nog niets 
verbeurd en kan het zelf, als zijnde altijd sterk geweest in 
zijn isolement, naar middelen zoeken tot het verkrijgen van 
groote resultaten in eene krachtige werking naar buiten. 

Na deze belangrijke bijdrage volgde, eene geanimeerde en 
zeer zaakrijke discussie, waaraan werd deelgenomen door de 
heeren Jansen, Jos. Cuypers, S. Kuijt, v. d. Sluijs Veer, 
Kollieberg, Zinsraeister, van Goor en P. J . de Jongh. 

De Voorzitter verzocht den aanwezigen heeren het debat 
als van geheel huishoudelijken aard te willen beschouwen, 
zoodat alsnog publiciteit daarvan niet wenschelijk is. 

Aangezien uit den aard der bijdrage, welke tijd van over
weging vereischte, noch van motie, noch van mandaat aan 
het Bestuur vooreerst sprake kon zijn, formuleerde de heer 
Jos. Cuypers uit het debat de volgende conclusie: 

„ \ 's resultaat der besprekingen werd, als het gevoelen 
,/der aanwezige leden aai gemerkt, hoe het Genootschap, bij 
z/het ter hand nemen van de oplossing aller bouwkundige 
„vereenigingen in één bond (waardoor de groote belangen 
z/beter dan tol hiertoe behartigd kunnen worden) het bereiken 
//<an het einddoel binnen een onbepaald tijdperk niet afhan
kelijk kan achten van de onmiddellijke medewerking van 
//andere, vereenigingen, maar dat, indien de zaak in zich 
//gezond bevonden zal zijn, deze zeer zeker te eeniger tijd, 
„ook bij ontstentenis dier medewerking, zal bereikt worden." 

Deze conclusie werd zonder hoofdelijke stemming goed
gekeurd. 

De heer Kromhout wil vooral voorop stellen, dat hij zijne 
bijdrage gehouden heeft als particulier, als gewoon lid van 
A. et A , en dat hij vooral wenscht verineden gezien, dat 
zijn optreden beschouwd zal worden in verband met zijne 
functie als voorzitter van het Genootschap. 

De heer J . A. v. d. Sluijs Veer brengt den heer Krom
hout den dank der vergadering voor zijne hoogst belangrijke 
bijdrage en wenscht hem de verwezenlijking zijner ideeën toe. 

In de vragenbus werd de volgende vraag gevonden : 

z/Dij een constructie van schuifdeuren (van boven 
afgehangen) wenscht men een automatische klep 
aan te brengen, die zich opent wanneer de deur uit 
de kast wordt getrokken en sluit wanneer de deur 
in de kast is geschoven, op welke wijze is zoodanige 
constructie tot stand te brengen ?" 

De heer II. G. Jansen was zoo welwillend zich met de 
beantwoording van deze vraag te belasten. 

Niets meer aan de orde zijnde werd hierna de vergadering 
gesloten. 

De Iste Secretaris, 
P A U L J . D E JONGH. 

HET D R I J V E N I N E D E L M E T A A L 
door J . H . BROM. 

(Vervolg van blz. 
Iu het middenvak staat het fraaie beeld van Sint Jan. 

Over 't harige kleed is een sierlijk en sober geplooide 
mantel geworpen. Het gelaat is vol beteekenis. De 
rechterhand wijst naar het tafercel, dat den doop des 
Zaligmakers voorstelt, terwijl de linker de kruisvaan draagt. 
Rondom het beeld ziet men een afzonderlijken troon van 
architectonisch goudsmeedwerk met vier keurige beelden van 
Profeten. Aan weerszijden van dit groote beeld van Sint Jan 
is de retable over de hoogte nog door een hand in tweeën 
gedeeld, zoodat aan eiken kant ongeveer in quadraatvonnige 
paneelen acht groepen en relief de voornaamste toonecleu uit 
het leven van den Dooper veraanschouwelijken. Enkele 
beelden dezer groepen zijn zeer elegant van houding en 
drapeering eu doen denken aan Michclozzi's meester Ghiberti; 
anderen daarentegen zijn wat stijver of herinneren, vooral 
door de wijze van groepeeren, aan den schilder Giotto. Vele 
beeldjes, onder de nissen van de fries geplaatst, zouden zelfs 
voor meesterstukken van Ghiberti kunnen gelden. Omstreeks 
de XVIe eeuw werden aan beide kanten dezer vijf vakken 
nog twee nieuwe toegevoegd, elk met twee andere groepen 
uit het leven van Christus' Voorlooper. En ofschoon men 
duidelijk kan bespeuren, dat men gepoogd heeft den stijl van 
het reeds bestaande na te bootsen, is men daarin noch bij 
de beelden, noch bij de architectonische omraming geslaagd. 

Wij sluiten bier onze beschouwing over de drijfwerken 
der XlIIe en X l V e eeuw en vinden thans gelegenheid, om 
twee belangrijke reliekbusten uit XVe eeuw te bespreken, 
die aan de vernielzucht der beeldstoriners zijn ontsnapt. De 
eerste en grootste is de levensgroote, in zilver gedrevene, 
buste van Sint Plechelmus te Oldenzaal, die nog jaarlijks 
bij het feest van dien Heilige den volke wordt getoond, en, 
ofschoon thans eenigszins gehavend, het belangrijkste kunst
werk mag heeten, dat ons land onder de zilverwerken heeft 
aau te wijzen. De hoogte van het geheel is ongeveer eeu 
meter Op een polygoon voetstuk van verguld zilver, eene 
stad of vesting voorstellende met conterforten en pinakels 
op de hoeken en met cirkelvormige, verdiepte kijkgaten, 
waarin geëmailleerde ornamenten zijn aangebracht, verheft 
ziclt het borstbeeld van Oldenzaal's beschermheilige in het 
volle ornaat eens bisschops. Zegenend wordt de rechterhand 
over de stad uitgestrekt, terwijl de linker den kromstaf, die 
op zich zelf in den volsten zin des woords een meesterstuk 
is, omklemt. De linten van den mijter zijn ïl jour bewerkt 
en geheel verguld. De randen zijn met graveerwerk versierd 
en bootsen daardoor damast of ander weefsel na. Eveuzoo 
het kruis, dat over het wijde kazuifel hangt. Tusschen de 
gegraveerde ornamenten bevinden zich opgelegde bladeren en 
bloemen, ten deele blauw en groen transparant geëmailleerd.') 
Het hoofd bevat den schedel van den Heilige en kan van 
het borstbeeld worden afgenomen. Ofschoon blijkbaar door 

') Veel van het allerliefste émail, vooral aan het voetstuk, is bclau.-'i'ij'' 
beschadigd. 

, t e n a :irshand gedreven, maakt het gelaat van glimmend 
lver een onaangenatnen iudruk, die helaas ! nog verscherpt 

Z ' rilt door de geverfde oogen en lippen. Veelal was bij der-
"liike busten het geheele aangezicht met vleeschkleurig 

glazuur beschilderd, zooals het merkwaardige, meer dan 
f s<Toote, D o r 8tbeeld van Karei den Groote te Aken en 
ermoedelijk de twee hierboven besproken busten te Maas-

t f ' j !v ' wordt er eene zilveren reliekbuste in ons land bewaard, 
die minder groot, doch niet minder schoon is dan de Olden-
nalsche. Het is die des H Fredericus, bisschop van Utrecht, 
uitgevoerd in 1362 door Elias van Scerpzwert, een Utrechtsch 
kunstdrijver. Door de toenmalige eigenaars, "-) de Jansenis
tische uemeeute te Leiden, was zij, eenige jaren geleden, te 
Amsterdam tentoongesteld, en eene schets, bij die gelegenheid 
daarvan gemaakt, bewaarde het in onze herinnering. De 
hoo»te van het geheel is slechts een derde van die der buste 
des°H. Plechelmus. Zij heeft geen voetstuk, maar toont alleen 
het hoofd en de schouders. Klciu maar rein mag van deze 
buste gezegd worden. De edele en goed gemodelleerde ge
laatstrekken, de gestileerde en lijn bewerkte haarlokken, de 
ueheel met maaswerk doorbroken mijter, de fraai gepoosde 
ornamenten en dieren, waarmee de amict en het kazuifel 
2Ün overdekt, getuigen onweersprekelijk, welk eene booge 
vlucht de beoefening der drijfkunst, reeds in do X l V e eeuw, 
in de aloude Bisschopsstad genomen had. {Wordt vervolgd) 

i) Soortgelijke borstbeelden worden in het buitenland meermalen aange
troffen. O. a. van Sint Lambcrlus in de Cathedraal te Luik, van Sint Cor
nelius te Cornelia—Monster, in den Dom Ie Kuilen enz. 

>> Voor eene belangrijke som is dit kunstwerk verkocht naar het buitenland. 

I N G E Z O N D E N . 

— In het Bouwkundig Weekblad no. 40, van ü Nov. 1L, 
zegt de heer Alex. Bleys naar aanleiding van het Programma 
voor het Ziekenhuis der R.-Kath. Ziekenverpleging : 

dat het standpunt van dc Redactie van A. et A . alles 
behalve neutraal was, want: een dezer heeren was, als 
mededingend architect, direct belanghebbende en omtrent 
eenige andere heeren vernam (hij) dat eenige (?) van hen 
medewerkers waren van de mededingende architecten. 

De heer Alex. Bleys, zoon van deu bouwmeester A . C. 
Blcys, meent te weten, dat na de vergadering van heeren 
Regenten de mededingers tevreden en voldaan aan 't werk 
togen, — eu meent eveneens te weten, dat enkele heeren 
mededingers na den uitslag niet meer zoo tevreden scheneu 
te zijn, naar luid der afkeurende kritiek over het programma. 

Het komt ons voor, dat. de lezers van het Bouwkundig 
Weekblad met deze mededeeling omtrent neutraliteit niet 
veel wijzer worden, evenmin als door die, aangaande de 
gevoelens op . . . vergaderingen, welke door den heer Alex. 
Bleys niet werden bijgewoond, en waaromtrent degenen die 
ze wel bijwoonden, zeker zich verplicht zullen gevoelen de 
noodige discretie in acht te nemen. 

Niet het groote gewicht der mededeeling, noch de kracht 
der. argumentatie die daaraan de noodige belangrijkheid zou 
moeten geven, welke de persoonlijke ervaring van den 
schrijver ook. niet bijzet aan zijne opvatting omtrent //neu
traliteit", heeft de Redactie aangespoord om op deze zaak 
'enig te komen ; maar zij stelt er prijs op, dat hare lezers 
geen halve en onjuiste begrippen omtrent de besproken zaken 
zullen opvatten uit hare kolommen. Waarom juist na de 
Uitspraak hare neutraliteit aangaande, het programma zoude 
!'jn veranderd, blijft een raadsel, daar dc Redactie na de 
uitspraak er niet meer mede te maken had dan voordien. Had 
de Redactie den uitslag aangevallen dan kon er sprake zijn 
T»ii persoonlijke gevoeligheden ; maar zij behandelde het 
frogramma, dat eene theorethische zaak is, waarover zij haar 
with, 1 meent te mogen uitspreken. Niet neutraal zou de 
n e e r Alex. Bleys de Redactie met wat méér recht kunnen 
"oeuien, indieu zij thans eene critiek gaf omtremt de artis-

, e ke en constructieve waarde van de plaat bij dat weekblad 
gevoegd en ontleend aan het bekroonde ontwerp. 

Aan de Redactie van het Genootschap A et A. 
te Amsterdam. 

M. 
Van Uwe onwelwillende en afbrekende kritiek over het 

pas verschenen boek. //Een theoretische grondslag enz. voor 
bouwkunstige vormen," heb ik, met eene, daaraan evenredige 
waardeering, kennis genomen. 

Het doet mij, in een zekeren zin, genoegen, dat U door 
deze wijze van beoordeelen, de heerschende gevoelens der 
hedendaagsche bouwmeesters, ten opzichte van elkander, 
nog al duidelijk hebt bloot gelegd. 

Het kan niet anders, of die gevoelens, welke ook zoo 
dikwijls uit I'w Genootschap te voorschijn treden, zijn daar
door, voor hen die van verre staan, nog beter omlijnd en 
daardoor niet twijfelachtig meer. 

Meen echter niet, dat daardoor de moed, gelijk U gelieft 
op te merken, welke ik moet hebben om die 120 bladzijden 
het licht te doen zien, mij in de schoenen is gezakt. 

Voor U , die vermoedelijk kunstenaar zijt, met vele en 
«roote talenten en voor Architecten die geen A van een 
B kunnen onderscheiden, (want dezulken zijn er) is het 
boek niet geschreven, maar voor hen, die wel gezond ver
stand, maar geen voldoende verstand bezitten om in eene 
atmosfeer te kunnen leven waarin hun niets anders bereikt 
dan holle klanken en zwevende gedachten, niets zeggende 
en niets bewijzende galmen over waarheid en schoonheid, 
over kunst en hoogvliegende kunstenaars. 

Ik beu zoo vrij geweest dit met een enkel woord ook in 
het boek in herinnering te brengen. 

Dat wordt door U oude kost van voor vijftig jaar 
genoemd, toen, anders en zelfs beter gezegd en geschreven. 

Dat wil ik van U , die dit zegt, wel gelooven omdat U , 
vermoedelijk, kunstenaar zijt, maar daarom ook schreef ik 
niet voor U . 

Toch vond U , gelijk ge zegt, ^misschien" iets nieuws 
in het boek. 

Het doet mij genoegen, dat U dit nieuwe niet voorbij 
hebt gezien, en ik hoop, dat ik den twijfel, welke U betref
fende dat nieuwe schijnt te koesteren, kan wegnemen door 
de heilige verzekering, dat U , dat nieuwe, te vergeefs in 
een ander boek zult zoeken. 

Ik twijfel zelfs niet of U zoudt, wanneer ge een weinig 
minder kunstenaar waart, zeer zeker meer in het boek 
gevonden hebben, dan ge nu oppervlakkig meent. 

Vandaar ook dat 1", wanneer U op een minder hoog 
voetstuk stond, niet zoo erg zoudt opzien tegen datgene 
wat U abstract toeschijnt, en niet meer gemak, de door 
mij verkondigde, niet alleen, maar ook bewezen waarheden 
in U zoudt kunnen opnemen. 

Daarom verwachtte ik ook volstrekt niet, dat U veel 
succes aan mijn arbeid zoudt kunnen toewenschen, en kon 
het niet anders of van Uw hoog standpunt, moest Uw 
oordeel niet zeer vleiend voor den schrijver en uitgever 
uitvallen. 

Toch geloof ik, en dit geloof gaf mij den door U ver
oordeelden moed, dut de inhoud van het boek, al is het 
maar weinig, iets zal kunnen bijdragen om aan de ontwik
keling van den kunstzin der niet-kunstenaars bevorderlijk 
te zijn. 

Hoogachtend, 
UwEd. dn., 

L . M . MOOLENAAR. 
GRONINGEN, NOV. 1895 . 

Onze gevoelens ten opzichte van elkander en ook ten 
opzichte van degenen die van verre staan werden en worden 
immer beheerscht door het streven om de belangen van de 
bouwkunst en die van hare beoefenaars voor te staan. Soms 
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geschiedt dit door o. i . goede ideeën te steunen, te publi-
cecren of aan te beveleu en andere malen door hetgeen ous 
verkeerd of ondoeltreffend voorkomt te bestrijden door afbre
kende, of, zoo men wil, onwelwillende kritiek. Dat één 
afkeurend artikel gewoonlijk meer de aandacht trekt dan 
zes welwillende beschouwingen is een feit dat ieder opmerk
zaam lezer wel eens zal opgevallen zijn. Poch om uit het 
ongunstig oordeel over een boekske van iemand die ons 
totaal vreemd is, de beerschende gevoelens der hedendaagsche 
bouwmeesters ten opzichte van elkander af te leiden, is een 
stelling die al even pakkend is als de meeste theoriën door 
den schrijver in zijn werkje verkondigd. 

Op de specificatie des heeren Moolenaar van kunstenaars 
met of zonder groote talenten, zwevende gedachten enz. enz 
zullen zij niet ingaan. Wij zijn de meening toegedaan, dat 
iemand, die roeping gevoelt om een boek uit te geven, iets 
te zeggen moet hebben en zulks in bevattelijken vorm 
behoort te doen en we herhalen hier, dat ons de arbeid des 
heeren M . in beide opzichten als mislukt voorkomt. Degenen 
die behoefte gevoelen aan handleidingen tot let bepalen 
van verhoudingen en afmetingen zullen in de oude orde
boeken heel wat gemakkelijker thuisraken dan in den chaos 
van berekeningen en abstracte beschouwingen waarmede dit 
boekje is opgevuld. Met de meening des schrijvers dat het 
boek iets zal kunnen bijdragen om aan de ontwikkeling 
vau den kunstzin der niet-kunstenaars bevorderlijk te zijn, 
ziju wij het daarom bes ist oneens. 

H . G. J . 
Voor belangstellenden ligt het besproken boekje op de 

leestafel van het societeitslokaal ter inzage. R E D . 

B E R I C H T E N . 

— De commissie, belast met het geven van advies, omtrent 
de wijze eener eventueele restauratie der achthoekige kapel 
op het Valkhof te Nijmegen, heeft aau den gemeenteraad 
aldaar iu een uitvoerig verslag het resultaat van haar onder
zoek medegedeeld. 

De commissie, bestaaude uit de heeren T. I I . A . J . Abe
leven (Voorzitter), J . J. Weve, gemeente-architect (secretaris), 
Mr. C. G. J . Bijleveld, E . Reusens, professor aan de Kalh. 
Universiteit te Leuven, G. W. van Heukelom, ppstoor te 
Jutfaas eu deken van het. St. Bernulphusgilde, dr. W. 
Pleijte, directeur van het Museum van Oudheden te Leiden 
en B. N . J . .1. Schrent (*), stelde een nauwkeurig onder
zoek in loco in en liet de noodige ontgravingen hiertoe 
uitvoeren. 

Zij adviseert eene herstelling der ruïnes alleen waar dit 
noodig is om totalen ondergang te verhoeden, en waar nieuw 
werk gemaakt moet worden, dit op in het oog loopend 
moderne wijze te doen, met hedendaagsche materialen, op.lat 
steeds het onderscheid tusschen oud eu nieuw werk kenbaar 
blijve. 

Ten gerieve van belangstellenden en ook om het onder
houd gemakkelijk te maken, wordt bovendien aanbevolen het 
bouwen van een steenen traptorentje, waarin een eikenhouten 
trap, half binnen en half buiten den muur der achthoekige 
kapel. 

De commissie wijst tevens op de noodzakelijkheid om 
goede photografieën te doen vervaardigen van alle gedeelten 
die min of meer gewijzigd zullen worden, opdat bekend zal 
blijven welke de toestand was voor de herstelling. 

Aan het slot van haar verslag wenscht de commissie 
eenige opmerkingen te maken met betrekking tot het tweede 
overblijfsel der oude Keizer-Palts op het Nijmeegsche Va lk 
hof, met name de Romaansche kapel van Frederik Barba-
rossa. 

(*) Dc heer jhr. Mr. Victor de Stuers, voor het lidmaatschap der commissie 
uitgenoodigd, hud hiervoor bedankt, nu zijne toezegging afhankelijk gesteld 
te hebben van het mcdelidmnatschap van dr. P . J . H . Cuypers. 

De commissie oordeelt, dat de belangrijkheid dezer inert, 
waardige ruïne eischt, dat ter harer bescherming iets gedaan 
wordt, voornamelijk dat tegen verdere inwatering «orde 
gewaakt door de halfronde apsis te overkappen en de overig 
muren af te dekken. Verder wordt aangeraden het terrein 
rondom ongeveer 1.50 M. te outgraven. ten einde het oor. 
spronkelijke niveau weder te verkrijgen; dit zou kuniiea 
geschieden zonder het omringende plantsoen te ontsieren. 

De voor deze werken benoodigde som wordt begroot op 
ongeveer f 9000.—, te verdeelen over 2 of 3 jaren. 

— In de Uaagsch-e Kunstkring zijn heden de ontwerpen 
tentoongesteld, welke zijn ingezonden op de prijsvraag voor 
een diploma, uitgeschreven door de vereeniging tot bevor
dering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid. 

— //Nog eens de nieuwe rechtbank te 's Graveuhage. door 
Jhr. Mr. Victor de Stuers, met eeu kaartje," — is de titel 
eener brochure waarin, naar aanleiding der Staatsbegrootiim 
voor 1896, o. m. in 't licht wordt gesteld, welke verwarring 
er ontstaat door het aan- en bijbouwen aan den Binnenhof 
te 's Hage, zonder dat vooraf een algemeen plan is opgemaakt, 
waarin het toekomstige verband der Rijksgebouwen is aange
duid, — en verder hoe uit gebrek aan overleg tusschen het 
departement van Justitie en dat van Financiën, in zake de 
nieuw te stichten gebouwen betreffende, eene som van 115000 
gulden voor onteigening is aangevraagd, welke door betere 
plannen zouden kunnen vermedeu worden. 

— De herstelling van het kasteel de Haar geeft aanlei
ding tot eene verplaatsing der woningen welke de kom 
vormen der gemeente Haarzuylen. Aangezien bijna alle 
woningen thans toebehooren aan Baron E. vau Zuylcn van 
Nijevelt en ook weer op zijne gronden worden herbouwd, 
zoo zal de herbouw van dit dorp geschieden in denz?lfden 
geest die geleid heeft bij de herstelling van 't kasteel. 

Het Rechthuis, tevens herberg, ontworpen door den archi
tect Joseph Cuypers, de pachthoeven, bruggen en arbeiders
woningen, onder leiding der architecten Jac. van Straaten te 
Utrecht en Jac. van Gils te Rotterdam, zullen een oud-
Nederlandsch karakter dragen, en op die wijze zal daar een 
blijvend //Oud Holland" in 't leven worden geroepen. 

De aardwerken van grachten en wallen werden in dit 
najaar reeds voltooid. Voor 1 November 1896 moeten alle 
inwoners naar hunne nieuwe woningen verhuisd zijn. 

— De architect Joseph Th. J . Cuypers heeft, om gezond
heidsredenen, eervol ontslag gevraagd van zijne betrekking 
a's leeraar in de stijl- en ornamentleer aan de Rijks Normaal
school voor Teekenonderwijzers en Rijks School voor 
Kunstnijverheid te Amsterdam. 

Het zal de bedoeling ziju van den heer Cuypers om 
verder zijn krachten onverdeeld aan dm bouwkundigen 
arbeid te kunnen wijden. 

— Het Hoofdbestuur der //Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst" met uitzondering der heeren C. H. Peters 
en L . C. Herenmans, heeft zich met een adres gcweiul tot 
de Tweede Kamer, naar aanleiding van de Staatsbegroting 
voor 1896, afd. Kunsten en Wetenschappen. 

De strekking wordt aangeduid door de navolgende zinsneden: 
»Het hoofdbestuur acht het tijdstip gekomen, uwe liooge 

//vergadering er met deu meesten ernst op te wijzen, dat 
//het een dringenden eisch is, om bij herstellingen van h' s ' 
ttorische monumenten, in casu de grafelijke zalen, een 
//anderen door den tot nu toe gevolgder. weg bij de afdee-
//ling K. en W. in te slaan." . . . . 

z/De bestaande vicieuse toestand is een gevolg van de 
«•opheffing in 1879 der Commissie van rijksadviseurs, z»»der 

«daarvoor iets anders in de plaats te stellen." 
(Plaatsgebrek is aanleiding dat de opgesomde //grieve" 

hier niet kunnen worden afgedrukt.) 

P1.RDE J A A R G A N G N c . 48. ZATERDAG 30 N O V E M B E R 1895. 

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

H . E L L E N S en W . V A N BOVEN. 
Bijdragen voor het blad te adressceren aan den Heer M . D E J O N O H , 

tïatlautadé 15 te Amsterdam cn alles, wat de Administratie van 
het Genootschap betreft, aan den lsten 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 jaarlijksche contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonnchtig). . . . ƒ 12.— 
„ kunstlievende leden » 10-— 
„ buitenleden » 7.S0 

MEDEDEEL1NGEN V A N HET GENOOTSCHAP. 

l n . De 1028e gewone vergadering zal gehouden wordeu 
op Woensdag 4 December 1895, des avonds te 8 uur, iu 
het Genootschapslokaal, Americau-Hotel, Leidscheplein. 

Agenda: 
a. Mededeeling van het Bestuur. 
b. Installatie van deu heer J . van Leeuwen. 
c. Behandeling van nieuwe voorstellen van het Bestuur. 
d. Lezing van den heer L . J . Rijniuk, over de kennis en 

de behandeling der voornaamste meet en waterpaswerktuigen. 
e. Benteming van eene commissie, bestaande uit drie 

gewone leden, tot verificatie van de rekening en verantwoor
ding van den Penningmeester. 

ƒ. Bespreking eu vaststelling der door het Genootschap 
aan te nemen houding in zake de aan de Tweede Kamer 
verzonden adressen, betreffende de restauratie der Grafelijke 
«alen op het Binnenhof te 's Graveuhage. 

2°. Aanvraag voor abonnement op het plaatwerk //de 
Architect" moet geschieden direct aan den uitgever, den 
heer Gouda Quint te Arnhem. 

Namens hef Bestuur, 
De \ste Secretaris, 

P A U L J . DE J O N G H . 

B U I T E N G E W O N E P R I J S V R A G E N , 

UITGESCHREVEN DOOR HET 

GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA 

VOOR: 
4. Hoofd of Titelvignet voor het Weekblad »Architectura.» 

B. Vignet voor den Kalender van 1896. 
PROGRAMMA A . 

I'1 bet hoofd of titelvignet moeten de woorden Architee 
'••»•". orgaan van genootschap Architectura et Amicitia voor
komen en duidelijk uitkomen. 

Des verkiezende kunnen voor dc thans het vignet omringende 
bijschriften van datum en uitgevers, ruimten gelaten worden 
die in de compositie worden opgenomen. 

De teekening moet eene breedte hebben van ongeveer 
25 cM. en eene hoogte van 13 5 cM. om bij eventueele 
reproductie verkleind te worden tot de thans in gebruik 
zijnde oppervlakte. 

Voor het ontwerp dat voor het beoogde doel het geschiktst 
zal worden bevonden, wordt eene prijs van ƒ 15.— uitgeloofd. 

De inlevering moet geschieden vóór of op Woensdag 18 
December a. s. des middags te 12 uur. 

PROGRAMMA B. 
Het vignet voor den Kalender moet eene afmeting hebben 

van 11 bij 17 cM. om bij eventueele reproductie verkleind 
te worden tot de thans in gebruik zijnde oppervlakte en 
voorzien zijn vau de gebruikelijke opschriften. 

Voor het ontwerp dat voor het beoogde doel het geschiktst 
zal worden bevonden, wordt eene prijs van f 10 uitgeloofd. 

De inlevering moet geschieden vóór of op Vrijdag 27 
December a. s. des middags te 12 uur. 

Algemeene bepilingen. 
De deelneming aan deze prijsvragen staat open voor alle 

leden van het Genootschap. 
De ingezonden ontwerpen moeten op wit en liefst glad 

papier (geen calqueerpapier) geteekend zijn met zwarte inkt, 
zonder tinten. Zij zullen worden beoordee'd door de Redactie-
Commissie. 

De bekroonde ontwerpen worden hel eigendom van het 
Genootschap en zullen worden gereproduceerd. 

De inzendingen moeten geschieden aan het adres van den 
lsten Secretaris, American Hotel, Amsterdam. 

Alle ontwerpen moeten vergezeld gaan 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 
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later aan den ontwerper zal worden teruggegeven. Daaren
boven moet op den naambrief een correspondentie-adres staan 
om zoo noodig met den ontwerper te kunnen correspondeeren. 

Namens het Bestuur, 
Be \tte Secretaris, 

P A U L J . DE J O N G H . 

HET D R I J V E N I N E D E L M E T A A L 
door J . H . BROM. 

(Vervolg en Slot.) 

Ook bet Aartsbisschoppelijk Museum bezit een Middel-
eeuwsch kunstdrijfwerk van waarde. Het is een zilveren, ten 
deele verguld, standbeeldje des H . Laurentius, ]) die in eene 
goed gedrapeerde dalmatick gekleed is en eene reliek in 
de handen draagt. 2) 

Gedreven geelkoperen kandelaars en andere voortbreng
selen van de zoogenaamde Diuanterie :!) uit de XIVe en 
XVe eeuwen worden in grooten getale en rijke verscheiden
heid in het Aartsbisschoppelijk Museum aangetroffen. 

Met deze voorbeelden van Middeleeuwsche drijfkunst 
meenen wij voor ons doel te kunnen volstaan. Thans zullen 
wij onze aandacht wijden aan de drijfkunst der Renaissance. 
Gedurende dit tijdperk heeft zij den hoogstcn trap der vol
komenheid bereikt Over het algemeen werd thans het drijf
werk ireheel met hamer en pons voltooid en slechts bij 
stukken van den laagslen rang nam men tot vijlen, schaven 
of slijpen zijne toevlucht, om datgene bij te werken, waarin 
de ongeoefende hand te kort was geschoten. Daar schuilt 
't geheim van het aantrekkelijke, dat de drijfwerken uit den 
tijd der Renaissance bezitten. De fijne tikjes en zetten van 
den pons zijn bij een drijfwerk, wat op een schilderij de 
penseelstreken en in ecu beeldhouwwerk de snit van den 
beitel zijn. Ook daaraan erkent men vooral de meerdere 
of mindere vaardigheid van den artist. Hij alleen, die zijne 
zaak geheel meester is, durft met vertrouwen te laten 
zien, hoe zijn werk gemaakt werd, en zal niet kleingeestig 
zijne eigenaardige manier van werken trachten te verbergen. 

De reeks van goudsmeden, die gedurende dit tijdvak 
hamer en pons met roem hanteerden, is schier onafzienbaar. 
In Duitschland — wij noemen slechts enkelen — waren 
het vooral Wenlzel Jamnitzer te Neurenberg (1586), wiens 
Ternufti^ samengesteld en kunstig gedreven zilveren tafel
milieu, ter hoogte van ongeveer een meter, eenige jaren 
geleden aan Rotschild te Frankfort verkocht werd voor 
300.000 Mark, en Anton Eiscnhoit, van wien de grafelijke 
familie von Fürstenberg twee heerlijk gedreven Missaal
banden l), een altaarkruis en een wijwatersbak tot voor kor
ten tijd als een kostbare schat bewaarde. 5) 

In Italië was het niet alleen Benvenuto Cellini, vau 
wiens hand het fijn en sierlijk bewerkte gouden zoutvat ") 
in het Belvedère afkomstig is ; maar vóór en na hem hebben 

'1 Over 't geheel is dit beeldje wel wat grof uitgevoerd en door vylen en 
polijsten vooral niet beter gemaakt. 

*) In het buitenland ontmoet men vele dergelijke rclickbecldjes van ge
dreven zilver. Negen slatucn bv. in de Pieterskerk te I.rnven,zes, gedeeltelijk 
van verguld zilver, in de I.ieve-Vrouwekerk te Tongeren. Vooral deze laatste 
zijn met meesterhand uitgevoerd, cn hare bewerking laat aan fijnheid niets 
tc wenschen over. 

:1) Dc naam Dinantcric is ontleend aan de stad Dinnnt in België, waar 
liet kunsthandwerk voornamelijk in geel koper werd beoefend en gedurende 
de tweede helft der Xle eeuw reeds tot hoogen bloei kwam. Eenige 
bekende meesters in het Dinantericvak zijn : Lambert Patras (1112). Gilles 
(13T9), Joannes Joses (1372), Nicolas Joscs (1392) cn Jacques van Germcs 
(1455—59). Even als in andere Belgische steden werd ook hier te lande 
het drijven in geel koper later algemeen beoefend. De voorwer|ien, in ons 
.Museum bewaard, zijn grootendccls uit Noord-Nederland, (Zie Demmin „die 
Bdelsohmiedekunst'*). 

4) Op dc Kunst- und Gcw-crbeausstcllung te Dusscldorp waren deze Mis 
saal-banden ter bezichtiging gesteld. 

Thans is het Museum van Herlijn de gclukigc bezitter. 
•) Ken der weinige werken, die met zekerheid aan dien kunstenaar wor

den toegeschreven. 

zich daar te lande tal van goudsmeden op roemvolle wijze 
onderscheiden. Deze lieten ons wel is waar geene van eigen 
lof overvloeiende Autobiographie ') na, inaar zij schonken 
ons, wat meer en beter is, eene lange reeks van verdien
stelijke kunstwerken, waardoor zij eerbied en bewondering 
wekten, zoo in als buiten hun vaderland. In Frankrijk werd 
de goud- of edelsmeedkunst, evenals de meeste andere kunst
vakken schier uitsluitend door Italianen beoefend. 

In Zwitserland hebben uit de XVIe eeuw o. m. Peter 
Oeri te Zurich eu Moser te SchafThausen fraaie drijfwerken 
geleverd, die nog beslaan en ons derhalve in de gelegenheid 
stellen, om hun kunsttalent, op den waren prijs te schatten. 

Wat eindelijk ons vaderland betreft, men vindt in de 
meeste kerken zilveren sieraden in Renaissance stijl, wier 
groote stoffelijke waarde een schitterend getuigenis aflegt 
van de olfervaardighcid onzer voorouders uit de dagen, toen 
l.et der „paepsche stoutichheyt" niet geoorloofd was, anders 
dan binnenshuis den luister van den katholieken eeredienst 
ten toon te spreiden. Nog meer echter bewijzen deze werken 
de Labiliteit onzer goudsmeden, die ruimschoots gelegenheid 
wisten te vinden, om door het fraaie drijfwerk daaraan 
waarde bij te zetten, al zijn dan ook de vormen, gelijk men 
zulks in de X V l l e en XVl I Ie eeuw verwachten kon, 
meestentijds lomp, cn de voorwerpen van onhandige afme
tingen. Ook de zoo welgeslaagde tentoonstelling van kunst
werken in edel metaal, in 1880 te Amsterdam door de 
Maatschappij Arti et Ainicitiae georganiseerd, gaf een flink 
en juist denkbeeld van de hooge plaats, welke de drijfkunst 
tijdens de Renaissance in Nederland innam, 

Onder de voornaamste kunstenaars van dit tijdvak moeten 
in het eerste gelid onderscheidene leden der Utrechtsche 
familie van Viane worden genoemd. Hun roem was bij hun 
leven even groot als thans. Van Paulus van Viane, goud
smid des Keizers, bestaat nog een goudeu drinkbeker met 
meesterlijk gedreven beeldwerk, door hem in 1610 ver
vaardigd. 2) 

In het Rijksmuseum te Amsterdam bevinden zich een 
zilververgulde schenkkan en een schotel, die in 1614 door 
zijn broeder Adam van Viane is uitgevoerd. Kau en schotel 
beide munten uit door de bevalligste vormen. Op de kan 
zijn, in verwonderlijk fijn drijfwerk, het ontzet van Leiden, 
de slag op de Zuiderzee en de belegering van Alkmaar 
voorgesteld, terwijl de schotel in het midden den slag van 
Nieuwpoort en in deu rand verschillende steden en zee
gezichten te aanschouwen geeft. Van Ernst Jansz. van Viane 
bewonderden de gildebroeders reeds den bekenden lieer-ijk 
schoonen beker in het Stadsmuseum te Haarlem. 

De kunst der van Viane's had het Utrechtsche drijfwerk 
alom beroemd gemaakt en deed den prins onzer dichters 
vol geestdrift uitroepen: 

De schilder magh met zijn penseel 
Eu olieverf den doeck stoifeeren : 
Hij magh het leven nabootseeren ; 
De verwen biên geen wederstant; 
Zij gaen gewilligh aen de hant; 
Maer in weerbarstige metselen 
Te drijven, beelden uit te haelen, 
Zoo schoon als 't oogh geschapen zagh, 
Op eeu pensoen en hamerslagh, 
Dat wijekt niet voor Apelles gaven. 3) 

Behalve te Utrecht, hebben ook te Amsterdam, Groningen 
en Leeuwarden bekwame meesters gewoond. De prachtig* 
schotel met gedreven voorstellingen naar teekeningen van 
Gnltzius, die thans in het. Rijksmuseum te Amsterdam hé-
waard wordt, is door Claes Mensma te Leeuwarden gemaakt. 

') Vgl. Goethe's Sümmtliche Werke (B. 32 en 83) Bcnvcnuto Cellini-
*) Deze beker was vroeger in het bezit van Prins Hendrik. 
*) Joost van den Vondel. Dc drijlkunst van Paulus van Viane. l'itg»" 

van Mr. J . van Lcnncp. D. XI bli . 255. 

pen heerlijke Missaalband '), waarvan de voor- en achterzijde 
yeu als de rug met buitengewoon hoog drijfwerk, prachtig 

6

 n teekening en uitvoering, versierd is, bevindt zich thans 
T

0 g in de Sint-Martinuskerk «e Groniugen, de woonplaats 
\a beroemde goudsmeden Jan eu Janus Lutma 

Van een dezer beiden is ook eene tamelijk eenvoudige zil-
eren schenkkan met blad in het Rijksmuseum te Amsterdam 

Vomstig, die in 1655 bij de inwijding van het Stadhuis 
TOor Let eerst gebruikt werd. 

Onder de Amsterdamsche goudsmeden bekleedden Jan 
van Aken, J . Lanchout en Jacques Bogaert eene voorname 
plaats. De kerk op het Begijnhof bezit vau eerstgenoemden 
feester een groot zilveren schenkblad, terwijl het Rijksmuseum 
van den tweeden een, met fraaie mythologische voorstellingen 
versierden, bokaal en van den laatsten eene kan met schotel 
bewaart. 

Uit de vele merkwaardige voorwerpen vau dien tijd 
noemen wij er slechts enkele. Vooreerst hebben de mou-
stranzen in de parochiekerk vau Warmond, van Langeraar, 
van Hoorn en die van de Cathedraal te Utrecht alleszins 
aanspraak op vermelding. Voorts verdient eene groote me
nigte van zilveren altaarkandelaars, bijna overal verspreid, 
genoemd te worden. Een met kinderfiguurtjes tamelijk vlak 
gedreven ampulblad te Hoorn mag meu niet vergeten Even
min een zilveren antipendium en zilveren tabernakel niet 
fraaie beelden van Mozes en Aiiron, een met veel en fijn 
beeldwerk gedreven kelk en de fraaie kandelaars in de kerk 
van de H. Catharina te Amsterdam. Wel der aandacht waard 
zijn de twee levensgroote gedreven zilveren bnsten van 
Sint Ignatius cn Sint Franciscus Xaverius in de Lieve-
Vrouwenkerk te Zwolle. Ook mogen de zilveren kan en 
schotel, die in het bezit zijn van de Jansenisten te Utrecht, 
niet met stilzwijgen voorbijgegaan worden. Op het midden 
der kan is de doop van Christus afgebeeld. Voor 't overige 
zijn beide voorwerpen met engelenkoppen, guirlandes, car
touches enz. versierd. Blijkens het merk schijnen zij uit 
Haarlem afkomstig te zijn. 

Het Rijksmuseum te Amsterdam bevat o. in. drie prachtige 
schilden van bodenbusseu en de vijf, omstreeks 1630 door 
den Belgischen zilversmid Mattheus Melin gedreven, Huwe
lijks- en Krijgsbedrijven van Joh Baptista, Hertog van 
Spinola. Stout eu vaardig, hoewel niet steeds onberispelijk, 
zijn deze buitengewoon hooge reliefs gedreven, zóó hoog 
soms, dat vele figuren bijna geheel los van den fond zijn 
en enkele armen en handen afzonderlijk moesten gemaakt 
en aangesoldeerd worden. 

Ook de zilveren halskraag en de vele andere drijfwerken, 
daar bewaard, verdienen wel de aandacht. 

Alvorens te eindigen, zij het mij vergund hulde te bren
gen aan een kunstenaar uit deze eeuw, den Antwerpschen 
goud- en zilversmid Verschuyl, die voor eenige jaren in de 
stad zijner inwoning overleed. In menige kerk van ons 
vaderland, o. a. in Sint Catharina en op het Begijnhof te 
Amsterdam alsmede iu de parochiekerk te Ankeveen leverde 
hij ware kunstwerken. Want, al mogen soms de vormen, 
inzonderheid die zijner montranzen, wat baroque en minder 
constructief zijn, altijd vindt men toch bij dezen meester 
het keurig behandelde ornament en de heerlijk uitgevoerde 
beeldgroepen, die, men kan het niet genoeg waardeeren, 
door Verschuyl meesterlijk werden gedreven en wel in een 
lijd, toen waardeloos klatergoud in hooge achting stond, 
toen de stampende cn persende machines van de Duitsche 
en Belgische industrie in vollen gang waren, en onze kerken 
met nietswaardige prullen letterlijk volgepropt werden. Ver
schuyl was in onzen tijd een van de voornaamste baanbre
kers op het gebied der kerkelijke drijfkunst, die meer en 
meer waardeering vinden moge, maar wier hedendaagsche 

') Het Aartsbisschoppelijk Museum bezit een gipsafgietsel van dit buiten-
Piicen kunstig drijfwerk. 

producten welstaanshalve niet door ons mogen beoordeeld 
worden. 

Utrecht. J . H . BROM. 

ADRESSEN A A N DE T W E E D E K A M E R . 

Door de Vereeniging „die Haghc" werd vau dit voorjaar 
aan H . M . de Koningin-Regentes het volgende adres gericht: 

Aan 
Hare Majesteit de Koningin- IFeduwe, 

llrgentes Van Het Koninkrijk. 

M e v r o u w , 

Onder de historische gebouwen waarop Nederland roem mag dragen, komt 
èn wat oudheid, èn wat geschiedkundige beteekenis, èn wat architectonische 
waarde betreft, buiten twijfel de eerste rang toe aan de Groote Zaal op het 
Binnenlef tc 's Gravenhage. Gesticht door een der bcroeiudslen van Holland's 
Graven, door Kloris V. den zoon van den Roomsch—Koning, was deze Zaal, 
in den tijd van haar slichting als een meesterwerk van bouwkunst vermaard, 
sedert het laatst der dertiende eeuw het middelpunt van het grafelijk kasteel, 
eeuwenlang en nog heden, ondanks alle veranderingen en wisselingen, de zetel 
van 's Lands Hooge Regeering Daar riepen de Graven uit de Huizen van 
Holland, Henegouwen en Beieren hunne'edelen en mannen van wapenen samen 
hetzij ten krijg, hetzij ten vederspel: daar spraken zij recht en vierden zij 
feest; daar schaarde Kilips van Bourgondie dc Ridders van het Gulden Vlies, 
saamgelezen uit de edelste geslachten des lands, om zijn zeiel; daar wapperden, 
in du glorierijke dagen der Republiek, dc vaandels en banieren, op 's lands 
vijanden veroverd. Die zaal was getuige vnn dc pracht cn weelde der Ridder
tijden, van dc rijpende beschaving, van de zangen der meistrcels en de tor-
nooien der Heeren. lïinncn hare wanden had. in den zomer van 1581, die 
gedenkwaardige vergndcring plaats van de afgevaardigden der Gelinieerde 
Provinciën, waarin de Koning van Spanje vervallen werd verklaard van zijne 
heerschappij over deze landen. Zij zag de wording onzer Republiek, haar 
bloei, haar kracht, haar bloedige offers, haar verval. 

Het is wel niet noodig, verder in bijzonderheden te treden om de geheel 
eenige beteekenis in het licht tc stellen van dil eerwaardige gebouw, dag-
teekenende uit de eerste lijden onzer historie, en dat uog Inden met zijn 
forschen gevel aller aandacht tot zich trekt. Doch, helaas, dit monument, waar 
in Nederland geen tweede nevens is tc stellen, dit vorstelijk gedenkteeken 
onzer geschiedenis, verkeert in een toestand, die welhaast een schande voor 
Nederland mag worden genoemd. Jurcn cn jaren lang op schromelijke wijze 
verwaarloosd en aan verval pry's gelaten, werd dc aloude Zaal, na ruim 
dertig jaren geleden, door ceue bij uitnemendheid ongelukkige cn onoordeel
kundige zoogenaamde restauratie, inwendig geschonden cn verminkt. Nu staat 
zij daar, cene ongeschikte bergplaats voor de archieven van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken, in haar gewelven een rommelkamer en turfhok, 
ontoegankelijk — en gelukkig ontoegankelijk — voor landgenoot en vreem
deling; cene levende aanklacht en beschuldiging tegen het volk, dat eender 
eerwaardigste cn kostbaarste monumenten zijner historie aan zoo schandelijke 
ontwijding prijs laat geven 

Gelukkig is in den laatsten tijd in toenemende mate het besef levendig 
geworden, dnt deze voor het nationaal gevoel pijnlijke vernederende toestand 
niet langer mag voortduren. Op uitnoodiging van de Vereeniging „Die llaghe", 
hebben de ondergclcckendcn zieh tot een Commissie vereenigd om middelen 
te beramen ten einde de aloude Zale in cerc tc herstellen en zooveel mogelijk 
te brengen in den toestand, waarin deze zieh na haar voltooiing bevond. 

Om tot dit doel tc geraken, komt het den ondergeteekenden vuor, dat de 
Groote Zaal moet worden opgenomen onder de historische monumenten, 
waarvoor de zorg aan het Departement van Binnenlandsche Zaken is opge-
dragin. Kn inderdaad, wanneer iets verbazing mag wekken, dan is het wel 
dit, dat dc Groote Zaal tot dusver niet is gerangschikt onder de historische 
gedenkteckenen of de gebouwen die oudheidkundige of kunstwaarde hebben. 
Terwijl toch, door het geheele land, tal van soms minder belangrijke en 
niet aan den Staat behoorende gebouwen, en zelfs hier in 's Gravenhage dc 
aloude Voorpoort van het Grafelijke Hof, in die kategorie ziju opgenomen, 
werd tot heden het hoofdgebouw van datzelfde Hof, het historisch gedenk
teeken hij uitnemendheid, het gebouw waarmede, ook wat kunstwaarde 
betreft, schier geen auder in Nederland is tu vergelijken, die cere niet waar-
dig gekeurd. 

Het is daarom dot de ondergeteekenden zieh met den diepeten eerbied 
tot Owe Majesteit wenden, met de bede dat hel Uwe Majesteit moge 
behagen, de Groote Zaal op het Binnenhof te 's Gravenhage te rangschikken 
onder de historische gedeukteckeueu, voor welker onderhond jaarlijks op de 
begrooting vnn het departement van Binnenlandsche Zaken gelden beschik
baar worden gesteld. Zy richten die bede tot Uwe Majesteit met volle 
vertrouwen, wetende hoezeer dc eer cn dc roem van het Nederlandsehe 
Volk cn dc grootsche herinneringen zijner historie Uwe Majesteit ter harte 
gaan, en ten volle overtuigd op Uwer Mejes'.eits instemming en sympathie 
tc mogen rekenen, waar zij den wensch uitspreken dat eindelijk eeu ver
zuim worde hersteld, hetwelk, werd het bestendigd, Nederland tot schande 
en verwijt zou kunnen worden. 

'e-Graven/iage, den 7 Mei 1S95. 
't Welk doende, 

met den dieptten eerlied ran 1'ire Majesteit 
de zeer gehoorzame en getrouwe dienaren 1 

C . v. BIJLANDT, lid van de Tweede Kamer der Staten-Gcncrasl cn van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, voorzitter. 

J. E . HKIBES, adjunct-archivaris by 's-Rijks Algemeen Archief, secretaris. 
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In October 1895 richtte dezelfde Vcrccniging zich tot de Tweede Kamer 
der Staten Generaal met het volgende adres : 

Aan de Ticeede Kamer der Staten-Generaal. 

Aan Hare Majesteit de Koningin-Weduwe Kegentes werd cenigen tijd 
geleden door eene Commissie, welke zich te 's Gravenhage heeft geconstitu
eerd, een adres aangeboden, waarvan een afschrift hierbij wordt overgelegd, 
inhoudende het eerbiedig verzoek, dc Groote Zaal op het Binnenhof alhier 
wel te willen doen opnemen onder de historische gedenkteekenen, voor welker 
onderhoud jaarlijks op de begrooting van het Departement van Binncn-
landsehe Zaken gelden beschikbaar worden gesteld. 

Met de meeste ingenomenheid nam de/e Commissie er dan ook kennis van, 
dat bij art. 164. van hoofdstuk V der Staatsbegrooting voor 1890 eene som 
is uitgetrokken van een duizend gulden „voor het ontwerpen van een plan van 
eventueelc resluurutie" der „Grafelijke Zalen in de XII Me eeuw gesticht door 
Willem II cn Floris V." In eene onlangs gehouden bijeenkomst besloot zij 
daarom zich tot Uwe Ilooge Vergadering te wenden cn haar tc wijzen op dc 
overwegingen, in genoemd adres aan Hare Majesteit opgenomen, welke naor 
haar oordcel even zoovele argumenten zijn voor dc hoogc wcnschcljjkheid, 
dat de bedoelde begrootingspost door Uwe Vergadering worde goedgekeurd. 

Namens de Commissie voornoemd: 
(get.) C. v. Hu LIMIT, 

Voorzitter. 
3. E . HEBBES, 

Secretaris. 
's Gratentiaye, October 1895. 

Door het hoofdbestuur vnu de Maatschij. van Bouwkunst, 
werd een adres aan de Tweede Kamer gericht, waarin ver
zocht werd de genoemde f 1000 voor het maken van een 
restauratief/ij» niet toe te staan, om te voorkomen dat 
gepraejudicieerd wordt op de beslissing, aan wie de leiding 
dier herstellingswerken zal worden toevertrouwd. 

Tevens wordt in dit adres een lans gebroken voor het 
beheer der historische gebouwen onder het Departement 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, en voor de instelling 
eener commissie, ter vervangiug der vroeger onthouden 
commissie van Rijksadviseurs. 

Het adres eindigt met den ernstigen drang : 
„Om uwe medewerking te onthouden aan eiken maatregel, 

„die er toe zou kunnen leiden, dat onder de tegenwoordige 
„omstandigheden, nog meerdere historische gebouwen worden 
„gebracht onder het beheer van het Departement van B. Z., 
„Afd. K . en W., noch hiervoor gelden toe te staan, alvorens de 
//gewraakte toestand afdoende is geregeld en verbeterd." 

Sedert eenige jaren wordt door het Hoofdbestuur dezer 
Maatschij. een acuten strijd gestreden tegen alles wat van 
deze afdeeling K . en W. komt, een strijd, die o. i . te 
zeer een persoonlijk karakter heeft gekregen, om het daar 
mede eens te kunnen zijn. 

Vreemd klinkt het, de historische gebouwen te plaatsen 
onder Waterstaat, en niet onder B. Z., afd. Kunst. Is men 
het niet eens met de werking dezer afdeeling, dan trachte 
men deze afdeeling gereorganiseerd te krijgen, bf aangevuld. 
Het komt overeen met het bekende „liever Turksch dan 
Paapseh", geef onze historische gebouwen liever aan welke 
afdeeling bet zij, doch slechts aan die ééne niet, die het zoo 
zeer bij ons verbruid heeft. 

De ware bedoeling komt uit den mouw, waar in het 
adres gezegd wordt: 

„De bestaande vicieuse toestand is een gevolg van de 
„opheffing in 1879 der commissie van Rijksadviseurs, zonder 
i/diiarvoor iets anders in de plaats te stellen. 

„Want de werkkring van den Referendaris der Afd. K . 
„en W. als secretaris dier commissie, in overleg met zijn 
//medeleden werkzaam, was, in zake restauratic van geschied-
„kundige monumenten, goed geregeld; maar bij de opheffing 
„dier commi-sie is, in den persoon van den Referendaris, 
„haar voormalige Secretaris blijven voortleven en voortwerken 
„en daardoor feitelijk sedert tnl van jaren alleen bekleed 
„met den invloed en de macht, die aan de geheele commissie 
„was verleend. Dat het voortduren van den hier in het 
„licht gestelden toestand, gedurende zoovele jaren, minder 
„gewenschte verhoudingen moest in bet leven roepen, ligt 
„voor de hand." 

Nu wil het ons voorkomen, dat de „vicieusen toestand', 

waarover hier geklaagd wordt, oneindig vicieuser was tijdens 
de werking der Commissie van Rijksadviseurs. En waar het 
adres gewaagt van enkele restauraties en toevoegsels, die 
na de ontbinding dezer Commissie zijn gemaakt, daar zon 
het niet ongewenscht zijn hier tegenover de vele fouten 
te stellen, die door de architecten gemaakt zijn, die inder. 
tijd deel uitmaakten van dit Rijksadviseurs-corps. De tamelijk 
brute bemerking in dit adres over „de fontein, die thans 
het Binnenhof noodeloos ontsiert" karakteriseert den geest, 
dien in dit adres voorzit, en in de hoogste mate verwondert 
het ons, dat aan dit adres, een adres van adhaesie is toege
voegd, waaronder namen voorkomen, die wij er liever niet 
gezien hadden. 

(Wordt vei volgd) 

A M E R I K A A N S C H OF H O L L A N D S C H ? 
Aangemoedigd door het vele succes, zond een zekere décora

teur uit een onzer provinciën, reclame-prospectussen, naar 
belanghebbenden waarin hij zich aanbeveelt voor het maken 
van „Décorbeschilderingen." Reeds menigmaal is gekscherend 
de uitdrukking „kunst per vierkante meter" gebruikt, zon
der dat men daarbij vermoeden kon, dat ééns deze soort 
kunst geleverd zou worden tegen zeer civie'en prijs. 

Na heeren architecten, aannemers, patroons etc. (n'impor-
te wie er komen, zelfs de „etc* mogen komen zien) te hebben 
uitgenoodigd de beschilderingen in verschillende gebouwen 
te gaan bezichtigen, waaronder we vermeld vinden het Cir
cus van de maatï. „Arena"' alhier, teneinde „met den aard 
en het karakter" van deze decoraties op de hoogte te komen, 
volgt een merkwaardige prijsopgave, die ons deuken doet 
aan de rekening van zekeren Dortschen schilder, die eens 
ettelijke figuren te restaureeren had van een kerkelijke 
schilderij. De opgave volge hier : 

Voor landschappen f 3.— per vierkante meter. 
„ // met stoffeering „ 4.50 „ „ 
„ groepeeringen 7.50 „ „ 
n stillevens, wapens etc. „10.— „ // 

Tooneelbeschilderingen en dergelijke werken, die met lijin-
verf kunnen worden verricht, wordeu tegen een vasten prijs 
van f 2 per M 2 gerekend. 

Aquarellen, Fresco s, worden in alle afmetingen op doek, 
hout, papier of pleisterwerk, volgens een nieuw „systeem" 
gemaakt.... etc. 

Men zal erkennen dat hier billijk werk geleverd wordt. 
Voor f3 een onafzienbaar weiland geschilderd te krijgen, 

en voor f 7 twee koeien en een kind daarbij, ziedaar prijzen, 
die wel aanlokken tot bedécoreering. 

Het is treurig! 

B E R I C H T E N . 

„ 
„ 

— In nans' uiting aan het vroeger door ons medegedeelde,, 
berichten wij thans, dat door een aantal belangstellenden 
in onze geschiedenis en kunst aan de Ilde Kamer der Staten-
Generaal zal worden ingediend een adres van tegenovergestelde 
strekking als dat hetwelk ingezonden werd door het Hoofd
bestuur van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst 
in zake de Restauratie der Grafelijke Zalen, op het Binnen
hof te 's Gravenhage 

VERBETERING. 

In het verslag der laatst gehouden vergadering staat hij 
de namen van de heeren die aan het debat deelnamen, S. 
Kuijl, dit moet zijn Joh. Stut/t. 

PERDE J A A R G A N G N°. 49. 

Ë 
ZATERDAG 7 DECEMBER 1895. 

REDACTIE VAN AKCHITECTIKA ET AMICITIA: 
W. K R O M H O U T Cf.s:. M. D E J O N G H , JOS. T i l . J . C U U P E H S , 

H . E L L E N S en W. V A N BOVEN. 
Bijdragen voor het blad te adresseeren aan den Heer M . D l J O N O H , 

Kassauhade 15 tc Amsterdam en alles, wat de Administratie van 
het Genootschap betreft, aan den lsten Secretaris, American -Ho tel 
te Amsterdam. 

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

zonden, aan alle leden vnn het Genootschap. Dcjaarlijksche contributie 
voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (tc Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 1 2 . — • 
„ kunstlievende leden » 10.— 
„ buitenleden » 7.50 

MEDEDEEL1NGEN V A N H E T G E N O O T S C H A P . 

1°. Het concept der begrooting voor 1890 ligt van af 
Donderdag, 12 December a.s. gedurende 7 dagen ter 
visie in het Genootschapslokaal. 

2°. Tot leden der verificatie-commissie zijn benoemd de 
heeren H . G. Jansen. H . J . Walle en H. Ellens. 

Namens hel Bestuur, 
De \ste Secretaris, 

P A U L J . DE J O N G H . 

r / A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A ' 

1028e GEWONE VERGADERING 

V A N 4 D E C E M B E R 189 5. 

• De Voorzitter, de heer W. Kromhout Czu., opent de ver
gadering, waarna de notulen der laatste bijeenkomst worden 
voorgelezen en goedgekeurd. 

Na de behandeling van eenige ingekomen stukken ver
kreeg de heer L . J . Rijnink het woord tot het houden zijner 
aangekondigde bijdrage, over de kennis en de behandeling 
der voornaamste meet- en waterpaswerktuigen. 

Spr. begon met erop te wijzen, dat het vooral bij opzich
ters-examens aan het licht komt, hoe weinig ernstige studie 
*an deze zijde der praktijk gemaakt wordt. 

Spr. behandelde achtereenvolgens de inrichting en werking 
der verschillende bestaande meet en waterpasinstrumenten 
o m . te eindigen met eene verhandeling hoe van die instru

menten in de praktijk wordt gebruik gemaakt bij het opnemen 
van ongelijke terreinen en het overbrengen van peil over 
breede stroomen, in 't bijzonder besprekende hoe dit is gegaan 
bij het Marsdiep tusscben Texel en Vlieland. 

Tot toelichting van deze bijdrage waren in bet lokaal de 
noodige daarop betrekking hebbende teekeningen geëxposeerd, 
benevens, in natura, de gebruikelijke instrumenten. 

De Voorzitter dankte den heer Rijnink voor zijne belang
rijke bijdrage, nadat nog eenige heeren inlichtingen gevraagd 
hadden. 

Gedurende de pauze welke hierna volgde, werden eenige 
onlangs verschenen Fransche plaatwerken bezichtigd. 

Na de pauze kwam het eerst punt f der agenda in 
behandeling : 

Bespreking en vaststelling der door het Genootschap aan 
te nemen houding in zake de aan dc Tweede Kamer verzon
den adressen, betreffende de restauratie der Grafelijke Zalen 
op het Binnenhof te 's Gravenhage. 

De Voorzitter lichtte den stand der zaken in korte trek
ken toe, las het adres voor, ingezonden door de meerderheid 
van het Bestuur der Maatschappij tot bevordering der bouw
kunst, waarna het door het Bestuur van A. et A. voorge
stelde concept-adres aan de Tweede Kamer werd voorgelezen 
en de besprekingen volgden. (*) 

De heer H. G. Jansen meent, dat het adres niet duidelijk 
eene opinie uitspreekt. Spr. had willen vooropgesteld zien, 
dat de benoeming eener permanente commissie van toezicht, 
waarvan in bet adres sprake is, bet eerst noodig is, vóór 

(*) Het adres is in zijn geheel in dit nummer opgenomen. 
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nog eene som voor het maken van voorloopige plannen 
wordt toegestaan. 

De Voorzitter gaat hierin mede, doch acht dit van later 
zorg ; hoofdzaak is nu het al of niet toestaan van den post van 
1000 gld. aan Binnenl. Zaken, dat eerstdaags in de Tweede 
Kamer zal behandeld «orden. 

De heer Jos. Cuypers is het volkomen eens met den heer 
Jansen, wanneer hij aandringt op het bijtijds benoemen eener 
permanente commissie, ongeveer in den geest zooals vroeger 
de commissie van Rijksadviseurs bestond. Spr. gaat vervol
gens na hoe deze commissie werkte en wat tot ontbinding 
aanleiding gaf. 

In de Kamer moet nu evenwel beslist worden of de Gra
felijke Zalen zullen worden overgegeven aan Waterstaat, of 
deze blijven zullen ter restauratie (zooals dat tot heden 
steeds geweest is) onder Binnenl. Zaken. Spreker geeft eenige 
bizonderheden omtrent de werking dier ministeries en wijst 
er op, dat Waterstaat steeds werkt zonder eenig toezicht 
vanwege de AfJ. K. en W., iets wat bij B. Z. wel het geval 
is. Wordt dus de post van f 1000 niet toegestaan, dan 
heeft Waterstaat het middel in handen om werken aan de 
Grafelijke Zalen uit te voeren. 

De heer Jansen zegt niet deu wensch te koesteren de 
bedoelde restauratie werken opgedragen te zien aan Waterstaat, 
maar het was zijne bedoeling meer publiciteit te geven aan 
die plannen, en daarvoor had hij de benoeming eener com
missie willen zien voorafgaan aan het toestaan van den post 
voor het maken der voorloopige planuen. 

De voorzitter zegt, dat, aangezien een voordracht in dien 
geest niet van regeeringswege heeft plaats gehad, het moeielijk 
is daarover thans een adres in te dienen. Spr. meent dat 
dan het gevaar zou kunnen dreigen, dat de post niet wordt 
toegestaan. De heer Cuypers zegt, in aansluiting daarop, 
dat de Tweede Kamer voor het geval staat te beslissen dien 
post toe te staan al of niet, daarnaar moet nu gehandeld 
worden. Later zou dan uit het Genootschap eeu tweede 
adres kunnen worden ingediend, om aan te dringen op het 
benoemen eener Staats-commissie, zoodra de plannen gereed 
zijn. 

Na nog eenige besprekingen wordt het concept-adres zon
der hoofdelijke stemming onveranderd goedgekeurd. 

Ter toelichting van een desbet rellend gedeelte in het 
adres, waren de teekeuingen der restauratiewerken van 
de St Servaas te Maastricht en die van den Kloostergang 
te L'treeht in het lokaal geëxposeerd. 

De Voorzitter kondigde nu aan, dat door het Bestuur 
een tweetal voorstellen zijn ingediend. Het eerste geldt 
het instellen van een rubriek aspirant-leden ; het tweede het 
instellen eener maandelijksche //Architectura-schets-prijs-
vraag." Beide voorstellen zullen, uitvoerig toegelicht, ter 
tafel gebracht worden op de eerstvolgende bijeenkomst. 

De hierop volgende verkiezing voor eene verificatie-com
missie had tot resultaat dat de heeren H . G. Jansen, H . 
J . Walle en H. Ellens als zoodanig werden gekozen ; deze 
heeren namen hunne benoeming daartoe aan. Niets meer aan 
de orde zijnde werd de vergadering gesloten. 

De \ête Secrelari», 

P A U L J . DE J O N G H . 

Door het Genootschap is het volgende adres verzonden : 
Aan de Tweede Kamer der Stalen-Generaal 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, het 
Genootschap //Architectura et Amicitia'', in zijne 
vergaderiug van den 1-den December 1895, 

dat het met veel belangstelling kennis nam van de adressen 
der Heeren C. Graaf van Bijlandt c.s. om te verkrijgen, dat 
eindelijk de groote hofzaal te 's Gravenhage behoorlijk worde 
gerestaureerd, en daartoe worde gerangschikt onder de mo
numenten van Geschiedenis en Kunst, waarvoor op de be-
grooting vau Binnenlandsche Zaken sinds vijftig jaren een 
post voorkomt, en dat het zijn instemming wenscht te 
betuigen met het voornemen van den Minister van Binnen 
landsche Zaken om de restauratie der Grafelijke zalen op 
het Binnenhof in studie te nemen en te ontwerpen; 

dat het met groot leedwezen keunis genomen heeft van 
een adres van dc meerderheid van het Bestuur der Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst, waarin, onder 
voorgeven van belangstelling in deze monumenten, verzocht 
wordt aan den minister van Binnenlandsche Zaken de som 
vpn f 1000 te weigeren, door Z.Ex. aangevraagd om voor
bereidende studies en ontwerpen ter restauratie te maken; 
dat toch de aanleiding waarop zulke weigering zoude moe
ten berusten, wordt geput uit een paar verkeerd voorge
stelde feiteu ; dat bijvoorbeeld de beweriug, dat aan de St. 
Servaaskerk te Maastricht een gefantaseerde toren zou zijn 
aangebouwd, terzijde der waarheid is, wijl eenvoudig de 
toren hersteld is zooals die sinds de 16e eeuw daar stond 
en onder een later omhulsel der lSe eeuw is terugge
vonden, terwijl de stijl van de kerk zelf wel bezwaarlijk 
met een woord kan worden gedefinieerd, aangezien de bouw
werken van af de IVde tot en met de XVIIde eeuw zijn 
uitgevoerd; dat evenzoo het afgekeurde portaal aan de 
achterzijde van den kloostergang te Utrecht, aangebracht ter 
vervanging van het gebouw dat voor een paar jaren nog 
tot toegang diende, en afgebroken was geworden, ook wan
neer men dit portaal overbodig acht, hoegenaamd niets te 
maken heeft met de restauratic van den kloostergang; 

dat integendeel geen argumenten zijn gegeven waaruit 
kan worden afgeleid, dat de restauratie van de St. Servaas
kerk evenals die van den Kloostergang te Utrecht, niet 
met de meeste getrouwheid en zorgvuldigheid zoude zijn 
geschied ; 

dat alzoo om de werkzaamheid van de afdeeling Kunsten 
en Wetenschappen te veroordeelen, de twee aangevoerde 
grieven geheel onvoldoende zijn; 

dat het onweerspreekbaar is, dat de grafelijke zalen van 
het Binnenhof behooren gerekend te worden tot onze natio 
rale monumenten en daaruit van zelve volgt, dat hare reeds 
te lang uitgestelde restauratie behoort te geschieden uit den 
begrootingspost voor 's Rijks gedenkteekenen vau Geschiedenis 

en 

van 

Kunst, *ind9 v e ' e J a r e n voorkomende op de begrooting 
Binnenlandsche Zaken; 

d»t het mitsdien niet dan regelmatig is, dat de Minister 
Binnenlandsche Zaken in de gelegenheid worde gesteld, 

voor de restauratie der monumenten voor te 
van 

o n t » « P e n 

bereiden en in stulie te nemen, waarbij het recht der Kamer 
van deskundigen ongerept blijft, om te zijner tijd, wan-

n e e r voor de restauratie zelve gelden zullen worden aange. 

traagd, de ontwerpen te beoordeelen ; 
dat het voor deze beoordeeling wenschelijk is, de voor

lichting te hebben eener hierna te benoemen permanente 
commissie van deskundigen uit den lande, die, in overleg 
met de betrokken ambtenaren der Kamer, in deze en toekom
stige restauratics van advies dient; 

dat ongeacht deze voorwaarde, door de billijkheid en het 
algemeen kunstbelaug geëischt, het toestaan van de door 
den minister vau Binnenlandsche Zaken aangevraagde som 
een eerste zeer geweuschte slap is, om de zaak der restau
ratie, die te lang uit het oog verloren is, ter hand te nemen ; 

redenen waarom adressanten Uwe vergaderiug eerbiedig 
verzoeken het bedoelde krediet toe te staan. 

't Welk doende, enz. 

Namens het Genootschap „ Architectura et Amicitia", 

to. g. W. K R O M H O U T Cz., 

Voorzitter, 
w. ff. P A U L J . D E J O N G H , 

Secretaris. 

ADRESSEN A A N DE T W E E D E K A M E R . 

(Vervolg van bh. 208;. 

Onder deze namen zijn er van personen, die zich op 
architectuur-gebied reeds zeer ouderscheidden, daarnaast echter 
«der anderen, waarvan we overtuigd zijn, dat de eigenaars 
ziek nog zelden om een 18de eeuwscbe restauratie bekom
merd hebben, en die het adres dan ook, als ernstig gemeend 
8tuk, déclineeren. 

Toch meenen we te mogen betwijfelen of de eerstbedoelde 
reputattes ook hun gezag mogen laten gelden in restauratie
taken? Er zijn architecten die uitmunten in het uitwerken 
v a " de loopende vraagstukken van den dag, doch nimmer 
z,ch ingewerkt hebben in de geheimen van een 13deeeuwsch 
•""nument. Anderen zijn er, wier studies ook de midden-
e e t t W e n omvatten, doch daarin hoegeuaamd geen practische 
toepassingen hebben gemaakt, en dientengevolge dat fijn 
^peuringsvermogen missen, dat geroutineerde restaurateurs 
l n zoo hooge mate bezitten. 

^ e goede namen onder de adressanten zullen moeten 
j e ü D e »> dat slechts zeer weinige restaurateurs in ons land 

"nden zijn voor middeneenwsche monumenten, maar dan 

dient ook erkend, dat de afdeeling K . en W . ook steeds 
de medewerking gezocht heeft van deze geroutineerde res
taurateurs en zich bij elke gelegenheid door hen heeft doen 
voorlichten. 

Twee restauraties uit den laatsten tijd worden in het 
bewuste adres zeer gewraakt en hoewel geen enkel argument 
wordt aangevoerd, waaruit de gebrekkigheid dier restauraties 
zou moeten blijken, wordt toch daarop het geheele adres 
gebaseerd! 

Dttn het uiterst gebrekkige standpunt, door adressanten 
ingenomen in zake de eischen eener restauratie, waarmede 
slechts eene instandhouding van een monument beoogd wordt, 
een consolidatie en niets meer ! 

Een standpunt, dat notabene ook iu het buitenland ge
huldigd heet! Het kasteel van Pierrefonds zou hierin tot 
andere inzichten kunnen brengen. 

Hetgeen dit adres eveneens een bedenkelijk karakter geeft, 
is de omstandigheid, dat geen enkele afdeeling er in 
gekend is, waardoor het gereduceerd wordl tot een bestuurs-
onder-onsje, en dan nog maar van een gedeelte van het 
bestuur. Wel is getracht hierin tegemoet te komen, door 
een adres van adhaesie, doch ook deze wordt geneutraliseerd 
door een contra-adres van andere leden. Het hoofdbestuur 
staat derhalve weder alleen met zijn kindje, bijna even ver
laten als „de fontein, die thans hel Binnenhof noodeloos 
ontsiert." 

Het is te voorzien, dat de Tweede Kamer de f 1000 
voteeren zal, welke door den Minister werd aangevraagd 
Het gevaar is dan nagenoeg geweken dat den z.g. loterij-, 
zaal zal blijveu ressorteeren onder W r. H . en N . , waaronder 
het Bestuur v. d. Mij. v. B. haar wenscht; daarmede is 
ook vermoedelijk het gevaar ontkomen, dat een eventueele 
restauratie door totaal onbevoegden zal geschieden, iets, wat 
het Bestuur der Mij. geheel over het hoofd ziet, in zijne alles 
terzijde stellende antipathie tegen den man van de afdee
ling K . en W . 

OVER S Y M B O L E N E N TEEKENS I N DE 
C H R I S T E L I J K E KUNST. 

Lezing door H . EI.LKNS gehouden in de vergadering van 
het Gen. A . et A. van 6 Nov. '95. 

Van den aanvang en 't ontstaan der Chr. kerk af heeft 
deze de beeldende kunsten in haar dienst genomen, zoowel 
ora in de vergaderruimte, 't zij dan catacomb of basiliek, 
uitdrukking te geven aan de gedachten, waarvan de aan we 
zigen vervuld waren, als ter versiering der voorwerpen voor 
het uitoefenen der godsdienst noodzakelijk. 

We moeten dan ook in die moeielijke dagen, vol strijd 
en opoffering, van de eerste Christenen, 't ontstaan der 
svmbolen zoeken, welke hun, zonder gevaar voor lijf en 
leven, toch die voorstellingen in het geheugen riepen welke 
voor de Christenen van 't hoogste belang zijn. 
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De volgelingen van Christus waren gedwongen hunne 
godsdienstige bijeenkomsten op moeilijk bereikbare plaatsen 
te houden, alleen bekend aan de ingewijden. We weten 
het, ook in de catacomben van Rome waren ze voor den 
haat der Romeinsche keizers niet veilig, cn daar zelfs was 
men nog gedwongen overtuiging en geloof te hullen in een 
kleed van voor de Romeinen niet onbekende vormen en men 
trachtte dan ook de teekens en voorstellingen uit 't leven 
en lijden van den stichter der godsdienst zdo daar te 
stellen, dat ze den vervolgers geen aanstoot gaven, den 
geloovigen hunne beteekenis duidelijk bleef. 

In de catacomben, de schuilplaatsen der eerste Romeinsche 
Christenen, door hen gebruikt tot het begraven der marte
laren en het beoefenen van den godsdienst, vindt men nog steeds 
een ruim veld van onderzoek tot het leeren kennen hunner 
symbolen. 

De keuze der voorstellingen was den kunstenaar voorge
schreven door de plaatsen waar zijn versieringen werden 
aangebracht en deze herinneren dan ook hoofdzakelijk aan 
de opstanding na het leven op aarde. Noach met de duif, 
hem den olijftak brengend ten teeken van nieuw leven, Daniël 
in den leeuwenkuil, uit. den dood gered, de uit den gloeienden 
oven ongedeerd terngkeerende jongelingen en meerdere u 
zeker welbekende voorstellingen duiden er op. 

Aan de versieringen der catacomben sluiten zich de tno-
zaïken aan, welke ontstonden nadat de kerk, na lange ver
volgingen, de rustplaatsen der martelaren had verlaten en zich 
de basilieken bouwde, 't Ziju evenwel weer dezelfde gedach
ten en voorstellingen welke daar als versieringen werden 
gebruikt. 

In de Kerk der middeleeuwen werden alle Christelijke 
waarheden, welke het volk in zich moest opnemen en het 
dus voor de oogen gevoerd moesten worden, door de kun
stenaars in beeld gebracht, echter niet naar eigen ingeving, 
kunstenaarsluim, of willekeur, maar onder opzicht der Kerk 
als behoedster der leer. 

De kerken der middeleeuwen waren met talrijke heilige 
en zinrijke voorstellingen uit het oude en nieuwe verbond 
versierd. De vroege middeleeuwen gaven den lateren kunste
naars een richtsnoer bij het samenstellen der kerkelijke 
voorstellingen, in hunne versierde handschriften. 

In vele musea's treuen we er nog aan; vooral na de 10e 
eeuw zijn 7e versierd met de gewichtigste voorvallen uit het 
leven van Jezus Christus. Nog talrijker worden deze boeken 
toen de houtsnêekunst de versiering er van op zich nam. 

Vergelijken we nu de versiering dier handschriften met 
de meer monumentale, dan is de gedachte er in volkomen 
overeenstemmend, omvattend eene gansche levens- en wereld
beschouwing vau 't heden en hiernamaals. 

Het uitdrukken van gedachten en handelingen van per
sonen door bepaalde eigenschappen gekenmerkt of waaraan 
ze worden toegedacht, vond dikwijls als symbolen planten 
of dieren, deze eigenschappen bezittend, of door een ieder 
toegekend. De geheele Christelijke kunst maakt van deze 
zinnebeelden een veelvuldig gebruik en waar eene herinne
ring of opwekking van goede dingen, of eene aanwijzing van 
slechte hartstochten noodig was, werden ze aangebracht. 

Voor de kerk is de Christus het centrum waarvan alles 

uitgaat en St. Eusebius zegt dan ook alle wonderen en 
feiten zoowel in het oude als in het nieuwe verbond wn%» 
op Hem. Hij is de hoogepriester in Melchizedek, 't vrij. 
willig offer in Izailk, de gezegende in Abraham, vervolgd 
en gehaat in de meeste profeten maar ook de overwinnaar 
in David. 

Christus zelf wijst hierop waar hij zich tot de Euuuaas. 
gangers weudt in Lucas 24—25. 

Het karakter der oud-christelijke kunst is symbolisch en 
't veelvuldig verzwijgen van de figuur Christus wordt opge. 
heven daar men voorstellingen maakt door zijn leven aan-
gewezen tot verbeelding van zijn deugden. Men wierp geen 
paarlen voor de zwijnen, onbegrijpelijk voor de niet ingewijden 
hunne vervolgers, waren ze als heldere beelden voor de 
oogen en harten der geloovigen. 

Eu niet alleen in de catacomben der eerste Christenen, 
maar vooral na de in de 10e eeuw gebouwde kerken, vinden 
we deze zinnebeelden aan portalen, friezen, kapiteelen en 
bazementen, kerkelijk meubilair, glasschilderingen en minia
turen, maar zijn ze vooral in de 12e en 13e eeuw vau 
schoone zeggingskracht. Met het eindigen der middeleeuwen 
treden de voorschriften bij het maken van eene Christelijke 
voorstelling meer naar achter; het godsdienstig karakter 
wordt vermeden en den kunstenaar bij het composeeren vrij 
spel gelaten. 

(Wordt vei volgd.) 

B E R I C H T E N . 

— Naar wij vernemen wordt naar de betrekking van 
leeraar aan de Rijksschool voor kunstnijverheid en de Rijks
normaalschool (vacature .los. Cuypers) druk gesolliciteerd. 

Wanneer we echter bedenken, dat er geen oproeping gedaan 
is, meenen we die ongevraagde aanbiedingen niet veel succes 
te kunnen voorspellen. Wellicht is de verlangde dignitaris 
reeds aangewezen. 

— Door de Kamer van Koophandel is een adres aan de 
Tweede Kamer verzonden, waarin op verschillende gronden 
aangedrongen wordt om het Ethnographisch museum te Am
sterdam te vestigen. 

Door de Vereeniging n Amsterdam Vooruit" is een adres 
van dezelfde strekking verzonden. 

MELKINRICHTING E N ROOMBOTERFABRIEK 
, /PLANCIUS". 

Deze fabriek, gelegen aan de Keizersgracht 802 te Am
sterdam werd in het voorjaar van 1805 gebouwd naar de 
plannen van de arctitecten A. L . van Gendt en J . G. v»B 

Gendt ALzn. 
De groote deuren in den voorgevel, op de plaat afgebeeld) 

dienen voor het in- en uitrijden van de melkwagens terwijl 
de kleinere deuren toegang geven tot kantoor en won'"? 
van den Directeur. 
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REDACTIE VAN ARCHITECTURA ET AMICITIA: 
W . K R O M H O U T C/.N.. M. DR J O N G H , JOS. T H . J . CUIJPERS, 

H . E L L E N S en W. V A N BOVEN. 
Bijdragen voor het blad te adressceren aan den Heer M . DE JONGH, 

Nassankade 15 te Amsterdam en alles, wat de Administratie van 
het Genootschap betreft, aan den lsten Secretaris, American-Hotel 
te 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.— 
i buitenleden n 7.50 

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

De iOs/e algemeene, tevens 1029e gewone vergadering, 
zal gehouden worden in het Genootschapslokaal, American-
Hotel, Leidscheplein, op Woensdag 18 December 1895, des 
avonds te 8 uur precies. 

Agenda: 

a. Opening der vergadering door den Voorzitter. 
h. Verslag over het Genootschapsjaar 1895 door deu 

lsten Secretaris. 
c. Verslag over de geldmiddelen door den Penningmeester. 
d. Verslag over het geldelijk beheer over 1895 door de 

verificatie-commissie. 
e. Behandeling der begrooting voor 1896. 
ƒ• Verkiezing van twee bestuursleden. Volgens rooster 

treden af de heeren J . A. v. d. Sluijs Veer en A. H . Zins-
meister (herkiesbaar). 

g. Verkiezing van een Voorzitter uit het Bestuur. (De 
heer W. Kromhout Czn. stelt zich herkiesbaar.) 

h. Verkiezing van een redactielid in de plaats van den 
heer W. van Boven. 

i. Uitloting van vijf aandeelen der leeniug van 1886. 
k. Behandeling der aangekondigde bestuursvoorstellen : 
1°. Het instellen van een rubriek Aspirant-leden. 
~°. Het uitschrijven van een maandelijksche //Architectura-

schets-prijsvraag". 

Namens liet Bestuur, 
Be \ste Secretaris, 

P A U L J . DE J O N G H . 

D E CORPORATIES VAN B O U W K U N S T - B E O E F E N A R E N 
EN DE WENSCHELIJKHEID EENER 

CONCENTRATIE TOT ÉÉN L I C H A A M . 
Voordracht gehouden in de Genool schapsvergadering van 

November 1895, door W. KROMHOUT C Z . 

Het is nu twee jaren geleden dat eenige Architecten 
bijeenkwamen om te beraadslagen over de oprichting van 
een Ned. Architecten Bond 

In deze twee jaren hebben we al'en de gebeurtenissen 
kunnen gadeslaan, die iu de bestaande vereenigingen 
plaatsgrepen. 

We hebben de oneenigheid kunnen opmerken, die er 
bestmit in de Maatij. t. b. v. Bouwkunst, den strijd tusschen 
de afdeelingen en de Maatij. en den strijd in het Genootschap 
Architectura et Amicitia. We zoeken naar de resultaten van 
het Bouwkunst-bevorderend streven dier Maatij., naar die, 
welke het Genootschap afwierp, naar de resultaten vau het 
werken der afdeelingen en overige vereenigingen. 

En alles beschouwende en vergelijkende, tie aangewende 
moeite eenerzijds, de resultaten anderzijds, eu de volkomen 
apathie der trouw contribueerende leden-massa's, moet men wel 
tot het besluit komen, dat er in de algemeene opvatting'van 
ons Vereenigingsleven iets ontbreekt, dat het als levenwek
kend idee zou kunnen bezielen. 

hij de groote verdeeldheid en het bestaan van kleine 
belangen van iedere vereeniging afzonderlijk, stelt men zich 
tevreden met een kort opvlammend woortl hier en daar, om 
spoedig weder terugtevallen tot een volkomen zorgeloosheid ; 
in het bestuurs- en redactie-spelletje van groepen mannen, 
die wel beter zouden kunnen en waarschijnlijk ook willen 

Een eigenlijk-gezegd vak-vereenigingsleven, inet gezeltis; 
verkeer als hoogste doel, is in onzen tijd in de grootere 
steden niet wel bestaanbaar. Het zijn de vergaderingen, waar 
iels gehoord en zoo mogelijk iets geleerd kan worden, en 
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waar over een zaak of denkbeeld kan worden beraadslaagd, 
die voor een oogenblik een band vormen en personen bij 
eenbrengen; maar geenszins de gezelligheid. 

Deze vindt men elders. 
Thans, na 2 jaren, vraag ik me af, of het niet beter ware, 

een Bond, niet boven de bestaande vereeuigingen te plaatsen, 
doch deze in één Bond optelossen. 

Behalve de Maatij. v. Bouwkunst, hare afdeelingen, en ons 
Genootschap, telt men in ons land nog andere Yereenigiugen, 
die alle, de eene meer dan de andere, de Bouwkunst z.g. trach
ten te bevorderen. Nu is het dunkt me een uitgemaakte 
zaak, dat men de Bouwkunst uiet kan bevorderen, evenmin 
als het mogelijk is de muziek te bevorderen ; alleen zou 
men er propaganda voor kunnen maken, vandaar dat de Fran-
sche vertaling vpour la propagation" veel beter en duidelijker 
is. Hoogstens kan men eene vrije ontwikkeling der Bouwkunst 
bevorderen, wat weder strikt genomen een negatieve bezigheid 
is, daar deze zou moeten bestaan in het uit deu weg ruimen van 
alles, wat dezer ontwikkeling tegenstaat. Ook kan eene Ver-
eeuiging de belangen bevorderen van hen, die gesenseerd 
zijn, de Bouwkunst als kunst te dienen. Maar de Bouw
kunst bevorderen — tout court — gaat moeilijk. 

Het patrouiseeren der Bouwkunst is dan ook slechts 
bestaanbaar indien men zorgvuldig de akkers bewerkt, waarop 
de houderd-en-eeu kunstambachten moeten groeien, dat elk 
dezer akkers zorgvuldig omgespit en bewerkt wordt, d.w.z., 
in de gunstigste condities gebracht óm voorttebrengeu, dat 
met oordeel gezaaid en geplant, dat zorgvuldig alle onkruid 
gewied wordt en weggeworpen. 

Een reusachtig arbeidsveld voorwaar, dat evenwel tot. 
resultaat zou kunnen hebben den opbloei der Bouwkun-t. 

Reeds werd in deze richting veel gedaan, doch hetgeen 
gedaan is. ging waarlijk niet uit van de bestaande corpora
ties van Bouwkunst, maar vau mannen en lichamen, die 
daar geheel buiten stonden. Zelfs zagen we wel eens tegen
werking daar, waar steun beter ware geweest. 

Reeds is bet onderwijs veel beter, zóo, dat de resultaten 
overal merkbaar beginnen te worden. Tal van jonge mannen 
vragen thans — kunstbewust — der maatschappij om werk, 
waar vroeger naar deze mannen met een lantaarn gezocht 
moest worden. 

Maar nog in grooter getale moeten ze komen. En daarbij 
moet de liefde voor het ambacht worden ontwikkeld ; deze 
jonge mannen, die al teekenende en illustreerende door het 
leven nieenen te komen, moeten beseffen, dat het ambacht 
zelf hooger staat. De werken van smid, schilder, pottenbak
ker, meubelmaker, de steenbakker, de wever en zoovele 
andere representanten van ambachten uit vroeger jaren, zijn 
daar om te bewijzen, dal in dat alles een kern schuilt, die 
tot kunst kau voeren. 

De menu-métiers, die te zamen Bouwkunst vormen, moe
ten tot ontwikkeling gebracht worden ; d.w.z. ze moeten in 
de voorwaarden geplaatst worden, om zich te kunnen ont
wikkelen. De ontwikkeling geschiedt dan wel van zelve. 

Zijn de gronden goed bewerkt en is met overleg en met 
goede substantie gepoot, dau moet het overige aan de lieve 
Zon overgelaten worden. 

Reeds ontluikt er hier en daar een enkele bloem, die op 
een toekomstig bloemenveld hopen doet. 

Het zijn de stylisten, (indien ik herhalen mag wat ik eens el
ders zeide) niet zij die realistisch het bloote schoon der natuur 
weergeven, maar dat schoon geheel in zich opnemen om het in 
anderen vorm weertegeveu, nadat het zich met eigen schoon
heidsbegrip, karakter en ziel vereenigd heeft, die ons de 
mooie nieuwe motieven doen zien, waarin we geheel ons 
zelf en onzen tijd herkennen kunnen. Het zijn die bescheiden 
kunstenaars, die op tentoonstellingen, kunstbeschouwingen 
of op hunne ateliers onverwacht een plant, bloem of dier op 
eene hun eigene wijze weergegeven, doen zien ; of in een een-
voudigen bladvorm hunne vreugde uitdrukken over het betrap

pen der natuur, met wie zij zoo intiem leven, dat de natuur 
harerzijds zich gaarne door hen betrappen laat. Het zijn deze 
artisten, die materiaal vergaren voor latere groote dingen en 
die ongemerkt den architect, dus ook de Bouwkunst, zullen 
voortduwen naar de plaats zijner bestemming. 

Architectura, moeder aller kansten! Gewis, maar het 
zullen deze kindertjes zijn, die haar tot moeder maken, die 
haar opvoeden, kleeden en tooien zullen en haar de majesteit 
weergeven, die thans nog verre te zoeken is. 

Deze werking van beneden naar boven is alreeds zeer 
merkbaar. Het kan als bewijs dienen, dat de Bouwkunst 
slechts het resultaat is van honderden onzichtbare handen 
de bekroning van veel oumerkbaren gemoeds-arbeid, in het 
gebouw gemonumentaliseerd. 

De werking van de muziek gaat over ons heen. Hoog. 
stens een parallel-kunst-sensatie, die echter niet ingrijpt in 
de ontwikkeling onzer kunst. 

De werking der schilderkunst, als schilderijen maken 
opgevat, is er eene, die naast ons voortgaat, doch niet 
ingrijpt. Doch alles wat decoratief vertolkt wordt, wat om
gezet wordt raakt de bouwkunst direct eii heeft invloed op 
haar. In dezen zin opgevat, heeft de schilder- en teekenkuust 
der laatste jaren een grooten invloed op onze kunst uitge
oefend. En deze invloed zal nog grooter worden, indien deze 
teekenaars en decoratieve geesten zich meester maken van 
het kunstambacht, zoodat alom de handen gereed zullen 
zijn, om het gebouw der Bouwkunst optetrekken. 

Vereeuigingen, die derhalve de Bouwkunst tot een nieuw 
leven willen brengen, hebben een schoon e taak te verrich
ten. Een reusachtige, maar schoone taak. Eu omdat deze taak 
te groot voor is elk der bestaande vereeuigingen, stel ik me 
écu groote vereeniging voor over het geheele land, die 
nieuwe krachten schept en verzorgt, machtig als ze is door 
de middelen waarover zij beschikt, door het vertrouwen dat 
zij inboezemt, deii steun, dien zij ontvangt en de kracht, die 
van haar uitgaat. 

Maar ook van boven naar beneden kan eene werking ten 
goede bestaan. Dikwijls is reeds gewezen op deu invloed van 
groote architecten op de ontwikkeling der ambach
ten, die op het bouwen betrekking hebben. Waar 
een dertigtal jaren geleden het ras der kunstsmeden 
(wij moeten dit woord kunst nü nog daarvoor plaatsen) 
verdwenen was, zijn thans reeds tal van vaardige handen 
aanwezig, die op eene" herleving wijzen. Aldus ook de 
decorateurs, de steenbewerkers en anderen. En ieder die 
wilde, heeft reeds in eigen kring in deze richting iets kunnen 
doen, dat er toe leidde om onbewuste beoefenaars van kunst
ambachten uit hun conventioneelen slaap wakker te schudden, 
om zekere domme, eigenwijze begrippen, die nog bij tal van 
handwerkslieden voortleven, door kracht van redeneering 
of door voorgaan, uitteroeien en door andere, betere te 
vervangen. 

Een belangrijk hulpmiddel nog dient vermeld: de scholen. 
Reeds zijn er uitstekende inrichtingen van onderwijs in 

ons land te noemen, inrichtingen, waar jonge mannen uit 
voortgekomen zijn, die thans reeds het uitgebreide kunst
gebied, waarvoor Bouwkunst de algemeene benaming M» 
met hunne composities als het ware voeden. 

Maar nog niet alle scholen zijn goede scholen in dezen 
zin te noemen, nog te veel gebrek aan overeenstemming 
bestaat er tusschen de hoogere en middelbare inrichtingen 
van kunstonderwijs. 

Ook is centralisatie hierin behoefte, opdat er meer harmonie 
kome in de opvattingen en leermiddelen. 

Ik zou haast zeggen, dat de scholen aau hetzelfde euvel 
lijden als de vereeuigingen. Evenals hier, wil ook daar de 
eene school boven de andere uitblinken, tracht de andere 
vliegen af te vangen, terwijl somwijlen de principieele opvat
tingen, waarop het onderwijs gebaseerd is, even ver v»n 
elkander verwijderd staan, als dit het geval is met de begin* 

,elen waarmee de vereenigingen hun schuitje de zee doen 

^ n j 6 werking van boven naar beneden, zoowel als die van 
ellen naar boven, leiden tot hetzelfde doel. En ook zonder 
jo-e vereeniging van Bouwknnst zal dit doel bereikt worden, 

Joch langzaam, geleidelijk. , 
De groote vraag doet zich dan voor: Indien er toch een 

Maatschappij, of Vereeniging, of Genootschap bestaat, van 
rchitecten en teekenaars, wat moeten deze anders doen, 

Jan allen aan hetzelfde doel arbeiden: de ontwikkeling der 
bouwkunst, hetgeen synoniem is met de ontwikkeling der 
besproken honderden-een ambachten? 

Deze vereenigingen voor de gezelligheid, zal niemand in 
ernst meenen ; maar die honderd en een ambachten te omvat
ten is een reuzeuarbeid te groot voor één vereeniging. Toch 
moet dit, wil de Bouwkunst vrijelijk hare wieken uitslaan. 
En als zooeven kom ik tot dezelfde conclusie: 

Een "roote Bond van alle vereenigingen in ons land, 
of een Boud, waarin zich alle vereenigingen oplossen, een 
Bond, die met krachtige hand aan het wieden gaat van de 
akkers, waarop reeds de zaden zijn gestrooid, die licht en 
lucht toevoert en alles in de gunstigste voorwaarden plaatst 
om te kunnen ontwikkelen. 

Een Boud, die met officieele erkenning, in artistieke zaken 
als een Kamer van Koophandel voor handelszaken doet, 
adviseert, van adviezen dient, en naar welker adviezen ge
luisterd zal worden. 

Een Bond, die het initiatief neemt tot de stichting van 
een school, die de elementen bevat eener Ambachtsschool, 
eener Polytechnische school en eener kunstnijverheidschool, 
een kweekschool dus van kunstambachten en van architecten 
levens. Eindelijk een Bond, die zich met de belangen be
moeit, niet alleen van architecten, teekenaars, maar met dat 
heir vau manneu en leerlingen, die te zamen de kunstam 
backten en de Bouwvakken vertegenwoordigen. Waar de 
geestelijke en stoffelijke belangen hand aan hand gaan, moet 
voor beide gelijkertijd gezorgd kunnen worden. 

(Wordt vervolgd.) 

OVER S Y M B O L E N E N TEEKENS I N D E 
CHRISTELIJKE KUNST. 

Lezing door H . E L L E N S gehouden iu de vergadering van 
het Gen. A . et A . van 6 Nov. '95. 

[Vervolg van bl. 212). 
De Christelijke symbolen zijn volgens de kerk niet wille

keurig; hunne beteekenis is niet op grond van vage ver
moedens aangenomen, maar naar bepaalde, van hoogere 
wijsheid afkomstige voorschriften samengesteld. 

Gaan we thans eenige dezer symbolen na, dan vinden we 
als een der voornaamste en oudste het Kruis. De eerste 
Christenen hechtten, zeer begrijpelijk, aan dit symbool hooge 
waarde; 't is eene herinnering aan de opoffering van Chris
tus door zijn lijden en sterven. De Romeinen waren met 
deze vereering bekend en hebben zelfs spotcrucifixen ver
vaardigd. 

Het Kruis heeft verschillende vormveranderingen onder
gaan : zooals het Kruis quadrata -f , met vier evenlange 
armen, — het Kruis imissa f, — dan weer zooals bet voorkomt 
m den vorm van de initiaal T, gebruikelijk vooral in de 
latere middeneeuwen; het aukerkruis, de initiaal X . Veel is 
°ver den vormen en verhoudingen van het Kruis geschreven. 

De Kruisvereering nam zeer toe nadat men iu Jeruzalem 
n e t Kruis van Christus vermeent te hebben teruggevonden, en 
™» schilderwerk of in mozaïken, in steen en metaal komt 
"et daarna veelvuldig voor. 

Be Christus wordt in de Openb. v. Joh. 1—8 aangeduid 
l n e t : ik ben de alpha en omega, het begin en het einde, 
2egt de Heer, die is, en die was, en die komen zal, de al

machtige. Deze twee letterteekens A U worden daarom den 
Kruismonogrammen toegevoegd, evenzoo aan het lam. Letter-
monogrammen als I H S - X P S - N I K A , Jezus Christus 
overwint, en meerdere, komen zoowel in de oud-Christelijke 
kunst als in de gansche middeneeuwen voor. De initialen 
I H S, Jezus, vond men nog op de muntstukken van den 
laatsten Keizer van Byzantium. Vele der oud-Christelijke 
symbolen zijn zeker ons allen bekend, zooals het lam, de 
duif, de visch, de palm, 't symbool van vrede en zege, de 
krans herhaaldelijk op grafsteenen aangebracht, dat van over
winning op dood en hel. Ook 't schip is veelvuldig gebruikt, 
als schildering of in den vorm van een lamp ; 't is het beeld 
der Kerk. Het lam is 't symbool van Jezus Christus, als 
offerlam geslacht voor aller schuld, aangeduid op verschillende 
plaatsen in het N . Testament en in de Openbaring van Joh. 
5-8, 9. 

De haan, heraut van het licht (Christus), komt niet in 
de catacomben voor, doch men treft hem daarna op de 
toppen der kerktorens aan, de waakzame, de herders oproe
pend tot het leiden hunner kudden. 

De leeuw, 't zinnebeeld van macht en kracht, i s ' t symbool 
van Christus en daarom, evenals het lam, dan met den kruis-
uimbus omgeven. 

Iu den bijbel van Karei de Kale, een der oudste midden-
eeuwsche bandschriften, vinden we hiervan voorbeelden. 

Slapend met open oogen naar men meende, was hij 't sym
bool der waakzaamheid. Herhaaldelijk is de leeuw dan ook 
als wachter bij poorten en deuren toegepast. De pelikaan 
is 't symbool van de opoffering van Christus; volgens de 
legende voedde deze vogel zijne jongen met 't bloed uit zijn 
borst. De symbolen der vier Evangelisten zijn te algemeen 
bekend om ze hier te herhalen. 

De aap is 't zinnebeeld van den duivel, meer nog, zegt 
St. Ignatius, van ketters en afvalligen. 

Sommige edelgesteenten aan de kleederen van heiligen 
voorkomend hebben hunne beteekenis. 

Zoo kunnen ze ook de Evangelisten symboliseeren (Johan-
nes-smaragd.) Talrijk zijn ook nog de planten welke als 
symbolen gebruikt zijn. 

Naast de zinnebeelden en symbolen waarvan ons de betee
kenis bekend is, zijn er vele afbeeldingen van dieren, aan 
kapiteeleu, bazementen, wanden, portalen en corbeelen der 
middeneeuwsche kerken, waarvan de zin minder duidelijk is. 
Rekening moet hierbij gehouden worden met de volkeren 
en hunne leefwijze, maar bovenal inet hun humor en den 
humor welke bij het anders alles overwegende geloof, zich 
toch zoo gaarne openbaart; als zeker kan men bijna aan
nemen, dat ze door deze satyreu, personen en zaken van 
bun tijd critiseerden. Talrijk zijn grotesken als de basilik, 
een dier, half vogel en slang (de duivel); de centaur, half 
paard, half meusch; de satan, door de verzoeking half in 
't bezit der menschen; de salamander, als voet van kan
delaars gebruikt, een zinnebeeld van 't licht. Zwelgen en 
brasserij werden gekarakteriseerd door het zwijn ; haviken, 
raven en gieren doen dit de hebzucht; roofdieren verschij
nen als vijanden der Christenen. Jaehtvoorstellingen verzin
nebeelden de bekeering der zonden ; de opgejaagde dieren 
zijn de door de boetpredikers aangevallen zonden. 

's G R A V E N H A A G S C H E A F D E E L I N G S - V E R G A D E R I N G 
van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, 

op Vrijdagavond 13 December. 

Interessanter vergadering dan die van hedenavond komt 
zelfs in de Haagsche afdeeling zeldzaam voor; niettegen
staande de lezing van den Voorzitter, den Heer C. H. Peters, 
over //Het Pantheon en zijn stichtingstijd" als slot van de 
agenda aangekondigd, achterwege moest blijven, en tot eene 
volgende bijeenkomst werd uitgesteld. Hoe jammer het ook 
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was, te moeten missen, den heer Peters op zijne bekende 
enthousiastische manier te hooren lezen over kunst en kun
stenaars uit het verledenc ; de leden werden hiervoor eeni-
germate vergoed, door de behandeling der aan de orde 
gestelde Reglementswijziging, noodig geworden door de 
wetsveranderingen iu de laatste algemeene vergadering der 
Maatschij. voor hare afdcelingen verplichtend gesteld. De 
behandeling dezer Reglementswijziging was eenigermate 
voorbereid geworden eu geprikkeld door eene circulaire, 
uitgegaan van een vijf-en-twintigtal leden en gesteund door 
twee en veertig adhaesie—betuigingen, met de strekking, niet 
alleen de voorgestelde wijziging te verwerpen, doch tevens 
het Bestuur uittenoodigen de afdeeling te reconstrueèren 
tot zelfstandige plaatselijke bouwkundige vereeniging. 

Als toelichting, om het dwaze en onbillijke eener blijvende 
afhankelijkheid van de Maatschappij, ter wille van het 
„Bouwkundig Weekblad",[tegen f 15 contributie, in het licht 
te stellen, was in die circulaire aangegeven, dat uit eene 
overeenkomst met de redactie van het weekblad v De Op
merker" blijken kon, dat, bij eene jaarlijksche contributie 
van zes gulden eene nieuwe vereeniging over dezelfde inkom
sten als thans zou kunnen blijven beschikken en bovendien 
alle leden gratis een abonnement op de Opmerker zou kunnen 
bezorgen. Dit was koren op den molen, zoowel van de 
gewone leden, die thans f 15 voor het ; /Bouwk. AVeekbl." der 
Maatschij. en f 3 als afdeelingslid betalen, waarvan ze, over
eenkomstig het voorstel der circulaire, f 12 zouden kunnen 
besparen, als voor de afdeelingsleden, die thans f4 contri
butie betalen zonder een vakblad te hebben. 

Alhoewel velen van de onderteekenaars en adhaesie-
betuigers der circulaire, zeker tengevo'ge van het storm
achtige en slechte weder, ter vergadering afwezig bleven, 
en het Bestuur verklaarde, niet op eene bespreking der 
circulaire in deze vergadering te kunnen ingaan, werd de 
Reglements-wijziging overeenkomstig de aangenomen bepa
lingen der Maatschij. verworpen met 33 tegen 4 stemmen 
en 1 blanco. 

Als gevolg dezer beslissing werd de volgende motie voorge
steld. ,/ De vergadering noodigl het Bestuur uit aan het Hoofd
bestuur der Maatschij. kennis te geven van het genomen 
besluit, en te gelijkertijd in het belang van ons bouwkundig 
vereenigings-leven in Den Haag, de afdeeling los te maken 
van de Maatschij. en vervolgens als zelfstandige bouwkun
dige vereeniging te reconstrueèren." 

Daar het Bestuur te kennen gaf vooreerst het mandaat 
dezer motie niet te willen aanvaarden en eene afwachtende 
houding, betreffende hetgeen de Maatschappij thans doen 
zou, meende te moeten aannemen, trok de voorsteller der 
motie dezelve terug en stelde voor een beslist antwoord te 
vragen aan het Hoofdbestuur der Maatschappij of dit gene
gen werd bevonden zoo spoedig mogelijk in eene algemeene 
vergadering der Maatschij. een revisie op de genomen wets
veranderingen voor te stellen eu te steunen, en het antwoord 
in ieder geval tijdig te geven, opdat in eene buitengewone 
vergadering van de afdeeling 's Gravenhage, nog in deze 
maand te houden, zou kunnen worden beslist over een 
algemeen bedanken voor het lidmaatschap der Maatschappij, 
hetwelk voor 1 Januari dient te gesch eden, indien, naar 
aanleiding van dat antwoord, tot opheffing der afdeeling en 
reconstructie besloten mocht worden. Dit voorstel werd met 
algemeen applaus aangenomen en door het Bestuur aanvaard. 

Dat in verband met deze besluiten geamimeerde discus-
siën voorvielen, waarvan in bijzonderheden te treden mij 
te ver zou voeren, zal men licht begrijpen, waar oratorische 
talenten als die van Van Nieukerken eu Peters in het 
strijdperk traden; en heldere raadgevingen van Mialaret ; 
duidelijke vragen van Van "Wadenoijen ; spijkers met koppen 
van Berden; en aardigheden van Du Kieu in het debat 
werden gemengd. 

Van de gewone huishoudelijke werkzaamheden dezer ver

gadering dient vermeld, dat dc heer C . H. Peters als Voor. 
zitter werd herkozen, en voor de aftredende niet herkies-
bare bestuursleden de H .H. Molenaar en Paardekooper 
gekozen werden: de H .H Berden en Stichter; voorts dat 
gekozen werden candidaten en afgevaardigden voor de ver
gaderingen van den Arbeidsraad eu de algemeene vergadering 
der Maatschij. en de Voorzitter leden uitnoodigde tot het 
beantwoorden der jaarlijksche vragen door het Hoofdbestuur 
tot dc afdeelingen gericht, welke vragen echter geen aan
genaam onthaal vonden en waaromtrent een der leden ver
klaarde betredende een nagenoeg gelijke vraag deze reeds 
drie jaar geleden met een uitvoerig rapport te hebben be
antwoord. Wat dezen avond ook in het oog viel, was de 
altijd jeugdige moed waarmede de heer Mondt het secre
tariaat waarnam, waarvan de titularis tot schade der afdeeling 
nog steeds ongesteld blijft; de heer Du Rieu, die sedert als 
waarnemend secretaris werd aangewezen, scheen deze taak 
nu blijkbaar te zwaar, hierdoor verkregen wij de luxe een 
waarnemend secretaris van den waarnemenden secretaris te 
hebben, evenals bij de Maatschappij : een secretaris van den 
secretaris van den secretaris. 

B. VAN DKN HAOE. 

B E R I C H T B N . 
— Ook het bestuur der afdeeling Leiden en Omstreken 

van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, heeft 
met groote vreugde gezien, dat. een Commissie uit de Veree
niging Die Haghe zich heeft gewend tot H. M de Koningin. 
Regentes en tol de Tweede Kamer der Staten-Generaal, om 
het daarheen te leiden, dat eindelijk de Groote Zaal vau het 
Binnenhof worde gerestaureerd eu daartoe gerangschikt onder 
de vaderlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. 

Het verzoekt de Kamer door goedkeuring van den uitge
trokken post den Minister van Hinuenlandsche Zaken in de 
gelegenheid te stellen de uitvoering van zijn denkbeeld mo
gelijk te maken. 

— In ons vorig nummer wezen wij reeds er op, dat het 
adres van de Maatschappij als een bestuurs onder-onsje te 
beschouwen is, en de houding der Leidsche afdeeling is een 
bewijs te meer voor de opvatting dat het Hoofdbestuur in 
zijn laatste optreden niet als vertegenwoordiger der leden 
kan beschouwd worden. 

Voorts werd in de onlangs gehouden vergadering van 
genoemde afdeeling door een 20-tal leden het voorstel inge
diend om die afdeeling als zoodanig op te heffen. 

— Bij de onlangs, ten huize van den heer Jozef Israels, 
gehouden beoordeeling van de ontwerpen voor een ontslag 
van De Hollandse/te Revue (uitgevers De Erven Loosjes te 
Haarlem), is de prijs van honderd gulden toegekend aan 
het ontwerp, dat tot motto voerde n Eenvoud" en dat bij 
opening van het begeleidend schrijven, bleek te zijn van 
den heer J . F. Van den Berg, decoratieschilder en leeraar 
aan de school voor Kunstnijverheid te Haarlem. Drie-en-
dertig ontwerpen waren ingezonden. 

— De tegels van het voormalige historische huis #In 
duyzeud vreese", op de Groote Markt te Rotterdam; z'jn 

thans door het Gemeentebestuur van Rotterdam voor het 
archief aangekocht voor ,ƒ 120. 

Door wijlen Dr. C. H. v. d. Looy is aan het Museuro, 
aldaar, vermaakt een fraaie schilderij vau Louis Apol. 

— Bij de herstelling der Ned. Herv. kerk te Hattum zij» 
van onder de witkalklageu van de gewelven in 't koor of 
namentale beschilderingen te voorschijn gekomen, die zew 
duidelijk een XVde eeuwseh karakter dragen, rond de si"1'" 
sleenen zijn kleurige sokken tegen de ribben aangebracht en 
van daaruit slingeren sierlijke ranken door de gewelfka]'l'en' 
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REDACTIE VAN ARCHITECTURA ET AMICITIA: 
W. K R O M H O U T CZN . , M . D E J O N G H , JOS. T H . J . CUIJPERS, 

H . E L L E N S en W. V A N BOVEN. 
Bijdrageu voor het blad te adressccren aan den Heer M . DE JOXGII, 

Nassaukade 15 tc Amsterdam en alles, wat de Administratie van 
het Genootschap betreft, aan den lsten Secretaris, American-Hotel 
te 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 (tc Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 12.— 
* kunstlievende leden » 10.— 
„ buitenleden » 7.50 

MKDEDEEL1NGËN V A N HUT GENOOTSCHAP. 

1°. Tot lid der Redactie is gekozen de heer C . W. Nijhoff. 
2°. De verkiezingen voor het Bestuur ziju uitgesteld tot 

de eerste vergadering in Januari. 
3°. Van de leening 1880 zijn uitgeloot de aandeelen Nos. 

2, 12, 72, 16 en 62. 
4°. Op de prijsvraag Voor een hoofd van het weekblad 

Architectura zijn drie antwoorden ingekomen onder de motto's 
i/N", „Houtblok" en «Overwin in den strijd". 

De ontwerpen ziju in het Genootschapslokaal geëxposeerd. 
5°. De uitslag van de prijsvraag voor een omslag voor 

het plaatwerk «de Architect" is, dat aan het ontwerp, ingezon
den onder motto „ W", den prijs is toegekend; ontwerpei-
de heer K. de Bazel te Amsterdam. 

3°. Belanghebbenden wordt herinnerd, dat de tijd van 
inlevering der prijsvraag-antwoorden voor een Kalender bepaald 
is uiterlijk op Vrijdag 27 December e.k. des middags te 
twaalf uur. 

Namens hel Bestuur, 
De Isle Secretaris, 

P A U L J . DE J O N G H . 

, / A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A " . 
40e ALGEMEENE, TEVENS 1029e GEWONE VERGADERING 

V A N 18 D E C E M B E R 189 5. 

De Voorzitter, dc heer W. Kromhout Czn., opent de vergadering, het 
"Mteurende dat de leden van zoo weinig belangstelling in deze algemeene 
"'jeenkomst blijk gaven; do notulen der laatste vergadering worden voorge
l e n en goedgekeurd. 
.Mededeeling wordt gedaan van een ingekomen schrijven van den heer 
•• A. vin der Sluijs Veer en een van den heer II. de Jongh, waarbij zij 

dat zij met het nieuwe jaar ontslag nemen als bestuurslid. 
Nadiii nog van meer dan céne zijde beproefd was den heer v. d. Sluijs 

(de Keer II. de longh was niet aanwezig) op zyn voornemen te doen 
"Wgkotnen, werden hem door den Voorzitter eenige hartelyke woorden gewijd. 

en hem dank gezegd voor de vele en gewichtige diensten aan het Genoot
schap bewezen in de verschillende function, welke hij gedurende negen jaar 
met toewijding heeft vervuld. 

Nog werd medegedeeld dat het Juryrapport van dc prijsvraag voor een 
omslag van het plaatwerk ,,dc Architect" was iugekoinen en dat daaruit 
bleek, dat de prijs toegekend is aan het ontwerp ingezonden onder motlo ,,W." 

Hierna werd de heer J . van Leeuwen mtt eenige toepasselijke woorden 
als gewoon lid door den Voorzitter geïnstalleerd. 

Alsnu verkreeg dc 1ste Secretaris het woord tot het uitbrengen van het 
jaarverslag over 1895, waarna dc Penningmeester het verslag uitbracht over 
de geldmiddelen. 

De commissie ter verificalic der rekening van den Penningmeester bracht 
hierna, bij monde van den heer H. J . Walle, verslag uit en stelde voorden 
Penningmeester, hulde brengend voor zijn verdienstelijk beheer der kas, voor 
het afgeloopen jaar van dat beheer te dcchargeeren. 

De begrooting werd hierop, na behandeling van eiken post afzonderlijk, in 
haar geheel goi-dgekcurd. 

Van dc leening 1888, waarvan do uitloting nu volgde, zijn uitgekomen 
de. nos. 2, 12, 72, IC en 62. 

Met het oog op de twee nieuwe vacatures, welke vooruit moesten zijn 
aangekondigd, werd op voorstel van den Voorzitter de verkiezing van be
stuursleden tot dc volgende vergadering uitgesteld. 

Aan de orde was nu dc behandeling der Iwee nieuwe bestuursvoorstellen, 
welke in hun geheel hieronder zyn opgenomen. 

Na eenige discussie wordt door dc vergadering goedgekeurd, in afwachting 
der wetswijziging, dc voorstellen als proef in werking te stellen. 

Dc hierna volgende verkiezing voor een lid der Redactie had tot resultaat 
dat als candidaten werden gesteld dc heeren C. W. \ijhotl' en L. J . itijnink; 
bij eindstemming tusschen beide heeren werd de heer C. \V. Nijholl'gekozen, 
die de benoeming aannam. 

De verkiezing van een Voorzitter werd, bij uitzondering, wegens niet 
voltallig Pestuur, uitgesteld tot dc volgende vergadering. 

In de vragtnbus werd de volgende vraag gevonden : 
«De laatst verschenen all. van de „Architect" gif een schoolgebouw te lien, 

waarvan volgens de beschrijving, de bontwering iu ïiiuizeulauden gemetseld 
is om het grilTelslijpen der kinderen le beletten. 

Een proefneming deed mij echter zien dat niets zoo geriefelijk is voor de 
lieve jeugd dan een zoodanige slijpgelegenheid. waardoor ik dc vraag doe : 

of er ook nog andere middelen zijn aan te wenden tegen het bethjpen 
der schoolgebouwmuren." 

Verschillende middelen werden door de aanwezige heeren aan de hand 
gedaan waarbij het gebruik maken van verglaasden steen, gejwlijst grnnict of 
hardsteen, tegels, c. d. genoemd werd. 

Niets meer aan dc orde zijnde, werd hierna de vergadering gesloten. 

De \e Secretaris, 
P A U L J . DE J O N G H . 
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VOORSTEL TOT WETSWIJZIGING. 
(Toevoegsel-Artikelen in verband met de Aspirant-leden.) 

Art. 3. 
Het Genootschap bestaat uit: 
a. Buitengewone eereleden; 
b. Eere leden ; 
c. Gewone leden; 
d. Buiten leden; 
e. Kunstlievende leden; 

f. aspirant leden ; 
en wordt gesteund door donateurs. 

Art. 8bis. 
Aspirant-lid kan ieder zijn, die den leeftijd van 16 jaar 

bereikt heeft eu uiet ouder is dan 23 jaar. 
Hij geeft zich mondeling of schriftelijk aan den lsten 

Secretaris als zoodanig op. 
Wanneer een aspirant-lid den leeftijd van 23 jaar bereikt 

heeft, moet hij zich aan ballotage tot gewoon-lid onderwerpen. 
Art. 6, lste lid, is dan op hem van toepassing. Een as

pirant-lid, die aldus tot gewoon lid is geballoteerd, behoeft 
geen entree-geld te betalen. Aspirant-leden, die vier ach
tereenvolgende jaren als zoodanig lid van het Genootschap 
zijn, moeten, ook al hebben zij den leeftijd van 23 jaren 
niel bereikt, a's gewoon lid geballoteerd worden. 

Aspirant-leden hebben geen stemrecht, doch hebben overi
gens dezelfde rechten als gewone leden. De contributie 
bedraagt voor hen / 7.50 per jaar. 

Art. 39«M. 
Bshalve de gewone prijsvragen zullen door het Genoot

schap twee-inaandelijksche schetsprijsvragen uitgeschreven 
worden, van Bouwkundigen, kunst-industrieelen of ornamen-
teelen aard. 

Art. 44£». 
De beoordeeliug der twee-maandelijksche schets-prijsvragen 

zal geschieden door een permanente jury van drie leden, 
waarin de Voorzitter, een lid der Redactie en een gewoon 
lid zitting heeft. 

Deze jury wordt telken jare door het Bestuur gekozen. 
Het gewóon-lid, hiertoe benoemd, wordt secretaris dezer 

permanente commissie. 
De antwoorden op deze schets-prijsvragen zullen zooveel 

mogelijk in het orgaan gereproduceerd worden. 
Leden, die in een der gewone prijsvragen reeds volledig 

bekroond werden, mogen eventueele antwoorden op de schets-
prijsvragen slechts inzenden met het bijschrift „bui/en 
mededinging." 

Deze ontwerpen zullen niet bekroond mogen worden, doch 
wel beoordeeld, en zoo mogelijk opgenomen in het orgaan. 

Ingevolge besluit der Algemeene Vergadering is het 
Bestuur gemachtigd geworden, aspirant-leden aan te nemen, 
tot de tijd daar is, deze artikelen tot wet te verheffen. 

D E CORPORATIES VAN B O U W K U N S T - B E O E F E N A R E N 
EN DE WENSCHELIJKHE1D EENER 

CONCENTRATIE TOT ÉÉN L I C H A A M . 
Voordracht gehouden in de Genoolschapsvergadering van 

20 November 1895, door W. KROMHOUT C Z . 

(Vervolg en slot van bh. 215,). 
Aangeland op het terrein der stoffelijke belangen, dient 

ook hierbij dadelijk opgemerkt, dat nog zeer weinig gedaan 
is door de bestaande Vereenigingen, dat deze belangen be
vorderlijk kan heeten. 

Te veel is tot heden slechts gedacht aan de architecten 

zelf, getuige de tabellen waarbij hunne honorariums gere
geld zijn, een zeer goed werk ontegenzeggelijk, doch van 
zeer beperkte strekking. 

In aansluiting met het voorgaande, zouden deze bemoeiin
gen zich moeten uilstrekkeu tot de chefs-de-bureau, de teeke
naars, de opzichters, en de leerlingen, en dit niet alleen 
voor hen die tot het bouwvak behooren, maar eveneens tot 
de andere vakken. 

Indien er reeds eeu boud ontstaan is van opzichters en teeke
naars, is dit voldoeud bewijs, dat er behoefte bestaat aan 
eene organisatie, en wederom geeft het aanleiding tot ver
snippering, tot verloren krachtsinspanning, indien zoo'n bond 
geen deel uitmaakt of opgelost wordt in een grootere orga
nisatie, die dat alles in zich bevat, waardoor meerder con
tact ontstaat en onmiddellijke tegemoetkoming verkregen wordt. 
Ben soort arbeidsbeurs van alle artistieke krachten, in welke 
richting ook werkzaam, kon deel hiervan uitmaken. 

Dan een betere regeling der verhoudingen, een proeven-
van-bekwaamheidstelsel, zooals reeds in toepassing is gebracht 
door de Vereeniging ffArti et Iudustriae" te 's Hage, doch 
ook al weder te geïsoleerd, om machtige resultaten te ver
krijgen. 

Ik twijfel niet, of hetgeen ik hierboven aanstipte, kan 
op vele wijzen door andere voorstellen aangevuld worden. 

Doch hoofdzaak is, dat er verband blijve tusschen deze 
stoffelijke eischen en het groote doel, hetgeen ik in den 
aanvang als levenwekkend idee qualificeerde. 

Bij den bestaanden geïsoleerdeu toestand der vereenigingen 
is evenwel weinig van dit alles te bereiken. Eerstens door 
de ingewikkeldheid van dien toestand, tweedens door de 
weinige behoefte aan samenwerking, gevolg van zekere anti
pathie tusschen de vereenigingen onderling en ten laatste 
door de versnipperiug der geldmiddelen. 

Slechts een Bond, zou hierin verandering kunnen brengen. 

Beschouwen we thans de Vereenigingen nader, die hier 
te lande als vak vereenigingen van Bouwkundigen bekend 
zijn. 

Aan de hand van het laatste jaarverslag van ons Genoot
schap, vind ik daarin vermeld dat het Genootschap, de do
nateurs hierbij begrepen, doch zonder de eereleden en de 
Vereenigingen, 323 leden telt, zoo gewone als kunstlievende 
en buitenleden. De begrooting bedraagt gemiddeld f5200. 

Van deze som worden de uitgaven bestreden van het plaat
werk ude Architect" en het Weekblad u Architectura", waar
van het eerste een tijdschrift is, dat thans in ons land wel 
het eenigste vau dien aard kan genoemd worden. 

Buitendien schrijft het Genootschap prijsvragen uit, tot 
een bedrag van f350. ') 

De Maatschappij van Bouwkunst, bestaande uit deafdee-
lingen Amsterdam, Haarlem, Leiden, 's Hage, Alkmaar, Rot
terdam, Utrecht, Arnhem, Leeuwarden en Groningen, telt in 
het geheel 874 leden met een begrooting van f 12800. 

De Maatij. geeft daarvoor uit eveneens een Weekblad, 
eu een plaatwerk, t,de afbeeldingen van oude gebouwen", dat 
evenwel zelden verschijnt, en een Bouwkundig tijdschrift, 
dat gestaakt is geweest, doch thans weder doorgezet zal worden. 

De //Maatij. van Bouwkunst* schrijft eveneens prijsvragen 
uit tot eeu bedrag van f 70. 

Hierbij moet vermeld, dat ook de afdeelingen elk afzon
derlijk een eigen begrooting hebben, welke evenwel begrensd 
blijft tot de kosten van huishouding; beuevens een zeker 
aantal prijsvragen, die door enkele afdeelingen wordt uit
geschreven. 

Teneinde een juist denkbeeld te krijgen van hetgeen door de 
leden van de Maatij. van Bouwkunst gecontribueerd wordt, 
zoude bij deze ƒ 12800 nog de begrootingen gevoegd moeten 

') Met de thans ingevoerde «Architectura Schets-prijsvragen" wordt ait 
bedrag / 500.—. 

rden van de afdeelingen, waardoor dit cijfer vermoedelijk 
^.jen zal tot ± / 15000. 

De Vereeniging //Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam 
» 150 leden, met eene begrooting van/" 1200. 
rjeze Vereeniging schrijft prijsvragen uit tot een bedrag 

v»n / t e r w i j l f 65 uitgeschreven staan voor opnamen 
T 8 i i middeneeuwsche bouwwerken. 

p e gVereeniging tot bevordering van Bouwkunst"1) te 
Groningen, telt 73 leden, met een begrooting van pl.m. 
ƒ400, waarvan ook eenige prijsvragen bestreden worden. 

Eindelijk de Vereeniging van Bouwkunst en Hijverheid, ') 
dje vermoedelijk een 50-tal leden telt met eene begrooling 
ran / S 0 0 . 

Deze vereeuigingen te zaïnen hebben derhalve een ledental 
van 1470 met een totaal begrooting van / 22.100. Trekken 
we vau dit ledental eenige dubbelen af, dan is de gemiddelde 
contributie per hoofd thans / 16. 

Wanneer we hierbij in aanmerking nemen, dat leden van 
die vereenigingen, die geen werken uitgeven, vanzelf geabon
neerd zijn op de tijdschriften der andere vereenigingen, 
mogen we dit cijfer wel als standaard cijfer aanhouden, dat 
eerder te laag zal blijken dan te hoog. 

Beschouwen we deze totaalsom van / 22.000 nader, dan 
moet het opvallen dat zoo weinig hiervoor gedaan wordt. Dit 
-springt in het oog, wanneer we daarbij als maatstaf aan
nemen, wat het Genootschap A. et A . van zijn betrekkelijk 
kleine begrooting doet, en van zelf dringt zich de zekerheid 
op dat voor dit groote bedrag, na aftrek van uitgebreider 
administratie, zekerlijk het viervoudige te doen valt, van 
hetgeen thans daarmede geschiedt. 

Nog heb ik hier niet bij vermeld, de vereenigingen, die 
hoofdzakelijk de Kunstnijverheid op hun banier schrijven, 
als daar zijn, de vereeniging : Arti et Industria te 's Hage, 
Tak en Kunst te Dordrecht, en de groote Maatschappij van 
Nijverheid, die eveneens eene afdeeling Kunst telt tot hare 
instelling. 

Eu toch zou bij een algemeene Bondsformatie ook deze 
lichamen, zoo niet daarin opgelost, dan toch nauwer daar
mede verbonden moeten zijn, aangezien, zooals hier voren is 
uiteengezet, de Kunstnijverheid de voet mag heeten waarop 
Architectura staat. 

Wat zou er bij zoo'n groote draagkracht al niet gedaan 
kunnen worden ! Wat zouden, om ons hierbij voorloopig te 
bepalen, de uitgaven van zoo'n lichaam geen beteekenis 
kunnen krijgen! Want welke ook de vraagstukken zijn, 
die deze b.ond ter hand zou nemen, het zal toch daar
naast ook zijne kracht moeten zoeken in zijn uitgaven. 
Een der machtigste middelen toch van kunst-bevordering is 
»el gelegen in hetgeen als reproduceerbaar der bouw
kundige- en kunstindustrieële- wereld wordt aangeboden. Het 
hloote feit, dat iets gereproduceerd wordt, sluit bij een nauw
gezette redactie reeds in zich, dat het gereproduceerde ge-
houw, studie, ontwerp, teekening of wat het ook zij, als iets 
goeds wordt aangemerkt. En ziedaar reeds een van de 
redenen, waarom bij den thans bestaanden toestand der ver
snipperde vereenigingen, waar het eene lichaam zijne abon 
"és dit aaubiedt, en een ander lichaam iets anders geeft 
v»n geheel tegenovergestelde strekking dikwijls, eene twee
slachtigheid ontstaat, die op hen, die nog niet het juiste 
oordeel des onderscheids bezitten, niet anders dan een ver
keerde uitwerking kan hebben. 

Deze tweeslachtigheid mocht een tiental jaren geleden nog 
*en noodzakelijk gevolg heeten van den twijfel-toestand 
waarin zich alle kunst bevond, thans is dit geheel anders 
geworden, nu de begrippen van mooi en goed vasteren 
JWm hebben gekregen en het gebied van het Schoone, dat 
5^s_jmeindig w a 8 > doch in de laatste eeuw zeer uauw 

l) Van deie vereenigingen heb ik geen juiste gegevens kunnen bekomen. 

omlijnd werd, weder verder en verder zijn grenzen ziet wijken. 
Dauk zij dit verschijnsel, is er reeds meer aanraking dan 

voorheen tusschen de Bouwkunst en de nevenkunsten. Doch 
de Bouwkunst heeft al hare poorten opentezetten voor die 
nevenkunsten, opdat zij ongemerkt bijna en onbeschroomd 
binnenkomen, om door dit nauwere contact als het ware de 
opvoeding van den Bouwkunstbeoefenaar te voltooien. 

Waar ons land te klein is, om er met eenig succes het 
initiatief te nemen tot het maken en uitgeven van kunst
werken, moet dit geschieden met den steun der Vereeni
gingen, of door die Vereenigingen zelve. 

Het aantal vereenigingen echter is oorzaak,'dat ook hierin 
versnippering komt en niets tot stand wordt gebracht, dat 
van groote, blijvende waarde mag heeten. 

In plaats van de vele Duitsche handleidingen, die in ons 
land vertaald worden en aangevuld, is er niets dat ons meer 
aanlokt, dan zeer goede Hollandsche te maken ; in plaats 
van de vele verouderde boeken over stijl- en oruamentleer, zijn 
in ons land de krachten aanwezig om andere en betere 
daarvoor in de plaats te stellen. En wie geeft ons een hand
leiding voor deu timmerman, den meubelmaker, den smid, 
den decorateur en zoovele anderen, zóó, dat zij te zamen 
de praktijk eu de kunst constitueeren van deu Bouwkun
stenaar en aauverwaute ambacht-beoefenaars, en eeu geheel 
vormen als kunst en techniek ? 

En zijn wij in ons land niet in een zeer bevoorrechte 
positie om dat te doen ? Doch welke corporatie kan dat 
volgens een vast plan, ondernemen P 

Zoowel ons stoffelijk als ons geestelijk belang brengt de 
noodzakelijkheid mede eener nauwere aaneensluiting. 

Vier wegen staan daartoe open. 
le . Dat andere lichamen zich bij het Genootschap A . et 

A . aansluiten. 
2 e. Dat het Genootschap en de andere corporaties zich 

aansluiten bij de Maatschappij van Bouwkunst. 
3e. dat alle corporaties een Verbond vormen. 
4e. dat alle corporaties zich ontbonden verklaren, en ter

zelfder tijd als nieuw lichaam zich reconstrueeren met een 
voor de gewijzigde toestanden nieuwe benaming. 

Dit laatste komt mij het verstrekkendst voor, het meest loyale 
en den zuiversten weg om tot een goede oplossing te geraken. 

Waar een algemeen belang als dit beoogd wordt, dient 
het opwekken van alle mogelijke gevoeligheden verineden. 
De zooveel oudere Maatschij. v. Bouwkunst zal zich niet 
aansluiten bij het Genootschap, evenmin als het Genootschap 
zich aansluiten zal bij de Maatschappij van Bouwkunst. 

Het Genootschap zou zich boudgenooten kunnen verwer-
veu, door eene nadere aansluiting met de overige vereeni
gingen te bewerkstelligen. 

Maar vau dit alles is hier geen sprake. Geen uitbrei
ding of versterking van het Genootschap wordt met dit 
opstel beoogd. Wij gaan over de vereenigingen heen, zien 
haar werken en wroeten, zien de kleine resultaten daarvan 
eu beoogen een verbetering en vernieuwing van den alge-
meenen toestand. 

Veel is er ook te zeggen voor eeu Bondsformatie in den 
zin van sub. 3. Doch dan blijven de corporaties bestaan, 
met hunne deels goede, deels verouderde statuten. Dan 
blijft ook — naar ik vrees — de geest van decentralisatie, 
die zoo weinig waarlijk grootsch tot stand brengt. 

En bij het ouder worden der groote corporaties, vertoonen 
zich gebreken en scheuren, die door oplappen niet grondig 
verbeterd kunnen worden. Daar komt zekere matheid en 
moeheid in die lichamen, als dit komt bij alles, wat reeds 
een stuk leven versleten heeft. Nieuwe elementen volstaan 
niet, om een oude corporatie frisch leven in te blazen; de 
organisatie dekt als een oude muts het hoofd dier jongeren, en 
voor hunne blozende gezichten heeft die muts iets dat aan 
een maskerade doet denken. Slechts eene grondige wijziging 
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in de organisatie zou hierin kunnen remedieeren. 
Ik geloof, dat het nu de tijd is voor deze corporation, 

om hunne bakens te verzetten, en niet ter wille van een 
kleingeestig isolement en mooiklinkcnd autonomie, zich te 
kampen tegen een algemeene oplossing tot één Bond. 

De Bond, hier beoogd, zou een Bond moeten zijn van 
de beoefenaars der Bouwkunst en aanverwante kunsten. 

Op zekeren datum zonden zich ontbonden moeten verklaren: 
le. de Maatschij. t. b. d. Bouwkunst en de afdeelingen. 
2e. het Genootschap Architectura et Amicitia te Amsterdam. 
3e. de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotter

dam. 
4e. de Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst te 

Groningen. 
5e. de Vereeniging Bouwkunst en Nijverheid te Harlingen. 
waarop zich onmiddellijk constitueere een Bond als 

hierboven bedoeld. (Bond voor Bouwkunst en kunstam
bachten met vereenigingen te Amsterdam, Haarlem, Leiden, 
's Hage, Delft, Rotterdam, Utrecht, Middelburg, den Bosch, 
Arnhem, Leeuwarden, Groningen, Alkmaar en op zoovele 
plaatsen meer, waar de Bouwkunst of de kunstnijverheid 
vertegenwoordiging vereischt.) 

Be leden zouden verdeeld kunnen worden in : 
le. Patroons, teekenaars en teekenaar opzichters, chefs, 

meesterknechts, en in het algemeen ook zij, die een 
kunstvak technisch verstaan en uitoefenen, allen zijnde 
gewone leden, waarvan zij, die zich opgeven als patroons 
of als zoodanig reeds bekend zijn, eene contributie betalen 
van f 20, de teekenaars en opzichter-teekenaars f 10 \f 12. 

2e. Leerlingen, als aspirant-leden, met een contributie 
van f 6. 

Aspirant-leden worden gewoon lid, zoodra zij aan zekere 
eischen voldoen, vasttestellen door een Raad van vijf, 
daartoe jaarlijks door den Bond gekozen. 

3e. Donateurs, als kunstlievende leden, met een contributie 
welke f 15 minimum bedraagt. 

3e. Belanghebbenden bij de bouwvakken als vak-leden, 
met eene contributie van f 15. 

Slechts de onder sub. I genoemde leden hebben stemrecht. 
Door het aannemen van aspirant-leden, hetgeen onder 

de gestelde voorwaarden slechts mogelijk is, indien er één 
lichaam bestaat, vermijdt men het struikelblok der examens, 
zooals dit bij de vroegere N . A . B . werd voorgesteld, terwijl 
in de toekomst door dit stelsel verbetering komen moet in 
het corps Bouwkunstenaars. 

Zekere leeftijd kan bij het constitueeren van den Bond 
voor toetreding als gewoon lid gesteld worden, bijv. 21 of 23 
jaren, terwijl allen, die dezen leeftijd nog niet bereikt hebben, 
aspirant-lid zijn, doch onmiddellijk, na door den Raad 
van vijf toegelaten, a's gewoon lid kunnen toetreden. 

Onder de vakleden, versta ik die breede groep van belang 
hebbenden, als agenten in Bouwmaterialen, leveranciers en 
anderen, die als tot de onmiddellijke entourage behooren van 
den bouwkunstenaar. 

Elke Bondsvereeniging heeft haar eigen bestuur, benevens 
een verantwoordelijke, gesalarieerde redacteur, die met den 
hoofdredacteur en de voorzitter van den Bond dc redactie vormt. 

De contributien worden door iedere Bondsvereeniging 
zelfstandig beheerd terwijl aan het Bondsbestuur datgene 
wordt afgedragen, wat op elke jaarsvergadering voor aange
gane verbintenissen, etc. wordt vastgesteld. 

Ziedaar enkele punten, die door vele andere kunnen 
aangevuld worden en verbeterd. 

Het is dunkt mij niet onbillijk, ook bij de contributien, 
zekere progressie iu het oog te houden, overeenkomstig de 
veel gunstiger positie van den een boven den ander. 

Op deze wijze kan de gemiddelde contributie ad f 16, 
die thans betaald wordt, gelijkmatiger verdeeld worden, 
terwijl allen, op het stemrecht na, gelijke rechten behouden. 

Waar we tot een totaal gekomen zijn van 1400 leden 
bij den bestaanden toestand der vereenigingen, zal dit cijfer 
vermoedelijk stijgen tot nagenoeg 2000, bij eene goede 
en actieve werking van den Bond volgens den hierboven 
aangegeven grondslag eener leden-verdeeling. 

N A S C H R I F T . 
Het hierboven behandelde onderwerp werd door mij i n 

het Genootschap ingeleid, teneinde de ineeningen der leden 
daarover te vernemen. Het onderwerp als zoodanig, sloot 
elk denkbeeld van ^voorstel" uit. Deze ineeningen zijn niet 
uitgebleven. Een belangrijk debat ontspon zich inderdaad 
uit deze kwestie, welke men eenigerinatc weergegeven in 
bet verslag dier vergadering vinden kan. 

Ter verbetering der gezamelde gegevens, in deze lezing ver-
meld, diene, dat de Maatschappij van Bouwkunst eenige wijzi-
ging ondergaan heeft in hare afdeelingen, t. w. dat de afdeeling 
Alkmaar en Leeuwarden opgehouden hebben als zoodanig te 
bestaan, terwijl de afdeelingen Leiden en 's Gravenhage op 
het punt staan zich van de moeder-maatschappij aftescheiden. 

Men zou hierin het bewijs kunnen zien, dat centralisatie 
niet meer gewenscht wordt, indien niet met meer recht 
beweerd zou kunnen worden, dat de bestaande constitutie's 
dier vereenigingen niet meer voldoen en men iets anders 
daarvoor in de plaats wenscht. 

A l deze afscheidingen zouden eveneens tot bewijs kunnen 
strekken, dat de bestaande band uitgediend heeft en een 
geheel andere organisatie gewenscht wordt. 

En welke organisatie ook daarvoor in de plaats kome, 
heizij een algemeen Verbond, of een Bond van daarin opge
loste vereenigingen, steeds zal m. i . het oog daarop gericht 
moeten zijn, dat ook aan de nevenkunsttn een gelijke plaats 
wordt ingeruimd. 

B E R I C H T E N . 
— In het gebouw der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst waren 

voorgaande weck dc antwoorden geëxposeerd ingekomen op dc ten tweede 
male uitgeschreven prijsvraag voor een diploma door de Maatschappij van 
Nijverheid. Van de 10 ingekomen ontwerpen is, cvennls de eerste keer, geen 
enkele een bekroning toegekend Dc jury, bestaande uit de heeren Victor de 
Stuers, le Comte en ven Saher, hebben of de eischen zeer hoog gesteld, of 
dc ingekomen arbeid was zeer middelmatig. Van veel der ontwerpen gold het 
laatste, 't was een uitverkoop van consoles en guirlandes, clectrisch licht ca 
vliegwielen, afgewisseld door figuurtjes in trouwjuponnctjes. Van oorspronkelijke 
opvatting was alleen het antwoord onder motto „Agui". 

— Dinsdagavond kwamen te Dordrecht enkele nrchitecten en eenige 
andere hoeren, bij 't bouwvak betrokken, bijeen, onder presidium van rar. 
J . C. Overvoorde, archivaris, om tc trachten een vereeniging te stichten, 
welke oude gebouwen tracht in stand te houden. Over de door het voorloopig 
bestuur gemaakte statuten werd nogal debat gevoerd. In die statuten wordt 
o m. bepaald, dat de vereeniging zich ten doel stelt, bouwkundige, artistieke 
of historische gehouwen tc trachten in stand tc houden, onoordeelkundige 
restauratic tegen te gaan, reeds aangebrachte vermiukingen tc herstellen, 
gegevens over oude gebouwen te verzamelen en onderdeden van gehouwen, 
welker slooping niet verhinderd kan worden. 

Verder wordt ook bepaald, dat de stad in wijken verdeeld zal worden, 
waar door een pear leden toezicht gehouden zal worden op de aan te brengen 
veranderingen. 

Na nog eenige discussie over verschillende punten, waarbij ook gesproken 
wordt om deze vereeniging te stellen ouder het patronaat van „Oud-Dordivclit" 
en «Vak en Kunst," worden dc statuten goedgekeurd. Aan „Oud Dordrecht" 
cn „Vak cn Kunst" znl worden verzocht het patronaat te aanvaarden, welke 
dan als zoodanig een lid in 't bestuur dezer vereeniging doen plants nemen. 

Besloten werd, dat het bestuur zal bestaan (voorloopig) uit 10 leden. Het 
voorloopig bestuur (een 5 tol heeren) blijft aan tot de volgende vergadering, 
wanneer de definitieve leden zullen worden aangewezen. {Tel) 

— In het „Nieuws van den Dag" van Maandag jl. lazen we het volgende! 
„Aan het Stationsgebouw der Staatsepoorwcgrn tc Groningen wordt tIinna 

de laatste hand gelegd. De wachtkamers en dc toiletkamers voor heeren en 
dames wedijveren in fraaiheid cn in doelmatigheid. 

Er is een ruim vertrek voor bet ontvangen cn wachten van gevangenen 
ingericht, zoodat het publiek in het vervolg niet meer met de gevangenen 
in dezelfde wachtkamer behoeft te zitten 

Ofschoon het station in Januari as. geheel voltooid zal zijn — zoodat er 
tlnn ruim 2J jaar aan den bouw is gewerkt — heeft de Exploitntic-mtud-

schappij toch besloten het niet voor Mei in gebruik te nemen. 
De kosten bedragen f208,000 bij aanbesteding, waarbij f80,000 komt voor 

overbonw, buiten de kosten voor de overkapping. De bouwmeester van dit stat»» 
is thans aannemer geworden van het post- en telegraafkantoor tc Tiel." 

Alzoo zou de bumemeester, dc heer Gossehalk, zijn verblijf tc BrOSSSJ 
weder verlaten om in Tiel het aannemersbedrijf te gaan uitoefenen (!)• 
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REUACTIE VAN ARCHITECTI-RA ET AMICITIA: 
W. K R O M H O U T Cz.v., M . DG J O N G H , JOS. T H . J . C U U P E K S , 

H . E L L E N S cn W. V A N BOVEN. 
Bijdragcu voor het blad te adressecren aan den Heer M . DE JONGH, 

Nassaukade 15 te Amsterdam cn alles, wat de Administratie van 
het Genootschap betreft, aan den lsten Secretaris, America* Hotel 
tc Amsterdam. 

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

zonden, aan alle leden van het Genootschap. Dc jaarhjkschc contributie 
vooï het lidmaatschap bedraagt: 

Voor gewone leden (te Amsterdam woonachtig). . . . ƒ 1 2 . — 
„ kunstlievende leden » 10.— 
„ buitenleden „ 7.50 

JURY-RAPPORT B E T R E F F E N D E D E N O M S L V G 
VOOR „DE ARCHITECT." 

Op de prijsvraag voor een titelblad of omslag voor het 
plaatwerk nDe Architect", uitgeschreven door het Genootschap 
^Architectura et Amicitia" zijn ingekomen 8 ontwerpen, 
waaronder een onder het motto „niet af", dat ook als zoo
danig niet onder de mededingers kon worden gesteld. 

Het is jammer dat het programma vraagt een titelblad 
of omslag, daar er toch wel degelijk verschil bestaat tnsschen 1 

deze beiden; een onderscheid dat sommige ontwerpers niet 
wel in het oog hebben gehouden. 

In dit kwestieuze geval was dc jury van meening, dat de 
omslag het hoofddenkbeeld moest zijn, waaraan moet worden 
beantwoord, omdat de teekeuing het blad moet aangeven 
dat elke aflevering omkleedt. 

Dit kleed moet dus het karakter dragen van den inhoud, 
en-, omdat het geldt een periodieke verschijning, dus 
met door te veel bijkomende zaken het hoofddoel verwarren. 

De jury is daarom van meening, dat wel is waar geen der 
ontwerpen daarvan een volkomen oplossing geeft, maar dat 
"et best aan dien eisch voldoet het ontwerp „motto W " 
Alhoewel wat onrustig, is dit ontwerp goed geteekend, en 

oorspronkelijk van vorm, en geeft zeer beknopt het 
doel weer. 
. De jury aarzelt dan ook niet, dit ontwerp voor de uitvoe-

t l n g voor te dragen, doch geeft daarbij in overweging, de 
groote witte oppervlakte door versieringen met gelen ach
tergrond, in afwisseling met arcecringeu te complctecren, of 
'c l den grondtoon van den omslag een kleur te geven, die 
"ander dan het wit, met de kleur van het ornament verschilt. 

De_ ontwerpen die daarna een bijzondere vermelding verdie 
n e n *ïjn: „Eenheid', „ I I" , „MP* en „AAA", - waarvan zeker 
V\V kan worden gezegd, dat dit ontwerp evengoed als 
*.. het beginsel van omslag beeft uitgedrukt, maar door 
J n onrustig letterschrift, de niet zeer aangename schuine 

lijn, en het voor dit doel minder geschikt oosterachtig aan
zien van het bouwwerk, niet voor uitvoering kan worden 
aanbevolen. 

Van de motto's „ I I" , „Eenheid" en „AAA", zou zeker motto 
„ I I" den prijs verdienen, wanneer het een titelblad bad gegol
den. Het is een serieus ontwerp, fraai van teekening en 
hoewel wat hard, toch zeer eigenaardig van kleur. Het is 
te betreuren dal beide ontwerpers hunne inspiratie in 't 
oosten en vóór Christelijke tijdvak zoeken, waardoor elke 
aanknooping met het nationaal karakter volkomen ontbreekt. 

Dadelijk daarop volgt „Eenheid" van flinke hoewel wat 
harde behandeling en goede teekening, maar met iets onrus 
tigs in de ornamentiek achter de figuren. 

Ook „MP" heeft zeer goede kwaliteiten, is subtiel van 
opvatting, goed geteekend, maar heeft in het behangselachtige 
van den grond iets onbevredigends. 

Van de heide overige, ontwerpen „Pang" en „Vlak" kan 
worden gezegd, dat aan het eerste een leidende gedachte 
ontbreekt. De zonachtige cirkel met stralen, welke door de 
rug van bet plaatwerk in twee deelen wordt gedeeld is niet 
gelukkig, evenmin als de vogelachtige hoekvullingen en 
onaangename indeeling van den tekst. Motto „Vlak" is 
oppervlakkig behandeld en zou als kleurendruk niet goed 
voldoen. 

De Jury, 
Dr. P. J . H . CUYPERS. 
C. II. PETERS. 
II. P. BE RL AGE NZN-. 

N A A R A A N L E I D I N G DER H E R S T E L L I N G V A N DE 
G R A F E L J K E Z A L E N . 

Met 48 tegen 46 stemmen heeft de Tweede Kamer aan 
den Minister van Binnenl. Zaken dc gevraagde ƒ 1000 gewei
gerd voor 't opmaken van een herstellingsp'an. De bedoelde 
Monumenten blijven dus toevertrouwd aan 't Ministerie van 
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Waterstaat. Er zullen deskundigen omtrent die plannen 
worden geraadpleegd, — dat werd beloofd. Dus eene com
missie van adviseurs ,/ad hoc". Of daarmede de positie juister 
en beter is geworden valt nog te bezien. 

Wat de vorm betreft heeft het Bestuur der Maatschappij 
tot bevordering der Bouwk. in de Kamer een overwinning 
behaald op de afdeeling Kunsten en Wetenschappen, door 
eene meerderheid welke enkel gevormd werd door de stem 
van den Voorzitter der Kamer, die in weigering deu voor
zichtigste!) maatregel zag ! 

Maar te oordeeleu naar den indruk, dien het verloop 
dezer zaak gemaakt heeft in de bouwkundige wereld, — naar 
den luister die de meerderheid van genoemd bestuur hierbij 
verworven heeft, naar de blijvende resultaten voor de levens
kracht der Maatschappij, — zou het oordeel een geheel ander 
kunnen zijn. 

//Nog een zulke overwinning en ik ben verloren," kan 
het bestuur zeggen met den veldheer. 

In de laatste tientallen van jaren heeft het bouwkundig 
leven zich krachtig ontwikke'd in ons Vaderland, — bij de 
vele werkzaamheden op dit gebied ging het onderwijs met 
rassche schreden vooruit. Het aantal ontwikkelde bouwkun
digen nam sterk toe. De bouwkunst werd waarlijk bevor
derd, — en toch, vour.il in de laatste vijf jaren, nam het 
aantal leden der Mij. tot bevordering der Bouwk. voortdurend 
sterk af. 

Het tooneel waarop in de laatste maanden de onafhanke
lijkheidszin der afdee'ingen zich openbaart, telkens afge 
spiegeld in de artikelen van verscheidene weekbladen, moet 
een zorgwekkender! indruk maken op hen die de Maat
schappij hebben dienstbaar gemaakt aan persoonlijke nnti-
pathiën. 

Over dezen personenstrijd heeft ons Eerelid J . Gosschalk iu 
het weekblad J)e Amsterdammer een zeer waar woord gezegd, 
dat den toestand juist schildert. 

Aan den ingang van het laatste lustrum van onze eeuw, 
zoo op vooruitgang belust, vragen we ons af, waar is de toe
komst voor het bouwkundig vereenigingsleven, nu het hoofd
bestuur der Maatschappij tot bev. der bouwkunst eene tactiek 
volgt die naar alle kanten verdeeldheid zaait en hare lede
maten afsnijdt ? 

De Voorzitter van //Architectura" heeft er voor eenige 
weken reeds op gewezen in zijn laatste voordracht over een 
Bond van bouwk. vereenigingen. 

En zeker van geheel onverdachte zijde kunnen wij thans op 
een bondgenoot wijzen, waar de Opmerker van 21 Dec. schrijft 
in zijn artikel „In extremis" over den toestand der Mtij. 
tot bevordering der Bouwkunst: 

//De Mtij. heeft het tegen hare concurrenten moeten 
//afleggen; zij ligt ter narde en hare bestrijders kunnen haar 
//.afmaken wanneer zij willen " 

z/Dair zullen alle afdeelingen afzonderlijk moeten blijven 
//voortbestaan " 

z/Maar dan is een band noodig, die de Nederlandsehe 
//Architecten verbindt. Daarvoor is uitermate geschikt een 
//hond van aüe plaatselijke vereenigingen, die vrij konden 
//blijven om hunne werkzaamheden in te richten " 

//Mocht de totstandkoming van dien bond door den dood 
//der Mtij. verhaast worden, dan zou haar sterven zeker gewin 
//wezen, en zou zij het moede hoofd met gerustheid neer 
//kunnen leggen, bij de zeker streelende gedachte, dat zij, 
z/in gelouterden vorm, zou herrijzen." 

AMSTERDAM , 27 December 1895. 

Aan 
het Bestuur der Maatschappij tot bevordering 

der Bouwkunst alhier. 

Eene meerderheid in uw Bestuur die, dank zij de gebrek
kige wetgeving der Maatschappij, zich sints jaren heeft 

weten te handhaven en met vriendjes aau te vullen, heeft 
reeds meermalen openlijk blijk gegeven van hare afgunst e 
vijandschap tegenover Jhr. Mr. V . de Stuers en tegen mi' 
eu getracht, zonder daartoe door de Maatschappij zelve te 
zijn gemachtigd, veel minder uitgenoodigd, om beider werk. 
zaamhedeu, op het gebied der Architectuur en der Nederland! 
sche Monumenten, door onware voorstellingen in een hateliiV 
daglicht te stellen en tegen te werken. 

Onlangs heeft die meerderheid een adres aan de \ \ \ t 

Kamer der Stateu-Generaal gezonden naar aanleiding v a n 

het denkbeeld van den Minister vau Binnenlandsche Zaken 
om de Grafelijke Zalen van het Binnenhof als Monumenten 
te behandelen en te restaureeren. 

In dat adres, waarvan de aan Jhr Mr. V. de Stuers per. 
soonlijk vijandige strekking duidelijk is, wordt onder aan. 
haling van een paar onwaar voorgestelde Restauratiewerken 
diens voor onze Nationale Monumenten, sints meer dan 20 
jaren, zoo nuttige en heilzame werkzaamheid op hatelijke 
wijze afgekeurd. Personen, die zelve onze Monumenten nooit 
grondig hebben bestudeerd en voor hun behoud of herstel 
niets hebben verricht, hebben zich in hun hartstochtelijken 
afgunst niet ontzien den man te miskennen aan wien Neder-
laud inderdaad dank verschuldigd is. Zij hebben 21- even 
gezaghebbende architecten gevonden om aan hun adres 
adhaesie te betuigen. 

Doch een protest is niet uitgebleven. In een contra-adres, 
door pl. m. 350 mannen van positie aan de Ilde Kamer 
der Staten-Generaal gericht, vindt men de namen van meer 
dan 50 Architecten die, zoodoende, te kennen hebben gege
ven, dat de Heeren van het Bestuur der Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst geenszins de meening der Neder
landsehe bouwkundigen hadden uitgesproken. De vereeniging 
//Architectura et Amicitia", alhier, heeft bovendien in eeu 
gemotiveerd adres aan de Kamer de valsche beweringen van 
dat van Uw Bestuur naar behooren tegengesproken. 

De ergerlijke handelwijze van Uw Bestuur welke de Maat
schappij compromitteert zonder dat deze bij machte is daar
tegen iets te doen, noopt mij, bij wijze van protest en tevens 
als blijk van waardeering van hetgeen Jhr. Mr. V. de Stuers 
heeft tot stand gebracht voor onze architectuur, onze monu
menten en onze kunst hiermede mijn ontslag te nemen als 
lid der Maatschappij. 

D R . P. J . H . CUIJPERS. 
Bovenstaand schrijven van een der Eere-leden van 

het Genootschap is zeker ook van belang voor de meest 
verschillende bouwkundige kringen van ons Vaderland. 
Waar het de appreciatie geldt van twee personen die 
reeds sedert jaren door de Vereeniging//Architectura et 
Amicitia" tot Eere-leden zijn benoemd, stellen wij er 
prijs op onze leden zoodra mogelijk hiervan in kennis 
te stellen. 

OVER S Y M B O L E N E N T E E K E N S I N DE 
CHRISTELIJKE KUNST. 

Lezing door H . EI.LEN-S gehouden in de vergadering W 
het Gen. A . et A. van 6 Nov. '95. 

(Vervolg en slot van bl. 215). 
De getallen, welke bij vele der oude volkeren van groote 

symbolische beteekenis zijn, waren in de christelijke kuns' 
van niet minder gewicht. 

't Getal 1 was 't zinnebeeld van den eenigen God, waarvan 
alles uitgaat en terugkeert, eenig en ondeelbaar, één God/ 
één Christus, één Kerk. Bij 't getal 2 dacht men aan het 
oude en nieuwe testament j de groote in tweeën gedeeld* 
middendeuren der kerken waren dan ook, zooals nog ' e 

Florence aan het Baptisterium, te Keulen, Hildeshcim enz. 
met voorstellingen uit deze gewijde schriften versierd. 

Drie was het symbolisch getal der volmaking, bij g e e" 

enkele ceremonie vergeten, de drie ingangen bij vele kerken 
herinneren aan haar. 

Yjer svmbolyseert alles wat op aarde is en leeft. De vier 
elementen, de vier jaargetijden, maar ook de vier Evange
listen ziet men iu dit getal. 

Het heilige getal zeven, de samenvoeging van den 
Schepper en 't geschapene, is op vele plaatsen in 't oude 
testament aangewezen; de kandelaars met zeven armen, de 
zeven vette en magere koeien in de geschiedenis van Jozef. 
Geen cijfer treilen we in de gewijde geschiedenis meer aan 
dan dit. . 

Ook aan de overige getallen kent men zekere beteekenis 
toe. Ik wensch echter ze niet allen na te gaan en in 't 
kort nog den nimbus eu de engelen te bespreken. 

Den nimbus trelfen we reeds in de Egyptische Grieksche 
en Komeiusche kunst aan, 't zij het dan wel onder andere 
vormen. 

Wanneer de Romeinen hem achter afbeeldingen hunner kei
zers plaatsen, wijst dit op de geestesgaven hun door de goden 
geschonken. Was nu de nimbus deu verschijningsvorm van 
het goddelijke bij deze oude volkeren, de christenen zageu 
in hem de kroon der belooning den heilige hiernamaals 
geschonken. 

In de catacomben komt de nimbus niet voor, eerst in 
den tijd van Constantijn de Groote komt hij voor en wordt 
eerst algemeen iu de 10e eeuw. Jezus, zijne symbolen, 
Maria en Joseph ontvangen echter reeds veel eerder dit 
teeken, en in de geheele iniddeneeuwsche kunst duidt men 
hier steeds een heilige persoonlijkheid mede aan. De vorm 
was in den beginne een cirkellijn, in de mozaïken werd hij 
een gouden schijf, terwijl die van Christus een dubbelen 
cirkel kreeg en versierd werd met een kruis van edelge
steenten. In de latere middeneeuwen werd de nimbus door
zichtig, maar evenals vroeger rijk versierd; in de 15e eeuw 
werd op de houdingen der figuren gelet en den nimbus een 
perpectivisch aanzien gegeven. Tijdeus de Renaissance ver
dwijnt hij geheel of wordt vervangen door lichtbundels, naar 
alle kanten vrij uitstralend. Een bijzondere vorm van deu nim
bus is het aureool; het omringt met zijn glans de geheele 
figuur en zelfs een groep van goddelijke personen. 

De kruisnimbus is alleen den personen der heilige drie
eenheid geschonken, en altijd zoo geplaatst, dat het verticale 
gedeelte, de loodrechte paal van het kruis, gedeeltelijk ach
ter en boven het hoofd der figuur koint, zoodat het over
blijvende de drie-eenheid symboliseert. 

In de Christelijke kunst zijn de engelen de dienaren en 
boden van God, heiligen, hemelbewoners; Marcus zegt, zij 
zien het aangezicht van God, en de opstandelingen zullen 
zijn gelijk engelen Gods, zegt Mattheus 22-30. 

De engel verschijnt volgens de gewijde geschriften op 
aarde in reine, witte kleederen den herdersstaf ter hand, 
zooals in de Maria boodschap ; hunne hoofden zijn omgeven 
door den nimbus, terwijl hun vleugelen toegevoegd zijn, 
de symbolen der snelheid. Ze waren steeds gekleed; naakte 
engelen zijn van modernen oorsprong. 

Vooral op de werken der oud-Vlaamsche school eu van 
Sommige Italiaansche meesters zijn deze engelengewaden van 
heerlijken rijkdom wat kleur en compositie betrelfeu. De 
vleugelen waren nu eens wit als die eener duif, dan weer 
van schitterende kleurenpracht als pauwenveeren. 

De Renainance heeft de engelen van hunne kleederen-
pracht beroofd, en den kunstenaars gelegenheid gegeven 
van hunne anatomische kennis te doen blijken. 

De engelen dragen, als wrekers, het zwaard, als verkondi
gers van Gods eer, banden met spreuken, en muziekinstru
menten, zooals op het altaar van Fiesole. 

De aartsengelen worden in krijgersdracht afgebeeld, 
met schild en speer zooals Michael, of een bol waarop I. O 
(Jezus Christus). 

Serafynen zingen in den hemel het driewerf heilig; ' t zijn 

kopjes met zes vleugels van roode kleur, die het lichaam 
geheel verbergen. 

De cherubynen worden nu eens voorgesteld met twee 
vleugels van blauwe kleur, terwijl van het lichaam alleen 
het hoofd zichtbaar is, dan weder zooals de cherubyn met 
het vlammende zwaard aan de poort van het paradijs, in 
volle gestalte. 

DE TOEKOMST V A N 
>S RIJKS-ETHNOGRAPHISCH M U S E U M TE L E I D E N , 

door C. W. NiJ i io i r . 

Op het //Rapenburg" en de ? Hooge woerd« te Leiden is 
nog steeds 's Kijks-Ethnographisoh museum gehuisvest. Ge
huisvest is misschien te goed uitgedrukt, laat ik dus liever 
zeggen //onder dak gebracht". Wat er in 's Rijks-Ethno-
graphiscbe verzamelingen te zien is ? Voorwerpen en pro
ducten uit de Oost-Aziatische landen, Oost-Indië en Aus
tralië. Veel, wat betreft den landbouw, den handel en de 
nijverheid, wat betrekking heeft op volk, zeden en gewoonten, 
wat raakt aau de kunst der volken, is in de verzameling ver
tegenwoordigd. Het museum kan dus zijn een bron van 
studie voor allen, die eenmaal hun werkkring in een der 
genoemde landen zullen vinden en zich vooraf op de hoogte 
willen stellen van land en volk, waarmede zij weldra iu 
aanraking zullen komen. Of het museum aan deze bedoe
ling beantwoordt? Ik meen het te mogen betwijfelen. Ik 
sla stellig de plank niet zoo heel ver mis, als ik beweer, 
dat het bezoek van studeerenden aan deze inrichting al zeer 
gering is Wie 's Rijks-ethnographische verzameling dan 
wel bezoekt? Een enkele vreemdeling, die er in Baedeker 
over heeft gelezen, een enkele geleerde die er stof voor een 
werk over Oostersche kunst komt zoeken, een enkele nieuws
gierige, misschien ook een zeer enkele belangstellende, die 
het toch gek vindt, dat ons land eene verzameling Oost-
Aziatisehe kunst bezit, waarover in Fransche en Engelsche 
werken wordt gesproken, en d i e . . . . bijna niemand kent. 

En toch is het wel de moeite waard keunis van den 
inhoud te nemen, zoo al niet als orientalist of als aanslaand 
bewoner der oostersche landen, dun toch als beoefenaar of 
liefhebber van het kunstambacht, hier in zoo verschillende 
uitingen vertegenwoordigd. In dit opzicht is de afdeeling 
op het Rapenburg wel de meest belangwekkende. Daar zijn 
tentoongesteld de verzamelingen Japansche, Chineesche, 
Koreaansche, Perzische, Vóór- en Achter-Indische kunsi-
nijverheidsvoortbrengsclen, die in vitrines opgeborgen, zich 
verkneukelen in het gezellig halfdonker der bokkige ver
trekken, waar geen lichtstraaltje van buiten hun dommel 
stoort en geen onbescheiden blik hun eeuwigen slaap tracht 
te onderbreken. 

Twee kamers beneden bevatten Japansche gewaden (kimono) 
en gordels (obi), waarin zonneschermen, hout-schoentjes, 
sandalen, lakwerken, enkele kakimono's, huishoudelijke 
artikelen (tabacco-bon enz), delfstoffen, landbouw-voort-
brengselen en meer andere zaken. 

In twee andere kamers gelijksvlocrs staan glazen kasten 
met schoone lakwerken (zwart lak, rood lak, goud lak), 
nis kastjes, doozen, schaaltjes, kommen, kisten enz. Verder 
enkele aardewerken, blauw en polychroom. Dan kurassen, 
helmen en wapens, als pijlkokers, pijlen en bogen, pieken 
en zwaarden. 

Vervolgens enkele bronzen, tempellantaarns eu bloemvazen. 
In het midden modellen van woningen en schepen, houten 
en andere beeldjes. In een kast aan den wand copieën uit 
de Boeddhistische school. 

Een afgesloten kamertje met een Japansch gezin aan den 
maaltijd. In den gang, bronzen beelden. In een achterkamer 
of keuken, grootere bronzen, Boeddha's, tcmpcllautaarns, hel
honden. Aan de overzijde van een klein binnenplaatsje, eeu 
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kamertje met een model van een Acliter-Indischen tempel -
aanleg. In het trappenhuis, schilder- en borduurwerken. In 
de kamers op de eerste verdieping wederom lakwerk, bron
zen, hout- en ivoorsnijwerk, metaalarbeid, (stootplatcn, netzké's) 
schrijf- en drukbenoodigdheden, zaken de reis en de huis
houding betreffende en een aantal gelakte kisten met kake
mono's, makimono's, schermen en houtsneden. A l het genoemde 
betreft Japan. Eindelijk in een nevenkamertje en op zolder 
(onder de kap) gewaden, keramiek, metaalwerk eu tal van 
zaken uit China, Korea, Perzië en Voor-Indië. 

In hoofdzaak zou men dus het huis op het Rapenburg 
een Japansch museum kunnen noemen. J) 

Naar ik vermeen is herhaaldelijk op de slechte huisvesting 
van 's Rijks-ethnographisch museum, vooral door den direkteur 
van genoemde inrichting, gewezen en even vele malen zal 
er wel naar getracht zijn orde tc brengen in deze rommel
kamer. Zooals bekend is werd, voor een paar weken geleden, 
in de Tweede Kamer der Staten-Generaal het voorstel behan
deld om de verzameling een waardiger verblijfplaats aan te 
wijzen, hetzij te Leideu, te Amsterdam of in Den Haag. 
Niettegenstaande tal vau pennen het wenschelijke van een 
dergelijke verandering hebbeu bepleit, is het voorstel verworpen 
geworden, waarmede dus de toestaud, zooals ze sints jaren 
was. voorloopig is bestendigd. 

Wat nu? Ik voor mij geloof, dat het gelukkig is, dat 
omtrent het lot van het museum voorshands niets bepaalds 
is beslist. Ik geloof dit op grond van de volgende over
wegingen. Een museum als het Leidsche thans is, dus dc 
verzamelingen op het Rapenburg eu de Hoogewoerd, of 
beweert te zijn, zal nooit aan zijn doel beantwoorden. Wenscht 
men een museum van Oostersche kunst, dat inen er één 
oprichte, men heeft er lang genoeg mede gewacht. Wenscht 
men een museum voor land- en volkenkunde, welaan, dat 
men ook dat stichte, maar dan liefst iu een stad, waar de 
behoefte er aan het grootst is, dus in de eerste handelsstad 
of in de eerste academiestad, waar eene inrichting als ge
noemd het onderwijs kan aanvullen. 

Men zal mij tegenwerpen, dat hij, die een volk wil leeren 
kennen, zich in de eerste plaats vertrouwd moet maken met 
de kunst van dat volk, dat dus eene scheiding als boven
bedoeld ondoenlijk is, dat iemand die zijn werkkring in het 
Oosteu gaat zoeken, èn land, èn volk, èn kunst moet kennen 
en een museum als het Leidsche dus wel degelijk reden van 
bestaan heeft. Ik meen echter, dat hij, die aldus spreekt, 
zich illusies maakt die ver reiken over hetgeen de werke
lijkheid ons biedt. En die werkelijkheid leert ons, dat zij 
die in handel, staatkunde of wetenschap hun toekomst zoe
ken, zich bitter weinig bekommeren over de kunst, en dat 
zij die zich aan de kunst wijden, maar al te weinig be
langstelling toonen in land en volk en leven. Dat het anders 
kan zijn en anders moest zijn, geef ik gaarne toe, maar dat 
het niet anders is ; zal wel niemand kunnen ontkennen. 

') Dc kern vnn Ante verzameling wordt gevormd door de collectie Japansche 
voortbrengselen, bijeengebracht door Ph. von Siehold, Oostcnrijksch arls in 
nollandschen dienst en vele jaren verhonden aan het huis vau den Japanschcu 
keizer. Von Siehold stierf in 1S6Ö. 

(Wordt vervolgd) 

SPAARBANK-GEBOUW TE OUDSHOORN. 
Het departement Alfen, Oudshoorn, Aarlanderveen, der 

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, raag zeker tot een 
der bloeiendste departementen gerekend worden. 

De kracht van haar bestaan zit niet zoozeer in de perio
dieke nntsavonden, dan wel in de verschillende inrichtingen 
door haar toedoen tot stand gebracht. 

Reeds eenige jaren geleden waren commissarissen der Spaar
bank er op bedacht een eigen gebouw te stichten en daarbij 
alle instellingen van 't Nut onder haar dak te herbergeu. 
Ook de leden cn bestuursvergaderingen zouden dan voortaan 
in 't eigen gebouw gehouden kunnen worden. 

In den zomer van 1892 kochten commissarissen der 
spaarbank een zeer gunstig gelegen terrein, vlak bij de 
kom van de gemeente Oudshoorn, als 't ware 't middenpunt 
der drie bovengenoemde gemeenten. 

Toch verliep nog eeu jaar voor ernstig aan bouwplannen 
gedacht werd. 

In 't laatst van September 1893 besloten commissarissen 
eeu prijsvraag uit te schrijven en noodigdeu acht architecten 
uit daaraan deel te nemen. Vijf antwoorden kwamen in, waar
van dat met Motto „Anna" door commissarissen, voorgelicht 
door den architect Jan Springer uit Amsterdam, bekroond werd. 

Het gebouw werd, behoudens eenige wijzigingen, uitge
voerd overeeukomstig het bekroonde plan, (zie bijgaande plaat) 

Het gebouw moest, zoowel in-als uitwendig, een eenvoudig 
karakter dragen en de volgende lokaliteiten bevatten : 

a. Een lokaal voor de spaarbank, groot p.m. 80 M 2 . , 
met afzonderlijke ruimte voor brandkluis en kasten. 

b. Een lokaal voor Bestuurs-of Commissievergaderingen, 
groot 30 M 2 . , waarin kast voor de bibliotheek. 

c. Eeu wachtlokaal voor 10 a, 12 personen. 
d. Eene zaal voor openbare vergaderingen, groot 125 

u 130 M 2 . Deze zaal moet tevens dienen voor gvm-
nastieklokaal en avondteekenschool voor p.m. 50 leer
lingen. Daartoe voor laatstgenoemde doeleinden een 
afzonderlijken ingang, portaal, privaat, urinoir, kasten 
en ruimte tot berging der teekeutafels. 

Ook deze zaal door middel eener gemakkelijk te 
verplaatsen afscheiding in twee localiteiten te verdee-
len en daarom in beide stookgelegenheid. 

e. Een lokaal voor bewaarschool, voor ongeveer 50 kin
deren en twee afdeelingen met entree, garderobe, privaten, 
crèches of slaapplaatsen enz., kasten en eene overdekte 
speelplaats. 

f. Eene wouing voor den coucièrge (boekhouder) be
staande uit minstens 2 kamers, keuken, afzonderlijk 
privaat en eene zolderruimte. 

g. Eene kelder van minstens 15 M 2 . oppervlakte in twee 
deelen gescheiden en zoodanig gelegen, dat de conciërge 
van ecu deel kan gebruik maken. 

h. Eene bergplaats voor gymnastiek-toestellen en verdere 
behoeften. 

i. Voorts eene ruime entree ot vestibule, gangen, 
privaat voor dames, privaat en urinoir voor heeren en 
al datgene wat tot eene degelijke inrichting behoort. 

/ . Buiten het gebouw een regenbak ter inhoudsgrootte 
van 5 kubieke Meters. 

k. Voor den afvoer van faecaliën enz. de noodige riolen 
en beerput. Deze mogen niet geplaatst worden in den 
toegangsweg naar het weiland. 

Het totaal kosten (directie en toezicht niet medegerekend) 
mochten de som van f 13.500 niet overschrijden. 

Voor het ter bckrooning waardig gekeurde ontwerp, werd 
uitgeloofd, eene prijs van honderd gulden. 

Na herbesteding op 2 Maart 1894 werd 't werk gegund 
aau A . v. d. Wal te Oudshoorn, en W. Strootman te Wou-
brugge, voor de som van ƒ 1 3 . 8 9 0 en in October daaraan
volgende naar geuoegen opgeleverd. 

Leiden, December 1895. H . J . JESSE, 
Architect. 

B E R I C H T E N ~ 
Te Leeuwarden is in eene vergadering van bouwkundigen 

en beoefeuaars van aanverwante vakken thans definitief 
besloten tot de oprichting van de vereeniging ,/Fricsche 
Bouwkring" welke in de plaats treedt van de ontbonden 
afdeeling der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunde. 
Tot het lidmaatschap zijn 27 perspnen toegetreden. 

Tot leden van het Bestuur zijn benoemd de heeren: 
H . C. de Groot, voorzitter; J . Nijdatu, S. Baron, H . Fcddetna 
eu C. H . van Duijsen. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 

Bijvoegsel van,, Architectura" 1895. N9SL. 
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Het Engineering Journal van April 1891 bevat een 
uitvoerig en leerzaam opstel over het beschermen van ijzeren 
en stalen constraotiën door WOODKUF JONES A.M., waarin 
zooveel nuttige wenken voorkomen op het punt van verf 
en verfwerk op- metaal, dat ik mij veroorloof het tujna in 
zijn geheel over te nemen; de beste, tegenwoordig in ge 
bruik zijnde wijzen van bescherming worden ei iu het kort 
met elkaar in vergeleken 

„De vereischten van eene goede verf voor het bescher
men van ijzer en staal zijn, dat zij vast'aan de oppervlakte 
hecht en niet afbrokkelt of schilfert; zij mag het ijzer 
niet aantasten, anders is het middel erger dan de kwaal. 
Z\j moet een hard genoeg oppervlak vormen om schurende 
werkingen te weerstaan en toch veerkrachtig genoeg zijn 
om de uitzetting en samentrekking van het metaal door 
warmte en koude te kunnen volgen. Zy moet ondoordringbaar 
en onaantastbaar zijn voor vocht, atmosfeerische en andere 
invloeden, waaraan zrj in den bouw kan blootstaan. De 
verven, die tot dit doel zijn aangewend, zijn voornamelijk 
asphalt- en koolteerverven, bestaande uit mineraal- of kunst-
asphalt, of koolteer, elk afzonderlek of' dooreengemengd met 
elkander of met metaalachtige storten, of ijzeroxyden en lood-
verven, in het bijzonder loodmenie, terwijl bij al de bedoelde 
verven de verfstof door lijnolie als bindmiddel op het metaal 
wordt vastgehecht. De keus der verven moet, voor zoover 
de ondervinding in de piactijk tot dusver heeft geleerd, 
beperkt blijven tusschen de genoemde drie groepen, terwijl 
zinkoxyde gebleken is geheel en ?1 ondoelmatig te zijn, 
uithoofde van zijne neiging om af te schilferen." 

II Welke is dan de ondervinding daarmede in het gebruik 
opgedaan V Asphalt en koolteerverven worden vloeibaar 
onder de inwerking der zonnestralen of andere bronnen 
v*n warmte, wat een zeer bedenkelijk iets is bjj verticale 
vlakken, en wordt, tenzij de verf telkens vernienwd wordt, 
•j» vei loop van tjjd uiterst broos en schilfert geheel af, 
«en ondergrond aan de zon blootstellende. Te gelyker tijd 
Wordt liet ontbloote ijzer en staal door roest ingevreten. 

z eroxy de-verven, het metaalbruin incluis, zijn verfstoffen 
die van ijzererts of door een of ander chemisch proces uit 
e e n e ï z ,''liondende stof zijn bereid. Het ziju zonder uitzondering 
Normen van ijzeroxyde in een meerderen of minderen graad 

n "Xydatie of met andere woorden ijzerroest. Nu is het 
bekend, dat een van meest werkzame bevorderaars van 

bet 
self 

r o men of van de ontaarding van het ijzer het roest 
Onder de vereenigde invloeden van vocht en kool

zuur uit de atmosfeer wordt ijzeroxyde uf ijzerroest eeu 
vervoermiddel van zuurstof uit de lucht naar het metaal; 
roest brengt dus roest voort. Het is dus duidelijk, dat dit 
materiaal op zich zelf geeue beschermende uitwerking op 
ijzer heeft; inderdaad bevordert het eer de ontaarding ervan." 

„Hoe is het, in vermenging met lijnolie in de vorm van 
schilderverf ? In de huishouding der natuur|is ijzeroxyde 
een krachtig desint'ectieraiddel. In aanraking met organische 
stof en vocht, zelfs bij lage temperatuur, geeft bet onder 
gunstige omstandigheden gretig zuurstof af, tast zoodoende 
meer of minder de organische stof aan en wordt zelf' tot 
een lager oxyde gereduceerd. Aldus gereduceerd slurpt het 
even gretig zuurstof uit de atmosfeer op, staat die opnieuw 
af en bevordert of bemiddelt als zoodanig de vernietigirg 
of omzetting van de organi-che stof, waarmede het in 
aanraking komt, hetzij in den bodem of elders. Hetzelfde 
proces schijnt plaats te gt ijpen, als het ijzeroxyde met lijnolie 
tot verf aangemaakt en aan den invloed der lucht blootge
steld wordt; immers olie is organische stof. Als lijnolie 
door te drogen eene lucht- en waterdich'.e huid vormt, zou 
men meenen, dat het ijzeroxyde volkomen beschermd zou 
zijn tegen de onmiddellijke inwerking van zuurstof uit de 
lucht en vocht; dit is echter niet het geval. 

De eerste autoriteiten hebben in den laatsten tijd aange
toond, dat de gedroogde huid van lijnolie, zoo zij niet 
vermengd is met eene verf, die zich chemisch ermede ver
bindt en er eene waterdichte laag mede vormt, in werke
lijkheid evenals eene spons zeer veel water opslurpt. Waar 
water doordringt, gaat ook lucht mede en wij hebben dus 
in onmiddellijke aanraking met het ijzeroxyde van de verf, 
dat zich niet chemisch met de olie verbindt, die elementen 
— lncht, vochtigheid en organische stof — welke het 
ijzer maken tot vervoermiddel voor zuurstof en vernieler 
van wat er mede iu aanraking komt. Het is welbekend 
dat ijzerverf mettertijd donkerder van kleur wordt; dit 
komt grootendeels daardoor, dat het ijzeroxyde zuurstof' 
verliest, dat ten deele op de olie overgaat, deze verbrandt 
en in taaiheid doet verminderen, zooals blijkt als men ijzer-
constructiën onderzoekt, die eenigen tijd tevoren met ijzerverf 
of metaalbruin is geschilderd; de verf is dan uiterst broos 
en vederachtig geschilferd." 

..Int is nog niet al het nadeel. Het ijzeroxyde in de 
verf wordt een vervoermiddel van zuurstof naar het metaal, 
dat het zou moeten beschermen; het roestproces vangt 
aan en zet zich voort onder de verf, die hier en daar af
schilfert, en de oppervlakte blijkt meer of minder geoxydeerd 
en aangetast te zijn. Terwijl asphalt en ijzeroxyde dus geheel 
en al onbekwaam blijken om ijzer te beschermen, blijft ons 
alleen over de uitwerking na te gaan van loodmenie. Deze 
verfstof heeft de eigenschap van met lijnolie eene Aarde 
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veerkrachtige deklaag te vormen, die zich zeer sterk aan 
liet metaal vasthecht. Zij heeft geene oxydeerende uitwer
king op yzer en vormt geen vervoermiddel van zuurstof 
uit de atmosfeer naar het ijzer, nadat de verf zich gezet 
heeft; zy maakt de olie niet broos en bevordert het roesten 
niet. Als loodinenie tekort schiet, dan geschiedt dit door 
geleidelijke afslijting of wrijving van buiten af. Zij schilfert 
en bobbelt niet, wat asphalt- en yzeroxyde-verf, beide wel doen, 
waarom zij terdege afschrapping en verwijdering van de 
oude verf vereischen, voordat er eene nieuwe laag kan 
worden opgebracht. Elke kleine hoeveelheid menieverf, die 
op het metaal blijft vasthechten, vormt eene blijvende grond
laag voor het later oververven en doet voortdurend dienst 
om het metaal te beschermen." 

„De Amerikaanscue rijksbestekken voor ijzerwerk inliet 
nieuwe bibliotheekgebouw van het congres schryven voor, 
dat al het werk, dat. nî t ge-bower-barft wordt, voordat 
het den winkel verlaat en voordat het roestig is geworden, 
eenmaal met zuivere loodmenieverf geverfd moet worden, 
niet met metaalverf van welke andere soort ook, maar 
zuivert; ronde menie. De proeven aan liet Departement van 
Marine verricht omtrent de duurzaamheid en het aangroeien van 
platen, niet verschillende verven bekleed, zyn interessant. 
Eene ijzeren plaat met. asphaltverf erop werd acht maanden 
en zes dagen in zeewater gelaten. Aan het einde van ilit 
tijdperk was zy niet S'huim en modder bedekt en erg mottig 
ingevreten. Eene plaat met Ijzerverf geschilderd werdovei-
dekt bevonden met mosselen en koraaldieren, er zat weinig 
verf meer op en de plaat was erg mottig en verroest. 
Eene plaat met twee lagen loodinenie werd aangetroffen 
met enkele schelpen erop, maar in goeden staat, met geen 
het minste roest op het ijzer, nadat de verf er was afge
krabd. De loodmenie had het yzer niet enkel beter be
schermd dan de andere vermelde verven, maar de platen 
waren ook op het punt van schelpen en aangroeiing in bete
ren staat. Daar de voorrang der rnode menie dus vastgesteld 
was. werd z(j aangenomen ten gebruike op de rompen van 
al de rijksschepen. Wanneer loodmenie dus gebleken is de 
beste verf te ziin om yzeren en stalen O instruction te ver
duurzamen, welke is dan de beste manier om het aan te 
brengen? De waarde der loodmenie bestaat daarin, dat zij 
eene harde, veerkrachtige, sterk aanhechtende lang op het. 
metaal vormt. Dit komt doordien zij zekere verbindingen 
met de olie, aangaat en bindt op eene wijze, die veel over
eenkomst heeft mei het verharden van met water aange
maakt gips of cement. Oin laatstgenoemde materialen met 
goed gevolg te verwelken, is het noodig, dat dit zoo spoedig 
mogelijk plaats liebbe na het vermengen inet water. Wan
neer de chemische werking van het binden ten deele is 
afgeloopen, laat het materiaal zich nog wel hanteeren, maar 
er zal geen goed resultaat mede worden bereikt Loodmenie 
moet evenals deze materialen op zijne plaats in het werk 
worden aangebracht, alvorens zij met de olie bindt. Dit is 
de oorzaak van verkeerde uitkomsten met het gebruik van 
de verf, dat als zij wordt aangebracht, nadat liet bindings* 
of zettingsproees is afgeloopen, de harde, veerkrachtige, 
aanhechtende deklaag niet zal worden gevormd op het 
oppervlak van het metaal." 

,, De volgende manier om de rompen van schepen te 
meniën is in gebruik op eene groote scheepswerf. De platen 
worden eerst afgebeten in verdund zoutzuur, daarna tusschen 
sneldraaiende draadborstels doorgestuurd, die al de schilfers 
en onreinheden wegnemen, zoodat de platen een helder 
oppervlak krijgen; dan terdege inet schoon watej afgewas-
schen, volkomen drooggewreven en onmiddellijk daarna met 
loodmenie en rauwe lynolie bestreken. De loodinenie wordt 
eerst innig vermengd met juist genoeg lijnolie om er een 
zeer dik, taai deeg mede te vormen, dat verscheiden dagen 

bewaard kan worden zonder te verharden. Dit deeg woift 
voor het gebruik met zuivere lijnolie verdund tot de gepa»t, 
consistentie om uitgestreken te kunnen worden en da leiŷ  
verwerkt, zorgdragende, dat de verfpotten 's nachts ledig 
blijven staan. Een gallon (4.54 L.1 aldus toebereide verf 
bevat 5 lb. (2.27 KG.) olie en 18 lb. (8.15 KG) i o c a . 
menie; men kan er als eerste laag ongeveer 500 vierkants 
voeten (49.25 M 2 . ) mede dekken en als tweede laag [,n»e. 
veer 600 vierk. voeten (59 M' 2 . ) Op deze wijze krijgen 

loodmenie en olie hun begin van binding op hel oppervlak 
van het metaal en, hoe flinker de verf wordt opgesn.-ken 
hoe duurzamer zij zal bevonden worden. Het gronden van 
het ijzer met yzeroxyde of metaalbruin, voordat de menie 
wordt aangebracht, is eene fout, daar deze verven zeer 
onderhevig zijn aan afschilferen eu dan natuurlijk de menie 
medeneraen. Het oliën van het jjzer, alvorens het met menie 
te verven belet, dat de verf in onmiddellijke aanraking komt 
met het metaal en moet achterwege blijven, daar er geen 
sprake van is, dat het aanhechten der olie aan het opper
vlak zou bernsten op intrekken in de poriën van het metaal. 
Het laten roesten van het yzer alvorens het te verven, 
wat somtijds wordt aanbevolen, moet tot eiken prys ver
meden worden, daar het niet enkel het aanhechten van de 
verf aan het metaal belet, maar ook eene chemische werking 
inleidt, die het ijzer onder de verflaag voortdurend invreet, 
zooals hiervoren werd vermeld. De vermenging met droog 
lampenroet, 1 ons per pond menie (l : I(i verandert de 
kleur in d nker chocolade en belet de menie zoo snel een 
begin van binding met de olie te krijgen, als enkel menie en 
olie. Het mengsel kan in deegvorm wel dertig dagen bewaard 
worden zonder te verharden. Als snel drogen wordt verlangd, 
kan Japanseh siccatief door de olie gemengd worden, die 
tot het verdunnen van het deeg wordt gebezigd om het 
met den kwast uitstrijkbaar te maken." 

„De eerste kosten van het verven van ijzerconstructiën 
zyn voor yzeroxyde minder dan voor loodmenie; intussclien 
moet, daar het arbeidsloon bij verfwerk op yzerconstructie 
tweemaal zooveel kost als liet materiaal, de ware spaar
zaamheid gezocht worden in de duurzaamheid der verf 
zoowel als in het beschermen der constructie tegen roest" 

„Construction met ijzerverf geverfd, moeten na drie of 
vier jaren overgeverfd worden, en als het oude materiaal 
geheel wordt afgekrabd, alvorens de nieuwe verf aan te 
brengen, teneinde de goede aanhechting te bevorderen, ver
oorzaakt, dit eene vergrooting van kosten: terwijl niet lood
menie, die by het eind van het zesde jaar wordt vernieuwd, 
die kosten niet noodig zijn, daar, zooals boven vernield, de 
gedeelten verf, die erop zyn gebleven, het metaal blijven 
beschermen en den besten grond vormen voor de iiieaw» 
verflaag en daarvan werkelijk deel gaat uitmaken." 

De verhandeling van Sir Wit. THOMSON, onlangs in eene 
vergadering van de Manchester Association of' En ginttrt 
voorgelezen, bevestigt „Dat loodmenie hem gebleke' was 
de beste verfstof te zijn voor het beschermen van construe-
tieyzer en staal tegen roesten. Dit resultaat", zeide lij: -' s 

opmerkelijk, daar loodmenie et ne sterk oxydeerende stof wi 
maar de oorzaak ligt daarin, dat de loodmenie eeif liuid. 
van magnetisch oxyde op het ijzer zelf onder de verf doet 
ontstaan." Mangaandioxyde, een sterk oxydeerend liens*-*! 
levert eveneens eene uitmuntende verf op metaal op, iioofd-
zakelijk om dezelfde reden, die sir W M . THOMSON V O O R 

loodinenie opgeeft. 
Gegoten yzer schijnt over het algemeen de inwerking 

der atmosfeer, van zeewater, water met zuurdeelen, zwavel" 
achtige en chemische dampen beter te weerstaan dan am*8* 

die ijzer en staal. TUAUTWINK'S aanhaling van kanonne 
62 en 133 jaren in zee gelegen hadden en, toen zij 
kwamen zoo zacht waren geworden als potlood, kan w ' , r ( ' e n 

gevuld met bet teit, dat die kanonnen nagenoeg hunne 
w .p-onkelijke afmetingen hadden behouden, terwijl de. 
"Vers en kettingen, die terzelfder tyd opgehaald werden, 
* t niei meer dan geraamten waren weggevreten en per 
daim metaal nauwelijks meer vastheid bezaten dan het 
kanon H " 1 verdient vermelding, dat dadelijk toen het kanon 

de ankers uit de zee waren opgehaald, zy inet zulke 
,.etjgleid zuurstof uit de lucht opslutpten, dat zij een aantal 

*ggen lang niet te hanteeren waren. Wat de keus betreft 
tusschen het grauwe gietyzer, dat Mr. TUKNEK, ASSOC. R . 
g JI., aanbeveelt voor construction in zeewater en het witte, 
di'ch'k"1 Telige gietyzer, dat Mr. TKAUTWINB daartoe wenscht 
aangewend te zien, zou ik my aan Mn TBAUTWINK willen 
honden, maar het blyft twyfelachtig welk de voorkeur ver 
dient. Stukken, die machinale bewerking eischen, zullen 
zachter moeten zijn dan andere, die zoo als zij uit de gietery 
komen in het werk kunnen worden opgesteld. Juiste gege
vens ontbreken op dit punt. Oudervinding is eene dure 
school en langzaam in hare gevolgtrekkingen. Men heeft 
opgemerkt, dat gegoten ijzeren wagenwielen, die jaren lang 
met zoet en zout water in aanraking waren, minder roest 
vertoonden op het door snelle afkoeling hard gemaakte 
gedeelte (chill part) van het wiel dan op het lichaam daarvan. 
Het ijzer is noodzakelijk hetzelfde in beide punten, doch 
de molekulaire structuur van het yzer. die het gevolg is 
van de afkoeling (chili), verleent daaraan niet enkel groo
teren weerstand tegen afslyting, maar ook tegen roesten. 
Dit voorbeeld toont aan, dat beiden, TRAUTWINE en TDKNKR, 
gelijk hebben, hoewel zy op het eerste gezicht lynrecht 
tegen elkander overstaan, en tevens, dat het effect eer in 
verband staat met een toestand dan met eene theorie. 

(Wordt vervolgd.) 

S C H R O E F A S S E N IN S T O O M S C H E P E N . 

De duur der schroef-assen in stoomschepen is verre van 
gelijk. In sommige gevallen ontstond er reeds binnen enkele 
jaren een gebrek aan en het is wel voorgekomen, dat 
schroefassen reeds na twee jaren afgekeurd moesten worden. 
Het is daarom niet te verwonderen, dat men van alle kanten 
tracht eene oplossing te vinden om het verteren tegen te gaan 
van een der voornaamste deelen, waardoor een stoomschip 
bewogen wordt. 

Ongeiwyfeld zyn er verschillende samenwerkende oorzaken, 
hoewel het uit vele gebroken schroefassen duidelijk is gebleken, 
dat de breuk meestal plaats had aan het einde van de 
koperen voering, waardoor de onderstelling voor de hand 
ligt, dat op die plaats galvanische werking ontstaat, 
die een min of meer verterenden invloed heeft. 

Deze beschouwing is niet nienw. 
Jaren geleden werden sommige schroefassen van den 

achtersteven tot aan het eerste waterdicht schot van ééne door
lopende koperen voering voorzien, hoewel deze later om hare 
groote lengte plaats moesten maken voor eene, die uit twee stuk
ken bestond, welke stuik tegen elkaar werden geplaatst, terwyl 
»e naad werd dicht gesoldeerd; hiervan heeft men echter 
&fgezien omdat, na verloop van tyd, het soldeer verteerd 
2tinde, de as op deze plaats duidelijke sporen van roest 
-o en verteren droeg. Hoewel men in gewone geva'len 
-it gedeelte van de as niet geheel meer van eene koperen 
voering voorziet, is het daar, waar deze nog bestaat, zaak, 
rekening te houden met bovengemelde raoeielykheid, door 
den naad in de voeringzooveel mogelijk waterdicht te maken. 

Beschouwt men de middelen ter bescherming van sch"oef-
a88en uit een oeconomisch oogpunt, dan ziet men, dat deze 
1 0 'wee hoofd-afdeelingen te splitsen zyn. 

l e - Dat de as zoodanig wordt bedekt, dat elke galvanische 
*«rkin s uitgesloten wordt. 

2e. Dat de toegankelijkheid tot dat gedeelte van de as 
zoodanig wordt gemaakt, dat deze dikwyls onderzocht, schoon 
gemaakt en geschilderd kan worden. 

Een middel om tot het eerste doel te komen, dat reeds 
met succes is toegepast, bestaat hierin, dat de as zorgvuldig 
geschilderd en daarna met marllyn gesmart wordt, wat dan 
zoodanig dient te geschieden, dat geen water tot de as kan 
doordringen; in vele stoomschepen, waar men deze bewerking 
op de schroefas toepaste en men na verloop van eenige jaren 
de smarting verwyderde, bevond men, dat deze daaronder 
volkomen gaaf gebleven was. De groote moeielykheid hiervan 
is echter, de marllyn zoodanig rond de as aan te brengen, 
dat deze door den schroefaskoker gestoken kan worden zonder 
de marllyn daarvan af te schuiven of die te beschadigen, 
het is eveneens twyfelachtig of dit middel eene volkomen 
waterdichte afsluiting geeft tusschen de koperen voering én 
de as. 

De heer Muon te Hartlepool heeft octrooi genomen op een 
schroefas-beschermer, die eveneens onder de eerste categorie 
te rangschikken is. Deze bestaat uit eene veerkrachtige mof, 
die over de as getrokken en er met cement op bevestigd 
wordt; de mof zit aan weerszijden ongeveer 15 cM. over de 
voering, waartoe deze aan de einden taps is afgedraaid. Hier
door wordt dus het water geheel van de as verwijderd 
gehouden, terwyl het tevens eene eenvoudige en goedkoope 
manier van lescherming is, waardoor geene vertering aan 
het begin van de metalen voering of tusschen eenig deel 
daarvan en de as kan voorkomen. 

Toepassingen op zeestooinschepen hebben aangetoond, dat 
als de mof zorgvuldig wordt aangebracht en niet beschadigd 
is bij het invoeren van de as in den koker, deze beschermer 
volkomen aan het doel beantwoordt. Het stoomschip ^Guernsey" 
het eerste schip, dat van MUDU'S asbeschermer voorzien werd, 
onderzocht men, by het dokken, 15 maanden nadat deze 
was aangebracht, en bevond bij het uithalen, dat as en 
mof in volkomen goeden staat waren. De mof werd weer 
aangebracht nadat de as met eene oplossing van caoutchouc 
was besmeerd. 

Het onder 2 aangegeven middel n. 1. het toegankelijk 
maken van de schroefas, waardoor deze kan worden nagezien 
zonder haar uit te nemen, is niet nieuw, hoewel deze manier 
meer en meer op den voorgrond treedt. In vrachtbooten met 
haar betrekkelijk volle lynen (*) wordt deze methode in den 
laatsten tijd veel aangewend, terwyl in gevallen als deze, 
de personen met het toezicht belast meer en meer inzien, 
dat hierdoor het gedeelte tusschen achtersteven en water
dicht schot niet zoozeer verzwakt wordt als men vreest. 
Worden deze bezwaren geheel overwonnen, dan kan 
in het kort op twee manieren gewezen worden om de 
schroefas onder voortdurende controle te houden, waardoor 
dan iedere galvanische werking in haar begin te stuiten is. 

In de toegankelijkheid tot de as wordt voorzien door het 
Mac (.'oil- en Maxton-patent, dat in verscheiden schepen 
is aangenomen en waarby een korte schroefaskoker wordt 
gebezigd, die eindigt in een behoorlijk versterkt waterdicht 
schot. De koker is aan de binnenzijde van eene pakkingbos 
voorzien, evenals aan het waterdichte schot, terwyl het ge
deelte as van den buitenkant van den werkbos tot aan den 
binnenkant van den achtersteven van eene koperen voering 
is voorzien. De askoker en werkbos zijn in tweeën, terwyl 
de eerste, zoo noodig binnenboord, uitgenomen kan worden; 

(*) Is een schip noch naar voren, noch naar achter scherp 
weggesneden, doch beeft men den zijden- van voor en achterschip 
eene tamelijke ronding gegeven, dan noemt, men dit een schip 
•net volle lijnen. Daar bierdoor de snelheid benadeeld wordt, doeb 
de laadrniinte giooter wordt, kan dit alleen in vrachtbooten wor
den toegepast, daar passagiersbooten gewoonlijk ook „ M a i l s t e u m e r s " 
l ijn en dos aan gestelde eischen omtrent snelheid moeten vuldoen. 
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op deze wijze is 'het mogelijk de schroefas geheel na te 
zien, zonder dat de schroei ontkoppeld en de koppelbonten 
uitgenomen behoeven te worden. Eene andere toepassing in 
dit patent is, dat de pokhouten strippen, die in het achter
gedeelte van den askoker liggen, de dubbele hoogte hebben 
van die in een gewonen koker en taps toeloopen, zoo
dat in de sitting daarvan te voorzien is. iloor de : trippen aan 
te slaan en dus geene directe vernieuwing vereischt wordt. 

Bij eene tweede manier om de schroefas geregeld te 
knnnen onderzoeken, is de schroefaskoker niet korter ge
maakt, maar zijn er in het grootste gedeelte van de lengte 
van boven en van onder gat' n in gemaakt, zoodat men 
de as van binnenboord kan zien draaien en bereiken. Deze 
methode is gepatenteerd door den heer J . W. DONOVAN te 
Sunderland. Om het voorgestelde doel hierin te bereiken, is 
eenc afzonderlijke werkbos met drukstuk aangebracht, zoo
dat het zeewater uit de ruimte gehouden wordt, waardoor 
de schroefaskoker heen steekt en dus het ongevoerde ge
deelte van die as zoodoende wordt beschermd. Daar deze 
askoker in Engeland reeds door verschillende autoriteiten 
is aanbevolen, verwacht men zijne toepassing binnen kor
ten tijd. 

Mochten sommige lezers met andere asbeschermers be
kend zijn, dan ware het zeker niet ondienstig, deze op 
gelijke wyV; bekend te maken, daar het eene te gewichtige 
aangelegenheid betretr, om deze niet zooveel mogelijk tot 
klaarheid te brengen 

's-Hage, Dec. '94. J . J . D E JONG. 

W A R M T E G A S B R A N D E R S E N L I C H T G A S 

B R A N D E R S , 

door 
D R . L . C . L E V O I R . 

Wanneer men een blik slaat op gewenschte zaken voor 
de toekomst, dan is het alom bevestigd, dat gas als brand
stof voor koken enz. veel in gebruik moet komen. Ook 
voor stoven, braden, bakken, broeien en warm houden, is 
het door gemakkelijk aanleggen, zonder vervoer van vuile 
brandstof of stuivende asch verre verkieslijk boven elke 
andere brandstof. 

Maar tevens staat het paalvast, dat daarbij zekere kennis 
en zekere handigheid noodig zijn, zonder welke ook het 
edelste lichtgas in de handen der gebruikers een slecht en 
onbruikbaar praeparaat genoemd wordt. Hetzelfde werd 
voor twee eeuwen van alle steenkool in Engeland, ja van 
de edele brandstof, gascokes, overblijfsel van de verhitting 
van steenkool by afsluiting der lucht, nog voor een twintig 
jaar in Gemeenteraden, ja aan Universiteiten, in het open
baar in ons Vaderland getuigd.. 

Er is een Fransch spreekwoord: domme werklieden heb
ben altyd slechte gereedschappen; dit is hier van toepas
sing. Lichtgas, ja allerbest lichtgas, wordt dikwerf door 
onkundigen voor slecht uitgekreten, omdat ze eene 
slechte lamp hebben of omdat ze eene goede lamp 
niet op deskundige wijze weten te gebruiken. Om 
lichtgas met goed gevolg als warmtegas te kunnen 
gebruiken, moet het volledig met lucht gemengd worden en 
dat gaat niet gemakkelijk. De gewone Bunsensche lampjes 
hebben gemeenlijk eene te lange en te nauwe buis. Wat is 
nu een Bunseusch lampje? Van een gewone lichtlamp on
derscheidt het zich door eene volmaakt lichtlooze vlam, die 
rnischt en geel licht gaat geven, als men er keukenzout 
doorheen spreidt. Onder den gas-inlaat heeft zoo'n lampje 
eene reeks lucht-inlaten, die in grootte uiterst lijn moeten 
kunnen geregeld worden, /want in die lampen brand gas 
met veel lucht gemengd. 

De gastoevoer heeft bijna nooit een goeden vorm; i„ n. 
wandig en binnen evenals buiten taps is het best, rje 

stand van den luchttoevoer laat zich in het gewone model 
niet gemakkelijk overzien en evenmin gemakkelijk regelen' 
Om die roevoergaten voor lucht, heb ik een zeer dun 
vlak plaatje gebogen, waarin dezelfde gaten geboord zy„ 
als in bet onderstuk, welk plaatje den dubbelen omtrek 
van de lainpvoetbuis tot lengte heeft. De uiteinden /.jjn 

met twee klinkboutjes op elkander geklonken, zoodat die
zelfde gedeelten van het plaatje als het ware als vijver 
dienen en om den stand van den luchttoevoer, waarop alles 
aankomt, ge-nakkelyker te overzien. 

Komt er te veel lucht, dan slaat de vlam der lamp naar 
beneden, zooals men zegt: slaat in, want dan is dat mengsel 
in zichzelf brandbaar; dat noemt men dan knalgas. Komt er 
te weinig lucht, dan geeft de vlam roet op de ketels en 
pannen en onkundige gebruiksters zeggen dan — 0 ! gruwel 
dat gas is slecht, het geeft roet. Maar dat gas zoude geen 
roet geven, als de mengbnis, (dat is dus de buis, waar 
lichtgas en lucht in gemengd worden) ook injectie-buis genoemd, 

10 maar overzekere lengte eene spleet had van 1 mM. 
breedte. 

2° zich naar boven verwijdde. 
3° lang genoeg was (soms wel '/„ M.) 
Om dus met elk lichtgas bij eiken druk, ;een goede kook-

vlam te verkrijgen, moet de mengbnis, aau die drie vereischten 
voldoen en moet men er vooral opletten, dat de pan of 
ketel of kroes de juiste hoogte inneme in de vlam. Welke 
de juiste hoogte is, hangt af: 

lo. Van den gasdruk. 
2o. Van de maat en de tapschheid der aanvoerbuis 

van gas. 
3o. Van de grootte der gewenschte warmtebron. 
4o. Van te verwachten tocht. 
Een bewys van voldoende luchtmenging is het koud 

blijven van de injectiepijp der lamp. Even na het aansteken 
bevoeld en ook na lang branden, moet het ondereind der 
pyp dus niet merkbaar warm zyn. Voor injectiebuis kan 
men dus desnoods eene buis ter wydte vau eene gewone 
kachelpijp O - t o t 22 cM.) nemen, als de zich vernauwende 
gas-uitlaatbuis dan maar eene opening vau ongeveer 4 cM. 
heeft en men onderin wat dun opgekloend ijzergaas of een 
bol zeer dun opgekloend yzerdraad neemt. Ook kan de 
injectiebuis een elleboog hebben en de gas-inlaat horizontaal, 
even boven deu kamervloer, genomen en de kraanstop dan 
met een verlengstuk voorzien worden. 

V R A G E N ( ° ) E N A N T W O O R D E N . 

(°) Uit de bus van A. & A. 

1. Welke zijn de beste leien? Hoe ontstaat lei? 

Lei ontstaat door verharding van kleilagen onder be
paalde voorwaarden van druk en trilling. 

Iets dergelyks kan men somtijds in het klein waarnemen 
in tegelvorramachines. Ik heb eenmaal bygewoond, doch 
herinner rad de omstandigheden niet meer, waaronder het 
geschiedde, dat muurtegels in lagen onder de peis uit
kwamen. 

Men vindt in alle streken, waar leilagen voorkomen, meer 
en minder goede. Eene bekende Rotterdamsche firma deelde 
my daaromtrent het volgende mede. 

De Engelsche leien van Portmadoc zyn meestal tamelijk" 
recht of geheel recht van draad en glad van oppervlak. 

De Belgische zyn eenigszins ruwer van oppervlak, doch 
op het dak ziet men dit niet meer. 

De Fransche leien zyn over het algemeen glad en ree»* 
Te Fumay komen behalve blauwe ook paarsche en roode 
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M T - beide laatste soorten zy'n zacht en minder weervast. 
T De Dnitsche Ryn- en Moezelleien staan bekend als zeer 
dengde'.u'k, maar ruw en ongelijk. Men maakt ze tegenwoor
dig echter reeds meer gelyk van maat dan vroeger. 

2. Welk houtcement is het beste? en welke is de schei-

kundige samenstelling ervan? 

Houtcement wordt, naar men zegt, verkregen door inge
dikt koolteer met zwavel te verhitten. De dengdelykheid 
van het materiaal kan, voor zoover ik weet, alleen in het 
gebruik blyken. 

3 . Is Amerikaansch grenen als fund»ermghout aan te 
bevelen ? 

Dit hout kan, mits beneden grondwaterpeil aangebracht, 
geruBtelyk tot fundeeringhout worden verwerkt. 

4. Is kunstzandsteen als materiaal aan te bevelen? Welke 
is de samenstelling en hoe wordt ze gemaakt? Heeft men 
verschillende kleuren van kunst-zandsteen? 

Men heeft in den loop der tyden meermalen getracht 
kunstzandsteen te fabriceeren en by het bouwend publiek 
ingang te doen vinden, voor zoover my bekend is echter 
niet met eenigszins blyvend succes. 

Sedert een paar jaren wordt echter door de firma V A N 
DE Pot, & WICKOP te Utrecht, onder de benaming van 
kydrozandsteen, een materiaal gefabriceerd, dat werkelijk 
aan de vereischten van een solieden bouwsteen schynt te 
vol Hoen. 

De samenstelling en wijze van vervaardiging van zulke 
steenen, berust in den regel op fabrieksgeheimen en eerat 
door het gebruik kan men ze op hunne juiste waarde 
leeren schatten, doch dit is met ve|e natuursteenen even
eens liet geval. 

De steen kan in een aantal verschillende tinten van geel, 
rood en grijs worden verkregen. 

Omtrent de eigenschappen vergelijke men myn verslag 
van gedane proeven, in ons No. van 15 April 1893. 

5. Is er nog altijd geen middel gevonden, dat werkelijk 
proefhoudend is, om ijzer tegen roesten te beveiligen? 

6. Wat is 't verschil tusschen bruine en roode menie — 
ook scheikundig? 

Op het pnnt van deze beide vragen verwys ik naar het 
thans loopende vervolgstuk, getiteld „Roestwerende bedek
kingen voor y'zer en staal". 

Ik vestig echter nog de bijzondere aandacht op het feit, 
dat door een der aangehaalde deskundigen (WOODBUK JONES) 
de ijzermenie wordt voorgesteld als een bepaald schadelijke 
verfstof, terwy'1 zy ray tot du8ver niet anders bekend was, 
dan als een tegenover lynolie volkomen onzijdig poeder. 

v. D. K. 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in dese rubriek opgenomen. 

\ v s i> \ <> 7 JANUARI. 
Leeuwarden. De architect F. Brouwer te C:>rojum, voor het 

p_ weeshuis: bet weder opbouwen van de afgebrande boeren-
HUinge te Mantgum. 

Ho,"ff (Dr.) 12 uur. De architect L. Hoff, ten zijnen huUe, 
'°°r Mej. de Wed. C. Fledderus—Oortwijn te Smdde: liet amo-
Jeeren cn herbouwen van een boerenbebuizing te Laogeloo, aanw. 
»»iorg. 9 „ „ , , 

DINSDAG 8 JANUARI. 
Utrecht. 9 u n r > D e maatsshappij to*, exploitatie van staats-

Poorwegen, aan bet centraalbureau bij de Moreelse Laan, bestek 
°- 878: bet wijzigen van de schuiftnrichting aan de deuren in 

de loodsen A, B en D op bet station Rotterdam—Feijenoord, 
begr. f 2320. 

DONDERDAG 10 JANUARI. 
Amersfoort. 7 uur. De architect Uerni. Kroes nament de heeren 

Gebr. Klusser, in hel café de Areud: h»t bouwen van een dubbele 
iilla op een terrein aan den ArLbemscben sl'aatweg aldaar. 

's-Gravenhage. 2 uur. liet gemeentebestuur in bet raadhuis: 
lo. de levering van verschillende houtwaren, gedurende 1895; 
•2o. het levere 1 van grafzerken ten behoeve der algemeene begraaf
plaats; 3o. het afwerken, geheel voltooid op leveren en stellen 
van eenige meubelen ten dienste vnn de school aan den Zuidwal 
en 41. bet inrichten van perceel kad. Sectie M, no. 7722, tot 
school voor de zeevaartkundige lessen en het vergiooten van de 
speelplaats der school aan de Kadbuiskade, in 2 perceelen. 

ZATERDAG li JANUARI. 
Wiuter.-wijk (Oeld.) 7 uur. De architect H. van der Schaaf 

in bei. gebouw der vereeniging op den Zonnehrink: bet bouwen 
van eeu directeurswoning bij de zuivelfabriek aan de Gasthuisstraat 
aldaar. 

DINSDAG 15 JANUARI. 
Assen. 12 uur. Het ministerie van waterstaat, handel eu 

nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het onderhouden 
van eu het doen van herst-Hingen eu vernieuwingen aan de 
rijks boogere burgerschool te Assen, van den dag der goedkeuring 
van de aanbesteding tot en met 31 Dec. UsDIS, begr. f 1580. 

Heerlen (Limb.) 10 uur. (Greer.wicbtijd.) De directie der 
Nedeil. Zuider-Spoorweg-inaatscbappij: lo. het maken van drie 
wachlerswocingen (bes'ek no. 10), begr. f 51>>0; 2o. bet maken 
van eeu woning voor den opzichter-machinist op het station Kerkrade 
(bestek no. 13), begr f 4500; 3o. bet maken van eev goederen
en douanenloods eu een keermtiur voor de verhoogde laadplaats 
op het station Kerkrade (bestek no 14), begr. f'9700; 4o het 
maken van een gebouw tot woningen voor vier douanenamótenaren, 
eu eenige andere werken op bet statiou Kerkrade (bestek no. 15), 
begr. f 12000; 5o het maken van een locoinotiefgebouw met 
waterbezorgiug en eenige andere werken op het sta'ion Kerkrade 
(bestek no 16), begr. f 29100; 60. bet maken v.m gebouwen en 
inrichtingen (hoofdgebouw enz.) op het station Kerkrade, begr. 
f 25 900. 

Hoorn. 8 uur. Regenten van bet St. Pietershof iu het gewone 
lokaal hunner vergaderingen: de on lerhoud*. eu veruieuwingswerken 
van bel M. Pietershof over het tijdvak eindigende 31 Dec. 1395. 

VRIJDAG 18 JANUARI. 

Arnhem. 12 uur. Het ministerie vau binuenlandsche zaken, aan 
het gebouw vuu bet pro;, bestuur: het onderhouden van en het 
doen van herstellingen en vernieuwingen aau het Rijksarchiefgebouw 
te Arnhem, van den dag der goedkeuring van de aanbesteding 
tot en met 31 Dec. 1896, begr. I 1345. 

DONDERDAG 17 JANUARI. 
IJzeudyke (Zeel.) 11 uur. Ten huize van den lieer De Witte : 

bet bouwen vau een woonhuis met bakkeet en varkenshok, met 
bijlevering van bouwstoffen op de hofstede I ewoond door M. 
Verbrugge, in de gemeente Waterlandkerkje. 

HAANDAG 31 JANUARI. 
's-Gravenhage. 11.30 uur. Het ministerie van binnenlaudscbe 

zaken, aau het gebouw van het prov. bestuur: het onderboudeu 
van en bet doen van herstellingen en vernieuwingen ann de 
gebouwen der rijks hoogere burgerschool te Gouda, van den dag 
der goedkeuring van de aanbesteding tot en met 31 Dec. 1896, 
begr. f 1750. 

AFLOOP YAH AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het uitvoeren van metaalconstructies eu van 

verschillende voorzi -niogen in verband met deu aanleg van een 
electrische verlichting op het fort in (ie Zuiderzee aau het Pampus, 
als verbetering van ondergeschikt belang. Laagste fir na Frans 
Andriessen V. A. tullen en Co. le Utrecht voor f 8450. 

Amsterdam. Het bouwen van loodsen op het noordelijk eu op 
het zuidelijk front der stelling van Amsterdam. Laagste L. de 
Neef bf. aldaar voor f 35.950. 

Assen. Het onderhouden van en het doen van herstellingen, 
vernieuwingen en leveringen van gemeente-werken gedurende 1895, 
in 4 perc. Perc. 1. Gemeente-buis eu het meubelair, gymnasium, 
meubileering meisjesschool en meubilair, leermiddelen, ijkkantoor 
en de inrichting van ziekenverpleging. Laagste H. Smallenhock 
voor f 987. Perc 2. Huis aan den Brink en schuttersmagazijn, 



6 A R C H I T E C T U R . V . 5 J.iiiiiun 1895. 5 ^.nuari 1895. A R C H I T E C T U R A . 

scltoreo, beotra.tfplaatstii, draairooders, markUoestelleu, brandspuit-
huisjes, i:acutwnchten, ruitenwerk, licrtekainp, enz. Laagste £. 
Ubels voor f 734. Perc. 3. Verven, behingen eu glaswerk van 
gemeente-irebouweu. Laagste R. Sieirers voor f 836. Pere. 4. 
Stucadoorswerken. Laagste H. Weertman voor f 638. 

's-tiravenhage. Het onderhond en herstel van de landsgebouwen 
gedurende 1895. Laags'e J. M. van Ditmars en Zn. te Middelburg 
en Delft voor f 11.950. 

'«•tiraveiihage. Het opnemen en weder leggen van bestrating, 
bet aanii'engeii van nieuwe Klinkerbestrating op de rijkswegen 
van (ioidschalxoord caar Numansdorp en 's Graveud-el. Laagste 
M. den Braber te vierdingen voor f 5993. 

Urouingen. Het onderhouden vau en bet doen van eenige 
vernieuwingen eu herstellingen aan de gebouwtin der rijks universiteit 
te Groningen, gedurende 1895. Laagste T. ¥. .lelsma aldaar voor 
f 11.840. 

Hoes. Het afbreken van gebouwen en het bouwen van eene 
nieuwe graanschuur eu veestal met bijkomende werken op de 
hofstede, bewoond door tien heer J. Verbuist nabij den Zandijk. 
onder de gemeente Kruiningen. Laagste P. Üronkers te Kapelle 
voor f 9148, gegund. 

Haarlem. Het ronken van munitiemagazijnen en een gemeen, 
scbapsweg op het noordwestelijk front der Amsterdamscbe stelling 
Laagste voor perc. 1 A. de Groot Cs. te Heukelcra vooi 197.900; 
voor perc. 1 dezelfde voor f 87.100. 

Haarlem, lo. Het maken van aardewerken voor de lijie 'L. W. 
Meerpolder. Laagste J. Volker Jr. te Jutfaas voor I' 183.500. 

in. het malton van den onderbouw voor loodsen bij Vijfhuizen 
en Hoofddorp. Laagste G. de Vries te Haarlemmermeer voor 
f 13.485. 3o. Het herstellen van vloeren in. militaire gebouwen. 
Laagste A. Rinkema aldaar voor f 1415. 

Haurlem. Het voltooien van de beide toeleidingskanalen nan. 
weerszijden van de in aanbouw zijnde sluis te Umuiden, dienst 
1894—97. Laaeste li. van Buuren te Amsterdam voor f 640.907. 

Lisie. Het bouwen • au een koe- en paardenstal, wagenhuis, etc. 
Laagste N- Schroder te Oegstgeest voor f 1810. 

Middelburg. Het herstellen en verwisselen tan ijzeren sluisdeuren 
aan de groote Schutsluis van bet kanaal door Walcheren te 
Vlissingen, en van de groote schutsluis van het kanaal door 
Zuid-Beveland te Hansweert. Laagste Ned. scbeepbouwmaatschappij 

Amsterdam voor f 39.500. 
Middelburg. Het maken van eene ijzeren drijvende aanlegplaats 

met toeleideude brug en verder toebebooren, ten behoeve van de 
verbetering van de haven te Breskens. Laagste Kon. Ned. grof
smederij te Leiden voor f 20.750. 

Nieuwkuik. Het afbreken van het bestaand en het bouwen van 
eun nieuw raadhuis. Laagste M. Drijvers te Hclvoort voor f3286, 
gegund. 

Ondega. Het bouwen eener nieuwe pastorie. Laagste J. H. v. 
d. Veer te Nijcga voor f 6698, geguna. 

Stad Doetiiicbem. Het bouwen vau een o p e n b a r e school voot 

288 l e e r Ü L g e n . Laagste B, Abelskamp te Doetinchem «oor f 15.300, 
gegund. 

A D V E R T E N T I E S . 

F O L K E R S & Co. 
middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwaiiivormiiig 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 . 

Directe aanvoer GIPSPLANÜ ENOKLSCHK, DÜITSCHK, FKANSCHK 

en HOLLANDSCHE 

VAN EN 

P f l R T I A K I . T F H F I I T MOSSTEEN EN TROTTOIR- VLOER-
r U n i L A N U itmtw i . v o o r l i g t e m u r e n p l a f l m d i f enz. EN WANDTEGELS 

Merk: Knight Bevan & Sturge. 
i , I. .] in v e r s c h i l l e n d e dessins 

* * , a S 5 t a.. L W A W A W , j , . M DAKPAPIER, ASPHALT 
SN VKKDKRF, 

B O U W M A T E R I A L E N . 
DRIJF-, VUUR- EN METSEL 

STEENEH. 
(82) A M S T E R D A M . R A P E N B U R G 2 9 . 

G r o o t e v o o i ' i - n . a t l 
V A N 

STALEN BALKEN 
in alle courante profiele! 
op lengten van S to t 
12 Mr. , opklirr 
mende ine 

Wegens 
het grootere 

draagvermogen 
Hefttere pro. 

üelen in staal gebezigd 
^worden, waardoor stalen 

bulken voordeeliger iu hetge. 
nik zijn dan ijzeren balken. 

H. E. OVING Jr., (74) 
74 Haringvliet, R O T T E R D A M . 

R.K. ZIEKENVERPLEGING 
te AMSTERDA M. 

De T E N T O O N S T E L L I N G der ingekomen ontwerpen 
op de prijsvraag voor het te bouwen G A S T H U I S zal plaats hebben 

in het gebouw der Maatscha2)pij tot bevordering der Bouwkunst 

Marnixstraat 402 te A M S T E R D A M . 

üpeniug Zaterdag 5 Jaimari, nam. één uur, 
TOEGANG VRIJ, d a g e l i j k s van 10 uur voormiddag 

tot 4 uur namiddag. HET BESTUUR-

Chemisch bereide 

V E R F . 

Pez.' OLIEVERF is ((«heel gereed 
voor fiet nelirulk en bezinkt of vtrhanl 
nooit. Zij ' s gemakkelijk in het gebruik. 
fawiaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t e n en a t t e s t e n gaanif 
verkrijgbaar. 

FABRIEK ..KRAAI JENBURG", 
(70 Iti.jswijk ('Z.-lf.1 

Stoom Jalousiën Fabriek 
V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
E A « E l ' H I . J / . l . V (73; 

S. B R U I G O M , 
A.RSHKM. 

DE LINT & Cl Rotterdam. 
NIEUWE HAVEN N°. 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
'5!)) Vraag dessins enz. 

STAATS-

IEDAILLE. 

JIEIIAIM.F 

firesiau 1869, 

De Portland-Gement-Fabriek 
TAS 

DYCKERIIOFl&SÖIim 
te A m ö n e b a r g bij IIIIJiltK il ;i <l Rijn. 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 
voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

MEDAILLE 
Productie-vermogen der Fabriek: «HO.000 vaten per jaar. v a n 

Mairazijiihoiiders in de vooriinniiiste steden. 

G O U D E N 
M E D A I L L E 

hoogste 
onderschei-

uil in den 
internatio

nalen wed-
•trrjd, te 

srnhem 1879. 

(84) 

Verdienste 

Weenenl873 

GOUDEN 
MF.DAILLE 

Offenbach 
a/M. 1879. 

DIPLOMA * , 
Eerste prijs 

voor uitmun
tend 

.jtikaat 
Kassei 1870. 

LEONARD SLIGGHER, fflonnickendam. 

AMERIKAAMSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
nitmnntend fabrikaat en billijke priis. (76) 

P. DOLK & ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROT1ERDAM. 

ViOUSSELINE-, 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 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 . 
GKBOGKN G L A S en DAKPANNKK. 

Lenzen- en Patrijspoortglazen. 
(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

STOOM-BOEKDRUKKCRIJ 

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 ' 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. 

L E I D E 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHKKPSBOUWWERF 
met 0WARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoonibooton-, Bagger- en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeêwerken, 
A . N l v E I t ?S. 

IJZEREN E N STALEN KETTINGEN, 
met c e r t i f i c a a t van I ^loyd'ts 

en B n r e n n V e r i t a » . 
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CA Hit O L I M ! D l 
„Van Baerle", 

E E N I G E A G E \ n ; \ voor 
Nederland en K o l o n i ë n : 

É r . M. BOKS $ Co,, 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) 

Gedeeltelijke Bereiding. 
C R E O S O T E E M N G . 

B U R N E T T E E R I N G . 

K Y w i s i i 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL. 

O . G i p s G z o o n , 
D O R D R E C H T . (71) 

KYANISEERIMRICHUMG 
i i . L I : \ S I \ K " 

A R N H E M , 
levert pask laar gekyaniseerd 

(rot- en z w a m vrij) (an 
Rasterwerken, schuttingen 

B R O E I B A K K E K , V L O E K E K , 
YLOERKIB11EN, enz. enz. 

en Eleetrische LfFTEffl, 
F R E D . S T I E L T J E S & C o . 8 

Keizersgracht 746, w Amsterdam. (78) 

Nederlandsehe Verzinkfabriek, 
V A N D E K L I N D E N & 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, 

S Z ^ F ^ E O S r , G E B O U W E I 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 , DROOG-1NRICH-
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 kot lic\ loeien. L O S S E P L A T E N speciaal «er vervanging van riet
matten voor steenovens, enz. in alle afmetingen en voor alle doeleinden, opgesteld 
in NEDKKLAND 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 8 ) 
AC^KSINTKSrv G E V R A A G D . 

HOUTHANDEL 
F . & A . V A N D E K 

Pitch-Pine Parketvloeren 
/ ' 1.75 per M 4 . 

t%. J . W E I N N E N O . 

Nieuwendijk l i l te AMSTERDAM, 
fabriceert geijkte DUIMSTOKKEN, twee 
en v(jf 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 PEILLIJNEN, FEIL-
L O O D E N , P E I L S T O K K E N , PEIL
SCHALEN, enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PA88ER000ZEN, 
TeekeiibehoeftenenOpUschelnstrumeiiten, 

EQUERRES, PRISMA'S. ENZ. 

L I N D E N . - Dordrecht 
Pitch-Pine Heiningen 

geheel gereed afgeleverd ƒ'2.70 per M 4. 

P O R T L A N D CEMENT, 
„JOSSOM Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A . E . B R A A T , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 11b, 
„ A M M K K I . A - M . A . E . B R A A T Fokki-

Simomstraat 74. (68) 

Alle soorten vau 

Z A G E N 
eu 

W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 

Special i teit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D. DOMINICUS & SóHNE. 
te Bemscheid-Vieringhausen (Mieinl.) 

Gevestigd in 1822. (55) 
Vraagde geïllustreerde Prijscourant 

welke wjj 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 VELD. 
Schrijf- en Teekenbehoeften, (56) 

Wagenstraat 27, D e n Hn;ig. 

Heereiigrncht 583, 
A M S T E R D A M , 

hebben steeds voorhanden 

N O R M A A L 

SPIJZKNLIFTS. 
Deze worden hier geheel compleet en 

gangbaar in liftschachtgeraamte gemon
teerd afgeleverd. (86) 

Talrijke Referenties. 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

^ r i v r r i m i n ' n in dit blad kosten T»n 1—5 regels 

(0 cents, iedere regel meer 10 cent». Groote letten naar 

pluUriiimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 

kjrekeml. 

VERSCHIJNT ZATE O ACS. 
Uitgevers! 

j. VAN DER ENDT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

A l l . Rf lv*rtmll i>n in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden g r i i i i » geplaatst in D E A M B A C H T S M A N , Vak 
blad voor Timmerlieden, Metseluars, Machinisten, Smedec. 
Ververs, cnx. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

ROEST \V E R E N D E B E D E K K I N G E N V O O R 

I . I Z E R E N S T A A L . 

(3e vervolg.) 
Prof. V . B. LBWBS van hei liogal Naval (ollei/e te 

Greenwich, Engeland, heelt onlangs op eene vergadering 
van het institute of Naval Architects gezegd: 

„Het roesten van ijzer en staal is een bepaald che
misch proces, veroorzaakt door de vereenigde inwerking 
van lucht, vochtigheid en kooldioxyde op het metaal. De 
verhoogde mate van chemisch invretende werking, tenge
volge van plaatselijke verhooging van temperatuur is op
merkenswaard en kan in verband staan met galvanische 
werking tusschen deelen van hetzelfde metaal, met ver
schillenden warmtegraad. Het is een ontwijfelbaar feit, dat 
de dubbele bodems van Bcheepsplaten in de nabijheid der 
stoomketels spoediger roesten dan gelijke platen in andeie 
gedeelten van het schip en de verhoogde temperatuur naby 
den ketel is de eenige oorzaak daarvan. Het is evenzeer 
opmerkenswaard, dat de platen iu den bodem van de afge
scheiden ruimten (cellular spaces), die koel gehouden worden 
door aanraking met het zeewater, niet roesten ; en gevallen 
zp opgeteekend, waarin gedeelten van eene plaat, die plaat-
seln'k warmer worden dan andere — al bedraagt het ver
schil ook niet meer dun enkele graden — sneller roesten 
dan dc koelere plekken. Proeven toonen aan, dat het snelle 
roesten in de dubbele bodems naast ketels of andere warmte
bronnen zijne oorzaak vindt in galvanische werking eu niet 
in verhoogde chemische werking enkel dooi de verhooging 
van temperatuur. Daar de asch nabij deze blootgestelde 
Platen wordt uitgehaald en met zeewater gebluscht, kan 
«onder twpel het roesten ook ten deele worden toegeschre
ven aan de daaruit ontwikkelde gassen, daar de zwavel in 
4 ' asch ook hare uitwerking kan doen gevoelen". 

Potlood, met zuivere gekookte ïynolie aangemaakt, waaraan 
"jdens het koken eene kleine percentage loodglit, menie, 
•aangaan of ander nietaalzout is toegevoegd, ten einde de 
Mydatie in de olie te bevorderen, levert eeae zeer afdoende 
V e rt voor metaal, zoowel als voor hout en vezelstoffen 
Hout, door deze verf beschermd en een aantal jaren aan 
a e inwerking van zeewater blootgesteld, blijft volkomen 
'"aangetast. Eenige proeven, in den laatsten tud met deze 
vert o,, ,(e opp e r vi akte van ketelpijpen genomen, toonden aan, 
at zij (je v o r m i n g Van schilfers in verwonderlijke mate be-

e t 'u, hoewel zij in dit geval geacht zou moeten worden 
«t overbrengen der hitte in het water in den weg te zijn, 

ZÜ een betere warmtegeleider te zijn dan de schilfers, 
W a f r v a " zy het ontstaan belet. Stalen buizen in locomotief- en 

e r e hooge-drukketels krijgen in gelijke omstandigheden, 

meer pulten dan ijzeren, zoo zelfs dat op verscheiden 
spoorwegen het gebruik van stalen buizen is verboden. 

Wanneer de proeven, die nu met deze verf op lncoino-
tiefketelpijpen onder handen zijn, even goede resultaten 
geven op het punt van het beletten van roesten en 
ketelsteenvorining als in het geval der andere ketelpijpen, 
zal de toepassing ervan eene belangrijke besparing geven 
in den spoorwegdienst en kun zij wel niet minder voor
deel opleveren bij sclieepsketels. Op vele plaatsen van het 
zuid-westelijk deel van N -America is het water zoo slecht 
op het punt van ketelsteenvorming, dat de keielpijpen tel
kens na twee weken dienst of na weinig meer dan 2000 
injjlen wegs afgelegd te hebben, moeien worden uitgenomen. 
Ontelbare mengsels zijn daartegen beproefd en nutteloos be
vonden, ook zelfs om het kwaad te begrenzen of te verzuch
ten. Wanneer het enkel opstrijken van cene laag potlood-
verf een geneesmiddel ervoor zou zyn, dan zou er geen 
beter voorbeeld dau dit te vinden zijn van de „onvoor
ziene gebeurtenissen'' ten gunste van deu ingenieur. 

Wil men eeu gemakkelh'ken regel hebben om de hoeveel
heid verf te bepalen, die noodig is om eenige constructie 
te verven, dun diene da»rtoe de volgende uil mijne eigen 
ondervinding. Deel het aantal vierkante voeten oppervlak 
door 200, het quotient zal het aantal gallons vloeibare 
verf aangeven voor twee lagen. (') Of men deele de vier
kante voeten door 18 en het quotient zal het aantal pon
den zuiver loodwit aangeven noodig voor drie lagen (*) 

Eene andere methode voor het beschermen van yzer eu 
staal is onlangs door een Oostenrijker uitgevonden en te 
Weeueu iu practijk gebracht. Het wordt het Haswell-elec-
tro-bruineer of electro-emailleerproces genoemd en bestaat in 
het beschermen van het oppervlak van ijzer en staal 
door een neerslag van loodperoxyde, bereid door eleetrosis 
van eeu gepast loodzout in koud water. De neerslag wordt 
in 20 minuten voortgebiacht en voltooid, eu vereischt niet 
meer dan ééne behandeling. Verscheiden monsters ervan 
zijn ter onderzoek door de leden aangeboden. De methode 
schijnt best geschikt te ziin voor klein ijzerwerk, zooals 
huisraad, hengsels, gereedschappen, enz., dat bescherming 
eischt tegen veranderingen van temperatuur, die neerslag van 
vocht veroorzaken, en tegen beschadiging in het gebruik en 
door bewaren op vochtige plaatsen. 

Het beschermmiddel, dat een aanmerkelijk weerstands
vermogen bezit tegen vocht, koolzuur en ammonia, voor 

(>) Ü't komt. uit op O.Hi L. vloeibare verf per M- (1 Ene. 
voet" BB 0.092 M-, 1 Gallon = 4.543 L). 

(*) D. i. per M'. driemaal verven 0.5(7 KG. droog loodwit 
(1 Pound avoir-du-pois = 1.45 KG.) Dit klopt ongeveer met de 
proeven bij de brug te D o e u l e r genomen. („Oase Bouwmaterialen", 
blz. 886 noot). t U S o 
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zoover deze in gewone dampkringslucht voorhanden ia, 
alsook tegen chemische en andere dampen nit de werkplaats, 
is daarom toch nog niet bestand tegen langer dan 48 uren 
verbluf in water, zeewater of min of meer zure vochten; 
dit schijnt de grens te zijn van zijne beschermende eigen
schappen. Het kan, nadat het is aangebracht, gepolijst wor-

,den, op gewone lederen, schijven, (buffint/ wheels); polijsting 
vóór de bruineering is onnoodig, hoewel de kleur daar
door bijzonder aangenaam wordt; op het ruwe oppervlak 
aangebracht is zij echter ook alles behalve leelijk. 

Om het effect op ijzer te doen zien, zooals het de wal
sen verlaat, werd een monster plaatijzer overgelegd; daarbij 
is geene andere toebereiding, dan het afbijten der wals-
haid noodig. Het plaatijzer kan over een vrij scherpen rand 
onder een rechten hoek gebogen worden, zonder de dek
laag te doen barsten of op haar beschermend vermogen 
inbreuk te maken. De deklaag heeft geene chemische ver
wantschap met het metaal, dat het moet beschermen, 't Zij 
droog of nat gemaakt, brengt zij geene verandering in 
het oppervlak van het bedekte voorwerp te weeg en wordt 
door een stoot of een slag niet in zoodanige mate aangetast, 
dat zij afspringt, de oppervlakte ontbloot en eene roestplek 
doet ontstaan. 

Zy weerstaat sterk schuren met puimsteenpoeder, nat 
zoowel als droog op een stuk vilt, is ongevoelig voor de 
gewone temperatuurveranderingen in den dampkring en 
verdraagt eene temperatuur van 3 5 0 ° F. ( 177° C.) zonder 
nadeel. 

De kosten aan materiaal van het electrische bad bedra
gen 10 dollarcenten per 100 voet2 (f 0 27 s per 10 M*.) 
De benoodigde inrichting bestaat in eenige bakken voor 
de loodoplossing, eenige jukken of rekken om de voorwer
pen overeenkomstig hun vorm op te stellen, alles byeen 
ter waarde van 65 tot 650 gulden. Verder is een gewone 
dynamo voor de galvanoplastiek noodig, ter grootte in over
eenstemming met het werk, dat ervan verlangd wordt, als
mede de noodige beweegkracht om den dynamo te dry ven; 
l ' / j tot 2 volts is alles wat noodig is. Water moet er 
zyn en gelegenheid om te drogen door middel van stoom, 
een oven of op andere manier, zooals 't het best uitkomst. 
De voorwerpen moeten ontdaan zyn van olie of vette vin
gers, voordat zij in het bad gaan; slechts geringe han
digheid wordt voor de uitvoering dezer methode vereischt. 
De vergoeding voor het gebruik maken van het octrooi is in 
de opgegeven kosten niet begrepen. De technische waarde 
der uitvinding op het punt van kosten van uitvoering en 
duurzaamheid schijnt in rangorde te volgen op het kier-
voren beschreven salpeter-proces van Luit.-Kolonel BUKFINÖ-
TON ; maar voor alle doeleinden, waarbij het op behor.d van 
gladheid en scherpte aankomt, zooals by hard en blank 
gereedschap, is zij niet geëvenaard. De deklaag gaat er 
gemakkelijk af door wrijven met terpentijn, sterke loog of 
benzine. 

De toepassing op blanke assen en dergelyke voorwerpen 
is uitvoerbaar en practisch, maar op riemschy'ven, machinaal 
gereedschap, machines en dergelyke zware voorwerpen zal 
de oude loodwit- en talk-pot nog een tydlang zijne rechten 
doen gelden en de bankwerkersleerling kan de gelegenheid 
nog behouden om daarmede zyn kunstenaarsaanleg bot 
te vieren. 

Er zijn eenige mengsels voor meer tijdelijke dan voor 
duurzame bescherming van afgewerkte of blanke oppervlakken 
van yzer en staal, die, niet zoo standhoudend als verf, met 
den naam van smeersels (lotions) kunnen worden aangeduid; 
sommige ervan zyn afdoende en gemakkelyk aan te brengen. 
KBUM» bezigt een mengsel, Mannocitine genoemd, voor zijne 
blank afgewerkte stalen machinedeelen en magazynvoor-
raad. Dit wordt op den duur niet ranzig of hard en is 

vast genoeg om verzengende hitten te doorstaan zonder 
af te loopen, wordt gemakkelyk verwijderd met terpentijn en j s 

een afdoend middel ter vervanging van het product uit deu 
ouden talkpot. 

Koolteer, het product van de distillatie van gaskolen 
vormt, mits naar den eisch bereid, eene afdoende bescherming' 
voor yzer en staal tegen den gewonen invloed der utmos, 
feer; en als het tot pik is gestookt en in de gedaante van 
een heet bad op het metaal wordt aangebracht, waarin het 
voorwerp genoegzamen tyd ondergedompeld blyft om het 
dezelfde temperatuur van het bad te doen aannemen, staat 
de deklaag, die het vormt, slechts weinig achter bij lood. 
menieverf, terwyl zy in sommige gevallen veel goedkooper is. 

In alle geval levert het ontdoen van de walshuid en van 
gietery-zand een hooger resultaat op. De gevormde deklaag 
heeft ongeveer dezelfde elasticiteit als het metaal en is 
vry wel bestand tegen beschadiging. De samenstelling van. 
het teer doet veel af op het welslagen in het gebruik. 
Koolteer van gas- en cannelkolen, zooals het uit den waterbak 
komt, heeft blijkens onderzoek van een aantal monsters, 
gemiddeld de volgende samenstelling: 3.75 °/o lichte oliën 
(benzol, naphta en carbolzuur) 23.75 ° / 0 zware olie (creo
soot- en anthraceen-olie) en 72.5 ° / 0 pik. In open ketels 
gekookt, kan het laatste met 15 tot 25 ° / 0 verminderd 
worden, naar gelang van hetgeen ervan gevorderd wordt. 
Het teer, afkomstig van de distillatie van aardolie voor gas, 
is van bepaald geringere hoedanigheid dan dat, wat van 
gaskolen wordt verkregen, en beter geschikt voor het be
strijken van ruwe houtconstructiën, palen, schoeiingliout, 
hekposten, voor zoover zij in den grond komen, dan van 
metaalwerk. Maar ditzelfde olie-teer, levert, als het gedistil
leerd wordt by hitten van 600 tot 800° F . (315—427° U.), 
een pik van bijna de hardheid van adamantine iu kouden 
toestand en weerstaat bijna alle invretende werkingen, met 
uitzondering van die der koolwaterstoffen. Als de concen
tratie van het gas-koolteer tot 25 of 30 ° / 0 is gebracht, 
is het product betrekkelijk reukeloos of riekt althans niet 
erger dan olieverf; de scherpe lucht der lichte oliën en van 
het carbolzuur is dan verdwenen. 

Het galvaniseeren of overtrekken der metalen met zink 
of de legeeringen daarvan met tin, antimonium, arsenicum, 
lood, enz. is een welbekend proces en de waarde ervan 
wordt voldoende erkend, zooals blijkt uit de toepassing 
ervan op eene groote verscheidenheid van doeleinden; maar 
het wordt licht aangetast door zwak zure vloeistoffen, zwa
velachtige en andere dampen uit de atmosfeer; de bescher
ming die het verleent is, met uitzondering van goed beschutte 
en gunstige plekken, ook slechts tydelyk. Zyne bestemming is 
van zoo korten duur. en als het roesten eenmaal begint, 
zet het zich zoo snel voort op plekken, waar er niet. op 
wordt gelet, dat men gedwongen wordt de juistheid ' e 

erkennen van de opmerking, dat „het eind van het proces 
slechter was dan de onbeschermde toestand". De Ajax-patent-
bedekking, die eenige jaren op z»o uitgebreide schaal werd 
geadverteerd, was eene bedekking met lood en de legeeringen 
daarvan, aangebracht op het oppervlak van yzer, dat op 
eene bijzondere manier werd afgebeten en gereinigd om h e t 

van schilfers, zand, enz. te ontdoen. Behalve dan i" dit 
opzicht had het geen enkel voordeel boven het gewone 
galvaniseer-proces. Zink en tin niet de andere vorengenoemde 
metalen (*) zyn op zich zelf alle electro-positief tegenover 
yzer en staal, maar oefenen met elkander gelege' i ' 
verbonden eene krachtiger electrische werking op het grond-
metaal nit en verhaasten de vernieling daarvan. 

(*) Alleen zink is electro positief tegenover ijzer; daaraan 
juist het groote voordeel van het zink als roestwereudc bed' • 
op ijier. De andere metalen zijn tegenover ijzer negatief elfctrisok-

v. o. a-

p e invoering van steenkool als kachelbrandstof, in plaats 
hout zoowel als de kolenrook uit de in aantal toene-

fabrieken, deden weldra hunne uitwerking gevoelen 
heldere tinnen daken en verf van verschillende en rnend'' 

op de 
edk»ope hoedanigheid kwam als goed genoeg voor een 

huisdak aan de orde van den dag, om het werk te bescher
men Tegenwoordig hebben de scherpe mededinging van 
onze vrijhandel-broeders van over zee, zoowel als het on
beschroomde karakter van sommigen der Uudensiek (?) 
aannemers en bouwers — en in vele gevallen is het de 
schuld van het ingenieursgild, dat streeft en vraagt naar 
•oedkoopere materialen — eene qualiteit van vertind plaat-
jj-ev aan de markt gebracht, die het toppunt heeft be
reikt van goedkoopheid en morsigheid op het punt van 
aanhechting van verf aan een metalen oppervlak. Een 
ingenieur, dien men vroeg naar de hoedanigheid en de waarde 
van een bijzonder merk dakplaten, die voor een bijzonder 
mooi karrewei waren aangevoerd, merkte op „O ja, wy 
lieten ze verven toen ze in kisten gepakt en ingescheept 
werden, ze werden overnieuw geverfd by het uitpakken, 
nog eens weer toen zy aangebracht zouden woiden en ze 
kregen op het dak nog twee lagen verf; het werk had zes 
jaren geduurd, toen wij ze midden in deu winter eraf smeten 
en vervingen door eene dakbedekking van geteerd vilt, koolteer 
en grind, die twaalf jaren gelegen heeft en nu nog even gaaf en 
dicht is, als toen zij gelegd werd; zy kost niet de helft van 
het tin, als men de kosten van het afnemen mederekent. 

Het mislukken was geheel en al te wyten aan roesting 
van binnen naar buiten. Zeker konden de platen — om en by 
de duizend - niet alle onvoldoende afgebeten, van schilfers 
ontdaan en gereinigd zyn, voordat de deklaag erop kwam; 
maar zij werden in het tinbad gelijkelijk opgelegd inet 
tin en lood of eene andere legeering, die ongeveer elke 
plaat, die op het dak kwam te liggen, op een dozijn plaatsen 
invrat. Ik acht het voor niemand raadzaam by dien ingenieur 
aan te komen om een order voor vertinde dakplaten, ook 
al kon hij daarbij een sterke garantie geven. 

De legeeringen van zink, lood, antimoon, arsenik enz., met 
het tin, dat voor de kannen en vaatwerken wordt gebruikt, 
waarin nu eene zoo groote hoeveelheid van ons dagelijks 
voedsel wordt aan de markt gebracht, leveren een ernstig 
gevaar op voor de openbare gezondheid. De meest toeval
lige inspectie van een plaag, die al onze steden, dorpen en 
gehuchten en zelfs de eenzame hut aan zee of achter den 
beschuttenden heuvel teistert, kan iemand reeds overtuigen 
van een van de gevaren, waaraan wy dagelyks blootstaan 
door de opgehoopte vergiften, die wy nit deze bron in ons 
lichaam opnemen, en hoewel wy als natie gewoon zyn op 
te komen tegen al te nauw gezette inspectie van en in 
menging in onze zoogenaamde particuliere aangelegenbeden, 
hebben de zaken meer en meer eene zoodanige kritieke hoogte 
bereikt, door ons buigen voor den almachtigen dollar, en het 
algemeen heerschend begrip: „Gebenre wat gebeure, als het 
--aar niet met my gebeurt", dat voorziening en hervorming moe-
t e n komen, ook al moesten daartoe nationale-, staats-, gemeen
telijke- en plaatselijke inspecteurs en gezondheidscommissiën 
orden aangesteld; gelukkig zou het zyn, als zy bevrijd 

blyven van elk politiek karakter en zich geheel 
4 e " wyden aan het tegengaan en controleeren van deze 

toenemende oorzaak van ziekte en dood. 
De verschrikkingen verborgen in den doodelyken tomato-

etter (? verliezen byna alle grappigheid en worden eene nuch-
r e waarheid. De voordeelen, die gelegen zijn in zorgvuldige 

'-'Pectie van het metalen vaatwerk, waarin voedsel wordt 
» e orgen, ook al draagt de instelling ook te zeer het 

rakter van een vaderlijk bestuur, springen in het oog, als 
en de Fransche artikelen onderzoekt, die aldus toebereid 
• n ' dit tinwerk vergelijkt met de beste monsters uit Enge-

konden 
konde 

land, Duitschland en andere landen van Europa en let op 
I zijne buitengewone qualiteiten, die het op merkwaardige 
' wyze vrijwaren tegen aantasting of verandering door eenig 

plantaardig zuur, in het voedsel aanwezig of door gisting 
gevormd wordende. Onze Amerikaansche fabrikanten van 

: vertinde platen kunnen op dit punt nog veel leeren en met 
beter ge wilg de Fransche wyzen van werken bestudeeren, 
dan die, welke de geïmporteerde „Welshmen" trachten in 
te voeren. 

Een van de meest op de proef stellende toestanden, 
waarmede de ingenieur op het punt van bescherming van 
zijn werk heeft te doen, is het in aanraking komen van 
smeed- of gegoten yzeren water- en gaspypen met tot op
hooging of aanvulling gebezigde sintels van hoogovens, 
walswerken, enz. Heet aangebrachte pikpreparaten verleenen 
tot op zekere hoogte bescherming aan blootliggend yzer, 
maar de beweging in de pijpen, die het gevolg is van de 
temperatuurveranderingen in de vloeistof, die erdoor stroomt, 

| en van den omringenden grond, de sterke invloed van de 
zwavel in de sintels en de asch, de poreusheid van de aan
vullingsspecie boven en rondom de pyp, waarin lucht, straat-
vuil, ammonia en andere dampen en vloeistoffen, afkomstig 
van de rotting van allerlei lichamen, vrijen toegang hebben, 
alle geholpen door de trilling veroorzaakt door het eroverheen 
rijden van zware vrachtwagens, spoortreinen en tal van andere 
oorzaken, werken samen om de oplossing van het vraagstuk 
te bemoeielyken. Eene dikke bepleistering met goede klei, 
ter dikte rondom van ten minste de helft van de middellyu 
der pijp en by pijpen van minder dan H of 10 inch (20 
of 25 cM.) ter dikte als de middellijn der pyp, levert, als 
men haar tyd laat om te drogen voordat de sleuf wordt 
aangevuld, eene goede bescherming en helpt werkelyk mede, 
welk mengsel ook buiten op de pyp is aangebracht, liet is 
mij niet bekend of men ooit de proef genomen heeft met 
pypen bekleed met magnetisch oxyde volgens het Bower-
Barff- ot eenig ander proces, maar het schijnt schry. er dezes 
toe, dat, zoo er ooit eene gelegenheid was om de deugde
lijkheid van het proces aan te toonen, het deze was, die 
alles behalve van weinig belang of uitgebreidheid is. De 
snelle vernieling door electrosis van smeed- en gegoten 
yzeren hoofdbuizen, zoowel als van gegalvaniseerd yzeren 
en looden diensthuizen van onze water- en gasleidingen, ver
oorzaakt door het gebruik dezer leidingen als eene aange
wezen aardverbinding voor onze uitgestrekte en alty'd door 
zich uitbreidende electrische draadleidingen, verkrijgt een 
zoo ernstig aanzien, vooral by straten en plaatsen waar 
electrische spoorwegen in bedryt zyn, dat zy in al de vertak
kingen van de broederschap der ingenieurs een drang wordt 
tot het opsporen van betere beschermmiddeleu, dan tot nu 
toe in gebruik. 

Zoo snel schrijdt de verwoesting voort, dat in vele plaatsen 
het uiteinde der water- en gasleidingen binnen het eerste 
tiental jaren te voorzien is. Het wegnemen en door nieuwe 
vervangen der nn aangetaste pypen verplaatst enkel de 
vernieling naar andere en zwakkere punten in de lyn, totdat 
eindelijk het geheele stelsel doorvreten is met plekken, die 
gereed liggen om zich by de minste veraudering in den 
gewonen dienst te begeven. 

De terugstroom van het enkele draad trolley systeem der 
electrische tramlijnen schijnt, voor zyn terugtocht naar de kracht
bron, de pijpleiding, die in de richting van de lyn ligt, liefst 
uit te kiezen en te gebruiken in plaats van de draadleiding 
in den grond, die ervoor bestemd is. Het gebruik van den 
electrischen motor, dat na zooveel bijdraagt tot bet gemak 
en de geriefelijkheden van het leven, in de gedaante van 
electrisch gedreven ventilators, pompen, elevators en andere 
kleine beweegkrachten, verergert de kwaal sterk. Het red
middel zal, zoo de electrische licht-, warmte- en beweging-
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maatschappijen er niet in voorzien, door betere of eenige zorg 
te w(jden aan haar product, van af zgn ontstaan tot aan 
zijn einde, weldra daarin worden gezocht, dat van die 
maatschappijen zoo zware boeten voor het toebrengen van 
schade worden opgelegd, dat de geringe speelruimte, die nu 
nog iiaawezig is tusschen dividend en verlies zal wor
den uitgewischt. 

Eenige proeven op kleine schaal met het aanbrengen van 
het Bower-Barff magnetisch oxyde op pijpen en ijzer, bloot
gesteld aan electrolytische werking, schijnen te wijzen op 
eene krachtige bescherming. Wat het zou uitwerken op een 
uitgestrekt net vau water- of gasbuizen blijft te beproeven. 
De ijzeren pijpen en verbindingen zouden, ook al waren zij 
volgens dit proces beschermd, toch altijd het gietlood en de 
looden dienstpijpen aan de aantasting blootgesteld laten. 
Dichtingen met cement zouden het kwaad ten deele doen ver
mijden, maar zouden de hoofdbuis te stug maken om de 
temperatuurverandering te kunnen verdragen en expansie-
verbindingen moeten in pijpleidingen van honderden mijlen 
uitgestrektheid buiten aanmerking blijven. 

De electrische ingeniuers schjjneu in het algemeen aan deze 
questie niet anders dan op goed geluk af hunne aandacht ge-
geschonkeu te hebben. 

/'Slot volgt.) 

Z E E P A L S A N T I - C E M E N T . 
DOOR 

Da. L . C. LEVOIR. 

Het versteenen van het gewone portland-cement kan uit 
een scheikundig oogpunt niet anders verklaard worden, dan 
als een kiïstallisatieproces. In de Annates des Mines van 
1893 —1894 en in de Recueil des Travaux des Chimistes Holl. 
1883, wordt dat door mij met eene reeks synthetische 
proeven bewezen. Met synthetische proeven bedoelt men 
het .samenbrengen van de oorzaken, om dan steeds dezelfde 
gevolgen waar te nemen. 

Een opvallend voorbeeld van aaneenhechten door kris
tallisatie is het in ons dagelijks verkeer zoo hinderlijk 
aaneenkleven van even ontdooide, dus natte, voetveegdwei-
len en wollen raatten met schoenzolen uit kond vriesweder 
komende. 

Maar een niet minder lastig aanhechten wordt dagelijks 
waargenomen aan de met zwavel bedeelde gomelastieke 
buizen op de geel en roodkoperen gasbuizen. Dit wordt 
evenzeer door eene kristallisatie en wel van kopersulfide 
veroorzaakt, dat donker zwart gekleurd is Men kan het 
volkomen beletten door het koperen gasbuisje, waarop de 
elastieke slang zal komen met zeep, groene of iu alcohol 
opgeloste harde zeep te bedekken. Dan vormt zich een 
spoor vetzuur koper aau het oppervlak en dit zet zich met 
de zwavel van de gomelastiek niet tot kristallijn koper-
sulfide om en de aanhechting heeft dan ook niet meer plaats. 

Ten slotte wil ik er op wijzen, dat het vermelde feit 
ten minste weer het nut voor de practijk der theoretische 
chemie bewijst en een dubbel snijdend theoretisch mes ge
noemd kan worden — dat ten eerste de deugdelijkheid der 
theorie van versteening bewijst en ten tweede ook welspre
kend het nut der beoefening van de redeneeting aanwijst. 

N I K K E L E N N I K K E L E N G E R E E D S C H A P . 

Het nikkel dankt zijn veelvuldig gebruik tot allerlei 
voorwerpen van dagelijksch gebruik voornamelijk aan zijne 
witte zilverachtige kleur en aan zijne geringe oxydeerbaar-

heid; aan de lucht blootgesteld, blijft het lang volkomen 
onaangetast. Het is in hooge mate geschikt om gepolst 

te worden, het is veerkrachtig en bezit de hardheid van 
ijzer. 

Boven zilver heeft het de voorkeur niet alleen widens 
de veel lagere prijzen, maar ook wegen» de onaantastbaar
heid door zwavelwaterstof; dit is voornamelijk daar van belang 
waar het metaal in aanraking komt met eiwit- en zwavelig, 
dende spijzen; zilver wordt, zooals men weet, hierdoor geel. 
Voor het maken van vaatwerk, voor het bewaren van spijzen 
is het meer aan te bevelen dan koper, daar het niet, zoo-
als dit laatste, aanleiding zal geven tot het vormen van 
vergiftige oxydatieproducten (bijv. kopergroen.) 

Vroeger werd nikkel voor het maken van voorwerpen 
van dagelijksch gebruik alleen in den vorm van legeeringen 
verwerkt, die alle meer of minder wit waren. Nieuw zilver 
ook argentaan genoemd, is van deze composition de meest 
gebruikelijke. Zij bestaat uit messing met bijvoeging van 
ongeveer een vierde nikkel (in Berlijn het eerst in 1824 
gemaakt; hier is nog de hoofdzetel der fabrikaten.) 

Eene dergelijke legeering dient ook als onderlaag 
van het langs galvanischen weg verzilverde tafelgerei 
messen en vorken; de witte kleur maakt het bijzonder 
geschikt hiervoor, voornamelijk met het oog op het geval 
dat bij langdurig gebruik de verzilvering op sommige plaat
sen doorgeschuurd wordt en de onderlaag bloot komt. 

Ook de nikkelen munten, die men vaak uit zuiver nikkel 
gemunt waant, zijn legeeringen. Zij bestaan voor 8 / 4 uit koper 
en voor '/« i ' 1 nikkel. 

Gereedschappen van massief nikkel worden pas sinds 
kort gebruikt, we zullen hier later nader over spreken. De 
kostbaarheid van het nikkel leidde reeds vroeg tot zuinig
heid in het gebruik, b. v. als bedekking van onedele me
talen. Zooals bekend is, gebeurt dit in talrijke werkplaat
sen door galvanoplastiek, door namelijk met behulp van 
een electrischen stroom het nikkel neer te slaan uit zjine 
zoutoplossingen. Deze galvanische vernikkeling (nikkelplat-
teering) is zoo algemeen geworden, dat het overbodig is 
hierover de verschillende manieren, waarop dit gedaan 
wordt, uit te weiden Gewoonlijk worden alleen afgewerkte 
voorwerpen van ijzer, koper, zink vernikkeld, 't zy massief 
of uit blik. Voor bijzondere doeleinden echter, b. v. voor 
het maken van goedkoope artikelen, wordt ook wel vooraf 
vernikkeld en gepolijst blik verwerkt. Hooge eischen mag 
men aan zulk galvanisch vernikkeld blik niet stellen, vooral 
niet hij dikke bedekking; bij het buigen en stampen bladert 
het nikkel op de hoeken licht af. 

Sinds ongeveer 15 jaren wordt door het „Westfalisclie 
Niekelwalzwerk" FLKITMAMX W I T T E & Co. te Schwerte, eene 
door DK. FLEITMANN te Iserlohn uitgevonden manier toege
past tot het maken van vernikkeld blik door samenwellen 
van smeltstaal met nikkel. Op een stalen plaat vatt b. v. 
8 0 mM. dikte worden aan beide kanten 10 mil. <'iKke 

gewalste platen nikkel vastgeweld; daarna wordt het geheel 
tot blik uitgewalst. Uit dit vernikkeld smeltstaalblik wordt 
in genoemde fabriek keuken- en tafelgerei gemaakt door 
stampen en persen. 

Zooals men reeds kan opmaken uit de manier van fabïl" 

eeeren, 
bniten; 

hecht de door het wellen aangebrachte platteering 

e woon vast op de onderlaag; op de aanrakingsvlak-
ken dringen de metalen feitelijk in elkaar in, zoodat, niet
tegenstaande de nikkellaag ongeveer 2 0 maal zoo dik is 

ftlg bij de galvanische nederslag, de platteering het buigen 

b j ],et bewerken volkomen weerstaat, en zulke gereedschap
pen houden het op den duur veel langer uit. 

Ook van massief nikkel wordt keukengerei gemaakt; de 
bovengenoemde fabriek was de eerste, die deze fabricatie 
ondernam; op de tentoonstelling in Dusseldorf in 1880 

w e r d het eerste kookgerei van zuiver nikkel tentoongesteld. 
Dit heeft vele voordeelen boven vernikkeld blik. In prijs 

is het natnnrljjk veel hooger «ian het laatste; in de eerste 
plaats is het onbreekbaar; niettegenstaande den hoogen 
prijs, wordt daardoor het geld er op den duur toch we 
uitgehaald. 

Voor gereedschap, dat weinig aan afslijting onderhevig 
j S l zooals soepschotels, melk-, koffie- en theekannen enz. is 
het gebruik van zuiver nikkel echter als overdreven weelde 
te beschouwen. 

Van het bovengenoemde nikkelwalswerk is eene aanzien
lijke verzameling keuken- en tafelgerei, zoowel van 
zniver nikkel als van vernikkeld blik in de Landesgewer-
behalle te Karlsruhe tentoongesteld. Van de laatste soort 
zijn namelijk gemaakt de lichtere tafelgereedschappen, zooals 
koffie- eu theekannen, suikerpotten, wijnkoelers, broodmanden 
enz.; doorgaans hebben ze sierlijke vormen. Alle artikelen 
nit de fabriek, wier geïllustreerde catalogus 2 7 8 nummers 
bevat, zijn voorzien van het fabrieksmerk en van den alliage-
stempel der platteering, d. w. z. hoeveel zuiver nikkel erin is. 

Geplaneerd nikkelen artikelen van denzelfden vorm en 
grootte kosten iets minder dan de helft van den prijs van 
zuiver nikkelen. Zij zfjn niet veel duurder dan de op gal
vanische manier vernikkelde. Uiterlijk verschillen ze niet 
van deze. 

Omtrent het schoonhouden van nikkelen voorwerpen zy 
hier nog opgemerkt, dat de vlekken, die men vaak waar
neemt, als het nikkel met verschillende spijzen In aanraking 
is geweest, weggenomen kunnen worden door afspoeling 
met heet water, zoodra ze gebruikt zijn. Door ze nu en 
dan te poetsen met poetspomade en Weener kalk behouden 
ze hun glans. Voorwerpen, welke niet met spjj/en in aan
raking komen, moeten, als ze dof zijn geworden, gepoetst 
worden met Weener kalk en stearine-olie (technisch olieznnrï, 
waardoor ze hun glans terug krijgen. 

F A B R I K A T I E V A N S L A K K E N K E I E N . 
(Scoriae bricks\ 

StaW und Eiser «'eelt hieromtrent het volgende mede: 
«Voor ongeveer 20 jaren vervaardigde WOODWAKD in 

Cleveland het eerst straatkeien door hoogovenslakken in 
Ozeren vormen te laten loopen en de aldus verkregen keien 
vervoitfe118 uit te gloeien. Deze wijze van werken welke. 
|>eteiv (?) e n jfoedkoopere (?) keien oplevert dan de natuur-
«'en. wordt tegenwoordig door de Tees Scoriae Brick Co. 
°P drie hoogovenwerken ten uitvoer gebracht. Daar slechts 
* e n gedeelte der slakken, zooals zij uit den hoogoven komen, 

de gepaste geaardheid bezit, is eene sorteering van de uit 
vijf hoogovens afkomende slakken noodig om dagelijks een 
gemiddeld getal van 10 0 0 0 steenen te knnnen vervaardigen. 
De gezamenlijke opbrengst van het Cleveland-district beloopt 
tegenwooordig 100 .000 keien per week, ter waarde van 
ongeveer 13 Mark (/' 7.67 per ton) of 75 Mark (f 44 .25) 
per 1 0 0 0 steenen van gewoon formaat. De fabrikatie gaat 
op de volgende wijze in haar werk: Die slakken, welke in 
gepaste geaardheid onmiddellijk uit den hoogoven komen, 
laat men in eene gieipan op wielen loopen en ledigt deze 
in gegoten ijzeren, op den rand eener draaischijf opgestelde 
vormen, waarvan de bodems naar onder openslaan. Men laat 
dan de schyf langzaam draaien en opend de bodems een 
voor een. De inwendig vloeibare, maar aan het oppervlak 
gestolde blokken vallen op eene zachte laag gegranuleerde 
slakken (slakkenzand), worden dan snel verwijderd en in 
gloeiovens gestopt. Is de oven gevtiid. dan worden de deuren 
daarvan gesloten en de blokken door de uitwisseling der 
temperatuur, zonder verderen toevoer van warmte van buiten, 
uitgegloeid. Na ongeveer 8 uren worden de ovens open 
gemaakt en de steenen, die dan voor het gebruik gereed 
zijn. er geleidelijk uitgenomen. Zonder dit uitgloeien zouden 
de blokken zeer spoedig ten gevolge der inwendige span
ningen in stukkeu vallen. De afval, tengevolge van de niet 
te vermijden verwerking van ongeschikte slakken en andere 
moeielijkheden, is dooreen genomen 3 0 ° / 0 van het geheele 
aantal uitgegoten steenen. Ongeveer 20 verschillende grootten 
worden afgeleverd, in overeenstemming met de behoeften 
der verbruikers. Er is veel vraag naar deze steenen, niet 
enkel in het Cleveland-district, maar ook in andere oorden 
met goedkoope scheepsgelegenheid. Zelfs naar Canada worden 
zij uitgevoerd. De kosten der bestrating ermede beloopen 
zonder vracht en arbeidsloon f 1.41 tot f 2.52 per M'J." 

Deze prijzen zijn, als ik my niet vergis, viy wat lager 
dan die welke hier gewoonlijk betaald worden. Als men leest 
welke bijzondere zorgen genomen moeten worden om keien 
zonder scheuren te krijgen en men vergelijkt er de slakken-
keien mede, die hier te Delft o. a. in de Hypolitiishuurt langs 
het postkantoor zijn verwerkt, dan komt men onwillekeurig 
tot het besluit, dat er verscheiden steenen uit de 30° / ( , afval 
onder zyn geraakt. Daarbij komt nog, dat ze onlangs bij 
natte sneeuw bjjna niet te begaan waren door de gladheid. 
Naar ik vernam, zal men hier dan ook geene nieuwe 
meer aankoopen. v. i>. K. 

" V R A G E N ( ° ) E N A N T W O O R D E N . 
(") Uit de bus van A. & A. 

7. liestaai er werkelijk verschil tusschen Djati- en Teak
hout, of is 't alleen eene qt<estie van verschillend geboorteland? 

't Is een en dezelfde boom, de Tectona grandis, die dit 
hout levert. Naar gelang van de groeiplaats komt het. 
zooals de meeste houtsoorten, in meerdere variëteiten voor. 
Dat uit Britsen Indië wordt teak genoemd Op .lava is het 
djatihout onder tal van bijnamen bekend en het hout kan 
er zeer verschillend nit/ien. 

8. Is Morleysteen wel bruikbaar voor afdekkingen? 

9. Welke zandsteen is 't meest geschikt voor afdekkingen f 

Ik acht het in het algemeen bedenkelijk Morleysteen en 
dergelijke pi.reuze grofkalkgesteenten in ons klimaat voor 
buitenwerk te bcigen. 

Van de hier te lande in aanmerking komende zatidsteenen 
is de roode Weserzandsteen ongetwijfeld de dichtste, hardste 
en beste. Verder zijn de Beforter, Obtrnkirchner en Bent-
heiraer aan te bevelen. Doch bij alle komen mindere quali-
teiten voor, die op het oog dikwijls niet of bijna niet van 
de beste te onderscheiden ziju. v. i>. K. 
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A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen morden slechts eenmaal in dele rubriek opgenomen' 

UAAKDAtt 14 JANUARI. 
Winschoten. 6 uur. Het gemeentebestuur: bet leveren eu plaatsen 

van meubelen in een van de lokalen der hoogere burgerschool, 
onder bijlevctiug van matetialen, arbeidsloonen enz. 

DINSDAtt 15 JANUARI. 
Amsterdam. 'J.30 uur. De Noord-Holl. Tramweg-Maatschappij, 

Spuis'raat 31: bet doen der scboeiiugwerken voor den tramweg 
Purmeiend — Alkmaar. 

Oostei boer (̂ em. Meppel.) 2 uur. De beer H . Kobaard, in bet 
koffiehuis van D eu R. Lommers: bet bouwu van eene bebuizinge 
en boerderij. 

WOENSDAG 16 JANUARI. 
Rotterdam. 12 uur. De architect W. C. Coepiju, in hel ca'4 

van deu beer C. W. Dekkers aau den O.istzeedijk 20: het bouwen 
van 7 paudeu aan de Avenue Prins Alexander te Kralingen. 

DONDERDAK 17 JANUARI. 
Haarlem. 11 uur. Hrt ministerie van binnenlaudscbe zaken» 

aan bet gebouw van bet prov. bestunr: bet onderhouden van en 
bet doen van herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen 
genaamd de Trippeuliuizeu le Amsterdam, van den dag der goed
keuring van de aanbesteding tot eu met 31 Dec. 1896, begr. f 6775. 

Hilversum. 11 uur. Het gemeentebestuur: So. het maken van 
een gebouwtje voor een politiepost op den Trompenberg; 2o. het 
bouwen van teen soiteerlcods voor den reinigingsdienst achter de 
gasfabriek. 

VRIJDAO 18 JANUARI. 
Arnhem. 12 uur. Het ministerie van binnenlaudscbe zaken, aau 

het locaal van het prov. bestuur: hel onderhouden van eu het 
doen van eenige vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen 
der rijks hoogere burgerschool te Winterswijk, van den dag der 
goedkeuring van de ani.besteding tot en met 3! Dec. 1896, begr. 
s 1500. 

D1NSDAO 23 JANUARI. 
Leeuwarden. 1 uur. Bet ministerie van binnenlaudscbe zaken, 

aan bet gebouw van het prov nestuur: bet onderhouden vau en 
het doeu vau eenige herstellingen en vernieuwingen aan de rijks 
hoogere burgerschool te Heerenveen, van den dag der goedkeuring 
van de aauhesteding tol en met 31 Dec. 1896, begr. f 1270. 

Leeuwarden. 1 uur. Het ministerie van binnenlaudscbe zaken, 
aan het gebouw van bet prov. bestuur: het onderhouden van en 
het doen vau herstellingen en vernieuwingen aau de gebouwen 
der rijks hoogere burgerschool te Leeuwarden, van den dag der 
goedkeuring van de aanbesteding tot en met 31 Dec. 1896, begr. 
f 2500. 

Utrecht. 2 nur. De maatschappij tot exploitatie van staatsspoor, 
wegeu, aan bet centraalbureau bij de Moreelse Laar, bestek no. 
679: bet verplaatsen van de wacbterswoiliug no. 74a tusschen 
Groningen en Kropswolde naar K.M. 71 tusschen Vierverlaten en 
Zuidhoru ten btboeve van den spoorweg van llarlingen naar Nieu-
„erschaus, begr. f 1970. 

VRIJDAG 35 JANUARI. 
Groningen. 12 nur. Het ministerie van binnenlandsche zi.fcen 

aan het gebouw «au het prov. bestuur: het onderhouden van e„' 
bet doeu van herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen 
der rijks hoogere I urgerscbool ie Gioniugen, van den dag der 
goedkeuring van ile aanbesteding 'ot en mei 31 Dec. 1896, ben 
f Ü470. 8 ' 

AFLOOP YAN AANBESTEDINGEN 
Amsterdam. 1. Het aanbrengen van doorgaande houten dekken 

met bijbehoorende werken op de draaibruggen over bet Noordy.ee. 
kanaal eu de Zaan te ZaaLHam. Laagste j . Hillen te Utrecht voor 
f 6S93; 2. bet uilbreiden cn wijzigen van de staiinnsemplacemeuten 
te Neede en te Boekeluo. Laagste G. .1. Remaken Jr. te Wintcis 
wijk voor f 8773. 

Amsterdam. De aanleg van een district reservoir en«. met 
boord- eu centraalbuizen ten dienste vitu de pneumatische riolecring 
Laagste J. H. Hol voor f 8058. 

Delft, liet bouweu van 5 woonhuizen aan de Spoorsingel te 
Hof van Delft. Laagste G. H. Geers aldaar voor f 18.280, gegund. 
De metselwerken waren niet bij de besteding begrepen. 

Goor. Het bouwen vau S' dubbele woonhuizen. Laagste Gebr. 
•lebbink aidaar voor f 3350. 

's-Gravenhage. Het onderhonden van en bet doen van eenige 
herstellingen aan de gebouwen der rijks uuiversiteit te Leiden. 
Laagste J. van Dam te Leiden voor f 30.460. 

's-Gravenhage. De verbouwing van bet departement van marine 
te 's-Graveuhage Laagste W. P. Teewisse aldaar voor f 32.:}90. 

Nleunrveen. Het onderhoud van molens over 5 jaren. Gegund 
aan Th. Hakkeling te Noorden, gemeente Nieuwkoop voor f 632.50 
per jaar. 

Utrecht, Het maken van gebouwen en inrichtingen en eenige 
diverse werken ten behoeve van de uitbreiding vau deu lokaal
spoorweg Sittard—Herzogenrath van deu staatsspoorweg Maastricht 
— V'enlo. Laagste Th. Verboeven aldaar voor f 24.500. 

Utrecht. Het leveren en aanbrengen van t dkleppen, windwerken 
eu bijbtdioorer.de ijzerwerken, aan de slnrmdeuren der Koninginne-
sluis le Vreeswijk en het maken van inrichtingen tot bet lichten 
van schotbalken aan - genoemde schutsluis en aan die beneden 
Utrecht. Laagste W. Drouwer aldaar «oor f 7800. 

Utrecht. 1. Het onderhouden van en bet doer, van herstellingen 
aan de gebouwen van de rijksuniversiteit gedurende i 895. Laagste 
B. J. van H&areu aldaar voor f 10.886; 2. bel onderhouden van 
en het doeu van herstellingen aan de gebouwen der rijks hoogere 
burgerschool gedureude de jaren 1895 en 1896. Laagste dezelfde 
voor f 2986; 3. bet onderhouden van eu hel doen van eenige 
vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der rijksveeartse-
uijschool gedurende de jaren 1895 en 1896. Laagste dezelfde voor 
f 6286; 4. het onderhouden van eu bet doeu van herstellingen 
aan de gebouwen van het prov. bestuur gedureniie 1895 en 1896. 
Ltagste dezelfde voor f 3248. 

Zaandam. 1. Het onderhoud der straat- eu grindwegen. Laagste 
P. Vens aldaar voor f 6450, pegund; 2. onderhoud gemeente
sluizen. Laagste C. Berghouwer aldaar voor 1143, gegund; 3. het 
maken van een brug Blauwepad. Laagste W. Bakker aldaar voor 
f 199, gegund; 4. het maken van een aanplakbord. Laagste A. 
Veen aldaai voor f 51, gegund. 

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 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 ,.KRAAIJEHBURG", 
(70) R i J H w i j k (Z.-ll.) 

R.K. ZIEKENVERPLEGING 
te AMSTERDAM. 

De TENTOONSTELLING der ingekomen ontwerpen 
op de prijsvraag voor het te bouwen G A S T H U I S zal plaats hebben 
in het gebouw der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, 
Marnixstraat 4 0 2 te A M S T E R D A M . 

Opening Zaterdag 5 Jauuari, nam. één uur. 
TOEGANG VRIJ, d a g e l i j k s van 10 uur voormiddag 

tot 4 uur namiddag. HET BESTUUR-

Slniting der Tentoonstelling 20 JANUARI e. k. 

Z > E N E D E R L A N D S C H E 

Caoutchouc en Guta P e r c h a F a b r i e k 
„ S I l t f T J O R I S " 

B A K K E R & Z O O N , - R idderkerk , 
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 

l o r 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 WRINUROLLEN, 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. (85) 

Alle soorten van 

Z A G E N 
W E R K T U I G E N 

vervaardigt als 
Specialiteit 

slechts in de fijnste qualiteifen tot billijke 
prijzen de Fabriek van 

J.D.DoMINICUS&SóHNE. 
te Remscheid-Vieringhausen (Rheinl.) 

Gevestigd in I M t . (55) 
' Vraag de geïllustreerde Prijscourant 

welke wij II gratis en franco toezenden. 

D E G R O E V E N 
VAN 

J. M EU RIN 
te Amlernnch a/d R ü n , 

leveren sedert 1851: (83) 

lü Andernachsche Tras 
en Trassteen 

op strengste keur verder: 

DRIJF- of Z W E M S T E E N ; LA-
VAU R O T S T KEN beste en goedkoop

ste DIERSTEEN voor Tuinen, Terrassen, 

Tuiii8alons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

Patent-Bffetaal-Cement, 
Is het beste, goedkoopste, en voordee-

ligste materiaal voor het vastietten 
van hekwerk, standvinken en machines, en 
voor het verbinden van leidingbuizen. 

Vele attesten voorhanden. 
By vele gemeentewerken en industriëele 

inrichtingen in gebruik. 
Vraag volledig Prospectus en Prijs

courant aan den Generaal-Agent en Alleen-
verkooper voor Nederland en Koloniën 

II. J . V E R H A A R E L N , 

lliMHiipjis 82, Rotterdam. 

M A S A H E I M K H 

Portland-dement-Fabriek, 
FABRIEK FABRIEK 

IM 

MANNHEIM 
Opgericht 

isei. 

WEISEN AU 
b 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 
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 b ' i j k e Provinciën: 

DE BEER & LEHREN, 
A M S T E It I» A N , (60) 

H A N D E L A R E N in 

Marmer en Bouwmaterialen. 

P O R T L A N D C E M E N T , 
„JOSSON 8c Co." 

HOOF D-V ERTEGEN WOO RDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. B R A A T , 
Handel in Bouwmaterialen. 

\dres: ROTTKKDAM, Nieuicehaven No. 118, 
B AMSTERDAM, A . E. B R A A T Fokki-

Simonzstraat 74. I 88) 

Sloom J a l o u s i ë n Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E PRIJZEN. (78) 

S. B R U I G O M , 
i RA II IM. 

http://Noordy.ee
http://bijbtdioorer.de
file:///dres
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l l e e r e i i K r i M ' l i t 583, 
AMSTERDAM, 

hebben steeds voorhanden 

V O I 5 Ï I A A I . 

SPIJZIV LIFTS. 
Deze worden hier geheel compleet en 

gangbaar iu liftschacht geraamte gemon
teerd afgeleverd. (86) 

Talrijke Referentics. 

OE LINT & C°, ROTTERDAM. 
N I E U W E H A V E N I f . 39 N . Z . , 

Magazijn van PARKET- en WANOTEGELS. 
'59) Vraasr dessins enz. 

KONNED GROFSMEDERIJ, 
i . is I i> i'. 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHEEPS BOUW W E RF 
met OWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Öpoorwegmateriaal. 

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, 
A X K E H S , 

IJZEREN E N STALEN KETTINGEN, 
met c e r t i f i c a a t vtui L l o y d ' s 

en H u r e a u V e r i t a s . 

T T T T T T Y TTtY 

K O N I N G . * B I r W A I T . 

bouijD7D2i(:erl2LleTD, ü e r f 
7DacbL?3eOUGÜ, ew). t 

5 Ï H (84) 

LEONARD SLIGCBER, l o n n i c k e n d a m . 

V 

AMERiKAA,:SCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
uil in ii ui nul fabrikaat en billijke prfjs. (76) 

P. DOLK ft ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas. 

ROTTERDAM. 

ViOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-. 
RUW SPIEGEL-, 

W I T - , KRISTAL-, BROKI en MKI.K-

CJJ- IL I 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 . 
GKBOGKN GLAS en DAKPANNEN. 

Lenzen- en P a t rij t po or tg lazen. 
(89) 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 
V A N 

S T A L E N B A L K E N 
in alle courante profielen 
op lengten van t 
12 Mr., opklim 
mende 

Wegeni 
het grootore 

draagvermogen 
kunnen lichtere pro

fielen in Maal gebezigd 
worden, waardoor slulen 

balken voordeeliger in het ge
bruik zijn dun y'ztrcii balken. 

H- E. OVING Jr., > 
74 Haringvliet. ItOTTKItl) U I . 

AI.CIIITK.mN 
en L IJSTEN, 

volgens b e s t a a n d of op te geven 
p r o f i e l , levert franco de Stoom-lwut-
zagerij en Schaverij van 

R . W. K O G G E N K A J H P & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courantop 
aanvraag gratis. (80) 

CAKIIOLIMM 
„ V a n B a e r l e " , 

K E N I G E A <• E i \ T K K voor 
Nederland < li Koliinii li : 

G, M. BOKS Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N . 
(5) 

jfljVOEGSEL Tan het technisch gedeelte van „Architectura" van Zaterdag 12 Januari 1895. 

,|.,j,,iileli.jUstln' prijsopgaaf, zonder 
j geniet"'8 en Exporteurs van Machineriën 

ffSSK per 1000 KG. 
P , « tü»««-voorachoep. -on brug-

r ' " B ' e , t " • ld. V Ö U Rpfit . • • K e . e l p l » ' e " : B ^ b e 9 t . . _ 

fj' Bost bent best" . 
' , '„Extra triple best 
' r leermoelelUk denswerk 

„ -A. vloerplaten. 

? t f w « 3 ' p U ? " ( . : 
f00t) ja*" (*Andere merken) 

„ „ ' t e n k r a a l i j z e r v o o r s c h e e p . -
en bruggenbouw . . . 

Be„t" hoekijzer . 
;Best best" ld. • • • 

£i.ï T ÏHT : ' *»» •» 
jj iot kiiodn en spanten ge

bogen meer: 
Bi«knag«10»«. 8 6 W o o n ' ' 

verbinding van eenige M E T A L E N enz., volgens de prijscourant van J O H » BIRCH & Co. ltd.( 

Londen, 1 0 & 11 Queen Street Place, Januari 1895. Levering franco boord Londen. 

ld. ..best" 
id. „best best" voorketelw 

Swafijzer, Welsh 
Sehoweb f. » - . b - Glasisow 
Gewoon North Staffordshire 
Best id . . 
Superieur id. . • • 
South Staffordshire. Marked 

bam. U i l brands . 
„Lowmoor' • • • 
Yorkshire, andere merken 

Spijkerstoven • • 
Zweedseh staalijzer, gewalst . 

jj, id. gehamerd. 
Belg. id. No. I f- a.b. Antwerpen 

Spykerstaven id. id. 
ü o o t y z e r id. id. 
I yzer, van af. 
Draadnagels No.5 —7 

(per 100 K G . ) . 
Bmdijtcr, gewoon . 

n superieur 
Baalbaml N 20, breed 22.2 u iM. 
Export blik . 
Blik „Working up" kwaliteit . 
Qegalvan. gegolfd bl. k No.24 B G 

id. id. id. No. 26 id. 
id. plat id. No. 20 id. 
it, id. „bes t best", koud ge
walst en uitgegloeid No.24 B G 

Gehamerde staven . 
Hielstukken, ruw beemeed 
Steven id. id. id . vanaf 
Krukassen, afgewerkt 
Seheepsschroefassen.ruw afgedr. 
Getrokken ijzeren stoompijpen. 
Hulpstukken daarvoor 
Getrokken ijzeren gaspijpen . 
Hulpstukken daarvoor 
Gegalvaniseerde gaspijpen 

„ hulpstukken . 
Uteren ketelpüpen (lapwelded). 
ledikant pypen 
"egoten ijzeren sokbuizen 

id. sokken en spie-
eiuden uitgeboord en afgedr. 

id. bestreken met D r . Angus 
Smiths oplossing, moer: 

««•meed rooateryzei 

*Ut f . of GIETIJZER 
per 1000 K G . 

Sthotich G . M . B . N o . 1 • . . 
'«rtsherrie No. 1 

f,. No. 3 . . ,. 
u « « l a n d No. 3, voor I" 

gietwerk. . 
No. voor 

•oeedijur-bereiding . 
U « b . , l . hematiet No 1 

td. id. No 8 
N — luclit-houtekool 

Konj' 1 , V 0 ( , r K'etwerk. 
l E \ IvehMiomskool 

p "Weiding. . 
p ï „ ' , , U v o n en blokken } & 

« « n g a a n 80 pCt 

0) G O — 

Galden. 

58,31 
64,14 
69,98 
87.47 
99.13 

116,63 
64.14 

209,93 
198,28—233,26 

55,40 
61,23 
72,90 
59.77 
62. «S 

29,16 
64.14 
69,98 
81,64 
58,81 
58,31 
62,68 
68,51 
80,18 

93.30 
215,76 
104,09 
69,98 
96 22 

102,05 
52.48 
56,85 
58.31 
51,02 

7,87 
67,06 
72,90 
78,73 
78.78 
90,39 

110,80 
128,29 
110,80 

128,29 
186,60 
198,27 
419,86 

606,47-991,34 
233,26—279,91 

70 
' 2-3 . S 

1 T> S - * -o 2 g * s 8 S « 2 .s, 
S a -° :p 

7 » i 
80 

70 

» v 
7 8 » / 4 

ft. 
« 9 , 1 3 
43,74 

45,19 

1,45 
61,23 

24,79 
29.74 
27.41 

20,70 

20,11 
25,66 
25,08 

99,13 

93,30 
46,65 

145,78 

SMELTIJZER en 
STAAL per 1000 K6 . 

Subeeps- en lirugplaten . 
Ketelpinten 

id. vuurkast kwaliteit 
Staafstaal 
Baaiband . 
Blik . . . . 
Zacht i d . om op te werken 
Hoek- en kraalijzer . 
Kraal T ijzer 
I ijzer . . . . 
Spoorstaven, zware 1 i . d. naas 

id. middelsoort j te haven 
id. lichte ( b. d. fabr. 

Tramrails 
Oerecdschapstaal, gewoon 

ir). speciaal 
Veerenstaal van af . 
Gietwerk in staal, speciaal id 

DRAAD per 1000 KO. 
Gewalstijzerdraadv. omheining, 

uitgegloeid en geolied Nrs.0-5 
l d . gegalvaniseerd id. . 
Gewalst staaldraad v. omheining, 

uitgegloeid en geolied Nrs.0-6 
l d . gegalvaniseerd id. 
Getrokken ijzerdraad voor om 

heining, geolied Nos. 0—8 
l d . gegalvaniseerd id. 
Getrokken staaldraad voor omhei 

ning, uitgegl.en geol. Nos. 0 8 
l d . uitgegloeid en gegalvanis 
Prikkel heiningdraad 2 draads 

Id. id . 4 draads 
Id. thickset 1 „ 
Id. id . 4 ,, 

Telegraafdraad Nos. 0—8 

ROOD KOPER. 
Chi l i staven per 1000 K G . . 
Gietelingen B . 8 . id . 

id. taai (Tougbcake) id . 
Staven, platen on dubbeling id . 
Draad per K G . 
Gesoldeerde pypen id. . 
Pypen zonder naad id . . 

O EEL METAAL per KO. 
Staven 
Dubbeling . 
Soldeerwerk . 

MESSINO per KO. 
Gewalst messing . • . 
Bladmessing . 
Gesoldeerde gaspijpen 
Getrokken ketelpypen 

id. condensorpy'pen 
Draad . . 

TIN per 1U00 KO. 
Engelsch in staven (in kisten 

van 103,21 K G . ) . 
id. id. best gezuiverd. 
id. gietelingen . 

Straits tin (pakhuis London) 

A.NTIMONIUM p. 1000 KG 

Gulden. 

59,77 
65,60 
71,44 
69,98 
80,18 
84.56 
92,22 
56,85 
64,14 
55.40 
43,74 
19.57 
55,40 

87,47—104,97 
209,93—326,59 

583,14 
116,63 
303,28 

78,73 
104,97 

81,64 
104,97 

87,47 
113,72 

87,47 
113,72 

134,12 

151,62 

139,95 

479,63 
527,75 
618 99 
600,63 

0,69 
0,76 
0,79 

0,49 
0,49 
0 , 4 » 

0,62 
0,65 
0,71 
0,62 
0,73 
0,59 

787,84 
798,90 
775,57 
737,68 

431,52 

ZINK per 1000 KO. 
Zuiver buitenlandsch 
Hard 
Bladzink No. 8 en daarboven 

LOOD per 1000 KO. 
Engelsch pig . . . . 
Spaansch id 
Bladen en staven 
Waterpijpen . 
Gaspijpen 

STEENKOLEN p. 1000 KG. 
South Wales stoomkolen l e k w . 

Id. 
Lancashire 

Id. 
Newcastle 

Id. 

id . 
id. 
id . 
id. 
id. 

2e 
le 
2e 
le 
2e 

Dubbel gezift meer: 

CEMENTp.vat v. 181.44 KG. 
3,10 

Romeinsch . . . . 5,04 
Vulcaan- of voegcement. 9,48 

VUURVASTE STEEN per 
1000 stuks. 

Schotsche . . . . 23,70 
South Wales . . . . 32,59 

« 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 scheepscompo.itie 
Sims' i d . 

69,98 Rahtjen's scheepscompo.itie 
Sims' i d . 28,00 

OLIËN per liter. 
Ongekookte lijnolie 0,20"' 
Gekookte id . 0,22 
Terpentijn . . . . 0,20 s 

0,26 
Colza 0,21 
Katoenzaadolie 0,24 
Reuzel „ . . . 0,55 
Olyf „ . . . 0,43 
Ossenpoot „ . . . 0,39 
Spermaceti „ No. 1 0,58 
Palmolie per 100 K G . . 29,65 

TEER en PEK. 
Stouaholmer teer per val 10,37 
Archangel „ ., 8,30 
Koolteer „ 5,33 
Pek, Zweedsche per 100 K G . 7,58 

n Was „ „ M,-
„ Engelsche „ „ „ 6,12 

Hars, zwarte ,, „ „ 3,86 
„ amber „ „ „ 3,26 
n « o e i n » „ 4,45 

MACHINE PAKKING p.KO. 
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 millboard per 1'JJ 1C1. 65.32 

Bouten mot vierkanten kop en moer, diam 

SCHROEFBOUTEN eu MOEREN per 100 KO. 
V . 

15.88 

Gulden. 
177,86 
128,29 
204,09 

119,55 
I 13,72 
125,38 
134,12 
131,21 

7,00 

a a 8 ' 4 1 

§ | 6.70 

S I 6,41 

1 ^ 4» . . . 
* 0,5 4 

0,29 

i inch. inM. 
ƒ 

12.7 
18.95 
17.49 
16,03 
15.16 
14.00 

*U 
19 

14.00 
13.41 
12.83 
12,24 
11.95 

lang beneden 50.8 m M . 
„ 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 

KLINKNAGELS per 100 K G . 
Gewone brug- of scheepskwalieit . . . 13.41 12.53 11.95 
„ B e a t " 13.70 12.83 12.24 
„ B e s t best" 14.87 14.00 13.41 
„ B e s t best" kotelklinkbouten . 15.74 14.58 14.00 

15.74 
15.16 
14.29 
13.70 
12.83 

Met zeskante moer J 1.75 
16.77 14.87 14.29 14.29 
21.86 18.36 17.20 17.20 17.20 
20.99 19.24 

22.2 
14 00 
13.4 1 
12.83 
12 24 
11.95 

' V . 
28.6 
14.00 
13.41 
12.83 
12.24 
11.95 

per 100 K . G . uieer. 
14.29 14.29 14.29 

7.20 I .20 

I 

25.4 
14.00 
13.41 
12.83 
12.24 
11.95 

31.75 
14.00 
13.41 
12.83 
12.24 
I 1.95 

11.95 
12.24 
18.41 
14.00 

11.95 
12.24 
13.41 
14.00 

(Zie ommezijde.) 
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De volgende herleidingstafel zal wellicht menigeen onzer lezers by gelegenheid te pas knnnen komen. Is dit 1 
geval, dan kan ik haar bij eene volgende gelegenheid nog door andere doen volgen. 6 ' 

H E R L E I D I N G 
VAN 

POUNDS STERLING, SHILLINGS e» PENCE per Eng. ton in M D . GULDENS per IOOO KG. 
1 Pound Sterling = f 11.85, 
1 Shilling . . = - 0.5948, 

1 round St. p. Eng. ton = ƒ 11.85 X 
1000 

iota 

i 
5 
(i 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
10 
17 
18 
19 
20 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
.10 
31 
:S2 
33 
34 
35 
30 
37 
38 
39 
40 
41 
12 
43 
44 
15 
46 
47 
48 
19 
50 
51 
52 
53 
51 
55 
66 
57 
58 
59 
00 
61 
62 
63 
il l 
U5 
66 
i;7 
68 
69 
70 
71 

04'» 
= ƒ 11.(Hi" p. 1000 K G 

„ „ 2 3 . 3 2 » ' „ 
„ „ 34.98" „ 
.. „ 46.65'* „ 
„ „ 58.31" „ 
„ „ 69.9 7»» „ 
,. „ 81.63»" ,. 
„ „ 93.30" ,. 
„ „ 104.96»* „ 

.„ „ 116.62»» „ 
„ „ 128.2!»"- „ 
„ „ 139.95»» „ 
„ „ 151.61»» „ 
„ „ 163.27»* „ 
„ „ 174.912" „ 
„ „ 186.60'- „ 
„ „ 198 .26'» „ 
„ „ 209.93»4 „ 
„ „ 2 2 1 . 5 9 " » „ 
„ „ 233.25'-» „ 
„ „ 244.91"» 
„ „ 2 5 6 . 5 8 ' » „ 
„ „ 268.24*' „ 
„ „ 279.90" „ 
, , , , 2 9 1 . 5 7 » » „ 
„ „ 303.23*» „ 
„ „ 3 1 4 . 8 9 » * „ 
n » 326 .55» ' „ 
„ „ 338.22'* „ 
„ „ 3 4 9 . 8 8 * » 
„ . , 361 .54»» „ 
„ „ 373.20»» „ 
,,,,384.87*' „ 
n „ 396 53 s* „ 
,, „ 4 0 8 . 1 9 » » „ 
„ „ 4 1 9 . 8 6 » » „ 
„ „ 431 52»" „ 
„ „ 443.18»» „ 
„ „ 454.84»* „ 
„ „ 4 6 6 . 5 1 * » „ 
„ „ 4 7 8 17'" „ 
„ „ 489 .83 '» „ 
„ „ 5 0 1 . 5 0 » ' „ 
„ „ 5 1 3 . 1 6 " * „ 
„ „ 5 2 4 . 8 2 * „ 
„ „ 5 3 6 . 4 8 » » „ 
„ „ 5 4 8 . 1 5 ' " „ 
» „ 5 5 9 . 8 1 » ' „ 
„ „ 571.47'* „ 
„ „ 583.14»» „ 
„ „ 5 9 4 . 8 0 * » „ 
„ „ 606.46s" „ 
„ „ 6 1 8 . 1 2 - " „ 
„ „629.791* „ 
.. „ 6 4 1 . 4 5 » » „ 
„ „ 6 5 3 . 1 1 » » „ 
„ •• 664.77»» „ 
„ „ 6 7 6 . Hu» „ 
„ „ 688.10s* „ 
„ „ 6 9 9 . 7 6 » » „ 
„ „ 711.43»» „ 
„ •• 72.i.09»" „ 
.. •• 734.75*»* „ 
., •• 7 K i . l l » * „ 
„ „ 758.08*0 „ 
., •• 769.74** „ 
„ „ 781 ,10'» „ 
,, „ 793.07»» „ 
.. •• 804.73M „ 

„ „ 8 1 6 . 3 9 » » 
„ „ 8 2 8 . 0 5 » ' 
„ „ 8 3 9 . 7 3 " ' 
„ „ 8 5 1 . 3 8 ' * „ 
.. „ 863.04'* „ 
.. » 8 7 4 . 7 1 « * 

1 Penny. . . 
1 Eng. ton . . 

i Pound St. p. Eng. ton 

= /' 0.049"T5, 
= 1016.04™ KG. 

78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
H3 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 

886 
898 

, .. 909 
.. 921 
.. 933 
.. 944 
.. 956 
., 968 
.. 979 
„ 991 
„ 1003 
,. 1014 
,. 1026 
.. 1037 
.. 1049 
.. 1061 
.. 1072 
.. 1084 
.. 1096 
.. 1107 
.. 1119 
.. L131 
.. 1142 
„ 1 1 5 1 , 
,. 1166, 
.. 1177. 
.. 1189 
„ 1201 
„ 1212 
„ 1224 
„ 1236 
„ 1 2 4 7 
.. 1259 
„ 1 2 7 1 
.. 1282 

37*» p 
1.03s" 
.69»' 
.36'* 
.02'» 
.08»» 
.31»» 
.01*' 
.67s* 
.33»» 
.00»» 
66»» 
32» ' 
98»* 
65*» 
,31'» 
.97'» 
.64»* 
.30»* 
.96»» 
.62-» 
29"' 
95" 
61" 
28"" 

1000Kfl 

,94*" 
,00s" 
.26" 
.93'* 
59"' 
25"" 
91»" 
.58" 
,24s* 
.'.HI-" 

1 Shilling p. Eng. to;: = ƒ 0 . 6 9 * 5 X 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
'.!' 
2ii 

10(10 
1016.01" 0.58."," p. 

„ .. 1.166** 
.. .. 1.749** 
.. ., 2.332s" 
.. .. 2.915'" 
.. .. 3.498»* 
.. .. 4.081»" 
.. .. 4.6C5'* 
.. .. 5.248*" 
., ., 5.831»» 
.. ., 6.11 P ' 
.. .. 6.997** 
.. .. 7.580»* 
.. ., 8.163»» 
„ „ 8 .717'» 
,. .. 9 .330»' 
.. .. 9.913»» 
„ „ 10.496s* 
„ „ 1 1 . 0 7 9 " » 
.. , . 11 .062»» 

1000 Kii. 

1 Penny p. Eng. ton as ƒ 0 . 0 4 9 * ' 8 X 

„ „ 0 . 0 9 7 " » ' 
„ „ 0 . 1 4 5 ' » s 

.. . .0 .191»»» 
„ „ 0 . 2 4 2 * " 
„ „ 0 . 2 9 1 s ' » 
„ „ 0 . 3 4 0 " » 
„ „ 0 .388'»" 
„ „ 0 . 4 3 7 * » * 
„ „ 0 . 4 8 6 * * * 
,. „ 0.531 s ' 5 

„ „ 0 . 5 8 J ' » » 

1000 K8. 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

T E C H N I S C H G E D E E L T E . 

A. lver l en lU'n in dit blad kosten Tan 1—5 regel» 

00 cents, iedere regel meer 10 cents. Groote letten naar 

plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 

lerekenil 

VERSCHIJNT ZATE'O AGS. 
Uitgevers i 

J, VAN DER ENOT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

A l l o a<l verfei l t Irn in A R C H I T E C T U R A opgenomen 

worden K r a t i « geplaatst ia DB A M B A C H T S M A N , Vak

blad voor Timmerlieden, Metseluars, 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 . 

ROEST 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 . 

(ie vervolg en slot.) 

Het beschermend vermogen van kalkinortel en cement tegen 
het roesten van yzer en staal is ouder zekere omstandig
heden door eeuwenlang dien«t doen gebleken, maar de aldus 
vastgestelde feiten worden door den hedendaagschen ingenieur 
te dikwyis op verkeerde manier toegepast. hebben niet vele 
bladzijden van het gedenkboek van welslagen en mislukken 
terug te slaan om een opmerkelijk voorbeeld van het laatste 
te vinden in den algeheelen ondergang van de Bayliss patent 
smeedijzeren waterpyp, die eenige jaren geleden ter tafel 
kwam als een onvcrwoestelijk, onvergankelijk artikel met 
een hygiënisch aanhangsel, dat de plaats van de gegoten 
ijzeren pijp voor watervoorziening moest innemen. 

De pup was vervaardigd van smeedijzer, ter dikte van ' / ,„ 
tot 7s m c n ( * - 6 t o t 3 2 m ^ - )

 o t
 " i e e l ' i

 n a a l * g el a"& v a » 
de wijdte en den druk, dien zy te verduren had ; uit de hand 
gebogen- en aaneengeklonken of door middel van een draag
baar stel walsen, ponstoestel en ander benoodigd gereedschap 
naar de mal uit de platen gebogen in stukken van 5 voet 
of meer lengte, taps toeloopend, ter verlading in het schip 
handig ingepakt en goedkoop in het vervoer. De tapsche 
stukken werden in de uitgegraven sleuf gelegd en aldaar 
bekleed met hydraulischen mortel, waarbij het wijil-.tr eind 
van de eene pijp tot mof diende voor het dunste of spie-eind 
voor de andere, de cementmortel zelf tot dichting diende en de 
buitenkant vau de pyp insgelijks inet dezen mortel werd 
bekleed ter dikte van 1 inch of meer en wel zoover in 
eens achter elkaar, als mogelijk was iu verband met de 
afmeting van de pyp, den aard der ligplaats en de algemeene 
omstandigheden van het werk, het binden van den mortel 
enz. De beweerde voordeelen waren: eene pyp één stuk van 
het eene eind tot het andere, onafhankelijk van hare wydte 
°f lengte, van geiykmatige sterkte, gevoerd met eeu on-
Bohadeiyit, niet invretend,' maar beschermend cement, zonder 
»maak en van buiten gevry waard tegen aantasting en invre-
hng door zuren in den bodem, waarin zy komt te liggen, 
zoowel als tegen deu invloed der atmosfeer. 

De ontwerpers waren ten eenen male onbekend met het 
verschil in elasticiteitscoëfficient tusschen het yzer en het 
cement, waarvan de geschiktheid der bekleeding om het yzer 
'egeu het water te vrywaren afhankeiyk is; was de binnen-
yot'iiiig eenmaal verbroken, dan drong de waterdruk tot het 
nzer door, waarvan de geklonken naden onmogelijk dicht 
t e koken waren, zoodat de druk oumiddellijk de buitenbe
kleding bereikte, die slechts zeer weinig weerstand bood, 
"•ratte en afviel; de vernieling van de geheele pijpleiding 

volgde snel en, zooals van zelf spre- kt, na korten tijd dienst, 
zoodat binnen 10 jaren de meeste, zoo niet al de pypleidingen, 
verlaten en door gegoten yzeren vervangen werden. In het 
algemeen werd er geene poging gedaan om het (jzer met 
zink ot iets anders te overtrekken of de opperlaag te ver-
wyderen. 

Toen de pyp ten slotte uit de sleuf werd gehaald en 
losgebroken, ging de buitenbekleeding eraf, de oppervlakte 
medenemende; het yzer daaronder was nagenoeg geheel tot 
eene poreuze roestlaag verteerd. Wat de aansluiting van de 
huisleidingen aan de hoofdbuis betreft, kwam er geen eind 
aan de moeieiyklieden om ze dicht te krijgen en te houden 
en het geheele stelsel was een sterk voorbeeld van het 
gewicht van de „kleinigheden", die zoo dikwyis aan de aan
dacht der beste ingenieurs ontsnappen en eene eindeiooze 
reeks van teleurstellingen verwekken voor hen, die financieel 
verautwoordelyk zyn voor de verwezenlyking van een 
nieuw denkbeeld. 

Wellicht de meest uitgebreide toepassing op een enkel 
werk van eenig proces voor de bescherming van yzer en 
staal tegen den invloed der atmosfeer anders dan door verf 
heeft plaats gevonden te Philadelphia, Pa. by de yzercon-
structie van den toren van het nieuwe raadhuis, nu in 
aanbouw en byna voltooid. De heer F. SCHUMANN C. E., 
voorzitter van de Tacony Iron & Metal Co. Pa, aannemer 
van het werk, heeft my aau zich verplicht door het ver
strekken van de volgende bijzonderheden: 

Het proces is tweeledig. De eerste afdeeling bestaat in 
het beschermen van het yzer tegen roest door eene electro-
plateering met koper van 14 ons per voet" oppervlak (4.3 
KG. per M'2.) en daaroverheen eene laag aliiminium-tin-
legeering van 2 x / a ons per voet- (0.76 KG. per M'J.) 
om de kleur in overeenstemming te brengen met den 
steen van de lagere verdiepingen van deu toren, alsmede 
om de oxydatie van het koper tot kopergroen te voorkomen. 
Het proces werd gekozen ter vervanging van het verven, 
waarvan de periodieke vernieuwingen 10.000 dollars per 
jaar had moeten kosten en als onderlaag waarvan kokende 
lijnolie had moeten dienen, waarin al het materiaal gedompeld 
moest blyven totdat het de temperatuur van het bad zou 
hebben aangenomen. Het gezamenlijke gewicht am smeed-
en gegoten yzer, dat beschermd moet worden, bedraagt 
omstreeks 500 ton eu omvat 100.000 voet5 (9290 li*, 
oppervlak; de grootste afzonderlijke stukken zijn zestien 
kolommen elk van 27 voet (8.23 M.) lengte, 3 voet 0̂.91 
M.) middellyn en 10.000 pond (4536 KG. gewicht. Deze 
kolommen werden zoowel van binnen als van buiten met 
koper overtrokken. De buitenbekleeding is, als zynde het 
meest blootgesteld, eene dubbele, in twee bewerkingen of 
0aden bestaande, terwyl de aluminiumdeklaag daarna binueu 
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en buiten wordt aangebracht. De kosten van het geheele 
proces wisselden af van 40 (dollar) centen tot 1 dollar per 
voet* {f 10.76 tot 27.44 per naar gelaug van de 
gedaante der stukken; eenvoudige platen, staven, hoekijzers, 
enz. kosten het minst, terwijl kromme en van binnen holle 
stukken met groote uitstekken, flenzen enz. het meest kosten, 
daar het schoonmaken het meest kost en de grootste zorg 
daarbij noodig is om zeker te zijn van goed werk. 

De capaciteit van de Tacony-in rich ting is omstreeks 250 
voet2 (23.24 M2.) van 12 tot 16 ons dekmateriaal per 
voet2 (3.66 tot 4.84 KG. per M2), hoewel eenige latere 
verbeteringen door den heer J . D . DAKLINO, directeur der 
plateerwerken, haar nagenoeg verdubbeld en den last ver
meden heeft van „spitgaten", bobbels en ongansche plekken, 
die veel moeite geven om ze op te sporen en bij te soldeeren. 
De electro-plateerlaag heeft in dit geval de eigenaardigheid 
met het galvaniseeren gemeen, dat het kleinste oog van 
eene naald zal overdekt, maar niet opgevuld worden. De 
wyze van uitvoering van het proces verschilt uit den aard 
der zaak naar gelang van vorm en grootte der voorwerpen. 
Geschikte draai- en loopkranen, hijschtoestellen enz. moeten 
voorhanden zijn om de bovenvermelde groote kolommen te 
hanteeren. De kolom wordt eerst ondergedompeld in een 
bak gevuld met eene sterke oplossing van bijtende soda, die 
door een gekronkelde stoombuis is verhit en een aantal uren 
aan de kook wordt gehouden om al het vet en de olie, 
van de machinale bewerking afkomstig, te verwijderen. Zij 
wordt er dan uitgenomen en door middel van eene brand
spuit terdege met water afgewassen, in een tweeden bak 
gebracht om afgebeten te worden met slap zwavelzuur tot 
alle roest en schilfers opgelost en losgemaakt zjjn, vervolgens 
duchtig afgeborsteld met stalen borstels en water om daarna 
in een derden bak te gaan, waarin de cyanide-oplossing is 
vervat voor de plateering en de kolom de eerste laag koper 
ontvangt; zij wordt dan uit het bad genomen en weder in 
een anderen bak gebracht om er van binnen eene laag 
paraffinewas op te brengen, gaat vervolgens in den vierden 
bak, die eene gewone koperplateer-oplossing bevat, waar zfl 
eene dikkere laag koper krjjgt van ongeveer 16 ons per 
voet2 (4.84 K G per M 2) oppervlak. De paraffine wordt 
er dan afgekookt en de kolom gaat in den zesden of 
aluminiumbak en ontvangt daar een zwaren neerslag van 
aluminium (2 tot 3 ons per voet2 of 0.6 tot 0.9 KG. per 
M 2.). Zij wordt dan goed afgewasschen en is gereed om 
opgesteld te worden. De kolommen en andere stukken worden 
met den electrischen stroom bedeeld door draden, die er als 
slingers omheen loopen en aan eene geleidende messingen 
staaf boven den bak zjjn verbonden. 

In den cyanide-bak wordt eene stroomsterkte van drie 
ampères per voet2 geb. zigd; in den zurenbak van tien 
ampères en in den aluminiumbak van acht ampères. Voor 
eiken bak is een afzonderlijke dinamo noodig; de krachts
ontwikkeling bedraagt 1000 ampères bij zes volts, 2000 
ampères bij acht volts en 4000 bij tien en een half volts. 

Mr. DARLING'S verbeteringen in de zure oplossingen maken 
het mogelijk in 24 uren 20 ons koper per voet2

 v6.1 KG. 
per M2.) neer te slaan, dat even smeedbaar en bflna even 
zacht is als gewalst koper; en koperneerslagen van */ g inch 
(3.2 mM.) dikte of 10 pond per voet2 (48.4 KG. per M8.) 
zyn in 24 uren verkregen. (*) 

Voor gewalst plaatijzer en staal, voor staven en voor
werpen, waarvan het oppervlak vrij is van zandputjes, zullen 
8 tot 10 ons koper per voet2 oppervlak (2.44 tot 3.05 
K G . p. M2.) voldoende zijn, terwijl op ruw gegoten ijzer ot 
staalwerk 14 tot 16 ons (4.3 tot 4.84 p. M2.) gevorderd 

(*) De oijfers konen weer niet uit: rekent men bet soortelijk 
gewicht van koper op 8 95, dan komt eene dikte van 3.9 mM. 
overeen met 88.64 KG. per M'. v. D. K. 

zullen worden. Deze hoeveelheden overtreffen zeer die, welke 
in boeken, handelende over electro-plateering, worden opge. 
gegeven, maar de practtsehe ondervinding toont, dat de hi e r 

opgegeven hoeveelheden noodig zijn om eene bescherming 
te verleenen, die eiken schijn van roest zal voorkomen en 
evenlang zal duren als de constructie zelf. Voor binnenwerk 
waarbij de plateering meer moet dienen tot versiering ( i a n 

tot bescherming, wordt zink, tin of aluminium aan het koper-
bad toegevoegd om een bronsachtig aanzien te verkrijgen 
en zal eene deklaag van 2 of 3 ons per voet* (0.61 tot 
0.91 KG. p. Ma.) voldoende zijn. Het nieuwe beursgebouw 
dat te Philadelphia zal worden opgericht, zal voorbeelden 
van beide soorten plateering vertoonen. Het buiten-ijzerwetk 
raamkozijnen enz., zal eene beschermende laag koper ver
krijgen, terwijl aet binnenwerk geëlectro-bronst zal worden. 

In Frankrijk werd, toen het koperplateeren het eerst 
werd aangewend om ijzer te beschermen, het koper niet 
onmiddellijk op het ijzer neergeslagen, maar op eene laag vernis, 
die, door middel van potlood of koperpoeder geleidend gemaakt 
op het ijzer werd aangebracht en die men liet drogen. Dit 
werd gedaan om de inoeielijkheid te vermijden van het rei
nigen van het gegoten ijzer en van het gebruik van twee 
oplossingen om het koper neer te slaan, daar het voorwerp, 
nadat het vernis droog geworden en het potlood aange
bracht was, onmiddellijk in de zure oplossing werd geplaatst. 

Deze methode levert eene bedekking, die niet sterk aan
hecht en die licht afgestooten wordt. De lantaarnpalen te 
Parjjs en de schoone fonteinen van de Place de la Concorde 
en de Place Louvois zjjn voorbeelden van deze methode. 

De in Amerika toegepaste methode slaat het koper on
middellijk op het ijzer neer en het aldus geplateerde voor
werp laat zich buigen en kronkelen in eiken vorm zonder 
den koperneerslag los te laten. Daar dikwijls beweerd is, 
dat aluminium niet uit eene waterige oplossing kan worden 
neergeslagen, kan de volgende mededeeling van Mr. DAR
LING van belang zjjn: „Hoewel aan aluminium alg-meen 
de eigenschappen worden toegeschreven van onaantastbaar 
te zjjn en een groot weerstandsvermogen tegen roesten te 
bezitten, heeft het slechts weinig hoedanigheden, die het 
geschikt zouden doen zijn tot electrischen neerslag op andere 
metalen; want, terwijl het in massieven toestand de in
werking der atmosfeer weerstaat, en langen tijd een zekeren 
glans behoudt, beslaat het, na electrisch neergeslagen te 
zijn uit eene waterige oplossing, welke neerslag min of 
meer poreus van aard is, spoedig en neemt eene doffe, 
blauwachtig witte kleur aan, als het aan de onmiddellijke 
inwerking van de elementen is blootgesteld. Maar voor eene 
beschermende laag, b.v. op koper, zooals het op den raad
huistoren is aangewend, beantwoordt het zeer wel aan het 
doel, daar de lichte oppervlakkige oxydatie, die plaats heeft 
het metaal daaronder tegen verdere aantasting bewaart en 
de neutrale kleur, die het aanneemt, goed harmonieert met 
het steenwerk van den toren. Aluminium is ongetwijfeld 
moeielijker neer te slaan dan eenig ander der niet edele meta
len. Dit ligt aan de hooge getal volts, dat vereischt wordt 
om waterige aluminium-oplossingen te ontleden en de neiging 
om opnieuw in oplossing te gaan, na neergeslagen te zijn. 
Wij hebben geene gegevens ter onzer beschikking om het 
potentials verschil of de electrische beweegkracht te bere
kenen, die noodig is om de verschillende waterige oplos
singen te ontleden, maar, bij analogie redeneerende, moeten 
het in elk geval verscheiden volts zijn, en daar water 
slechts de geringe electro-motorische kracht van ten minste 
l 1 / , volt vereischt om ontleed te worden, zou het op het 
eerste gezicht schijnen, dat een mengsel, dat meer dan 
twee volts noodig heeft om in den toestand van eene wate
rige oplossing ontleed te worden, het water mede zou doen 
ontleden en dientengevolge onbruikbaar zou zijn. In werke-

•fikheid is dit echter niet zoo, wat o. a. blijkt in het geval 
an bijtende soda. die meer dan twee volts eischt. Toch 

! a n natrium (sodium) door electrolyse worden verkregen, 
JT8 kwik voorhanden is om het op te slurpen en het tegen 

v e t water te beschermen. Het feit is, dat, als twee lichamen 
voorhanden zijn, die verschillende electromotorische kracht 
vereischen om ontleed te worden, de stroom, als de electrol 
motorische kracht hoog genoeg is om het hoogste mengse-
t e ontleden, tusschenbeide verdeeld wordt en ze beide 
eenigermate ontleed. En ik vond bij gebruik van eene 
aluininiunioplossing, die slechts geringe oplossende kracht 
Voor aluminium heelt, dat bij eene stroomsterkte van 8 
amperes per voet2 met een voldoend getal volts (6 1/, tot 7) 
aluminium op de kathode neergeslagen kan worden, ter 
hoeveelheid van 1 gram per voet2. In den metaaltoestand 
(reguline state) en met hoogere etroomen kan het veel snel
ler neergeslagen worden, maar wordt het in den toestand van 
poeder verkregen, dat niet aanhecht. 

Nieuwere verbeteringen in dit proces vormen den grond
slag van een octiooi op eene voorgestelde toepassing van 
de electro-koperplateering op de bodems der schepen, spoedig 
en goedkoop bij gedeelten aangebracht door middel van 
beweegbare en draagbare baden, waarbij de opeenvolgende 
neerslagen over elkander hcenreiken; de geheele romp kan 
op die wijze behandeld worden tijdens den bouw, of wel 
kunnen reeds voltooide schepen aldus bekleed worden. Of 
deze wijze van bekleeding voor dit doel geschikt zal blijken 
valt wel een weinig te betwijfelen, met het oog op de 
moeielijkheid om de te bekleeden oppervlakken naar behooren 
te reinigen, wat eene eerste voorwaarde voor het gelukken is. 

De onregelmatige gedaante van het onder water komende 
gedeelte van het schip, zoowel als de poreuze aard van 
het koper, eischen, bij bekleeding in het werk, eene dik
kere deklaag, dan voor bescherming strikt noodig is en 
of eenige isoleerende of beschermende tusschenlaag tusschen 
het koper en het metaal van het schip ndodig zal zijn om 
electrische werking te voorkomen, dit alles zijn vragen, 
te beantwoorden door de langzame proef des ty'ds, die zoo 
dikwijls de beste overlegde plannen van muizen en menschen 
in de war : tuurt. 

Als het gelukt, zouden de kosten, ook tegen het hoogste tarief, 
door de Tacony-liedeu geëischt, 1 dollar per voet2 oppervlak, 
weinig bezwaar opleveren tegen algemeene invoering, daar 
niet meer dan 80.000 dollars noodig zouden zijn, om onze 
grootste oorlogschepen van binnen cn van buiten te bekleeden, 
met inbegrip van alle verbindingen en voor den verver 
moeielijk te bereiken gedeelten. 

Japansch lak. De geschiktheid van dit plantaardig natuur
product ter bescherming van het oppervlak van metalen, 
zoowel als dat van hout, papier en andere vezelstoffen, 
heeft nooit in zoodanige mate de aandacht getrokken der 
ingenieurs, als het belang voor de industrie van deze methode 
om oppervlakken te bedekken en te beschermen, dit eischt. 
De algemeen heerschende meening, dat de toepassing ervan 
eene zaak van kunst en alleen goed voor snuisterijen is, 
dwaalt geheel en al. De Japanners benuttigen het voor tal 
van verschillende doeleinden, voor znurbakken, op de kielen 
van schepen, op rijn afgewerkte rjjtuigpaneelen en versieringen, 
voor artikelen van huiselijk gebruik, die tegen heet water, 
zeep en bijtende oplossingen bestand moeten zijn. Het mag 
i» waarheid gezegd worden, dat als er geen banboe en 
geen lakboomen waren, het leven voor de Japanners weinig 
of geene waarde zou hebben. Er is geene reden, waarom 
de lakboom bij ons niet zou knnnen aarden. Ziin sap, dat 
a's grondstof benuttigd wordt voor al het lakwerk, is een 
natuurlijk vernis, dat boven alle andere den voorrang ver
dient. Geheel anders dan copal-vemis, dat een kunstmatig 
mengsel is van hars, vette olie en terpentijn, is Japansch 

lak een gereed natuurproduct, dat tot spiegelgladheid ver
hardt, nooit schilfert of barst en groote duurzaamheid bezit. 
Het kunstlakwerk van Japan is werkelijk geheel eenig en 
moet niet met andere producten van dien aard op eene lijn 
gesteld worden. De voortreffelijkheid van het werk is niet 
enkel te danken aan de bijzondere waarde van het materiaal, 
maar ook aan de zorgvuldigheid en bekwaamheid waarmede 
de Japanners het behandelen. 

Er is een even groot onderscheid tusschen het gewone 
lakwerk uit den handel en de uitstekende producten van 
de groote Japansche kunstenaars als tusschen een tooneel-
decoratie en een doek van Raphael. Elk der groote meesters, 
in de lak-knnst heeft een eigen stijl geschapen en eene 
school gesticht, welker overleveringen eeuwen lang door 
hunne opvolgers zijn in eere gehouden. Op de ('entennial-
tentoonstelling van 1876 waren er in de Japansche afdee
ling schotels, schalen, enz. tentoongesteld, blijkbaar van 
ondergeschikte qualiteit lakwerk, voor dagelijksch gebruik 
van zeelieden en anderen; ook waren er monsters van eene 
fijnere soort presenteerblaadjes en cabinetwerk, die vijftig 
jaren geleden in de zee gelegen hadden en hoewel overdekt 
met schelpen en andere zeedieren, in werkelijkheid vry van 
beschadiging waren gebleven, zoo volkomen waren zij door 
het lak beschermd. Het schijnt bijna ongeloofelijk, dat een 
zoo kostbaar artikel zoo goedkoop kan bereid worden, ter
wijl escltdoornsap in Amerika en Europa betrekkelijk onbekend 
is gebleven, ten minste voor zoover betreft het gebruik ervan, 
tot het bij het uitstek beschermende doel, waartoe de natuur 
het als het ware heeft aangewezen. 

P L A N T A A R D I G E P.RONS V E R V E N . 

Onder deze benaming komen producten in den handel, die 
onder zekere voorwaarden aangewend deu ermede bestreken 
voorwerpen een eigenaardigen metaalglans verleenen, zoodat 
zij bedriegelijk op gebronste gaan gelijken. 

De plantaardige bronsverven zijn niet anders dan lak-
verven, die door den aard der bereiding volkomen zuiver 
en vrij van vreemde bijmengsels zijn. Deze brcnslakken 
kunnen uit blauwbont of roodbont gewonnen worden. Uit 
rondhout laat zich eene prachtige goudgele bronskien!' samen
stellen ; men kan de verf echter ook zoo bereiden, dat de 
erin eden overtrokken voorwerpen er ongeveer uitzien als de 
dekschilden der gouden torren, dus een goudgroenen metaal-
groenen weerschijn bezitten. In beide gevallen bereidt men eerst 
een zooveel mogelijk zuiver lak, dat op de volgende wijze 
wordt verkregen: roodhout wordt met water uitgekookt en 
het afkooksel met eene zeer geringe hoeveelheid carbolzuur 
vermengd; men laat het daarna eenige weken lang rustig 
staan. De door middel van een hevel van het bezinksel af
getrokken vloeistof wordt verhit, niet aluin vermengd, ten 
bedrage van ongeveer 20"/0 van de oorspronkelijke hoeveel
heid roodhout, waarna het weder eene week lang rustig 
blijft staan. Daarbij ontstaat een neerslag, die men affiltert, 
uitwascht en dan al naar gelang van de manier, waarop hij 
verwerkt moet worden, droogt of in natten toestand bewaart. 

Moet de bronsverf namelijk als waterverf aangewend 
worden, dan laat men haar slechts tot zoover indrogen, dat 
eene natte brij ontstaat. Deze vet mengt men met ongeveer 
15"/0 dik-vloeibare caoutchottc-oplossiiig, die zich nog met 
den kwast laat uitstrijken. Als men de laag zoo dik maakt, 
dat zij het oppervlak volkomen dekt, dan neemt zij na droging 
eene goudgroene tint aan. 

Wil men uit de bedoelde massa eene verf bereiden, die 
zeer veel overeenkomst met goudbrons heeft, dan moet men 
als volgt te werk gaan. Men smelt zeep onder toevoeging 
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van zoo rain mogelijk water in een pot. die in een anderen 
met heet water gevulden pot is geplaatst. Nadat de zeep 
volkomen opgelost is, voegt men er geleidelijk eene aan die 
der zeep gelijke hoeveelheid witte was toe en vervolgens 
zooveel water, dat er na afkoeling eene vloeistof ontstaat 
van de consistentie van matig dik vernis. 

!»e aldus verkregen vloeistof vermengt men met eene 
gepaste hoeveelheid van het nog vochtige roodhoutlak, smeert 
het mengsel op papier, hout, of leder en wrijft na droging 
met een glazen bal op, waardoor eene zeer schoone goud-
bronskleur wordt verkregen. Deze wijze van bronzen wordt 
veel toegepast in de behangsel en luxe papierfabrikatie. Om 
zulk verniswerk o o k tegen de inwerking van water bestand 
te maken, behoeft men, nadat het volkomen droog geworden 
is, enkel niet doorzichtig vernis over te st ijken Het is ook 
mogelijk deze bronsverven dadelijk met een vernis ann te 
wrijven, zoodanig dat eene taaivloeibare massa ontstaat, die 
zich juist nog laat uitstrijken 

De bereiding van plantaardig brons uit blauwbont geschiedt, 
op gelijksoortige wijze. Het verschil is alleen, dat men 
daarbij gewoonlijk eene oplossing van dubbel chlo rtin bezigt, 
als men dunkerbrons wil verkrijgen ; heldere goudkleur wordt 
met behulp van aluin bereid. Door gelijktijdige aanwending 
van beide zout-oplossingen kan men tnsschen-tinten bekomen. 

Wil men den met aluin-oplossing toebereiden neerslag 
nnanceeren, dan kan dit met behulp van dubbelchroorazure 
kali plaats hebben. De haematoxiline vormt namelijk met 
het chroomoxyde eene donker blauwzwarte verbinding van 
zulk een sterk kleurend vermogen, dat men ze werkelijk 
als schi'ijt'inkt kan benuttigen. Deze inkt wordt bereidt door 
een afkooksel van blauwbont met een kleine hoeveelheid 
dubbelchroomznre kali te vermengen. Als men nu aan den 
neerslag, dien men door het vermengen van een sterk af
kooksel van blauwhout met aluin-oplossing verkrijgt, eene 
zeer geringe hoeveelheid van den donker kleurigen neerslag 
toevoegt, dan verkrijgt men kleuren, die een eigenaardigen 
inetuulglaus bezitten, en waarvan de nuance van de hoeveelheid 
der toegevoegde dubbelehroomzure kali afhankelijk is. Men 
moet echter met het toevoegen van dit zont zeer voorzichtig 
zijn, daar een klein weinig te veel voldoende is om de verf 
zoo donker te maken, dat zij niet meer als brons te ge
bruiken is. 

De tint van den neerslag is van de sterkte der vloeistof 
en nog andere omstandigheden afhankelijk, zoodat het on
doenlijk is voor de aau te wenden hoeveelheden bepaalde 
voorschriften te geven Iu de practyk gaat men op de 
doelmatigste en zekerste wijze aldus te werk: kaliumchro-
maat wordt in eene groote boeveelheid water opgelost en 
daarvan eerst, slechts zeer weinig aan het blauwhout- af
kooksel toegevoegd, dat men tegelijkertijd met aluin aan
zet. Na elke toevoeging neemt men eene proef van dezen 
neerslag, vermengt hem snel met het voiengemelde meng
sel uit zeep en was, waarby men ook nog eenige lyinop-
lossing voegt, en strykt het mengsel op papier. Is de ver
langde tint nog niet bereikt, dan doet men er nog eene 
kleine hoeveelheid kaliuinchromaat by, herhaalt de proef 
en gaat zoo voort, totdat het gewenschte resultaat is ver
kregen. 

Voor de fabrikatie van behangsel- en luxepapier zullen 
er niet licht verven te vinden zyn, die by zoo geringe 
kosten van bereiding zulke schoone effecten opleveren. 

(Papier Zeitung.) 

C E M E N T P R O E V E N E N S T A M P B E T O N . 

het metselwerk slechts voor een zeer gering deel party te 
trekken is: cement van 18 KG. per cM 2 . trekvastheid 1 : 3 
na 1 -f- 27 dagen toonde by de proet, in ons No. van l 
Juli 1894 vermeld, met 1 : 3 rivierzand vermengd na 4 
weken slechts eene aanhechting aan waalbardgranw van 
gein. 1.82 KG. per cM*., dus slechts '/,„ der normals 
trekvastheid. 

Bij de keuring van Portland-cement voor metselwerk is 
het dus niet noodig op een enkel KG. te zien. 

Van meer belang kan dit zy'11 voor de fabrikatie van 
ceinentsteen en de uitvoering van stampbetonwerk. Op dit 
punt heb ik in den laatsten tyd enkele proeven verricht, 
waarvan ik onderstaand de resultaten laat volgen. 

Ik ontving in October j.1. van een ceinent-steenfabiikant 
twee monsters Portland cement ter beproeving, waarvan de 
1 + 2 7 daagsche trekvastheid 1 : '\ achtereenvolgens 2 7.81 
en 24 27 KG. per cM. 2 bleek te zyn. Op deze beide 
monsters en nog een in rayn bezit zynd, van 17.73 Kw. 
per cM 2. verrichte ik druk- of verbryzelingsproeven op 
stainpbeton van 1 c-inent op 5 grindzand. De cubussen 
werden droog bewaard en tiisschentyds niet nat gemaakt, 
waardoor de vastheid veel geringer wordt dan wanneer de 
stukken behoorlijk vochtig worden gehouden, doch dit was 
voor alle drie de monsters gelijk. 

Drukvastheid van stampbeton 1 : 5 bij normale trekvast-
heid van : 

27.81 2427. 17.73. 
65 90i 54.35 j 40 3 1 
6170 | Gem. 5 0 . 8 ó | Gem. 39.15^ Gem 
59.10 5(>.»4 49 50 : 48.i>« 36.80 > 35.57 
49.1 3 KG. p.cM2. 46.20 j KG. p. cM 2 . 33.05 \ KG. p cM\ 
45.38 ' 43.80 o« ' 28.55 

V. D. K. 

B I J M E N G S E L S I N M E T A L E N . 

Het is een bekend feit, dat van de groote vastheid, die 
Portland-cement by' de gewone keuringsproeven bereikt, in 

Door geringe bijmengsels van ander metaal ondergaan de 
metalen zelf dikwyls aanmerkelijke veranderingen. Lood, 
waaraan '/,„„„ van zyn gewicht antimoon toegevoegd wordt, 
oxydeert veel sneller dan zuiver lood en verbrandt in ge
smolten toestand zeer gretig; hetzelfde metaal is voor de 
bereiding van loodwit onbruikbaar, als het ook maar l / t o i m 

van zyn gewicht koper bevat, welke hoeveelheid nog genoeg 
is, om er eene groenachtig blauwe tint aan te geven. Goud 
met '/.,„„„ van zijn gewicht lood vermengd wordt broos en 
brenkig. Van nikkel meende men langen tyd, dat bet noch 
gehamerd, noch gewalst, noch tot draad getrokken kon 
worden, totdat ontdekt werd, dat een zeer geringe toeslag 
van magnesium of phosphor het deze gewichtige eigenschap
pen verleent. IJzer ten bedrage van slechts '/*sn a i m 

koper toegevoegd, maakt dit hard en breukig: een toeslag 
van antimoon in koper ten bedrage van slechts '/toon v a n 

het gewicht daarvan maakt het roodbreukig. Geringe toe
slagen van y'zer kunnen het geleidingsvermogen voor elec-
triciteit van koperdraad met 60°/„ verminderen ; een zeer 
kleine toeslag van tin eu phosphor verhoogt zyne vastheid 
onmiddellijk tot het viervoud. Hoezeer yzer door verschillend 
gehalte aan koolstof, phosphor, mangaan of nikkel in zijne 
eigenschappen wordt veranderd is algemeen bekend. 

(Mitth. v. R. LÜDKRS.) 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 
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p s . te M i d d e l b u r g . Er moet op eene keuken eene 
erdiepi"!! opgezet ivorden, maa-', daar deze niet te zwaar 
fundeerd is en ik bant) ben voor late.'e zettingen, zoude ik 

jfe verdieping van drijfsteeu-spouwmuren op willen trekken, 
daar lief "''''^ 'oc* gecement moet worden en deze veel lichter 

_ f[m onze gewone metselsteenen; wat zoudt U daarvan 
ifciita "*'' 00,J °P '"^ buitenwerk in Zeeland ? Het werk 
is ami de ZO.zijde van het hoofdgebouw gelegen, dus heeft 
teel zon en niet veel van deu Koorden- en Westenwind te 
Ujden. 

Drijfsteen is de lichtste steen, dien ge in dit geval inet 
goed succes kunt verwerken. Eene spouw is geheel en al 
overbodig: de poreusheid van den steen is een voldoende 
waarborg voor de slechte warmtegeleiding. Cementbepleis-
tering acht ik evenmin noodig, althans als ge, zooals ge 
voornemens schynt te zyn, den muur een steen (25 cM.) 
dik maakt. Ik geef U in overweging goed „vol en zat" 
te metselen, in trasmortel van 2 kalk, 1 tras, 3 tot 5 
Zaml (naar gelang van de soort en de vetheid der kalk) 
en in die specie platvol in te voegen. 

Mocht, wat ik niet verwacht, later buiten-bepleistering 
noodig geacht worden, dan kan daartoe gelyke specie ge
bruikt winden of wel Doorniksche waterkalk 3e soort met 
3 deelen zand op 1 kalk. 

In Duitschland bouwt men in schoon werk van dryfsteen 
buizen van drie verdiepingen. v. i>. K. 

V I ! A ( J E X ( ° ) E N A N T W O O R D E N . 

<") Uit de bus van A. & A. 

10. Is 't vel juist een steenen muur op een houten balk 
te zetten ? 

Neen, eigenlyk niet, het is beter er een yzeren balk 
voor te nemen. 

11, Bevordert gezande steen het inwateren of niet? — 
in vergelijking met gladden steen. — 

Het bezanden van den steen doet op de qnaliteit volstrekt 
niets af. Deze hangt geheel en al van den graad van door-
bakkenheid af. Het zand heeft enkel invloed op de klein
en liet uiterlyk aanzien. Wordt de steen echter te sterk 
bezand, zoodat de buitenste zandkorrels los zitten en er 
gemakkelijk af te schuren zyn, dan kan dit nadeelig worden 
voor de aanhechting van den mortel; in dien zin opgevat, 
*>u metselwerk van zeer sterk bezanden steen minder vast 
en meer vatbaar voor inwatering kunnen zyn dan ander. 

v. n. K. 

. A A N B E S T E D I N G E N . 
I ^"fotbdingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

, KAANDAU 31 JANUARI. 
, Uravenhage. 11.30 uur. Het ministerie van binnenlaudscbe 

e n i aan het gebouw van het prov. bestuur: het onderhouden 
en bet uoen van herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen 

r rijks hoogere burgerscbool te Qouda, van den dag der goed. 
f """o """ ' i e a i t a b e s t e d>ng tit en met 31 Dec. 1896, begr. 

leÜ"» 0 0 ™* 1 9 u u r ' Ü e 8 r c h i t c c t A n n e M ' d e K o e r ' T O o r i e u 

''•itin? ' ! " ' s m R : ' l e ' w*der opbouwen v«n eeu afgebrande stelp-

jr°l«enzuul. 11.30 uur. In het hotel de Ster, van wegehetR. 
i»'n

 c l ." l u l Kerkbestuur van den tl. Plecbelmus: bet bouwen 
!,„ e e? 8'('kenbuis c. a., op een terrein, gelegen in den Wal aldaar, 

'n luco ai Jan. 'imorg. 10 uur. 
H 0 t DINSDAG 83 JANUARI, 

to ? nur. De architeot J. Speetjens ten koffiehnite 
0 o r rekening van den heer P. Nederdael: het aftreken van 

, een oud gebouw en liet bouwen vau irie woningen, opvaart en 
: Hillardznal in de Leliestraat niet bijlevering van all- daartoe 
j benoodigJe bouwstoffen, aanw. op den dag der besteling 'sinorg. 
1 11 uur. 
j Roermond. De architect, J. .lorna aldaar: bet afbrekeu en weder 
' opbouwen van een woonhuis inet achtergebouwen voor rekening 
I vau den heer J. Kö-uer in dc Neerstraat aldaar, aanw. 'smorg. 
' 10 uur. 

\ V t i K \ M M i i 23 JANUARI. 
[ Almelo ;Ov.) 8 uur. De heer H. Eshuis Et., in het koffiehuis 

van F. ten Bruggencale : het bouwen van een woonhuis voor den 
heer A. Polak B-., am den Noorder-Hnvcii aldaar, aanw. 'smorg. 
11 uur. 

's-<»iavenhage. IU uur. De genie op het bureel in de Frede-
, rikskhzerne: het inrichten van de voormalige directcuiswo.iing 

der geschutgieterij tot gebouw voor de Hoogere Krijgschool, begr 
I f I9.00Ü, bilj. insenden uiterlijk 22 Jan. aam. 3 uur op geuoemd 
: bureel. 

DON DKRDAG 24 JANUARI. 
(jentli ingen (Geld.) 4 uur. liet R K. ker best uur in hel hotel 

Knaven: het bouwen van ee,: kerk met toren, d;>op- en allaai-
kapeMeu, traptoreu, pon«alsncristie enz. 

V HMD AO 25 JANUARI. 
O rollingen. 12 nur. Het ministerie van binneniau Ische zaken, 

aau hel geboiw van het prov. bestuur: het, onderhonden van en 
het doen van herstellingen eu vernieuwingen aau de gebouwen 
der rijks hoogere burgerschool le Sappenneer, van den dag der 
goedkeuiing van de aanbesteding tot en met 31 Dec. 1890, begr. 
f H90. 

ZATERDAG 26 JANUAKI. 
Zall bommel. 1-2 uur. Dc heer A. van der Vlies ten huize van 

J. D. ĉheerenberg: het miiken van een houten directiekeet onder 
de gemeente IJselmonde, groot onireveer 150 M-. 

DINSDAG 2» JANUARI, 
(iocs. 11 uur. De rentmeester vau het kroondomein rentambt 

Goes, in het koffiehuis de Vriendschap, op de Groote Markt: het 
bouweu »an eene schuit', een veestal en eeu varkenshok; het 
afbreken van de bestaand" schuur, het wagenhuis en het oude 
varkenshok en het verengen van de kee , op de hofstede van bet 
Krimi domein, gelegen in den Frederiüspolder, onder de gemeente 
Colijusplaat (Noord-Beveland) en in pacht bij G. J. van de Linde. 

DONDERDAG 31 JANUARI. 
Reek eu Donk (N.Br.) 2 uur. riet R. K, kerkbestuur te Donk, 

in het café van H. Verhagen; bot bouweu van eene pistorie. 
Hummel» en Koppel (Gel I.) 11 uur. Het gemeentebestuur: 

1. fcet af- en uitbrekeu van een gedeelte van het gebouw der 
openbare lagere school te Drempt en vei volgens het aantouwen 
van een vierde schoollokaal aldaar; 2. liet te leveren ameublement. 

Koog aan de Zaan (XII.) 12 uur. Het gemeentebestuur: de 
bijbouw aau de gemeenteschool. 

Lekkerkerk (&.H.) 1 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen 
van oen omlerwijzerswoning. 

MAANDAG 4 FEBRUARI. 
Dordrecht. 1 uur. Hel gemceulebestuur: bet leveren en stellen 

van zuiverkisteu met herinrichting voor het lichten der deksels 
en de noodige hulpstukken, afsluiters en huitleidingeu ten dienste 
der uitbreiding «an de gasfabriek 

A F L O O P V A N A A N B E S T E D I N G E N . 

Arnhem. Het verrichten van eenwe herstellingen en vernieuwingen 
aan velschillende gebouwen eu scholen in 2 perc. Langste voor 
perc. 1 G. J. Lucassen voor f 367Ö; voor perc 2 B. Bolder voor 
f 3487. 

's-Gravenhage. Het bouwen van 3 woonhuizen onblok a«n de 
Groot-Hertoginnelaan te 's I age. Laagste P. Breijer en J . Sperwer 
aldaar voor f 40.200, gegund. 

'g-Uravenhage. Het leveren van grafzerken ten behoeve der 
algemeene begraafplaats. Laagste C. van Dorp te Rotterdam voor 
f 21.81 voor kleiue en roor f 42.60 voor groote. 

's-Gravenhage. Het onderhoud van het post en telegrnafgebenw 
te Noordwijk gedurende 1895, 1896 en 1897. Laagste Gcbr. D. 
en K. Kampman te Noordwijk voor f 689. 

's-Gravenhage. Het iurichten vau perceel kad. sectie M. no. 
7722 tot school voor de zeevaartkundige lessen en het vergrooten 
van de speelplaats der school aan de Badhuiskade, in 2 perc. 
Laagste voor perc. ! J de Niet te Scheveningcn voor f 3400; 
voor perc. 3 j . H. de Swart en Zn. te den Haag voer f 687. 

's-Gravenhage* Het afmaken, geheel voltooid afleveren en stellen 
van eenige meubelen ten dienste van de school aan den Zuidwnl. 
Laagste H. van Oortmerssen aldaar voor f 400. 
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Haarlem. Het onderhouden van en bet doen van eenige her. 
stellingen en vernieuwingen aan de gebouwen vnn het rijk* landbouw 
proefstHtion i e Hoen tot en met 31 Dec. 1896. Laagste D. Kaas 
te Hoorn voor f 1656. 

Haarlem. Het ouderhouden van en het doen van herstellingen 
en vernieuwingen nan 's rijks kweekschool voor vroedvrouwen te 
Amsterdam, tot en met 31 Den. 1896. Laagste E. H. Helle te 
Amsterdam voor f 1782. 

Hom. Het bouwen van een schoollokaal met corridor, ringmuur 
om de speelplaats, raadhuis, levering van schoolbanken em. Laagste 
M. Rtijnders aldaar voor f 11.220. 

Leeuwarden. Het weder opbouwen van de afgelirande boeren-
huizinge te Mautgum. Laagste M . J . Schotanus te Boxum voor 
f 10.124, gerund. 

Haarlem. Bet onderhouden van en bet doen van herstelling 
en vernieuwingen aan de gebouwen der rijksacademie vau bee|. 
dende kuns'en te Amsterdam tot en met 31 Deo. 1896. Lsagtfe 
Gebr. Degenhart te Amsterdam voor f 8079. 

Norg. Het bouwen van eeu boerenbehuizing te Langeloo, gen 
Nnrg. Laagste O. Winters te Roden voor f 3935, gunning g 
daeen in beraad gehouden. 

Utrecht. Het wijzigen vau de schuifinrichting am de deuren 
iu de loodsen A. B. en D. op bet station Rotterdam—Feijenoori 
Laagste H. Verheul te Katendrecbt voor f 8089. 

Utrecht. Het maken van eene bergplaats voor steenkolen eu 
eene loods voor takkenbossohen op het station Groningen. Laags|e 

J. v. d. Galie te Woitersum voor f 9294. 

A D V E R T E N T I Ë N . 

Alle soorten van 

HEEN 
en 

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 ó H N E . 

te Remscheid-Vieringhausen (Hhelnl.) 
Gevest igd i n I M * . (55) 

B W » " Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wij U gratis en franco toezenden. 

Vertegenwoordiger voor Holland: 
MAX WIESEN, 

Maaskade, hoek Corn. Trompstr. 2. 

LEONARD SLIGCBER, Monnickendam. 

G r o o t e v o o a a d 
VAN 

STALEN BALKEN 
in alle courante profielen 
op lengten van 5 tot 

Mr. , opkliru-

egens 
het grootere 

raadvermogen 
kunnen lichtere pro. 

len in staal gebezigd 
worden, waardoor stalen 

bulken voordeeliger in het ge 
bruik zijn dan ijzeren balken. 

H . E . O V I N G J r . , m 
74 Haringvliet, R O T T E R D A M . 

\ 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) 

Gouden 

STAATS-
MEDAILLE. 
M E D A I L L E 

Qresiau 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 S 

D Y C k E R I I O F F & S Ö I l M 
te A m ö n e b u r e bij BIEBRICI1 ad Rijn, UÜSSBlfli 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 
voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der Fabriek: 000.000 vaten per jaar. val 
Mafrazijiiliouderg in de voornaamste steden. 

W . « J . W E I S S E I Y O . 
Nieuwendi jk 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 P E I L L U 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 PASSEROOOZEN, 
TeekeiibelioefteueuOptisclielnstrumenten, 

EQUERRES, PRISMA'S ENZ. 

GOUDEN 
MEDAILLE 

hoogste 
onderschei

ding in den 
internatio
nalen wed

strijd, te 
Arnhem 1879. 

(84) 

F O L K E R S & O o . 

middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwamvomiiiigenz. 

E n g e l s c h e e n B e l g i s c h e A A B D E B U I Z E N . 

D i r e c t e a a n v o e r | , | |»S I» L \ \ k I ^ 
VAN EN 

PORTLAND CERENT. 
Merk: Knight Bevan & Stnrge. 

Merk: Dijckerhoff & Söhne. 

MOSSTEESEN 
voor ligte muren, plafonds, enz. 

DRIJF-, V U U R - E N M E T S E L -

S T E E N E N . 
>8ii A M S T E R D A M . K A P E F N B U R G 2 9 . 

ENGELSCHE, DUITSCHE, FRANSCHS 

en HOLLANDSCHE 

TROTTOIR-, VLOER

EN W ANDTEGELS, 
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 
EN VEBDEKE 

B O U W M A T E R I A L E N . 

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 BOI WW A T K M A l J \ , 

J . A. 
b e s c h r e v e n d o o r 

v a n d e r Z S L l o c 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

P R I J S : Compleet ingenaaid f 18.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

i n ; i ii 
. . . . 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 
lie eigenschappen dor verschillende houtsoorten en het gebruik ervan volkomen op de hoogte 
te zim. De heer V a n der Kloes deelt omtrent deze bouwstof zooveel wetenswaardigs mede, dat 
«Ik vakman er voordeel en leering uit kan trekken '(De Opmerker.) 

. . . . Vormt de werkkring, waarin de schrijver geplaatst is, de geschiktste gelgeenhoid 
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-
kermis ia 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-
•chen te verkrijgen. Het vormt een nuttig boek, dat door allen dient gekend te worden en 
vsarvoor de schrijver waardeering verdient. 

• • • • Is het voor den jongen ingenier en opzichter van bijzonder veel waarde op een 
T<x>r 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, gaarno een werk ter hand nemen, dat in zoo aangenamen en bevatte-
J»en vorm een ruim overzicht geeft van wat de praktijk hier en elders tot op heden 

uitgewezen of een theoretisch onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kan doen 
T ° o n p e l l e n . . . . . (De Ingenieur.) 

" • • . Met groote uitvoerigheid en voorliefde teekent de schrijver het stcenbakkersbedrijf 
*et al dc daartoe noodige werktuigen, blijkbaar met het oog op aankomende industrieelen, voor 
* l e a hij z i j n boek e v e n g o e ( j n e e £ ( . g e 9 C hreven als voor bouwkundigen, iets wat laatstgenoemden 
j°°«ten bedenken, indien hen dat wat te uitvoerig voorkomt en zij liever een meer vergelijkende 

c °ouwing van bouwmaterialen hadden gewenscht, wat men echter moet erkennen, dat zijn 
« b a a r d i g e moeielijkheden beeft. 

^ • Voor den ingenieur en den architect mag het boek van den heer Van der Kloes 
Bate ° U 8 C ' l a t ' ) a r e waarde worden genoemd. Op allo vragen, welke op het terrein der bouw-
» o r / I a ' e n k u n n e n worden gedaan, geeft het een uitvoerig antwoord, en kan het dus met vrucht 
«11e e " 8 e r a a dpleegt. De uitvoering is waarlijk keurig en doet de firma Van der Endt <fc Zoon 

M r &an. De prijs is zeker beneden de waarde van het boek 
(Dagblad voor Zuid-Holland en 'i-Qravenhage.) 

C h e m i s c h b e r e i d e 

V E R F . 
Deze OLIEVERF is Keheel 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 A I J E N B U R G ' , 
(70) Rijswijk (Z.-H.) 

^ 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 - . 

W I T - , KRISTAL- , BROEI en M E L K -

O 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. 
(89 ) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en B loemenkassen . 
L A G E P R I J Z E N . (73) 

S . B R U I G O M , 
ARXHEM. 
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„ V a n Baerle", 
E E N I G E A <• K X T K N voor 

\t ilt i-land en Kolon iën: 

G. M. BOKS Co., 

VERFWAREN, 
(5) e II S E . 

Om gezondheidsredenen 
bestaat er in een der voor

naamste steden van Noord-Holland ge
legenheid tot A S S O C I V i ' l i ; in eene 
florissante TIMMKKMANS- vil AAN-
NEMKR8ZAAK. 

Hij gemis aan een opvolger, kan men 
deze zaak, waaraan eene vaste en deftige 
clientèle is verbonden, later desverkie-
zeude geheel overnemen. Tusschen-
persnnen komen niet in aanmerking. 

Adres, onder letter / . bij den Boek
handelaar L . SPOON, te Haarlem. 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYAMISEERIMRICH1ING 

II. L E X S I N K , 
A R X H E . V l , 

levert pask laar gekyaniseerd 
(rot- en z w a m vrij) (sn 

Rasterwerken, schuttingen. 

B R O E I B A K K E N , V L O E K KN, 
VLOKRKIBBKX, «u t . enz. 

perde Jaargang No. 4. Zaterdag 26 Januari 1895. 

Electrisctie LIFTE 
FRED. STIELTJES & Go., 

(78) K e i z e r s g r a c h t 7 4 8 , 
Nederlandsche Verzinkfabriek, 

V A N I > E K L I \ ï H \ & Co.-DORDRECHT. 
A L G E M E E N 

BOUWSYSTEEM. 
L E K V R I J E 

D a k - e n Z i j b e k l e e d i n g . 

Houten of IJzeren R A A M W E R K , 
I K ^ I F I F I E I I S r , Q - Z E Z B O T T W I E l S r , 

A F D A K E N , BRUGGEN, SCHUTTINGEN, BESCHOEIINGEN, DROOG-INRICH-
TINGEN voor tropiaehe |miilueten, ROLLtëNDE K A P P E N voor Steenovens 
en Koflievloeren, LOSSE P L A T E N speciaal ter vervniiKing 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 enkele dagen. GEGALVANISEERD IJZEREN, ook n»noll<lo P L A T E N . 

PLANNEN en BEGROOTINGEN worden opgemaakt voor elk gevraagd 
duel. OPGESTELDE CONSTRUCTIES ter bezichtiging. 

CATALOGI op aanvraag franco en gratis. (58) 
A G E X T K X G E V I t A A O I ) . " * 8 E 

I I O I I I I V M ) M 
F . & A . V A N D E K L I N D E N . - 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 
f 1.75 per M*. geheel gereed afgeleverd / ' 2.70 per M'-. 

G e d e e l t e l i j k e B e r e i d i n g . 

C R E O S O T E E B I N G . 

B U R N E T T E E R I N G . 

k y w i M i m ; \ 

PORTLAND CEMENT, 
„J0SS01X <$• Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT, 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTKHDAM, Nieuwehaven No. 1 i f, 
„ AMSTERDAM, A . E . B R A A T .Fokkt-

Simonzstraat 74. (88) 

e n G e m e n g d e B e r e i d i n g . 

H O U T H A N D E L 

O . G i p s O . z o o n , 
i f i n i i t u i . i i n . (71) 

A m s t e r d a m . 

DEUNT&C1, RiTTDiü 
NIEUWE HAVEN N°. 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
'59) Vraag dessins enz. 

I J E 1 I> E 

M a c h i n e - , S t o o m k e t e l - en 

C o n s t r u c t i e f a b r i e k . 

S C H E Ë P ö B G U W W K B Ï 

met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

S t o o m b o o t e n - , B a g g e r - e n 

S p o o r w e g m a t e r i a a l . 

I JZER- EN KOPERGIETERIJ (;> 

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 i l o y d » 

eu b u r e a u V e r i t a s . 

JAN HAMER & G°., 
i l i < i T I I ; I ; I I in . . V { . 

A M S T E R D A M , 

hebben steeds voorhanden 

N O R M A A L 

SPIJZKNLIFTS. 
Deze worden hier geheel complet 

gangbaar in liftschachtgeraamte gemon
teerd afgeleverd. ( ö 6) 

Talrijke Meferenties. 

ARCHITECTURA. 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

T E C H N I S C H G E D E E L T E . 

ArtverKMill^n in dit blad kosten Tan 1—6 regelt 
(O cents, iedere regel meer 10 cent*. Groote letter* naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt alechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATE-DAGS. 
Uitgevers i 

J. VAN DER ENOT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

A l l * s u l T * r t « n l l » n in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden g r a t i s geplaatst in D E A M B A C H T S M A N , Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaar», 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 . 

B E S C H E R M I N G V A N P A L E N T E G E N 

D E N P A A L W O R M . 

In de vergadering der „American Society of Civil En
gineers", den 1 Nov. 1893 gehouden, hield de heer R . 
MONTKOKT eene belangrijke voordracht over het beschermen 
van palen tegen den paalworm op den Louisville & Nash
ville spoorweg. Aan deze voordracht en de daarop gevolgde 
besprekingen zijn de volgende mededeelingen ontleend. Zij 
hebben in de eerste plaats betrekking op het beschermen 
van bestaande paalwerken, doch zijn ook inet het oog op 
de voorafgaande bereiding van palen met creosootolie niet 
van belang ontbloot, omdat erait blijkt, dat, afgescheiden 
van de ook aan de overzijde van deu Oceaan zeer uiteen
lopende meeningen omtrent eischen, die aan creosootolie 
te stellen zyn, het nut van eene goede ereosoteering door 
de mannen van het vak vry algemeen wordt erkend. 

In het jaar 1880 verkreeg de Louisville & Nashville 
Spoorweg-My. door pacht het beheer over de baan New 
Orleans-Mobile, die zich dicht langs de Noordkust van 
de golf van Mexico uitstrekt, een aantal baaien, bayous 
en rivieren kruist en aldaar gedragen wordt door paal-
jnkken van gecreosoteerd yellow pine en ijzeren bruggen 
op hoofden van gecreosoteerde palen. Onder de huur zijn 
Ingrepen uitgestrekte creosoteerwerken, aan de West-Pas-
«agoula-rivier gelegen. 

De gezamenlijke lengte spoorbaan opjukwerken is 6525 
M., die der ijzeren bruggen 1969 M. Met betrekking tot 
>• uitwerking van den paalworm op gecreosoteerd yellow 
Pine hout en de andere middelen om dit tegen de verwoes-
t'ng door dien worm te beschermen, zijn het meest opmer
kelijk de jukconstructiëu in de baai St. Louis en de Bi-
loxibaai. I ie brug over eerstgenoemde is 3121 M. lang en 
bestaat uit 3063 M. paaljukwerk en eene ijzeren draaibrug 
v»n 58 M. lengte; die over de Biloxibaai is 1841 M. lang 
e n bevat 1783 M. paaljukwerk en eene ijzeren draaibrug 
•livoren. 

De üju New-Orleans-Mobile werd indertijd gebouwd door 
H*NHY VAN VI.KCK. Iu 1869 werden de werken in baai 
3t> Louis aangevangen, onder de onmiddellijke leiding van 

e n Ingenieur G. H. THOMSON, ter vergadering tegenwoor-
het min of meer tijdelijk karakter dezer werken staat 

in verband met den haast, die ermede gemaakt werd. In 
1869 meende men, dat een paal in zout water met wormen 
drie jaren kon duren. 

De paalworm komt in de wateren van do Golf van Mexico 
en zijne riviermonden in grooteu getale voor en is daar 
dikwijls buitengewoon verwoestend, tengevolge van den 
langen duur van het warme jaargetijde, waarin zij werken. 
Het is geen ongewoon verschijnsel, dat onbereide yellow 
pine palen van 30 tot 38 cM. middellijn in minder dan 
zes maanden door den paalworm als eene spons worden 
uitgehold, zoodat de veiligheid erdoor in gevaar wordt ge
bracht. De heer THOMSON vertoonde een monster paalhout, 
dat in 90 dagen tot een spons was uitgevreten; de gaten 
waren weinig wijder dan 5 mM.; de heer THOMSON zag 
slechts eenmaal een worm van 16 mM. dikte. In Australië 
vindt men er, naar de heer J. A. Mc. DONALD mededeelde, zeer 
dikwijls van 13 mM dikte en zij worden daar tot ongeveer 
0.90 M. lang; hij haalde er zelf twee van 0.60 M. lengte 
uit het hout. (') 

De paalworm begint zyn leven waarschijnlijk, evena!s het 
oesterzaad, als vrij zwemmer, hecht zich vervolgens op het 
hout vast eu begint dan onmiddellijk te boren. Zijne werk
zaamheid hangt, behalve van de temperatuur, ook grooten-
deels van het zoutgehalte van het water af; zoet water 
is zijn ondergang; is een schuit met paalwormen besmet, 
dun kan men ze vernietigen door haar in zoet water onder 
te laten loopen. 

Ook in Amerika heeft de ervaring geleerd, dat, veront
reiniging van het water met rioolstoffen de werkzaamheid 
vau den paalworm zeer doet verminderen; de wormen zyn 
dan kleiner van stuk en geringer in aantal. 

In 1869 werd er in de baai St. Louis weinig van deu 
paalworm bemerkt, doordien het water tot Juni toe zoet. 
was, tengevolge van den ruimen toevoer uit de bayou Jonrdau 
na eene regenachtige lente. In 1870 daarentegen was de 
worm ter dege aan het werk; uit dien tjjd dagteekende het 
monster bont, dat de heer THOMSON ter vergadering had 
medegebracht. Men begon toen de palen als volgt te be
schermen: zij werden over de waterlengte tot op ongeveer 
30 cM. middellijn afgewerkt, vervolgens met eene laag vilt 

(') Aau onze kusten worden dc paalwormen niet veel langer 
dau 30 r \ i . v. D. K . 

ff I 
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bekleed en daaroverheen geel metaal, waarvan de naad dicht 
aaneen gespijkerd werd. Voor de palen in de Biloxibaai 
werd zink in plaats van geel metaal verwerkt; dit was 
reeds na een jaar t» ver verteerd, om nog eenigen dienst 
te bewijzen; het geel metaal hield langer stand. Ook deed 
men proeven met andere bescherminiddeleu. Er werden palen 
over de waterlengte verkoold en nog heet zijnde met creo
sootolie (dead oil) (*) gedrenkt en kond geworden met zwart 
vernis (black varnish) bestreken, om het verkoolde laagje 
onder de slagen van het heiblok erop te houden. Deze wijze 
van bescherming schijnt tamelijk afdoende geweest te zyn 
tegen den paalworm, maar de palen rotten boven de water
lijn in ongeveer zes jaren in het hart weg. (4) 

De heer G. H ILL wees op eene mededeeling in Engineering 
A'eios van Mr. W . KBNNISH van de ,Carolina Oil & Cre

osote Company" betreffende het ereusoteeren van eerst ver
koolde palen; aldus behandelde palen bleven volkomen gaaf, 
terwjjl enkel gecreosoteerde palen plekken vertoonden, die ern
stig door den worm waren aangetast. Dit weid daaraan toe
geschreven, dat door het verkolen een zeker bastlaagje zou 
worden weggenomen, dat anders het indringen van de 
creosootolie zou tegenhouden. ('') 

De heer L . J . L B COS IK beval by brief een proces aan, dat 
eene uitgebreide toepassing heeft gevonden aan de kust der 
Stille Zuidzee. De palen worden tusschen bodem en hoogwater
en bekleed met eene dikke laag verf van de „Paraffine Paint 
Compiui}'"; daaroverheen komt eene bekleeding met zwaar 
doek, dat met gelyke verf is verzadigd en erop gespijkerd 
wordt met verkoperde sprjkers en vervolgens eene dichte 
betimmering met houten stronken, die met draadnagels wor
den vastgespijkerd. Het laatste dient alleen oin de eigenlijke 
bekleeding te beschermen tegen de ruwe krachten, waaraan 
paalwerk in het algemeen is blootgesteld. De kosten bedra
gen slechts/ 2.92 tot/ 3.34 per M . paalbekleeding en deze 
heeft acht of meer jaren lang eene ernstige proef doorgestaan 
in wateren, waar paalworm en limnoria gewone palen en 
houtwerk in vier tot zes maanden tijds vernielen. 

Nog eene andere soort van werk, die, naar de heer L E CONTÉ 
bericht, sedert 1867 en misschien reeds vroeger aan de kust der 
Stille Zuidzee op uitgebreide schaal is toegepast, bestaat in het 
bestrijken van het houtweik met gekookt koolteer; daarover
heen wordteene goede laag dik vilt aangebracht, verzadigd met 

(*i Dit doet denken aan verslikking, tengevolge van bet niet 
kunnen uitzakken der houtsappen door de volkomen dicbte beklee
ding der palen tot boven de hoogwaterlijn. v. D. K. 

(') Dit laatste K o m t mij hoogst onwaarschijnlijk voor. He' beter 
stand boaden der eerst verkoolde palen is m. i . veeleer daarian 
toe te schrijven, dat door het branden de samenhang ran de 
buitenste houtlagen wordt verbroken en er tal van scheurtjes in 
onstaan, die in den persketel alle met creosootolie worden opgevuld, 
waardoor de impreguteriug op meer volkomen wijze plaats vond 
d a n bij de niet gebrande pelen. 

Te oordeeleo naar mijne eigen ervaring omtrent het creosotecren 
v a n palen, moeten laatstgenoemde onvolkomen bereid z i j n g e w e e s t . 

Ik z o n dit met vooihaaaen monsters kunnen staven, v. D. K. 

(*) Onder doode olie wordt hier verstaan het bij de distillatie 
van koolteer achterblijvende vocht. Dood moet dus hier worden 
opgevat in d e n z i n van beroofd va» alle kostbare bestanddeelea. 

v. D. K. 

koolteer en met gegalvaniseerde spijkers bevestigd en ten slotte 
eene buitenbetimmering van grenen (redwood) stronken 0f 
planken, naar gelang de aard van het werk meebrengt. H e t 

beste getuigenis voor dit werk is de ryks genie-aanlegplaats 
te Lime Point in de baai van San-Francisco nabij de (ionden 
Poort. De fundeeringen van deze aanlegplaats bestaan uit 
kribben van Oregon grenenhout (Jir), met steen opgevuld 
De balken waren vierkant, aan de einden half en half i 0 

elkaar gekeept en met hakkelbouten op elkaar bevestigd, 
zoodat de buitenkanten van het kribwerk dichtsluiten) en 
gelijk doorgaande vlakken vormen. Op deze kribwerken werd 
van buiten eene laag koolteer en vilt aangebracht, als vuren 
beschreven, waaroverheen eene bekleeding met grenen (red-
wood) delen. Hei werk werd uitgevoerd onder leiding van 
Kolonel G. H. ME.V in-'.r.fj in den winter van 1867-68 en 
het hout is nu nog even gaat' als toen, niettegenstaande 
paalworm en limnoria in deze streken groote verwoestingen 
aanrichten, zoodat gewone palen niet langer dan vier of 
vijf maanden duren. Zulk eene bedekking wordt gezegd niet 
meer dan f 1.37 per M - . te kosten. Sommige scheepswerven 
gebruiken nu zwaar geteerd dakpapier in plaats van het 
duurdere vilt en zijn daarover tevreden, maar het is nog 
te kort in gebruik om het op eene lyn te stellen met goed 
zwaar vilt. 

Uit den aard der zaak zyn geen der beide door den 
heer L . J . L E CONTÉ beschreven processen van toepassing 
op reeds ingeheide en een aantal jaren in gebruik zijnde 
palen, zooals die van de jukwerken in de baaien St. Louis 
en Biloxi. 

In 1871 was de paalworm oorzaak van een ernstig ongeluk 
op het jukwerk der Biloxi-baai, toen er een goederentrein 
overheen ging; de palen waren nog slechts tien maan
den te voren waren ingeheid; er gingen zeven span
ningen met den trein omver. Onderzoek toonde aan, dat de 
palen alle dicht bij den bodem van het water waren door
gevreten. By de eerste uitvoering van het jukwerk in de 
baai St. Louis was het nauwelijks voltooid, toen men be
merkte, dat de onbereide palen zoo erg door den paalworm 
waren aangetast, dat het noodig was den bouw van voren 
af aan te beginnen. In 1872 nam men zyne toevlucht tot 
het bekleeden der palen met koper, alvorens ze in te slaan; 
dit gaf betere resultaten, doch de bescherming bleek niet 
volkomen te zyn. Daarom besloot men in. 1876 de hiervoren 
reeds genoemde creosoteetwerken aan te leggen; de bouw 
daarvan kostte f 152.800.—. 

Vóór het creosoteeren werden de palen van den Louis
ville & Nashville spoorweg van de schors onUlaan, doch 
overigens rond gelaten. Het spint hield men eraan, wetende 
dat dit onder druk meer creosootolie opneemt dan mogelijk 
is in het kernhont te persen. Schors op zich zelf beschermt 
volgens den heer MORTON het hout een korten tyd tegen 
den paalworm, maar binnen twee of drie jaren zijn zy ver
nield; verkolen zou ongetwijfeld eene dergelyke uitwerking 
hebben. 

Er is voortdurend nauwlettend toezicht over de gecreoso
teerde jukwerken uitgeoefend, ten einde op de hoogte te 
blyven hoe ze zich hielden en de kosten ervan te kn'" i e n 

vergelijken met die van dergelyke constructiën van onbereid 

Dont Behalve de periodieke inspectiën van het werk boven 
water, werden de palen daaronder tot op den bodem van 
tjjd tot tyd door duikers onderzocht. Doch eerst in 1886 
werden sporen van aantasting door den paalworm in de ge-
peosoteerde palen aangetroffrfii. Omstreeks denzelfden tijd 
vertoonden de gecreosoteerde palen in de aanlegplaatsen der 

spoorweg-inij. te Pensacola, in Florida, die in 1880 waren 
gebouwd, dergelyke verschijnselen. 

jlet bet oog op de reeds vermelde groote hoeveelheden 
gecreosoteerd hout iu de werken der sectie New Orleans 
verbruikt en evenzoo in die te Pensacola en op den Pen-
«acnla-Atlantic-spoorweg, welke in 1882 en '83 werd gebouwd 
en het eigendom is der Louisville & Nashville Spoorweg My., 
was liet vraagstuk, om zoo mogelyk nog andere middelen op 
te sporen oin de gecreosoteerde palen tegen den paalworm 
te beschermen, van groot belang. Aan den heer MORTON werd 
te zamen met wylen den consiilteerenden ingenieur F. W. 
VAÜHHAN opgedragen, een onderzoek in te stellen en verslag 
nit te brengen, met aangifte van hetgeen te doen stond. 
Het resultaat daarvan was, dat besloten werd de palen van 
den modder of het zand van den bodem af tot boven hoog 
water met eene laag cementmortel of beton te bekleeden. 
Dit geschiedde op de volgende wyze: 

De te bekleeden paal werd omgeven met een mantel van 
3 uiMs. plaatijzer van 40.6 cM. middellijn, bestaande uit 
halve cylinderstukken van 1.52 cM. hoogte, langs de randen 
van opgeklonken hoekijzers en strooken caoutchouc voorzieu, 
ten einde ze door middel van klemhaken of klauwen ge
makkelyk aan elkaar te kunnen bevestigen en weder los te 
maken. De mantel werd boven water telkens in twee stukken 
iu elkaar geklemd en verlengd, zoolang tot de paal geheel 
was oiumanteld van de oppervlakte van het water tot 15 
a 60 cM. beneden den bodera, naar gelang van diens meerdere 
of mindere hardheid en de moeielykheid om den mantel erin 
te krygen. Een duiker bracht, voor zoover de diepte van het 
water niet grooter dan 3.66 M . was, op den bodem tusschen 
mantel en paal een rand van klei in zaklinnen aan, voordat 
de mantel werd neergedreven, waardoor de tusschenruimte 
bgna waterdicht werd afgesloten; dan werd het water uit-
gepnmpt en de mortel of beton ingestort. Waar de water-
Mepte meer dan 3.66 M . bedroeg, bleek het niet doenlijk 
het water binnen den mantel uit te houden en men gaf de 
pogingen daartoe op. In dit geval werd de mortel of beton 
°P den bodem uitgestort door eene gegalvauiseerd yzeren 
PUP van zoodanigen vorm, dat de wydte zoo groot als mo
gelijk was. zonder al te veel ruimte tusschen paal en mantel 
l n te nemen; het boveneind der pijp was van een trechter 
'•orzien om haar gemakkelyk te kunnen vullen. De pyp 
Werd geleidelyk gelicht, naar mate het beton de ruimte 
tusschen paal en mantel opvulde, maar altyd zoodanig, dat 
' l a * r ondereind voortdurend in het beton werd gehouden, 
"•Heinde te voorkomen, dat dit door het water werd ont-
""ngd. vrat zyn samenhang en aanhechting te niet gedaan 
* o n ''ebben. Men liet den mantel drie of vier dagen staan, 
'"•dat het beton gebonden was; dan sloeg men de klem
den los, nam hem weg en bracht hem om een volgenden 
P & a l op gelijke wyze aan. 

Houten mantels met gegoten yzeren banden bij elkaar 
gehouden, werden ook veelvuldig gebezigd met het oog op 
hun betrekkelijk geringen prijs in vergelijking met de 
plaatijzeren. 

Op deze wyze werden beschermd 2638 palen in de aan
legplaatsen te Pensacola, 840 in het paay'okwerk in de 
Escambia baai, 413 in dat in de Biloxibaai en 216 in dat 
in de baai St. Louis, te zamen 4107 palen. De bescherming 
werd alleen aangebracht om die palen, welke bevonden waren 
ernstig door den paalworm aangetast te zyn en zonder haar 
weldra geheel vernield zouden zyn. Een bclangryk voordeel 
van deze bescherming is, dat zy kan worden aangebracht 
zonder op eenigerlei wyze de pa'en of de bovenbouw, die erop 
rust, van hunne plaats te nemen wat vooral van belang 
was by de aanlegplaatsen te Pensacola, waar er groote 
bergloodsen op gebouwd zyn. Als de palen daar door andere 
vervangen hadden moeten worden, zouden de vloeren en 
daken dier gebouwen groote moeielykheden opgeleverd hebben. 

Gedurende zeven jaren nadat het beschreven bescher-
mingawerk werd aangevangen, zyn de kosten van onderhoud 
en herstelling gering geweest, hoewel eenige last ondervonden 
werd van balken en vlotten, die by ruw weder tegen de 
beschermde palen aansloegen en het beton van enkele daarvan 
afschuurden of deden barsten Tot in het najaar van 1893 
waren al de palen, die beschermd werden, nog in gebruik 
en liet liet zich aanzien, dat zy nog jaren lang in gebruik 
zouden kunnen blyven, terwyl zy zonder de bescherming 
reeds lang door andere hadden vervangen moeten worden. 

In het verslag, waaraan het bovenstaande is ontleend, 
zyn photo's afgedrukt van een paar beschermde palen van 
de aanlegplaatsen te Pensacola, drie jaren na het aanbrengen 
van het beton onder het oppervlak van den modder afge
broken en opgehaald. Zy werden in goeden staat bevonden ; 
niet alleen waren zy volkomen door het beton overdekt 
en was het laatste zelf met oesters, mosselen enz. overdekt, 
maar het cement bleek zelfs zyn weg gevonden te hebben 
in de wormgaten, deze tot in het hart van den paal opge
vuld te hebben en daarbinnen volkomen afgietsels te vormen 
van den worm. 

Om het beton eraf te krygen waren verscheiden zware 
slagen met een byl noodig. 

De palen werden ten slotte in kleine stukken gekloofd, 
zonder dat er een enkele levende paalworm in werd aan
getroffen. 

Het beton was samengesteld uit zand, grind en „Alsen's" 
Portland-cement, in de verhouding van 1 cement. 2 zand, 
3 grind met genoegzaam water om het gemakkelyk door 
de stortpyp te laten glyden. Toen het beton afgeslagen 
werd, gingen de breuken meermalen midden door de kiezel-
steenen heen, wel een hewys van de sterke aanhechting 
van het cement. 

De kosten der beschreven bescherming wisselden af van 
/ 6.68 tot ƒ 12.53 per strekkende M., paal, naar gelang van 
de geheele lengte der bekleeding, van de plaats van den 
paal en van de weersgesteldheid; de gemiddelde prys was 
f 10.44 per M. Maar daar het aantal M., dat bescherming 
v erei8chte — d. w. z. van hoogwaterpeil tot aan den bodem — 
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gering was, vergeleken met de geheele lengte der palen, 
waren de kosten veel geringer dan wanneer de onde palen 
door nieuwe gecreosoteerde hadden vervangen moeten worden 

(Wordt vervolgd.) 

S M E L Ï K E 6 E L S . 
(Voor Machinisten en Stokers.) 

Om vrij nauwkeurig hooge temperaturen van ketel- en 
ovenvuren te bepalen, worden thans gebruikt zoogenaamde 
glazuur- of smeltkegels. 

Zij zyn eene uitvinding van Prof. H. SEGKK, en worden 
nu vervaardigd door de Koninklijke porceleinfabriek te 
Berlijn, die ze in den handel brengt in 20 nummers, waar
van de smeltpunten liggen tusschen 1150 en 1700° Celsius. 

't Verschil in smeltpunt tusschen 2 opeenvolgende nummers 
bedraagt dus + 29° Celsius. 

Plaatst men nn in 't vuur eene rij dezer kegels, dan zul
len zij een voor een smelten, tot een bepaald nummer. De 
laatst genoemden kegel geeft dan bij benadering de tempe
ratuur van het vuur aan, zijnde 't smeltpunt, dat overeen
komt met 't nummer van den kegel. 

De heer E. KKAMER heeft thans weer eenige meerdere 
uitgebreidheid aan deze uitvinding gegeven, door nog 10 
kegels te doen vervaardigen waarvan de smeltpunten liggen 
tusschen 9 6 0 " — 1 1 5 0 ° Celsius. 

Hiermee zijn dus weer lagere temperaturen te bepalen. 
Dit werd bereikt door in de Segersche kegels het kiezel-
zuur gedeeltelijk te vervangen door boorzuur. 

(Haarmann 's Zeitschr.) 

V E R N I K K E L E N . 

In aansluiting aan het stukje getiteld „Nikkelen nikkelen 
gereedschap" in ons No. van 12 Jan. j.1. ontleenen wy aan 
de Allg. Auz. f. Berghutten und Machinenindustrie eenige 
samenstellingen voor nikkelbaden, die alle bij gepaste be
handeling een goeden neerslag geven, maar meer of minder 
zorgvuldige behandeling eischen. 

lo. In 100 L. water 8 KG. zwavelzuur nikkeloxydul-
ammonium nikkel-ammonium) op te lossen, de oplossing 
door ammoniak zwak alkalisch te maken, zoodat rood lak
moespapier er blauw in wordt; dan opkoken, laten koud 
worden, filteren en zooveel citroenzuur bijvoegen, dat blauw 
lakmocspapier er eene licht roode tint aanneemt. 

2o. Bad voor galvanoplastische aftreksels: 5 KG. dooi 
ammoniak geneutraliseerd nikkelsulfaat, 3.75 KG. wijnzure 
ammoniak, 25 G. gallnslooizuur en zooveel water, dat er 
100 L. vloeistof ontstaan. De hiermede verkregen neerslag 
wordt gezegd zeer gelijkmatig en wit te zijn en zelfs bij 
groote dikte geene oneffenheden te vertoonen. De wijnzure 
ammoniak wordt verkregen door bij wijnsteenzuur zoolang 
geest van salmiak toe te voegen, tot al het zuur is gebonden 
en rood noch blauw lakmoespapier in de vloeistof meer 
verandert. 

3o. Bad van azijnznurnikkel volgens voorschrift van POTTS 
te Philadelphia: 2 : ,/ 4 dl. azijnzuur nikkeloxyde, 2'/ a dl. 
azijnzure kalk en 100 L. water, waaraan nog 700 G. vloei
baar azynzuur van 1.047 spc. gew. wordt toegevoegd. De 
bereiding kan geschieden door nikkelammonium op te lossen, 
het nikkel door eene oplossing van koolzure natron neer te 

slaan, den neerslag nit te wasschen en hem onder verwarming 
in azijnzuur op te lossen. De azijnzure kalk wordt door het 
oplossen van fijn poeder van Weener kalk in azijnzuur i„ 
warmen toestand verkregen. De gareedgemaakte nikkel-
oplossing wordt voor het gebruik gefilterd. 

4o. 5 KG. nikkelammonium, 2 KG. zwavelzure ammoniak 
500 G. citroenzuur en 100 L. water. Dooreenkoken e n 

filteren. 
5o, 8 KG. nikkelammonium, 1 KG. chlooraramonium en 

500 G. oxalzure baryt op 100 L. water. Ook zonder oxal-
zure baryt bruikbaar. 

6o. 6 KG. nlkkelammonium, 3 K G . chloorammouium 
en 2 ' / 2 KG. zwavelzure ammoniak op 100 L. water. 

7 o. Bad voor gegoten ijzer, maar ook voor alle andere 
metalen te gebruiken: 5 KG. nikkelamraonium, 1 KG. 
zwavelzure ammoniak en 100 L . water. 

8o. 5 KG. nikkelammonium en 2 '/j KG. boorzuur op 
100 L. water. 

PA.RWK.LL heeft door proeven aangetoond, dat toevoeging 
van benzoëzuur bij een der nikhelzouten een zuiver witten 
en gelijkmatigen overtrek levert, 't zij dat het benzoëzuur 
vrij of met een ander zout verbonden in het bad komt, De 
hoeveelheid moet naar de samenstelling van het bad geregeld 
worden; zy kan tusschen 1 en 8 G. per liter nikkelvloeistof 
bedragen, doch mag laatstgenoemd bedrag niet overschrijden 
Hij beveelt de volgende mengsels aan om goede neerslagen 
te bekomen : 

lo. 124 G. nikkelsulfaat, 93 G. nikkelcitraat en 31 G. 
benzoëzuur. 

2 o. 62 G. nikkelchloruur, 62 G. nikkelcitraat, 62 G. azijnzuur 
nikkelzout, 62 G. nikkelphosphaat en 31 G. benzoëzuur. 

3o. 93 G. nikkelsulfaat, i>3 G. nikkelcitraat, 31 G. 
benzoëzuur nikkelzout en 8 G. benzoëzuur. 

Een in de meeste metaalwarenfabrieken gebruikelijk bad, 
dat gemakkelijk te behandelen is en nooit weigert, wordt 
uit nikkelaramonium, boorzunr en chloorammoniura bereid. 
Baden met boorzuur geven een harden neerslag en dekken 
gladde voorwerpen zeer goed, maar raken geene indiepingen. 
Geeft men aan deze baden een toeslag van keukenzout, dan 
zullen zij ook geringe indiepingen overdekken eu men ver
krijgt een tamelijk harden, gelijkmatigen overtrek. De be
reiding van zulk een bad geschied door liet oplossen van 
5 KG. nikkelammonium in 100 L . water, toevoegen van 
2.5 KG. boorzuur en 1.25 KG. chloornatrium of ook van 
1.25 KG. boorzuur en even zooveel keukenzout. De vloei
stof wordt dooreen gekookt, met citroenzuur zuur gemaakt, 
door geest van salmiak of koolzure ammoniak geneutraliseerd 
en gefilterd. 

Nog valt op te merken, dat door benuttiging van chloor* 
nikkel en boorzuur in de verhouding van 5:2 of 2 : 1 e e D 

zeer werkzaam bad wordt verkregen, dat echter zooals alle 
baden, die chloor bevatten, voor ijzer en staal niet geschikt 
is, daar chloor het roesten bevordert. Het gebruik va" 
zwakke zuren, zooals citroenzuur, benzoëzuur, wynzunr, '''in
verdient voor het vernikkelen van ijzer de voorkeur, » ' u i r 

komt veel duurder te staan en leent zich daarom minder 
tot toepassing in het groot. 

B L I K S E M A F L E I D E R S B I J F A B R I E K S -
S C H O O R S T E E N E N . 

get is reeds meermalen gebeurd, dat de ijzeren topstan-
van bliksemafleiders doorroesten en daardoor haar ge

leidend vermogen verloren en zelfs afbraken. De oorzaak 
daarvan is te zoeken in de niet onbeduidende hoeveelheden 
2v?aveligzour, voorhanden in de nit den schoorsteen stroo-
mende verbrandingsgassen vooral van steenkolenvnnr; daar
door worden niet enkel ijzeren, maar ook koperen stangen 
aangetast en meer en meer ingevreten. Om in dit gebrek 
te voorzien, heeft de ijzerfabriek „Karlswerk" te Bunzlau 
jn Silezië de ongeveer 1 M. hooge en 3 cM. dikke topstang 
tot aan het begin der platinaspits bekleed met verglaasde 
aarden buizen, die met moffen om elkander passen. De moffen 
worden met cement aangegoten en dichtgestreken en ook 
de vrijblijvende platinaspits, ter plaatse waar zy uit de 
buis steekt, zorgvuldig afgesloten. Op deze wijze is de top
stang niet enkel tegen de verbrandingsgassen, maar ook 
tegen den invloed van het weder beschermd en dus gevrij
waard tegen oxydatie, die zooals bekend is, het geleidend 
vermogen vermindert. (Ilieck's Oew. Ztg.) 

V R A G E N ( ° ) E N A N T W O O R D E N . 

(°) Uit de bus van A . & A . 

Is Portland-cement aangemaakt met waterglas bestand 
tegen urine? 

Dit mengsel versteent plaatselijk zoo bliksemsnel, dat het 
enkel by' afwisselend droog en nat weer, ja by vorst, op 
zich zelf, dus zonder urine, al uiteenvalt. By scheikundig 
onderzoek blijkt, dat Portland-cement al van 6 tot 2 2 ° / 0 in 
zoutzuur oplosbaar kiezelzuur bevat en dat cement van het 
hoogste cn het laagste gehalte van dat lichaam, met drie 
deelen zand gemengd, juist dezelfde vastheid bereikt. Dit is 
dns eene vingerwijzing, dat het kiezelzunrgehalte (oplosbaar 
in zoutzuur) geeu maatstaf is voor de hydraulische waarde. 
De scheikundige wisseling in elk ondenkbaar klein korreltje, 
dat aan het oppervlak eene geheel andere samenstelling 
heeft dan in de diepte, beheerscht den aard en de waarde 
van het materiaal als versteeningsmiddel. Bijvoeging van 
waterglas doet dns stellig geen goed om Portland-cement 
eenigszins beter tegen urine-inwerking te harden. 

Trasmortel van gepaste samenstelling, b.v. 1 tras, 2 
schelpkalk, 3 zand, of 1 tras, 2 vette steenkalk, 4 tot 5 zand, 
is volkomen bestand tegen urine. 

Is zandsteen door jiuateeren bestand te maken tegen de 
vswerking van urine? 

De meeste rotsen, die als bouwsteen aangewend worden, 
'4jn nooit scheikundig zuiver: zoowel rotsen door vuur
spuwende bergen uitgebraakt, als andere, kalm na duizenden 
Jaren als slib uit water afgezet en daarna weer versteend 
e» zoo dikwerf nog meerdere malen alweer tot rolsteen 
e« later tot slib vergruisd, weer als slib afgezet en ver
steend, bestaan uit lagen, die in geaardheid afwisselen. Op 

eene bestanddeel werkt fluor or fluorkiezel nu versteenend, 
°P liet andere vergruizend; zoodat van dat drenken met 
scheikundige middelen over het algemeen weinig heil te 
'"""achten is. Dik zwart manner is wel bestand tegen 
n r i l»e: ook leem- of daklei. Dr. L C. LEV OIR. 

AANBESTEDINGEN. 
a*t>cs/c</ingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MA AND AU 28 JANUARI. 
Dordrecht. 1 uur. Het gemeentebestuur: het doen van herstel-

, s'n cn het verrichten vau verschillende weikzaamhcdcn :i.in het 
re"» vnn politie aldaar. 

Kozendaal (N.Br.) 3 uur. De bouwkundige A. IJ. vau Qestel 
te Geldrop, voor rekening van Joh. v. d. Itrocksmuhlers: het 
verbouwen v*n zijn winkelhuis, aanw. 's morg. 10.30 uur. 

DINSDAG 8» JANUARI. 
Markelo (Ov.) 2.30 uur. De graaf R. Scbiimnelpcnninck, op 

de Viersprong onder bet Westcrllier in de nabijheid van het station 
Markelo: het makea van plm. 10U M. bouten schutting, herstelling 
der meslkrit en de daarin benoodigde broeibakken met ramen en 
bet gedeeltelijk afbreken ea weder opbouwen der bestaande druiven-
en bloemenkast, alles in den tuin van den Huize Westertlier, aanw. 
29 Jan. van 'smorg. 10 tot 12 uur. 

Metereu (Ueld.) 3 uur. De heer B J. C. v in Empel te Tiel 
ten hui-.c van den heer van Loenen aan den Tol aldaar: liet bouwen 
eener vi.la en molengebouw te Meterea met bijlevering van alle 
materialen enz. 

Karnbeek (N-Br.) 3 uur. Het gemeentebestuur- lo. het verbouwen 
der school aau den Sambeekschen hoek; 2o. het verbouwen der 
ouderwijzerswoning; 3o. het maken van 34 nieuwe banken. 

WOENSDAG 30 JANUARI. 
Berliknm (Fr.) Bij S. A. de Haan: het bouwen van vier nieuwe 

werkmanswoningen. 
ülst (Ov.) 1 .""30 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen vaneen 

school van drie lokalen eu een onderwijzerswouing te Den Nul 
onder die gemeente en de levering der daartoe Knoodigde mate
rialen en van scboolmeubeler.. 

DONDERDAG 31 JANUARI. 
Goes. 3 uur. In het koffiehuis „de Prins van Oranje" de 

verbouwing der christelijke school aldaar. 
Haarlem. II uur. Het ministe-ie vat. binnenlandsche zaken, 

aau het gebouw vaa het prov. bestuur: het onderhouden van en 
het doen van heistellingen en vemeuwingen aau de leerschool en 
het teekenlokaal, beboorende bij de rijkskweekschool voor onder
wijzers te Haarlem.vao den dag de' goedkeuring vau de aanbes'eding 
tot 31 Dec. 1396, begr. f 1870. 

\ K i l l ) A<; 1 FEBRUARI. 
Cornjnm (Fr.) Het bouweu vas twee arbeiderswoningen bij, en 

belangrijken verbouw en vergrooting aan de boerenbehuizinge, 
thans uog bewoond door Sijmen Aardema t* Lutjelollum b'j Franeker, 
anuw. 28 Jan. nam. 12.30 uur in het Stations-koffiehuis ».e Frineker, 
hilj. inzenden bij den architect F. Brouwer aldaar, voor of op 
1 Febr. 

Leeuwarden. 1 uur. Iu bet gebouw van het prov. bestuur: bet 
bouwen van wachterswoningen bij de sluizen te Ureterp en Bnkkeveen 
en het kanaal van de Hoofddammen tot, de Kolonievaart, begr. 
f 5050. 

11 v A N DA t; 4 FEBRUARI. 
Amsterdam. 2 uur. De Holl. IJz. Spoorweg-Maatschappij, in 

het centraal personenstatiou, bestek no. 610: het vergrootcn van 
de locomotievenloodsen met bijbehoorende werken op de stations, 
emplacementen Doetinchem en Enschede van deu Geldersch — 
Overijselschen lokaalspoorweg, in 2 perc, begr. le perc. I' 6800, 
2e perc. f 8900. 

DINSDAG 5 FEBRUARI. 

Utrecht. 2 uur. De maatschappij tot exploit, van staatsspoorwegen, 
aan het. ceiitraalbureau bij de Moreelse Laan, bestek no. 68'): 
het maken van eene nieuwe goederenbcrgplant? en het inrichten 
der bestaHiide bergplaats tot gebouwtje voor de posterijen op het 
station Zeist—Driebergen, begr. I' 1700. 

WOti.NSD AU (i FEBRUARI. 
Culcmborg. 1 uur. Het kerkbestuur der Evangelisch Lutersche 

gemeeute, in de consistoriekamer: het amoveeren der bestaande, 
eu het weder ophouwen eener nieuwe pastorie en iwee aaneenge. 
bouwde heereuhuiten, op een terrein aan de Slotpoort aldaar. 

DONDERDAG 7 FEBRUARI. 
Breda. 12 uur. Het gemeentebestuur: 1. het rinleerrn met het 

leveren eu leggen van trottoirbanden, benevens het verharden enz. 
van eeu gedeelte van den Marksingel van af de brug in de Nieuwe 
Giniiekeustraat tot de Tw.tedfl Marlcdwarsstraa', niet. het voltooien 
van de riolecring en hel verharden van de Eerste Markdwa.sstiaat 
eu bet leggen van een riool in de Tweede Markdwarsstraat; 2. 
het rioleeren eu vernieuwen der bestratingen en het maken van 
trottoirs in de Pashaan; 3. het maken van een tochtportaal inde 
vestibule van het raadhuis; 4. het maken en leveren van 12 stuks 
ijzeren meerpalen; 5. het afheiucn van een lerrei:i nabij do 
voormalige inundatiesluis en het maVcn vim een voetbeschoeiing 
aldaar. 

http://Pa.rwk.ll
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VK1JDAU 8 F E B R U A R I . 
Aniniei zoden (üeld ) 1 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen 

eener doeterswoniug met. koetshuis. 
ZATERDAG » FEBRUAItl. 

Angerloo (Geld.) li unr. De bouwkundige G. YY. YYillemsen, 
in Het wapen van Biugerden aldaar : het bouweu van een dubbel 
woonhuis. 

MAANDAG 11 FEDRUARI. 
Rnnsdoi-p (X.H.) 1 uur. Het. gemeentebestuur: de uitbreiding 

van de begraafplaats le Schellingw >ude, met bijkomende werk 
caamkeden en levcanliiin, aanw. iu loco 4 Febr. 'smorg. i l uur. 

DINSDAG 12 FEDRUA1U. 
Deurue en l.iossel (N.Br.) 3 uur. Hel gemeentebes'uur: bet 

bouweu vim een raadshuis met toebehooren. 
Hailiugen. 11 unr. Het dijksbestuur van het waterschap der 

Vijf Deelen Zeedijkeu Buitendijks, bij deu logementhouder H. J 
Kremer: het maken van eet e s'eengluoiiug en het vettioogen eu 
verzwaren van den zeedijk, over eene lengte van 2UIJ nieters. 
wedetzijd» paal -i hij Marlingen, bear. I i\,400 8<l. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 

Amsterdam. li<-t maken vau beschoeiingen, ufiieiingen voor de 
tweede Noord-ll»lia:.dsche trauiweg-maatscliappij. Laagste P. Ver
meer J ' -oor f ii.iii. 

Amersfoort. Het bouwen van een dubbele villa aldaar. Laigat, 
Pb. van Karsbergen aldaar voor f 12.770, gegund. 

Assen. Het onderhouden van en bet doen van herstellingtn en 
vernieuwingen aan de rijks hoogere burgerschool aldaar tot en 
met 31 Deo. 1890. Laagste A. J . Dieblman aldaar voor f 1539 

Assen. Het onderhouden van en het doen van eenige vernieuwiugea' 
en herstellingen aan de gebouwen van het provinciaal bestuur en 
het hotel van den commissaris der koningin aldaar, van den dag 
der goedkeuring van de aanbesteding tot en met 31 Dec. 1S96 
Laagste H. Jalviugh aldaar voor f 5423. 

Hilversum. Het maken van een gebouwtje voor een politiepost 
op den Trompenberg en bet bouwen van een sorteerloods voor de 
reinigingsdienst. Laagste R. Mouw voor 1 3328, gegund aan J 
C. Tu. Zweesaardt voor f 34Ö0. 

Oosterboer (gem. Vleppel.) Het bouwen van een boerderij. 
Laagste Jb. Kiers te Uffelte voor f 7296, gegund aan H. Danser 
le Meppel vuor f 7990. 

Rotterdam. Het bouwen van zeven panden aan de Avenue 
Prins Alexander te Kralingeu. Laagste A. Toorenvliet aldaar voor 
f 5(1.900. 

'Winschoten. Het maken en leveren van meubelen ten behoeve 
van ile hoogere burgerschool. Langste J. van Leuning aldaar voor 
f 440, niet gegund. 

Winterswijk. Het bouweu van een directeurswoning bij de fabriek 
aau de Gasthuisstraat. Laag-le J. A. Knuivers aldaar voor f3150. 

26 Januari 1895. A R C H I T E C T U R A . 31 

A D V E R T E N T I E N . 

D E G R O E V E N 

V A S 

/ ME VRIJS' 
te Anik-riiacli a d Iti.jn, 

leveren sedert 1851: (83) 

la AndernachscheTras 
en Trassteen 

op strengste Urm* verder: 
DRIJF- <>f Z W E M S T E E N ; LA

VA!» ROTST ft EX beste en goedkoop
ste B I E R S T E E N voor Tuinen,Terrassen, 
Tuin8alons, Fonteinen, Graftomben, en/. 

'I1 

l ï A i U L l l L l l U I V l I i U V l l 

STOOMBOEKDRUKKEBIJ 

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 > 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 . 

LEONARD SLIGCBER, Honnickendam. 

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 , 

uitmuntend fabrikaat en billijke prijs. (76) 

PORTLAND CEMENT, 
„JOSSOX 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, Xieuirehaven No. 118, 
AMSTERDAM , A . E . B R A A T .Fokkt-

Simonzstraat 74 . (88) 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizenen Bloemenkassen. 
L A G E PRIJZftK. (73) 

S . B R U I G O M , 
ABS HEM. 

en LOODSEN < J ^ ' 
van gegolfd ijzer, / N ^ a a y 

LIFTEN, S ^ V 

Draagbaar Spoor. 
T. G. TISSOT J". 

AMSTERDAM, Sins*' 

KRANEN 

L I E R E N , 

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 . 

mm B O U W N A T E R I A L E N , 
beschreven door 

j " . A . v e t n d © x " K l o e s , 

Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

P B I J S : Compleet i n g e n a a i d f 1$.—. 

„ „ g e b o n d e n „ 2 1 . 5 0 . 

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 iu 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", 
Rijswijk (Z.-ll.) (70) 

R i;o o R i» i; k L i \ u i; N . 

. In de 6e afdeeling wordt bet bont 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 liet 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 gelgeenbeid 
om dergelijken veel omvattenden arbeid naar wensch te voltooien, bet 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
scben te verkrijgen. Het vormt eeu 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 studiën paart, ook hunne oudere vakgenooten zullen evenzeer als vele aannemers, 
werkbazen en handelaren, gaarne een werk ter band 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.) 

. . . . Met groote uitvoerigheid eu 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 
«genaardige moeielijkheden heeft. 

• • . . 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 wordeu gedaan, geeft het een uitvoerig antwoord, cn kan het dus met vrucht 
worden geraadpleegt. De uitvoering is waarlijk keurig en doet de firma Van der Endt & Zoon 
'He eer aan. De prijs is zeker beneden de waardo van het boek 

(Dagblad voor Zuid-Holland en 's-Gravenhage.) 

• • • . daarbij in gebruik, prijzen, kortom alles wat met de industrie in verband staat 
e ° 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 
te staan, aanbevelen. Allen zullen er ongetwijfeld nut uit trekken 

(Algemeen Nederlandsen Advertentieblad). 

^°°r hom die in Indië echter dikwijls zijn eigen materiaal moet zoeken of vervaardigen, zal 
erdoor dit boek menige nuttige aanwijzing bevatten. 

" • • . Juist de onbevooroordeelde onderzoekingen, die den heer Van der Kloes gemaakt 
"ft op 1 tt gebied der bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk 

(Bouwkundig Weekblad.) 

' " Het met zorg behandelde werk komt niet enkel den eigenlijken bouw-, werktuig 
e " scheepsbouwkundigen ten goede, maar ook allen, die door hun handel en bedrijf met dezt 

* e n in aanraking komon. 
' • • Het boek doorbladerende, wordt men telkens getroffen door den practiachen zin 

4 1 1 den samensteller en zijn cenvoudigen, duidelijkcn schrijftrant . . . (Het Handelsblad.) 

?. D O L K & Z O O N . 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

V l O U S S E L I N Ë ^ G E K L E U R D - , 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW SPIEGEL- , 

W IT- , KRISTAL-, BRORI en M K L K -

Ci 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 * . 

Lenzen- e.n Patri jspoortglazen. 
(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF,DAGLICHT-REFLECTORS. 

M A \ .\ U E I M E R 

Portland-dement-Fabriek, 
FABRIEK 

r . I E I S E I U 
MANKHEIMER | l M MlliuZ. 

Opgericht Opgericht 

1801. %^H\X&;r '804. 

iricht ttf 

Levert haar beproefd en voortreffelijk 
fabrikaat 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 l i j k e Provinciën: 

Wed. A. Terkuhle & van Swijndregt 

B o t t e r d a m . 
Voor de N o o r d b ' i j k e Provinciën: 

D E B E E R & L E H R E N , 
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. 
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CA It BO LIN EUM 
„ V a n B a e r l e " , 

B E N I G E A G E N T E N voor 
"\«•«!»• i-liiIIil en Kolon iën: 

G. M. BOKS # Co., 
A M S T E R D A M . 

VERFWAREN, 
e i i z . 

L E I I> E I S . 

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 B O U W W E R F 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

S t o o m b o o t e n - , B a g g e r - e n 

8 p o o r w e g m a t e r i a a l . 

I JZER- 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 o e i - t i l i c a a t v a n L l o y d ' s 

en I J n r c i i i i V e r i t a s . 

ö r o o t e v o o r r a a d 
VAN 

S T A L E N BALKEN-
in alle courante profielen 
op lengton van tol 
12 Mr., opklim
mende mei 

Wegens 
het grootere 

aagvermogen 
kunnen lichtere pro-

in staal gebezigd 
worden, waardoor s l n l c i 

b o l k e n voorder-liger in het ge 
ruik zijn dan ijyi ><n hu lken . 

He E . O V I N G J r . , an 
74 Haringvliet. ItOi I IIWiYM 

UTRECHTSCHE LOODWITFA BRIEK, 
F i r m a O . G - F t E V I-C, U t r e c h t , 

18 

GEVE 
beter dekkend, iijner, witter en beter 

kleurhoudend dan eenig ander; 
is bekroond door den Nederl. Schildershand 

Tentoonstelling van Decoratieve Schilderkunst 
Arnhem 1881; attesten vanervaren schilders 
nit 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 v»narborg van echtheid, zuiverheid 
en goedgewicht, nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van Zegel, Etiket en 
brieksiuerk, welke allen wettig zijn gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur gei verd, des-
verlangd met certiticaat van OH sprong. 

Men leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in t.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; inde ,. Ambachtsman' dd. 8 
Febr. 1890, en in het „Bouwkundig 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 . 

'S 

T 

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Y T Y Ï Y Ï j 

K 0 N I N G B 1 E N F A T T 
f li* 

Ü 

O73der}oek̂ i)au roebcileT; boviDTDdJter iklen, oerf 7Da.cj?LDeoUer)f e?3. 
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Ü mm a 
(69) 

Aia;iim.tvi;\ 
e n 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 eu Schavery van 

R . W . K O G G E N K A H P A C o . 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijscourant op 
aanvraag gratis. (80) 

Alle soorten van 

ZAGEN 
6R 

WERKTUIG EN 
vervaardigt als 

S p e c i a l i t e i t 
slechts in ie fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen dc Fabriek van 

J. D. DOMINICUS & SóHNE. 
te Remscheid-Vieringhausen (Bheinl.) 

Gevestigd in 1*22. (55) 
Vraagde geïllustreerde Prijscourant 

welke wij l' gratis en franco toezenden. 
Vertegenwoordiger voor Holland : 

MAX IHtl.sl.N. ROTTER DAM, 
Maaskade, hoek Corn. Trompstr. 2. 

D E L I N T & C D , Rotterdam. 
NIEUWE HAVEN N°. 39 N.Z. , 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
(59) Vraag dessins enz. 

JAN HAMER & Cl, 
llt'creiigracht 5Hii, 

A M S T E R D A M , 

hebben steeds voorhanden 

N O R M A A L 

SPIJZENLIFTS. 
Deze worden hier geheel compl>,,'t e t t 

gangbaar in liftschachtgeraamte geiuon-
teerd afgeleverd. (8*>) 

Talrijke Referenties. 

ARCHITECTURA. 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

T E C H N I S C H G E D E E L T E . 

j l . i v i T i e n t l é i i in dit blad kosten van 1—5 regels 

(0 cents, iedere regel meer 10 cents. Groote lettert naar 

plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 

Ivekend. 

VERSCHIJNT ZATE-0AGS. 
Uitgevers i 

J. VAN DER ENOT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

A l l * a . l v e r l . - m i e H ia AHCII ITK( TU'KA opgenomen 
worden g r a t i a 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 . 

B E S C H E R M I N G V A N P A L E N T E G E N 

D E N P A A L W O R M . 

(Vervolg.) 
In 1892 werd een zorgvuldig onderzoek naar den toestand 

der palen in de baai St. Louis en de Biloxi-baai ingesteld, 
zoowel boven als onder water, het laatste door een dniker; 
het resultaat daarvan was als volgt: 

T o K S T A N l ) 

DKB PAI/BN. 

\ . \NT.W, 1 'ALK 
T o K S T A N l ) 

DKB PAI/BN. Maai 
St. Louis. 

liiloxi-baai. 'IV zamen, 

Niet aangetast . 618 334 952 
Eenige kleine gaten . 225 52 277 
Vol kleine gaten . 567 273 840 
Groote gaten 997 576 1573 
Reeds met beton bekleed 2 1 6 413 629 
Vergaan (*) . . . . 3 — 3 

Te zamen . •2li-.'ti 1 648 42 74 

Uit bovenstaande tabel blijkt, dat een groot aantal onbe
schermde palen iu beide jukwerken dadelijk bescherming 
eischten en, daar de jukbalken en langsliggers te licht waren 
voor het tegenwoordige rollend materieel, werd besloten ze 
te versterken tegelijk met hot beschermen der palen eu er 
één volledig werk van te maken, door al de palen te be 
schermen, die nog niet met beton bekleed waren. 

Deze juk wei ken hadden toen 14 jaren dienst gedaan en 
toch verkeerde het limit in een goeden staat op liet- punt 
van bewaring tegen bederf, met uitzondering van een paar 
ttwaï i^gers, die door nieuwe van cypressenhout werden 
vervangen. 

alen verwachtte, dat deze onbereid het boven water even 
Wg /luiden uithouden als het oude gecreosoteerde yellow 
P""' en dat, als na verloop van 1<> of 12 jaren vernieu-
«Mnj hoven water noodig zou zijn, op de beschermde palen 
e e n luk op oplangers aangebracht zou kunnen worden 

de toen te beschermen palen werd eene andere w(ize 
Un werken gevolgd dan voorheen. Er werden namelijk, in 
f''11'1 van betonbekleeding, verglaasde aarden buizen omheen 

en wel om twee redenen: vooreerst ter besparing 
sten en ten tweede, omdat men meende, dat deze 

gez( 
van 
bniz. eene meer zekere bescherming zou opleveren voor 

n - leelte paal, onmiddellijk boveu den modder; men had 
^[J^lik^in enkele gevallen waargenomen, dat het beton op 

J ' Door nieuwe vervangen. Vermoedelijk vau den aanvang »f 
tjaaf geweest, 

den bodem zich met den modder vermengd en dientenge
volge in samenhang te kort geschoten was, waardoor de 
paal over 7 tot 10 cM. hoogte boven de modderlijn bloot 
was gebleven aan den aanval van den paalworm. Op de 
meeste plaatsen zal dit niet van overwegend belang zijn, 
daar de paalworm in den regel bij voorkeur om en bij de 
oppervlakte van het water en tusschen hoog en laag water 
z(jn werk verricht, terwijl zijne verwoestingen naar den 
bodem heen minder worden. Te Biloxi is het geval echter 
juist omgekeerd, doordien daar zoet water op het zwaardere 
zoute water drijft, zoodat de paalworm beter nabij den bodem 
tiert en het zeer gewoon is. dat daar palen worden aan
getroffen, die aan de oppervlakte van den modder geheel zijn 
doorgevreten, terwijl /.ij aan de oppervlakte van het water 
of tusschen hoog en laag water geen spoor van aantasting 
vertoon en. Dit zal de oorzaak geweest ziju van de reeds 
vermelde ramp in 1871. Hetzelfde is, hoewel iu minaere 
mate, liet geval iu de baai St Louis. 

Teneinde de pijpen geinakkeiijk over de koppen der palen 
heen te krijgen, was liet wenschelijk deze over een voldoende 
hoogte beneden de langsliggers af te zagen, Ditvmaakte 
het gebruik van zadelhouteii of eenige andere vé^aterking 
noodig om ile langsliggers te ondersteunen en. daar deze 
toch versterking behoefden, nam men de zadelhouten zoo lang. 
dat zij telkens over twee spanningen reikten en bevestigde ze zoo
danig met bouten eu gegoten ijzeren sleutelstukken onder 
de langsliggers, dat zij daarmede zoo vJpiaakt mogelijk 
één geheel mede vormden. Zoodoende verkreejjwieii vooreerst de 
gelegenheid om telkens tijdelijk een paaljak buiten diens' 
te stellen, en voor het vervolg die, om onderdeelen van dep 
samengestelden langsligger, die eerder vergaan dan de an
dere] gemakkelijk te vernieuwen. 

Men had bij beide jukwerken veel last otidei voluien van 
branden, veroorzaakt door vonken van de locomotieven; 
daarom besloot men de openingen tusschen de dwarsliggers 
zoodanig niet planken dicht te timmeren, dal eene doorgaande 
laag grind kon worden aangebracht. 

l>e sokken der aaiden bui/en werden mei een mengsel 
van heet pik en zand dichtgegoten. Daar men elke aange
goten buis onmiddellijk daarna onder water liet zakken, 
werd het pik dadelijk hard en verbond het de pijpen stevig 
aan elkander. Dan werd er eene volgende buis opgezet en 
zoo voort, totdat de bekleeding een vasten stand kreeg, 
tot 60 cM. diep in den modder en tor boven hoogwater 
reikte. Voor het neerdrijven in den bodem werd eene dom
mekracht gebezigd. De tusachenrulmten binnen de buizen 
werden met zand aangevuld, dat men liet inklinken en eenige 
maanden later opnieuw aanvulde; daarna werden de boven
einden insgelijks met pik en zand gedicht. 

De kosten dezer bescherming beliepen ƒ 5.51 voor 40 
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cMs. en /' 5.93 voor 56 cits, aarden buizen, alles inbe
grepen, ook de vracht van St. Louis. Mo. naar het werk. 
De per paal verwerkte lengte buis wisselde af van 4.57 M. 
in het midden der baai tot O 79 M. aan de kusten. Al de palen 
waren van 15 tot 18 M. lang. zoodat de kosten der be
scherming veel geringer waren dan die van vernieuwing 
met. gecreoso'eerde palen. 

Een proefpaal. bekend als besmet te zyn met paalworm 
in levenden en gezonden toestand, werd op de beschreven 
wyze met eene pijp omgeven, zonder opvulling met zand. 
Na 24 uren vond men de paalwormen alle dood en op weg 
om zwart te worden. Na nog 48 uren werd de paal op 
nieuw onderzocht en waren de lichamen der wormen byna 
verdwenen. Nog eene week later werd de paal opnieuw 
opgehaald en in stukken gekloofd; toen vond men niets 
meer van de wormen dan de gaten, die zij achtergelaten 
hadden; alle overblijfsels hunner lichamen waren verdwe
nen. Wordt de ruimte tusschen pijp en paal met zand 
opgevuld, dan kan men dus te neer zeker zijn van de 
algeheele vernietiging van den paalworm en de duurzame 
bescherming van den paal tegen verdere verwoesting. Het 
resultaat van de proef staat in nauw verband met. het feit, 
dat de paalworm nooit een paal aantast beneden het- opper
vlak van den modder of het zand, waar hij iu geslagen is. 

Het Engineering News van 8 Februari 1894 bevat een 
belangrijk opstel over bescherming van palen tegen den 
paalworm aan de kust der Stille Zuidzee en een rapport 
van M. H. C. HOLMES, Hoofdingenieur van de California 
Board of Harbor-Commissioners. 

Onder anderen wordt daarin beschreven de methode van 
A. W. VAN SCHMIDT, bestaande in een lossen mantel van 
aarden rioolbuizen, waarvan d" sokken en de binnenruimte 
met hydranlischen mortel zijn opgevuld. Dit gaf geene goede 
resultaten; de bekleeding barstte door gebrek aan de noo
dige veerkracht onder de stooten van het drijfhout. De 
buizen in de St. Louis en Biloxi baaien zyn buitengewoon 
sterk genomen en het mengsel van koolteerpik en /.and. 
waarmede de sokken zijn gedicht, is meer elastisch dan cement. 
De binnenruimte tusschen mantel en paal is met zand opgevuld. 
Drijfhout komt daar zelden voor anders dan by buitenge
wone orkanen. 

De manieren, die Mr. HOLMES beschrijft, om de palen door 
middel van een borstel met asphalt, marine-cement en Port
land-cement te bekleeden vóór het inheien, kunnen evenmin 
de vergelyking met de door de Louisville & Nashville spoor-
weg-My toegepaste, doorstaan. 

Bij bet afzagen van de koppen van 4274 palen van de juk-
werken in de baaien St Louis en Biloxi, bleken er slechts drie 
vergaan te zijn, wat, de ouderdom (1 4 jaren) in aanmerking ge
nomen, zeer pleit voor de duurzaamheid van geel pijnhout, bereid 
met doode creosootolie. (•}•) Er bestaat dan ook alle reden 
om aan te nemen, dat zy minstens nog tien jaren dienst 
zouden doen. Onbereide geel pijnen palen zouden in dat 
klimaat niet meer dan gemiddeld zeven jaren stand honden, 
aangenomen dat de paalworm ze niet onbruikbaar maakte, 
wat in veel minder tijd zou kannen. 

Zooals hiervoren gezegd werd, waren de het eerst be
schermde palen zeven jaren lang in alleszins voldoenden 
staat gebleven en koesterde men, na de in 1892 uitgevoerde 
verdere beschermingswerken, de beste verwachting voor de 
toekomst. Den 2 October 1893 werd de golfkust echter 
geteisterd door den noodlottigsten orkaan, die in de geschie 
denis dezer streek bekend is. Deze orkaan kostte aan om
streeks 2000 menschen het leven en veroorzaakte onnoe
melijke schade aan allerlei eigendommen. De Louisville & 
Nashville Spoorweg-Mij. bleef er alles behalve van verschoond. 

(f) Zie de noot (') iu het vorig No. 

Men krijgt een denkbeeld van de kracht van den orkaan 
als men de schade in aanmerking neemt over de geheele 
lijn van Flomaton in Alabama tot New-Orleans in Loui- l n a 

een afstand van 202 mijlen 325 KM. Over die lengte 
brak een onnoemelyk aantal boomen af, waaronder vele van 
meer dan 60 cM. dikte, die dwars over het spoor kwamen 
te liggen. Telegraafpalen en draden werden eveneens ora< 
ver geworpen. 

Van de brng over de Bayou Sara, negen mijlen ten 
Noorden van Mobile af, tot aan die plaats, was het spoor 
overdekt met zwaar drijfhout. Boomen van zware afmetingen 
en zaagbalken van 18 tot 21 M. lengte en 76 cM. in het 
vierkant aan het stameind, werden op elkaar gestapeld tot 
eene hoogte van 1.20 tot 2.40 M. Het spoor werd op som
mige plaatsen ook van den weg gespoeld. De draaibrug te 
Chickasawbogne werd in haar geheel 15 cM. uit de richting 
gebracht. Te Mobile stond het water 1.20 M. hoog in het 
Union Depot en-even hoog in de katoenbeurs. Groote plat
boomde vaartuigen strandden midden in de straten en vele 
lijken dreven in de rivier. Gelukkig was er maar één trein 
tusschen de Bayou Sara-brug en Mobile; hij werd te Maga
zine Point op een zijspoor gebracht en was daar tegen <len 
storm beschut. 

De sectie New Orleans-Mobile werd veel zwaarder ge
teisterd. Van de East Pascalougabrug te Scranton tot de 
West Pascalougabrug, ter plaatse van dien naam, een afstand 
van ruim 4800 M., werd het geheele spoor met dwarsliggers 
en al van de baan geworpen en 3 tot 5 KM. ver het. moeras 
in gespoeld. De weg ligt te dezer plaatse omstreeks 3 M, 
boven gewoon hoogwater en men had er nooit eenigen noe
menswaardige!) last mede gehad. Drie groote schoeners wer
den op het hoofd geworpen, een in het midden van den weg, 
de andere omstreeks half op den oever, die erg door de 
golven werd afgeslagen. 

Aan de East Pascalougabrug was eene eindkoppeling van 
eene 43.50 Ms. overspanning zoo doorgebogen, dat de con
structie niet meer veilig was. De vloer van de geheele brug, 
213 M. lang, werd uit de richting geworpen; trekstangen 
van al de spanningen werden gebogen en verwrongen, maar 
toch niet zoo om ze gevaarlijk of herstelling moeielyk of 
kostbaar te maken. Te West-Pascalouga werd eene 27ii Ms. 
spanning geheel en al vernield; de ijzeren kolommen van 
den onderbouw braken in stukken en de geheele bovenbouw 
behalve den vloer ging te water. De vloer hing aan de rails, 
die niet gebroken, maar ongeveer 1.80 M. doorgebogen waren. 
De vloeien der andere overspanningen te West-Pascalouga, 
ongeveer 412 M. lang, lagen in treurigen toestand, door 
het geweld van golven en drijfhout uit de lyn en tegen de 
wanden aan geworpen. 

Aan beide einden van het jak werk te Biloxi werden de 
hoofden weggeslagen en zoo ook de vloer van het jnkwerk, 
met uitzondering van eene kleine 300 M. lengte aan het 
Noordeinde, die in haar geheel bleef; de rest, omstreeks 
1500 M., was verdwenen, met rails, dwarsliggers, lengte-
liggers, jukbalken en al. Alles wat ten Zuiden van de draai
brug was weggeslagen vond men 1500 tot 5000 M. de 
baai in terug, het Noordelijk deel verscheiden KM. stroom
afwaarts. 

De orkaan dreet eerst het water de baai in, draaide 
toen in de rondte en dreef het er weer uit. 

Een brugwachter, Vanderpool, die, nadat zyn helpet van. 
de baan geslagen en verdronken was, in de traliewanden 
van de draaibrug was geklommen en zich daar met een i ' " w 

vastgesjord had, zag hoe de golven zich vele voeten boven de 
kruin der rails verhieven en hoe booten over het jnkwerk 
werden heengeworpen zonder raken. Hy zag de haal 
vol drijthout, dat zich vele jaren achtereen in de moerassen 
had opgehoopt en voor een groot deel bestond uit r< us-
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achtis?1' hoornen, die het jnkwerk en de brug met ontzettende 
kracht beukten, zoodat de jukbalken van de palen losraakten 
e D met den bovenbouw te water sloegen. Daardoor vond het 
drijfhout uitweg naar zee. 

Nadat de storm bedaard was, vertoonden de jukbalken en 
je kopeinden der palen, die het geweld hadden weerstaan, 
dnidelijk de sporen der slagen. Sommige palen, waarbij de 
bouten (lang 60 cM., dik 19 mM.) tot bevestiging der 
jukbalken zich niet begeven hadden, waren in tweeën ge
spleten. Zeven en zeventig palen waren afgebroken en voor 
een deel nergens meer te vinden. 

In de baai St. Louis ging het niet minder erg toe. De 
draaibrug week evenzoo uit de richting als die te Biloxi; 
het noordelyk hoofd sloeg weg en zoo ook de vloer van het 
jnkwerk over byna 2000 M. lengte; een schoener werd er 
doorheen gedreven en nam 48 M. jukwerk met palen en al 
mee; de hoeveelheid drijfhout was ontzettend : van één zaag
molen gingen alleen 10.000 zaagbalken verloren, alle door 
het jnkwerk heen naar zee. 

Door de buitengewone hoogte van het water ging hen 
meeste dryfhout waarschynlyk boven over de jukwerken heet, 
zoodat er betrekkelyk maar weinig palen zyn vernield, 
naineiyk 122 van de 4274 in de beide beschreven jukwerken, 
dat is nog niet ten volle 3 9 / 0 . De overige konden opnieuw 
gebruikt worden, hoewel vele ervan leeiyk waren gehavend 
eu gespleten. Ook de schade aan de paalbeschermingen was 
veel geringer dan men zou verwachten. Met inbegrip van 
de voor de nieuw te heien palen noodige bescherming, was 
er niet meer dan 5 ° / 0 van de gezameniyke lengte der 
vroeger aangebrachte pijpen te vernieuwen. 

Onmiddellijk na den storm begon men met het herstellings
werk en 15 dagen later was de weg weer open voor het 
verkeer. (Slot volgt.) 

N A T I O N A A L C O N G R E S , 
OMTRENT H E T V A K O N D E R W I J S E N DE V A K O P L E I D I N G 

VOOB T O E K O M S T I G E W E R K L I E D E N IN N E D E R L A N D , 
te houden te A m s t e r d a m , op 17 

A p r i l en 4 J u n i 1 8 9 5 . 

V r a a g 12. In hoeverre kan het afleggen van proeven 
van bekwaamheid strekken tot veredeling van het ambacht ? 

Welke waarde moet in <ie praktijk aan dc daaruit voort
vloeiende diploma's en titels worden toegekend? 

I n l e i d e r : de heer H. L. BOERSMA. 
Ter inleiding van dit vraagstuk komt het mij noodig 

voor, eerst in korte trekken het standpunt te schetsen, 
waarop het zich ten onzent thans bevindt. 

Zooals men uit de deswege gepubliceerde stukken (eerst 
circulaires, dagbladartikelen en berichten, laatstelijk een 
algemeen verslag van de daarvoor werkzame Commissie) 
weten kan, is deze zaak nu een 6 tal jaren geleden door 
de vereeniging Arti et Industriae te 's Gravenhage voor 
t eerst openbaar aan de orde gesteld, en heeft die com
missie, samengesteld uit 2 vertegenwoordigers der voornoemde 
vereeniging en 2 vertegenwoordigers der Ned. Maatsch. ter 
bevind, van Nyverheid, gesteund door sub-coramissiën van 
vakinannen te 's-Gravenhage, Utrecht, Zwolle, Groningen, 
Alkmaar en Middelburg, haar in den winter van 1894/95 
™t een begin van uitvoering gebracht; door gelegenheid 
t e geven tot het afleggen van proeven van bekwaamheid 
*ls meester en als gezel in het Timmeren, Meubelmaken, 
Hoisschiideren, Huissmeden en het Koperwerken; ten over
staan van deskundigen, volgens vooraf ter algemeene kennis 
^^achte Programma's vereischten. l) 

(') /.ie nader het uitvoerig Verting der voorn. Commissie, waar* 
" » exemplaren gratis zijn beschikbaar gesteld. 

De uitslag daarvan is geweest dat van de 40 kandidaten 
32 die proeven aflegden in de 4 eerstgen. vakken ; waarvan 
7 slaagden als „meester" en 11 als „gezel", terwijl tijdens 
en daarna bekend is geworden, dat onderscheidene anderen 
wachten op de eerstvolgende gelegenheid om mede in het 
bezit van een dei diploma's te geraken, welke aan de ge
slaagde kandidaten zijn uitgereikt. Voorts is der Commissie 
bekend geworden, dat reeds eenige der bezitters van die 
diploma's daarvan met gewenscht gevolg hebben kunnen 
gebruik maken als middel van aanbeveling bij hunne vak
beoefening. 

Hit rmede is geconstateerd dat er w a a r d e aan de 
diploma's en titels van „meester" en „gezel" wordt toegekend, 
door publiek zoowel als door vakmannen. W e l k e waarde 
daaraan mag worden gehecht, hoop ik straks nader aan te 
toonen. '1 hans volge een antwoord op het eerste gedeelte 
der gestelde vraag 

Alvorens verdere pogingen te doen tot bestendiging van 
deze proefaflegging wenscht meergemelde Commissie de be
sprekingen en eventueele besluiten van het door de Ned. 
Maatsch. tot bevord. van Nyverheid beoogde Congres af te 
wach'.en. in de hoop langs dezen weg die zaak nog beter 
voorbereid en ruimer gesteund te zien, dan by een eerste 
proef verwacht kon worden en doenlyk bleek. Zal metteityd 
het doel bereikt kunnen worden, wat daarmee van den aan
vang af is beoogd, dan moeten die proeven van bekwaamheid 
zich geleidelyk kunnen uitstrekken tot alle ambachten, die 
in ons land van beteekenis zyn en daarvoor vatbaar blijken; 
ook moeten dan de gelegenheden tot aflegging dier proeven 
vermeerderd en vergemakkelijkt worden, waarvoor m. i in de 
eerste plaats aanbeveling verdient de instelling van Vakcom-
ïuissiën iu verschillende takken van liandwerksny verheid in 
ons land. 

Uit de eerste proefaflegging is gebleken, dat zulk een 
bestendiging en uitbreiding dezer zaak niet enkel moet 
afhangen van kostelooze medewerking of geldelyken steun 
van partikulieren. Dit zon te veel gevergd zyn van enkelen, 
waar velen behooren saam te werken. Bedoelde vakcom-
missiën hebben evenveel recht op honorarium als andere 
examen-commissiën: aan de. onbemiddelde kandidaten moet 
by welslagen uitzicht kunnen gegeven worden op een gedeel
telijke restitutie van hunne in dezen, uit den aard der zaak 
te brengen offers iu tijd en geld; daar anders menig 
geval is te duchten, dat de kandidaat wel de gewenschte 
bekwaamheid heeft, maar niet het aangewezen middel ouder 
zyn bereik is om die bekwaamheid te t o o n e n. Ook moeten 
middelen worden beraamd, om aan het hierhy te verleenen 
Getuigschrift de waarde eener algemeene aanbeveling te 
verzekeren. 

Alzoo komt het my noodzakelijk voor dat niet alleen Ver
eenigingen, welke zich de bevordering der handwerksuyver
heid ten doel stellen, deze zaak krachtig steunen, maar dat 
zulks ook geschiedt door inmiddels uitgebreide of verbeterde 
Instellingen voor vakopleiding en vakonderwijs; dat voor 
een en ander den noodigen moreelen en tinancieelen steun 
worde verkregen, niet alleen van die corporation, welke daarbij 
belang hebben of daarin belang willen stellen, maar ook van 
Ryks-, Provinciale- en Geineentelyke besturen. 

Doch dit alles is niet te vragen, noch minder te ver
wachten, indien niet vooraf blykt, dat het hier de bevordering 
van een algemeen b e l a n g geldt. Daarom wil ik trachten 
nog dit kortelyk aan te toonen. 

Een degelyke zaakkundige beoefening van de liandwerks
ny verheid is niet slechts van belang voorden p r o d u c e n t 
maar ook voor den consument. Waar die beoefening 
faalt, staan beiden bloot aan vaak groote, nadeelige gevolgen. 
In sommige bedryven zal onvoldoende bekwaamheid zich open-
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baren in schade aan of gevaar voor gezondheid en leven, zooals 
hij het gebruik van werktuigen en het bereiden van stoffen; 
bij velen zal die onbekwaamheid lastige en kostbare herstel
lingen na zich slepen; in alle gevallen van gebleken onbe
kwaamheid wordt afbreuk gedaan aan den goeden naam van 
het daarbij betrokken handwerk en aan dien van zijne beoefe
naars, — wordt het publiek wantrouwend of afkeerig en laat 
zich dan door anderen bedienen, van wie men des te minder 
weet naarmate zy verder afwonen, en die, hoe me-r reclame 
zy weten te maken te beter hun slag kunnen slaan, wie weet 
hoe vaak alweer ten k>ste van het publiek. 

Op de vraag: Wat hieraan te doen ? te antwoorden : Laat 
ieder zoo maar door eigen schade en schande wys worden; 
of: Laat ieder zorgen dat hy vooraf oordeel des onderscheids 
heeft, — acht ik in dezen even onredeiyk, als dat men van 
het publiek eischte, een betrouwbaren geneesheer van een 
kwakzalver, een kundigen ingenieur van een handigen „cheva-
lier d'industrie" te kunnen onderscheiden. 

Nu is in deze gevallen reeds sinds lang voorzien, zelfs van 
staatswege, door geneesheeren, ingenieurs en tal van andere 
vakbeoefenaars te verplichten zich vóór hun optreden in het 
publiek een bewys van bevoegdheid te verschaffen, dat alleen 
te verkrygen is na aflegging van voldoende bevonden Proeven 
van bekwaamheid. Waarom — zoo vraag ik — dan beoefe
naars der bandwerksnyverheid niet verplicht om zich een 
bewijs van bekwaamheid te verschaffen, waarin liet publiek 
vertrouwen stelt, waardoor het den knappen vakman vau den 
beunhaas onderscheiden kan; en waarmee aan hen, die zich 
de kosten en moeiten willen getroosten om het tot een 
behooriyke hoogte in hun vak te brengen, alvorens zich als 
„meester" of „gezel" te presenteeren, het vooruitzicht wordt 
gegeven, dat, eenmaal van bevoegde zyde als zoodanig 
erkend, hun ook eerder dan iemand anders vertrouwen en 
werk zal worden gegund? 

Ondanks de inkrimping van het arbeidsveld der handwerks-
nijverheid, tengevolge der toenemende uitbreiding en con
currentie va-n de machinale fabrieksnijverheid, eischt het alge
meen belang dat aan eerstgen. meer aandacht en steun worde 
verleend dan in onzen tyd piaats vindt, al zou dit maar alleen 
geschieden tot breideling van de verregaande eenzydigheden 
waartoe de groote vlucht van laatstgen. reeds in de goheele 
maatschappij zoowel als in de vakwereld heeft geleid; — 
eenzijdigheden, die zich in den vorm van afmatting of moede 
loosheid, ontevredenheid, werkstaking en werkeloosheid, in 
beide takken van industrie in toenemende mate voordoen. 

Reeds ziet men met goed gevolg in de m a c h i n a l e 
t a b r i e k s n y v e r h e i d, zoowei van staatswege als by parti • 
culiere ondernemingen, het middel aangegrepen, om door 
het verkrijgbaar stellen van diploma's voor „machinist" ook 
den praclischen beoefenaar dier nijverheid de behulpzame hand 
te bieden, zich te onderscheiden van zyne minder bekwame 
vakgeiiooten en zyn niaatschappelyke positie te verheffen. 
Waarom dit zelfde middel voor een zelfde doel niet ten bate 
van den practischen beoefenaar der h a n d w e rk s n y v er 
be id aangewend ? 

Zyn uitvoerbaarheid is bij bovengen, proef gebleken. Zyn 
kostbaarheid zal verminderen naarmate het algemeener toe
passing vindt en zal buitendien ruimschoots woi den vergoed 
door de grootere verdiensten — gevolg van verhoogd ver
trouwen en meer werk — van onze handwei kslieden, hetgeen 
nu nog maar al te voel tot zijn schade en die van het gansche 
volk, aan den vreemdeling wordt gegund. (Men lette hierby 
niet alleen op hetgeen buitenlands besteld wordt, maar ook 
op de vestiging van buitenlandsche vakbeoefenaars in ons land).-

Niettegenstaande dat alles is er oppositie tegen den boven 
bepleiten maatregel. Patroons hebben daartegen aangevoerd, 
dat de daaraan verbonden diploma's en titels slechts kunnen 
dienen om hunne bezitters pretentieus te maken. Werklieden

verenigingen hebben dien maatregel bestreden op grond dat 
daardoor in hnnnen kring een ongelijkheid zou worden aan. 
gekweekt, die zy in stryd achten met haar streven naar 
a lgemeene opheffing van werkman. Anderen hebben hem 
ontraden op grond dat er reeds betere maatregelen te nemen 
zyn, om het ambacht te veredelen. Wat hiervan zij, ïuuge, 
evenals wat nog ter verdediging van onze opvatting aan te 
voeren is, nader blijken op het Congres. 

II. L . BUKUS.UA. 
(Nijverheid.) 

I J Z E R IN W A T E R . 

De waterwerken der stad Charlottenburg aan het I >ui-
velsmeer en Wannmeer ontlcenen hun water aan eene reeks 
van putten. Het water is sterk ijzerhoudend en vertoont 
bij sterk verbruik menigmaal zwavelwaterstof, alsmede op
treden van de verderfelyke zwam crenotrix. Ter verwijdering 
van de zwavelwaterstof iu het werk aan het Duivelsmeer 
werden in 1 8 8 6 met goed gevolg zeven aangewend met 
eene vrye valhoogte van 1.25 M. Het waterwerk Beelitzhuf 
by het Wannmeer toonde in 1 8 8 8 eerst geen yzergehalte 
aan, doch dit kwam bij sterker bedrijf aan het licht en 
in.het voorjaar van 1892 werd de crenotrix waargenomen. 
Daarom werden in 1 8 9 2 en 9 3 byzondere inrichtingen 
voor de ontyzering aangelegd, die volgens de onderzoekingen 
van Dr. KNÖFLKB en Prof. KUHNKK zeer goede uitkomsten 
gaven. Ook het aantal kiemen is volgens opgaat' van Prof, 
RUBNBB even gering als by goed welwater. 

Het zuiveren van het putwater geschiedt in dien zin, 
dat het als oplosbaar oxydul in het water voorhanden 
yzer door de zuurstof der lucht in onoplosbaar oxyde wordt 
veranderd en alsdan op zandlilters teruggehouden wordt. 
De putten hebben eene gemiddelde diepte van 2 0 tot 30 
II. en zyn door hevelbuizeu inet elkander verbonden. Uit 
de vergaarputten ontleeuen de voorpompen het water en 
voeren het naar het sproeigebouw. Daar valt het water 
van doorboorde platen gegoltd yzer in den vorm van regen 
op een 3 M. dikke laag cokes, waaronder het yzer vrij 
uit afloopt. De snelheid op de nu volgende zandlilters kan 
binnen zekere grenzen naar verkiezing geregeld worden. 
Het werk Beelitzhof werd nu zoover uitgebreid, dat het 
dagelyks 3 0 . 0 0 0 M' kan leveren. Het water wordt door 
eene 1 5 0 0 M. langen keten van 4 0 putten getrokken, die 
op afstanden van 15 M. uit elkander zyn aangelegd. Be
halve deze putten zijn nog vier diepe putten vooihanden, 
terwyl het bovenstation nog 7 0 0 0 M* per dag kan alle-
vereu. Aan het Wannmeer is een afzonderlijk voorpmiip-
staliou aangelegd met drie stoomwerktuigen en centrit'n-
gaalpompeu, die ongeveer 1 5 0 0 0 1T' per 2 4 uren opvoeren. 
Het reinwaterbekken is op '/„ van een verbruik van 60000 
M : l berekend en heeft dus een inhoud van 1 2 0 0 0 M" 

M E T A A L - C E M E N T . 

HADSKK & Co. te Zurich brengen eene licht smelt'are 
metaalcompositie den handel onder den naam van „Patent-
metaal-cement". Dit cement smelt by ongeveer 200° C. als 
lood en moet zich in de fijnste vormen laten gieten; daarby 

hecht het als een plakmiddel aan alle stoffen, steen, metsel" 
werk, metaal en hout. Tegen de inwerking van water, 
zuren en oliën is het byna onverschillig, zoodat het geschikt 
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bjjnt o m € r v e r8«aarbakken voor oliën en zuren mede te 

hersi tellen en buisleidingen dicht te maken. Evenzeer leent het 

zich tot het aangieten van dook'ii in steen. Daar het zich 

j AANBESTEDINGEN. 
] Aanbestedingen morde» slechts eenmaal i» deze rubriek opgenomen. 

. u e t afkoelen een weinig uitzet, is de aanhechting zóer 
terk en aandryven onnoodig. Een ander voordeel van 

Lt nieuwe metaal is, naar men zegt, zyn gering specifiek 
wicht van 1.5. De wyze van gebruik is zeer eenvoudig. 

n e platen worden in stukken geslagen en in een yzeren 
ketel boven een matig vuur, nu en dan omroerende, gesmolten, 
tot het, metaal dunvloeibaar wordt. Voor het afgieten van 
kleine voorwerpen bezigt men vormen uit gips, klei of 
vornizand. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Uileveeren-groei iu verwerkt hout. 
Diemeit, 26 Januaii 1895 . 

Den Heer J . A. VAN DEB KLOBS, 
Leeraar aan de Polytechnische school te Delft. 

Hierbij ontvangt U een paar 3tukjes eikenhout, gekloofd 
van eene oude sluisdeur van de Diemerdammersluis. 

Aangezien ik my niet kan verklaren, hoe het hout in 
dien toestand gekomen is. waag ik het U beleefd te ver
zoeken zoo raogelyk in de De Ambachtsman daarvan eene 
oplossing te geven. 

Kukel de voorhar van een der binneiideurtjes was op 
deze wyze aangetast, de overige deelen hadden de gewone 
gebreken" des ouderdoms. 

Hoe "tid de deurtjes waren kan ik niet bepalen. 
Het eene der beide blokjes is van boven, het andere 

van onder water genomen, terwijl uit het laatste fcly'kt, 
dat het door het yzer gekleurde hout niet is aangetast. 

Uw dw. dr. 
G. A. VAN HELS, 

Opzichter van het Hoogheemraadschap Amstelland. 

De hierbedielde vorm van aantasting van het hout is 
«wamgroei en wel van de soort, die in de practyk inet 
den naam van uileveeren wordt aangeduid. De Dnitschers 
noemen haar lïbhuhn (patrijs). 

Wat in dit geval zeer opmerkelijk is en voor mij geheel 
nieuw, is dat de ziekte zich blijkbaar iu het werk door 
het hout heen heeft voortgeplant en plaatselijk tegengehouden 
18 door doordringing der vezels met ijzerroest, afgewerkt 
of opgelost van een bout. 

Ik heb meermalen zwam in rot hout aangetroffen, maar 
«ooit in deze eigenaardige sprekende manier, waarby het 
hout rondom de gaatjes als het ware hard en gaaf blijft. 

Eenige zeer sprekende monsters van hout met uileveeren 
zU'i in inyn bezit; de gelykenis met de thans ontvangene 
springt dadelijk in het oog. Tot nog toe wist ik echter 
•"et beter of deze zwam groeide alleen in levend hout, 
zondat uit de aanwezigheid van uileveeren niet de noodza
kelijkheid behoefde te volgen van afkeuring. Na met de 
thans ontvangen stukken te hebben kennis gemaakt, zou ik 
11 keuring van hout geen enkel stuk meer aanvaarden, 

w«aiïn plaatselyk zulke met zwamdraden bekleede gaatjes 
t e den zyn. 

Men Weet, dat de naam van uileveeren wel eens verkeerd 
w°fdt -oegepast, op groote witte vermolmde noesten (wit-
PjJPen) zoo zelfs dat men wel eens van een uil" spreekt. 

1 1 he. ft niets met den hier bedoelden zwamgroei te maken, 
'k I) n den inzender zeer dankbaar voor zyne mededeeling. 

v. i). K. 

H A A N 1 1 A U 4 I 'Ki l It IIA K I . 
H a a k s b e r g e n ( O v ) 2 uur. De architect II. K. Zeggeliuk voor 

de firma S. Frankenuuis e:i Zn . in het hotel de Moriaan: het 
bouwen vau een pakhuis op een terrein uaast het bestaande pakhuis, 
in de onmiddelijke nabijheid van het spoorwegstation aldaar, aauw. 
's niorg. 11.30 uur. 

n i \ M » u . 5 F t B K U A I U . 

Oen m e en L i e s s e l (N.Br.) 3 uur. Het gemeentebestuur: het 
bouwen vau een raadhuis met toeb- liooreu. 

F r n u e k e r . 7 uur. De architect N . J . Adema, iu he' koffiehuis 
de Valk : ae verbouwing der hu iz ing» aan de Voorstraat, bewoond 
door deu heer Swerms. 

W O E N S D A G 6 F E B R U A R I . 

M i d d e l b u r g . 3 uur. Het loodgieters- e » leidekkerswerk, benevens 
het makeu vau ongeveer 300 M - . houtceiueiil dakbedekking voor 
de iu « a u b o u w zijnde villa, met stal, koetshuis en koelsierswonicg 
op >>e buitenplaats Vrederust te Serooskei ke, bilj inzenden St. 
Janss'raa' i *7. 

R o t t e r d a m . 12 uur. De architect D. V'erbeul Jr . , in h t knlfiehuis 
van D. Brouwer, Nieuwe Markt no. 2t>: bet ul'orekeu van het 
bestaande pand, gelegen aau den Goudschen weg uo. 1011 eu het 
weder opbouwen van eeu dubbel paud. 

M O M U E K D A G 7 F E U K U A R I . 

( i ro l l ingen . 8 uur. De aannemer H . v. d. Coolwijk, in het hotel 
Friesland: liet doeu van verl'werkeu aan het hoofdgebouw op het 
station (jrouiugen. 

H a a r l e m . 11 uur. Het ministerie van bujiienlaudsche zaken, 
aau het gebouw «au het prov. bestuur: het onderhouden VUL en 
nel doen van herstellingen en veruieuwioKeu aau de rijksmuseum-
gebouwen eu het dao/om gelegen plan'.-oen te Vinsterduin Leuevens 
bet uitvoeren van eenige bijkomende werkeu gedurende 181)5 eu 
1896, iu 2 perc , begr. perc. 1 14.45U, perc. 2 f 16.90». 

V R I J D A G 8 I i URI v K l 

L e m m e r (Fr.) Du architect YV. de Jong te Moten voor deu 
heer F . W. Wegener Sleeswijk hldoiti; 'jet bouwen eener machine
kamer, Itoomschoorsteen, steeuKoleiibergplaats en verdere aauver. 
waule werke:., ten dienste vau het uHi ibr-ugeu van stoonidrijlkracht 
iu den houtzaagmolen vau genoemde heer, aauw. 4 eu 6 F e b i . 
le,keus vaa 's merg. 11 tot nam. 2 uur. 

H A A M » U i 11 F E B R U A R I . 

Delft . 12 uur. Het gemeentebestuur: het vergrooten van het 
gebouw der Indische Instelling. 

W O E N S D A G 13 II BIM VIM 

A r n h e m . 11 uur. 'let bestuur der wouiiigvereeniging openbaar 
belang, in het ceutrualgebouw Bakkerstraat: bet bouwen van 35 
woningen aau de Oranje- eu Sophiastraat, h.'pgr. I' 53.7'JO, aanw. 
6 Febr. 'smorg. 11 uur. 

l l t » M t i ; i M » U i 14 F E B I U VIM 

H e r p e n (N.Br.) 2 uur. liet It. K Kerkbestuur, iu het koffiehuis 
van J . II. lioog-ierts- het houwen van eeu liefdegesticht met kapel, 
school, oud mannen- eu vrouwenhuis cu aankomende werken iu 
de kom Oer gemeente aldaar. 

D I N S D A G 1 » F E B R U A R I . 

's-tirnveulli igo. 12 uur. Aau het gebouw van hel ministerie 
van f i n a n c i ë n : hel oiiderhoeden en herstellen van het rijksgebouw 
te l.eeuwardeu, waarin de kantoren vau de hypotheken el, bet 
kadaslar z é n gevestigd, van 1 Apri l 189J al' lol en met 31 Maart 
1898, aauw. 12 Febi . nam. 2 uur. 

D O N D E K D A G «1 F E B R U A R I . 

D e u r u e (N.itr.) iU uur. Het It. hl. Parochiaal Kerkbestuur 
« a i , rieu II. W i ü e b r o r d u s aldaar: het bouwen van een klooster, 
met schoollokalen, bijgebouwen, schansiuiireii, ijzeren liekpocirtei, 
en verderi werken, met nibegiip van de levering der bouwstoffen. 

AFLOOP YAN AANBESTEDINGEN. "~™. 
A l m e l o . Het bouwen van een woonhuis voor den heer A . Polak 

Bzn Laagste voor metselwerk J . Nijhol' > o o i I' 4843; voor tim
merwerk L . Barueveld voor f 421 (i; voor stucadoorwerk J . H . 
Hillen voor f !»8>i; voor smilswcrk II. H. Tanke voort'437; vo >r 
loodgieterswerk C. lthee voor f 485; voor schilderswerk P. ttreijder 
voor f 507. 

http://Bukus.ua
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Ar n he in. Hot doen VHU lici stelliugeu en vernieuw ingeu aan bet 
rijksarchiefgebouw aldaar, tot en met 31 Dec. 1890. Langste J. 
Th. Rutten voor f [iU. 

Arnhem» Het onderhouden van en bet doen van eenige ver
nieuwingen eu herstellingen aan de gehouweu der rijks huogere 
burgerschool 'e Winterswijk, tut en met 'Ai Dec. Ib'Jti. Laagste 
G. Wolfs te Winterswijk t u u r 1' 1 188.95. 

'a-Uraveulinge. He' ouderhoudeu van en het doeu van herstel
lingen en vernieuwingen aau de gebouwen der rijks hoogere burger-
school te (ioudii van deu dag der goedkeuring vau de aanbesteding 
tot en me1 31 Dec. 181)0. Laagste VV. Bokhoven te WouJa voor 
f 1538. 

's-Ürareilhagc, Het inrichten vau de voormalige directeurswoning 
der geschutgieterij lot gebouw voor de hoogere krijirscLuol. Laagste 
P. Boks te Amersfoort voor f 19.300. 

(iciulringen Het bouwen van eene kerk, toren enz. Laagste 
Q. J. Ernst le L'tieu bij Terborg «oor f 37.417. 

Uroiiiligeu. >. Het ouderhoudeu van eu het doen van he-stelliugcn 
en vernieuwingen aan de gebouwen der rijks ho'gere buigerschool 
te Grouii gen, van den dag der goedkeuring van de aanbesteding 
tot en met 31 Dec. ! 890. Laagste J. Versteeg aldaar voor f Jz3S ; 
2. idem aan die te Sappeuieer. Laagste IJ. Vos te Saiipeuieer 
voor f 1599. 

Leeuwarden, 'let onderhouden van en liet doen var herstellingen 

en vernieuwingen aan de gebouwen der rijks hoogere buriretscbo l 
te Leeuwarden van den dag dei goedkeuring van de aaubesieji 
tot en met 31 Dec. 1896. Laagste S v d. Zaag aldaar voor i'207(f 

Leeuwarden. Het ondethouden van en het doen van eeni ' 
herstellingen en vernieuwingen aai. de rijks hoogere burgerschol 
ie Heerenveen van den dug der goedkeuring van de aaubesio lm 
tot eu met 31 Dec. 1890. Laagste J. ue Ruiter te HeereuviJ' 
voor f 119*. u 

Oldeboorn. Hel weder opbouwen van de afgebrande stelpliuiziBKe 

onder beheer van den architect Anne VI. de Boer. Laagste j 
llemiiiiiiga te Beetsterzwaag voor I 366(1, gunnioir aangehouden 

Olileuz.ial. Het bouwen van een ziekenhuis liinnen deze gemeente' 
Laagste J. Krummelliiiis te Hengelo voor f 17 409. 

Roermond. Het bouwen van drie wot ingen, opvaart eu billaidzaa| 
voor rekening van den hier P. Nederdael aldaar. Laagste H. I'eeter 
aldaar voor f 66-20. 

Roermond. Het al breken en weder opbouwen van een woonhui» 
met achtergebouwen, voor rekening van den lieer J. Rörner i u 

de NeeiBtraal. Laagste L. Pollaert le Maasuiel voor I' 5 67 
gegund aan K. Heijnen aldaar voor I 5210. 

Utrecht. Het verplantsen van de wachterswoninu no. 74a tusschen 
Groningen en Kropswolde naar K. M. 71 tusschen Vierverlali 
en Zuidtion., ten behoeve van drn spoorweg van Hailiuuen n," 
Nieuwerselians. Laagste S. M. de Ha»n te Hnorube>giim oor I l?3n 

A l i V l i I I T i ; \ T 1 l i X . 

LEONARD SLIGÜMH, Monnickendam. 

V 

A 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 E N B O R E N , 

ü if in 1111 ten (1 fabrikaat en hilliike priis. (76) 

MHILKtZOOiV. 
Spiegel̂  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 - , KRISTAL-, BROEI en MKI,K-

i 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 en 

R A N D E N . 
GKBOQKN G L A S en DAKPANNKN. 

Lenzen- en P a t r ij s p 0 0 r tg I azer 
(89) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

en LOODSEN < ^ 
von gegidfd ijzer, ^^aV»»»» 

LIFTEN, < v V 

^ Draagbaar Spoor. 
T. G TISSOT J".. 

\ M S l i it i> \ >i Singel 130 

KRANEN 

en 

L I E R E N , 

C h e m i s c h b e r e i d e 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor liet ttebruik en bezinkt ot verkari 
nooit. Z(j 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.) 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen, 
L A G E !MtU/,t V (73) 

S . i . H I K . O U 
AltJïllliM. 

Alle soorten van 

Z AJER 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijk* 

prijzen de Fabriek van 

J . D . D o m i n i c u s a Sonne, 

te Remscheid-Vieringhausen (Rhsiol.) 
Gevestigd in 1*22. ( 5 5 ) 

•MP" Vraag de geïllustreerde Prijs< utran 
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B E S C H E R M I N G V A N P A L E N T E G E N 

D E N P A A L W O R M . 

(Slot) 

Met betrekking tot de eischen, die aan creosootolie voor de 
bereiding van hont zijn te stellen, verdient hier vooral ver
melding wat de heer R. L A M B mededeelde, in aansluiting 
aan de aanhaling van Engineering News door den heer G . 
HILI, (zie boven) „Ik ben eenigszins belanghebbende bij de 
„„Carolina Oil & Creosote-Company.'"' De proeven waarvan 
Mr. HILL sprak, werden geilaan tegelijk met nog andere. 
Bestanddeelen van doode olie van kootteer werden gescheiden 
en stukken hout van gelijke afmetingen en weefsel w-rden 
behandeld met elke chemicalie aan die olie ontleend. Deze 
stukken bereid hout werden blootgesteld op eene plaats, 
waar de paalworm zoo roofzuchtig is als ergens op de kust 
en binnen een jaar was elk bestanddeel, behalve naphtaline, 
aangetast. Dit scliynt aan te toonen dat, wat wij creosoteeren 
noemen, waarschijnlijk een wanbegrip is, daar het creosoot 
zelf aangetast werd en het eenige bestanddeel, dat niet 
aangetast werd, de naphtaline was" § 

„Sommige der hier aanwezige heeren, die belang hebben by 
creosoteerwerken, weten dat er, als men doode olie van 
koolteer koopt, groot verschil in prijs ontstaat, als men de 
bestanddeelen voorschrijft. Ik heb een grooter verschil aan-
geteekend voor die, welke een buitengewoon gehalte aan naphta 
line bevat. M. i. begaan de Amerikaansche' ingenieurs eene 
groote fout, door niet te omschrijven wat hunne doode olie 
van koolteer moet bevatten: Zij verlangen „„doode olie van 
koolteer"" en er zyn evenveel verschillende soorten van die 
olie als er gasfabrieken zijn. De meeste ingenieurs schijnen 
te nieenen, dat een stuk hout, dat leeiyk riekt eu er morsig 
uitziet, alles is wat zij noodig hebben. Het beste gecreo-
'Meerde hout is donker loodkleurig en de gomachtige stof 
°P het oppervlak van het hout, die sommige ingenieurs 
eischen en waarvan ik niet zonder reden vermoed, dat som
mige creosoteerfabrieken haar kunstmatig aanbrengen, is geen 
teeken van degelijke bereiding, daar zij na eenigen tijd 
«oor ,ie werking van het water van den paal afgaat. In 
n e t rapport van de „American Si ciety of Civil Engineers" 

het punt van beschermmiddelen voor hont, berichtte Mr. 
•»&BW8, dat naar zjjne meening, deze gomachtige stof de 

W o rm terughoudt van het vreten of boren in palen en zij 
Waarsc<iijnljjk eene van de voornaamste oorzaken is, waarom 

'}) lo tegenstelling hiermede meeat de door den heer COLLINO. 
, 0 ö "'"'gehaalde Bngelsche schrijver BOLTON dat acridine het 

'"aainitc bederfwerende bestanddeel der cieosootolie is. 

de paalworm eruit blijft. Als dat het geval is, hebben mijne 
waarnemingen geleerd, dat de .hoofdoorzaak, waarom de 
paalworm eruit blijft"", in een jaar verdwenen is. Als het 
creosoteeren aan zijne roeping beantwoordt, dan zon dit 
moeten zijn door het doelmatig inbrengen in het hout van 
eene doelmatig chemicalie en niet door eene gomachtige 
stof. die er spoedig afspoelt." 

Verder deed de heer L A M B nog het denkbeeld aau de 
hand, om de poriën van het hout op te vullen met eene 
oplossing van calciumchloride en natronwaterglas, welk 
vocht er glaskristallen in afzet, die deu paalworm den 
doortocht zouden beletten Hy had daarmede met goed ge
volg een proef genomen van een jaar, maar geene gelegen
heid gehad er verder naar om te zien. 

De olie voor de palen van de sectie jNew Orleans-Mo
bile was iu Amerika bereid, die voor de aanlegplaatsen te 
Pensacola werd uit Engeland ingevoerd. De Amerikaansche 
olie heeft betere resultaten gegeven. Door den paalworm 
aangetaste monsters paalhout werden in 1887 ter onderzoek 
opgezonden aan Mr. S. \'. BOULTON te Londen; deze meende 
dat het gewicht van de olie (8 s/ 4 pond per gallon, d. i. nog 
geen 0.875 KG. per L.) te gering was en dat oliën van 
hooger gew cht en kookpunt, rijk aan groene olie en minder 
vluchtige bederfwerende stoffen, beter resultaat gegeven zou 
hebben. (*) Nadat de oliën van de ermede vermengd ge
raakte houthars afgescheiden wat en, ging by <>00° F. i321° C.1 
niet mioder dan 95 * / 0 over; de lichtere bederfwerende 
stoffen zyn niet betrouwbaar met het oog op uitspoeling en 
verdamping. Zijns inziens was het kwaad ook voor een 
groot deel te wyten aan den te verschen en natten staat 
vau het hout, tijdens het creosoteeren. 

Het feit dat de palen van (i tot 14 jaren de aantasting 
door den paalworm weerstonden en dat na 14 jaren 952 
van de 4274 palen nog geene sporen van aantasting ver
toonden, schijnt den heer MONTKOKT toe erop te wijzen, dat 
de olie oorspronkeiyk de juiste samenstelling moet gehad 
hebben, die tot bescherming tegen den paalworm wordt 
vereischt en dat de werking van deu golfslag haar lang
zamerhand uitgespoeld heeft, waardoor de paalworm toegang 
kreeg tot de palen. In de laatste jaren is men proeven 
gaan doen met een mengsel van hars en doode olie, iu de 
hoop, dat de hars de vasthechting der olie in het hout zou 
bevorderen en de uitspoeling ervan zou beletten. Voorshands 
is de uitslag voldoende, maar de tijd is nog niet lang 
genoeg om er een bepaald besluit uit te trekken. 

(>) Ooede creosootolie moet eeu soortelijk gewicht hebben vau 
ten minste 1 en bij Sla* C . teu minste 90 % distillaat geven. 

v. D. K. 
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Ik voor mij heb door de studie van de verhandeling, 
waarvan hiervoren de inhoud in hoofdzaak is weergegeven, 
geenszins de overtuiging gekregen, dat het gecreosoteerde 
paalhont, dat in Amerika in verschillende gevallen op den 
duur niet bestand bleek tegen den paalworm, werkelijk 
naar den eisch was bereid. Het is mij opgevallen, dat, noch 
in de voordracht van den heer MONTFOBT, noch in de daarop 
gevolgde discussie, ergens wordt gesproken van inpersing 
van bepadde hoeveelheden creosootolie noch van eenige voor
waarden waaraan de creosoteering of het gecreosoteerde hout 
heeft te voldoen ; weliswaar mogen daarnit geene di'r cte ge
volgtrekkingen worden gemaakt in tegengestelden zin, maar 
hef is toch o o k wel zonderling, dat daar. zooals door den heer F . 
CoLuisowoon werd medegedeeld, bestekken worden gemaakt, 
waarin zonder meer voorgeschreven wordt, „dat het hout 
moet worden gecreosoteerd." De aannemer van het droogdok 
te Newport News nabrj den mond der St.. James-rivier, 
waar de paalworm zeer algemeen is, liet, op grond van zulk 
eene bepaling, het hout te Wilmington met „houtcreosoot"' 
nit yellow pine gestookt, behandelen. Halen in die buurt 
op gelijke wijze bereid, bleken binnen een jaar, ter hoogte 
van den bodem, sterk door paalworm aangetast te zijn. 

Dezelfde spreker deelde mede, dat aan de kooldokken van 
den Chesapeake & Ohio spoorweg te Newport News eenige 
met doode creosootolie toebereide overjarige seasoned) palen 
verscheiden jaren in gebruik waren Het creosoteeren ge
schiedde daar door de palen ongeveer zes weken in een open 
bak niet creosootolie te doen verblijven, (f) Bij gebruik van 
houtcreosoot hal hij opgemerkt dat het hout reeds binnen 
het jaar door den paalworm was aangegrepen. 

In het boven aangehaalde schrijven van den heer L. J 
L B CONTK wordt van een bezwaar tegen het creosoteeren 
melding gemaakt, waarvan ik nog nooit gehoord heb. Hij 
beweert namelijk dat, als men versch geveld of groen hout 
met groote hoeveelheden doode olie tracht te impregneereti, 
de palen, als zij uit de ketels [boiler tanks) worden gehaald, 
zij er in slechten toestand uitkomen: scheuren van 12 mM. 
wijdte loopen nagenoeg over de geheele lengte van den 
paal; spint en kernhout schijnen van elkaar gescheiden te 
zijn, zoodat als men een slag tegen den paal geeft, men 
een doffen klank hoort, evenals bij een rotten balk; om 
het voortzetten dier scheuren tijdens het inheien te beletten, 
zou men den paal met telegraafdaad moeten omwikkelen iu 
b. v. zes of acht wendingen, telkens om de 1.8») M. lengte; 
zonder deze voorzorg slaat men den paal onder het heiblok 
aau splinters, leven en sterkte schijnen uit het hout ver
dwenen te zijn!!! 

Wie heeft ooit zoo iets beleefd ? 
Ik kan my voorstellen, dat pas geveld naaldhout, dade

lijk van de schors ontdaan en in den cteosoteerketel gestopt, 
uit elkaar barst als het eruit komt, en dat men daartegen 
maatregelen neemt, zooals het omwikkelen met u'zerdraad enz , 
maar beu overtuigd, dat dit hout het ook gedaan zou heb
ben zonder in de creosootolie geweest te zyn. Dat het 
verblijf onder druk in den persketel oorzaak zou kunnen 
worden van scheuren houd ik kortweg voor onmogelijk. 

De palen van de sectie New-Orleans—Mobile hebben het 
althans van 1876 tot 1886 uitgehouden, alvorens dooi
den paalworm onbruikbaar te zijn gemaakt. In een schryven 
van den heer E. PONTZEN wordt er naar aanleiding van 
dit feit op gewezen, dat de nuttige bestanddeelen van de 
creosootolie tien jaren lang voor uitspoeling door het water 
zijn bewaard gebleven. Z. i. zou eene bekleeding met dun 
bladmetaal of eenige andere deklaag voldoende zyn om de 

(f) Rij v o l k o m e n d r o o g g r e n e n h o u t wordt reeds d o o r v e r b l i j f v a n 

eeu e t m a a l in d e c r e o s o o t o l i e , b e t s p i n t g e h e e l e n a l d a a r m e d e 

d o o r t r o k k e n . v . D. K. 

oplosbare bederfwerende stoffen in het hout te houden Jv 
Hy geeft verder in overweging het hout met kopersulfaat 
te behandelen, waardoor het z. i. mogelijk zou worden om 
het langs galvanischen weg met een dun laagje koper te 
bekleeden. (*) 

Ook zou men volgens hem op de behandeling met koper, 
vitriool eene tweede met een silicaat of met bariumsulfaat 
kunnen laten volgen, waardoor op het oppervlak e- ne on••p|IPS. 
bare verbinding zou gevormd worden. Met hetzelfde oogmerk 
zou hy aan gecreosoteerde palen nog eene deklaag van 
teer en zand willen geven. 

De ervaring heeft geleerd, dat palen van dezelfde hunt, 
soort en dezelfde ketellading zeer ongelijk met de creosootolie 
doortrokken kunnen worden. Dit ligt waarschijnlijk, behalve 
aan het verschil iu vochtigheidstoestand, ook aan kleine 
verschillen in de structuur en de verdeeling der lucht in 
het hout. Bij onvoldoend gecreosoteerde palen ziet men op 
het afgezaagde en geschaafde kopvlak langs den rand groote 
en kleine driehoeken van met de olie doortrokken hout en 
daartusschen plekken, waar weinig of in het g-heel geene 
indringing heeft plaats gehad. Aan sommige creosoteer-
fabrieken wordt er maar al te dikwijls te weinig zorg 
besteed aan het vooraf luchtledig maken en houden van 
den persketel. 

Een stuk van zulk een slecht gecreosoteerden, door den 
paalworm aangetasten paal is in mijn bezit; het is als eene 
spons uitgevreten, ma<»r de door de creosootolie gekleurde 
gedeelten heeft de worm zorgvuldig gemeden. Vreemd mag 
het heeten dat, waar zulke hoogst aanzienlijke hoeveelheden 
palen bereid worden als langs de Amerik.iansche kusten, 
nog niet de manier bekend is geworden, waarop men hier 
te lande reeds lang palen alleen aan het boveneind crenso-
teert. Behalve de aanmerkelijke besparing aan materiaal — 
al de olie toch, die beneden den bodem van het water zit, 
is als verspild te beschouwen — heeft deze methode het 
groote vootdeel, dat de lucht in het hout niet, zooals in 
een er rondom heen gesloten ketel, tot een windkussen wordt 
byeengeperst, dat, zoodra de druk ophoudt, zich uitzet en de 
olie ten deele weer uit het hout perst, maar dat de olie 
de lucht en de sappen in het hout voor zich uitdrijft en 
op blyvende wyze hunne plaats inneemt. 

Ten slotte deel ik hier nog het antwoord mede, dat de 
heer MONTFOBT gaf aan een der ter vergadering aanwezige 
deskundigen, die meende, dat, de tegenwoordige yzerpry'-en 
in aanmerking genomen, het voordeeliger zou zyn yzeren in 
plaats van houten jukwerken te bouwen. 

In de baaien St. Louis en Biloxi hebben de palen ge
middeld ruim 15 M. lengte en kosten zy per M. f 2.50, 
zeg per paal ƒ 38.— ; het inheien per paal ƒ 7.50; het 
aanbrengen van jnkbalken eu schoren f 5.—; te zamen 
per paal ƒ 50.50. 

Wanneer er, in plaats van gecreosoteerde yellow p>ne 

palen, 15 Ms. yzeren van 1.25 cM. middellyn werden ge-
bezig I, zooals de heer C H . MACDONALD in 1883 met goed 
gevolg deed by den bouw van een yzeren hoofd op het 
eiland Oruba in Zuid-Amerika, zouden deze per M. 9 7.5 h.0-
wegen, d. i. per paal 1402.5 KG. en op hunne plaats M 
het werk waarschynlyk f 0.17 per KG. kosten, d. L P E R 

(*) Ik heb altijd geh tord dat c r e o s o o t o l i e met d e eiwit sloffen 
V. D. in het hout een ouoplosbaren neerslag vormt. 

(3) Koper is op zich zelf niet ie«e n zenwater bestand, m*»| 
schilfert daarin af. Daarop berust de besciierminir »an n o u , r , ! , ! C ' ' j | 
pen met koperen platen, teifen hel aangroeien. Door het sfacbole'* 
v a n de koperen huid raken de a a n g r o e i s e l s m e d e los. 

v. o. 
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en 
voor 

j ongeveer ƒ 250.— Voegt men daarby voor schroef-
kopeiude 450 KG. tegen /' 0.17 in het werk / 7H.50; 

schoren, stroppen en jukbalken / 55.50, dan komen 
j e gr/.ameulyke kosten per paal te staan op f 382.— ; 
maakt een verschil ten voordeele der gecreosoteerde houten 

len van ƒ 331.50 per paal. Dit verschil, interest op inte
rest tegen 6 ° / 0 per jaar, zou iu drie jat en tyds / ' 61.87 
uitmaken of meer dan genoeg om den gecreosoteerde paal 
geheel en al te vernieuwen. De gecreosoteerde palen iu de 
•aaien St. Louis en Biloxi zyn 14 jaren in gebruik en 
zullen, met uitzondering van de kleine percentage, die in 
den orkaan van 2 Oct 1893 zijn vernield, waarschynlyk 
„og wel tieu jaren dienst doen. De kosten der laatste 
bescherming zyn veel minder geweest dan vervanging dei-
palen door nieuwe gecreosoteerde zou gekost hebben. 
Zelfs wanneer de kosten der 12 1 , cMs. massieve yzeren 
ot stalen palen tot het vierde deel der boven aangegevene 
kon teruggebracht worden, zou men nog geene besparing 
kunnen aantoonen in vergelijking met gecreosoteerde palen. 
De gecreosoteerde palen hebben gemid eld 35.5 cM. middellyn 
boven den bodem der baai. Als wij hunne sterkte als ko
lommen vergelyken met de 15.5 cMs. yzeien palen, aan
nemende dat beide soorten van palen zoodanig geschoord 
zijn, dat zij over 3.66 M. hoogte vrij staan, dun zyn de 
li IJ ti r o ii palen twee maal zoo sterk als de 12.5 cMs. smeed 
yzeren, terwyl hun weerstandsvermogen tegen afbreken door 
bet stooten van drijfhout driemaal grooter is dan dat der 
laatste. Het is waar, dat het draagvermogen van een smeed-
yzeren paal onbepaald vergroot kan wo den door de afmeting 
van het schroefblad waarop het rust te vergrooten, maar 
met betrekking tot den vasten stand der houten palen 
hebben zich geene moei. lijkheden voorgedaan. 

Aan de Mobile rivier, op de sectie Mobile—Montgomery 
van de Louisville & Nashville spoorweg, ligt eene brug, 
bestaande uit vyf vaste overspanningen, elk van 42.70 M. 
en eene draaibrug van 79 M. lengte, ruslende op hoofden 
van smeedijzeren schroefpalen, in 1871 ingedreven. De palen 
zijn massief en hebben 15 cM. middellyn : de constructie der 
hoofden is door Kol. W. M. PATTON uitvoerig beschreven 
in het Engineering News & American Contract Journal van 
4 April 1885. De palen hebben zich goed gehouden en zyn 
nog in dienst. Het is echter al sedert lang noodzakelijk 
geworden houten palen langs de dagzyde der hoofden in te 
slaan en remmingwerken aau te brengen om ze te beschermen 
tegen de stooten van het zware hout, dat in de rivier dry ft 
Eenigen tyd geleden, tijdens de vernieuwing van den boven
bouw, werden de hoofden versterkt. Omtrent den duur van 
12.5 cMs. massieve smeedyzeren of stalen palen in de baaien 
St. I amis en Biloxi, is bezwaarlijk iets te zeggen, maar 
ie hoofden van gecreosoteerde palen te aan de West Pas-
ealouga en Pearl rivieren, waar het water lang zoo zout 
niet is. waren oorspronkelijk geschoord met 31 in.Vs ronde 
stangen; vele daarvan zyn binnen tien jaren geheel door
geroest en zoo ook een 9.5 raMs. smeedyzeren trommel op 
den draaipyler van de brug iu de Biloxi baai. v. n. K. 

N A T I O N A A L C O N G R E S , 

° * T B E N T H E T V A K O N D E R W I J S E N D E V A K O P L E I D I N G 

VOölt T O E K O M S T I G E W E R K L I E D E N I N N E D E R L A N D , 

te bonden te Amsterdam, op 17 
April en 4 Juni 1895. 

* r * a g 1: „ Beantwoordt het lager onderwijs (de Volks-
XAool, aan de eischen eener voorbereiding voor den aan

staanden werkkring van leerlingen, die geene andere school 
meer zullen bezoeken?" 

„Zoo neen, welke wijzigingen zijn dan noodig ten aanzien 
van de verschillende leervakken en de wijze waarop ZIJ behan
deld worden f" 

I n l e i d e r : de Heer J . BHUINWOLD RIBDKL. 

Aldus luidt de tweeledige vraag, tot inleiding waarvan de 
commissie vau voorbereiding van het op 17 April en 15 Juni 
1895 te houden „nationaal congres omtrent het vakonderwijs 
eu de vakopleiding voor toekomstige werklieden iu Nederland" 
mij heefi uitgenoodigd. 

Tot voorbereiding van de behandeling dier vragen, wenscht 
de commissie reeds nu de hoofdpuuteu van bespreking aan 
de leden vau het congres mede te deelen. 

Gaarne ben ik bereid, zoowel de gevraagde inleiding te 
geven als reeds nu de bedoelde hoofdpunten op te geven; 
dit laatste echter onder het uitdrukkelyke voorbehoud, dat 
dit schema voor niy niet bindend zy en ik de vrijheid heb. 
iu niyne eigenlijke inleiding op het congres zelf daarvan af 
te w i j k e n , naarmate vei der nadenken over het vraagpunt 
gedurende de weken welke ons van de eerste zitting schei
den, tuy tot wijziging of aan vulling mochten leiden. 

Allereerst dan eene opmerking. 
Uit de wyze, waarop het vraagpunt is geredigeerd en voor

bereid door het rappoit der commissie van onderzoek naar 
deu toestand der vakopleiding voor toekomstige werklieden 
in Nederlaud en dat der plaatselyke commissie te 's-Uravenhage, 
meen ik te mogen afleiden, dat de commissie geene bespreking 
weuschi, zooals deze verwacht kan worden in eigenlyke onder-
wyskiingeu eu van daartoe by uitsiek bevoegde schoolmannen, 
die ook iu de techniek van het lager onderwys volkomen 
te huis zyn, maar dat zy integendeel den nadruk weusclri 
gelegd te zien op de practische vraag, welke ouders uit de 
volksklasse, welke werkgevers en werknemers op dit congres 
stellen, de vraag ui.: „wat zouden wij weuschen dat het 
lager onderwys aan de kindei en des volks gaf; en wat 
geeft het inderdaad? Voorts, welke wyzigitigeu zyn noodig 
zoowel ten aanzien van de verschillende leervakken der 
lagere school als van de. methode waarop deze worden 
behandeld, om het lager onderwys te doen zijn, wat wij 
weuschen dat het zyn zal: voorbereiding voor den aanstaanden 
toerkkring van leerlingen, die geen andere school meer zullen 
bezoeken ? 

Is deze opmerking juist, dau ontslaat zy mij 1" van al te 
grooten schroom om over dit punt allereerst myue gedachten 
uit te spreken, en 2" van het houden van voorafgaande 
algemeene beschouwingen over de grenzen van het lnger 
onderwys in eu buiten verband met de tegenwoordige wet. 

Niet alleen op de paedagogische beteekenis van het lager 
onderwys, binnen de grenzen vau de wet, maar vooral op 
de paedagogisch-sociale beteekenis van ons volksonderwijs 
wenscht het congres den nadruk te leggen. 

Gelyk de iu 177 7 door de Hollaudsche Maatschappy van 
wetenschappen te Haarlem opgerichte „Oecoiioinische Tak." 
— eene inrichting, die zich ten doel stelde „om de welvaart 
van het vaderland rechtstreeks te bevorderen, vooial door den 
bloei van koophandel, land- en akkerbouw, handwerken en 
visscheryen'' — door prof. G. J . Nahuys te Leiden in de 
18e eeuw werd aangewezen als het meest geschikt, om zich 
den toestand van het onderwys van dien tyd aan te trekken, 
de gebreken van het toemalig lager onderwys te onderzoeken 
en de wenschelyke verbeteringen in praktijk te brengen 
zoo wil thans dit congres, door het hoofdbestuur der „Mant 
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schappij ter bevordering van nijverheid" uitgeschreven, be
spreken: de practische beteekenis van ons tegenwoordig 
volksonderwijs voor den a.s. werkman en ambachtsman en 
de middelen om deze te verhoogen. 

Het vraagpunt, op deze wjjze opgevat en begrensd, geeft 
mij thans aanleiding tot de volgende overwegingen. 

Het lager onderwijs in onze volksschool bedoelt, door middel 
van het aanleeren vau gepaste en nuttige kundigheden, de 
ontwikkeling van de verstandelijke vermogens der kinderen 
en hunne opleiding tot alle christelijke en maatschappelijke 
deugden. 

De volksschool omvat alle kinderen des volks, zonder onder 
scheid. Haar duel is bij alle leerlingen, verstandelijke ontwik
keling en karaktervorming; middel daartoe: het aanleeren van 
gepaste eu nuttige kundigheden. 

De bij die verstandelijke ontwikkeling te volgen methode moet 
verband houden met de omgeving eu met de bestemming 
der leerlingen. Zij moet allereerst hierop aangelegd ziju, dal 
de leerlingen, die de volksschool bezoeken, in algemeenen zin 
worden voorbereid voor het werkelijke leven, opdat zij, eener-
zijds, de dingen, die zij buiten de school langs den weg der 
zintuigelijke waarneming leeren kennen, ook begrijpen en, 
ander ijds, huu eigen verhouding tot die werkelijkheid (aanleg, 
tulent, beroepskeuze, plichten en rechten als menschen, als 
leden van velerlei gemeenschapskringen) hun duidelijk worde. 

Deze eisch sluit iu zich, dat de leerstof in de lagere school 
zooveel mogelijk beperkt zij; allereerst en voornamelijk ont 
leen 1 worde aau de omgeving, waarin de leerlingen verkeeren; 
verwerkt worde volgens de consequent toegepaste methode vau 
aanschuuwiugs-onderwys, zooveel mogelijk met zelfwerkzaam
heid der leerlingen. 

Deze eisch geldt allermeest ten opzichte van die leerlingen 
welke geen andere dan de volksschool zullen bezoeken. Zal het 
onderwijs strekken tot het aanleeren van gepaste en uuttige 
kundigheden, zóó, dat hunne verstandelijke vermogens wordeu 
ontwikkeld, dan moeten juist die vermogens zóó gevormd 
worden, dat de leerlingen worden iu staat gesteld in huu 
toekoiusiige leven-practyk goed te leeren zien, juist te leeren 
onde> schei len, oordeelkundig te handelen. 

Nî t op het aanbrengen van vele gepaste of fraaie kundig
heden, niet voornamilfjk op het oefen» n van hel geheugen 
en van het abstracte deuken, maar op die ontwikkeling van 
de verstandelijke vermogens, waardoor de mensch tot juiste 
kennis komt van de dingen, die hem, in verband met deze levens-
practijk. van het grootste belang zijn, moet daarom in het 
ouderwijs der lagere school de naditik wordeu gelegd. 

I 
Die levenspractijk omvat ook den weikkring, waarin deze 1 

leerlingen der volksschool later moeten arbeiden en de mid
delen vinden voor hun bestaan ; zullen zij tot maatschappelijke 
deugden iu de school worden opgeleid dan moeten zij reeds 
daiir leeren in/.ien huu plicht zoowel als den weg om in 
maatschappelijke!! zin te deugen. 

Daartoe is ook noodig een juist verstandelijk en zedelijk | 
inzicht iu het werk, het beroep, de taak, waartoe de leer- j 
lingen na het verlaten der school zullen worden opgeleid; 
ook een vaste wil om in dat werk een meester te zyn. 

Daartoe moet das de volksschool voorbereiden. 

Aan dat doel is de volksschool nog op zeer onvoldoende 
wyze werkzaam. Zjj werkt meer theoretisch dan practisch. 
Het middel: het aanleeren van kundigheden, gaat veelal 

boven het doel: de ontwikkeling van de verstandelijke ver
mogens, in vetband met de toekomstige levenstaak. 

Zij werkt bovendien, wegens veelal te groote klassen, Wegens 
eene veelal te consequent toegepaste methode van classikaal 
onderwijs, te weinig individueel, te weinig naar plaatselijk, 
en persoonlijke omstandigheden en schijnt, wat hare anifuraw 
inrichting betreft, meer heen te wijzen naar voorbereiding 
voor middelbaar en hooger onderwijs dan naar voorbereiding 
voor het werkelijke leven, met het oog op die leerlingen 
welke terstond na het verlaten der school, de practijk des 
levms hebben te aanvaarden. 

De volksschool geett te weinig voor het volk. 
Dit wat het karakter der volksschool betreft. 

Doch ook in de meest gangbare methode van ouderwijzen 
wordt niet iu voldoende mate rekening gehouden met de 
ervaring, dat aanschouwing, zelfwerkzaamheid en juist ooideelen 
de drie voornaamste factoren zijn van alle keunis en van alle 
ontwikkeling, dus ook van alle doelmatige voorbereiding v, or 
het werkelijke leven. Niet abstraheeren van, maar conceu-
treeren in datgene wat de werkelijkheid aan de leerlingen 
aanbiedt en aanbieden zal, is noodig. 

Om aan dat doel meer bevorderlijk te zyn, moeten de leer
vakken der lagere school deels ingekrompen, deels uitgebreid 
worden; ingekrompen n ar de theoretische, uitgebreid naar 
de practische zijde; [eisch daarbij is: meer en beter verstandig 
lezen, doelmatiger schrijven en tekenen, aansluitende aau de 
practjjk van het leven ; meer kennis van de natuur, door eigen 
waarneming; meer en doel mal iger teekenen, in verband niet de 
overige leervakken; daartegenover: liet leesuur geen praatuur, 
minder theorie van rekenen, minder handigheidssommen, 
minder spellingregels, tegenover meer stijloefeningen; aard
rijkskunde en vaderl geschiedenis beperken]; 

moet de methode van aanschouwing en zelfwerkzaamheid 
meer consequent toegepast worden van het voorbereidend — 
door het lager — lot in het lieiïialingsundeiwy.s; eisch 

hierby is: meer doelmatig oefening der ziniuigelyke vermo
gens, aansluiting van het onderwijs aan den geestestoestand 
en de geesteswerking van het kind; het onderwijs zy minder 
schoolsch ; school wandelingen ; oud rwijs in handenarbeid; in 
koken en huishouden (= in de school in België}; in plaats 
van de ellelange verklaringen, practische oefening met daarop 
toelichtende verklaring; niet wat de meester denkt eu weet, 
maar hoe het kind denkt en tot kennis komt, is dc hoofdzaak]; 

moet de leerstof der volksschool op meer doelmatige wijze 
in de leerboeken worden verwerkt, maar moet deze ook meer 
ontleend worden aan de werkelijkheid buiten de school; [veie 
leerboeken deugen niet, gaan te hoog, plaatsen de leerlingen 
met hun voorstellingen te veel builen zich zeiven en hun 
omgeving; enkele andere wt.zen een betere richting aau ; het 
kind zelf zij het voornaamste leerboek voor den onderwijzer]; 

is in de opleiding der onderwijzeiskrachten eene hervor
ming noodig; [minder tot srAoo/meester; meer tot ondenc jzer 
en vormer van het kind; de not maalscholen in Amerika: de 
voorstellen by het N. O. G. aanhangig: 

moet er meer verband komen tusschen school, huis en 
werkplaats, [onderwijs in nuttige handwerken, koken en 
huishouden voor mei-jes; bezoek van onderwijzers In de 
gezinnen, voorbeelden bij lezen, schrijven en rekenen te 
ontleenen aan verschillende vakken, enz.] 

De volksschool kan dit doel niet bereiken zonder leerdicht, 
uitgestrekt ook tot het herhalingsonderwys. 

Practisch ingericht, alom verkrijgbaar, verplicht herhali"?8' 
onderwys, met meer ot min uitgebreid leerplan, aansluitende 
aan de bijzondere bestemming van verschillende groepen van 
leerlingen en dit aan elk der groepen te geven door daartoe 

kltaonder bevoegde onderwijzers en onderwijzeressen, zal de 
A o n zijn op dat lager onderwijs in onze volksschool, dat 
la'n?s e i " P r a c t i s ' n e n l e e r S » n ï r d e noodige voorbereiding geeft 
voorden aanstaarden werkkring van leerlingen, die geen andere 
school meer bezoeken. Dit herhalingsonderwys zal voor de 
jndere leerlingen tevens meer aansluiting geven aan vakscholen 
voor jongens en meisjes. [Fabrieksscholen, cursussen voor 
.nBaijngsnndnrwjjs, modelenrsnssen voor herhalingsonderwijs, 
voortgezet teekenonderwijs, enz] 

Amsterdam, J . BBÜISWOLD RIBDBL. 

32 Januari 1895. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

L. v. Z. HZN. TB E Ik heb voor eene winkelpui laten 
aanbrengen, blank gepoljste keerijzers met koperen banden. 
Keet 1 nu een eenvoudige manier aan te geven om ze blank 
te houden, 't zij door poetsen of vernissen ? 

Door poetsen kan men ijzer wel blank en glanzend maken, 

doch niet honden. Daartoe zou men als het ware aan het 

poetsen moeten blijveu. 
Middelen voor het roestvrij houden van blank ijzer in 

de buitenlucht bestaan, voor zoover ik weet, niet. Aanraking 
van blank ijzer "net koper onder troetreding van vocht be
vordert het roesten in sterke mate door galvanische werking. 

v. D. K. 

G. B. TB R. Hoe is de methode voor het maken van 
lichtdruk teekeningen ? 

Gelief U aan te schaffen het werkje van P. A. FBYLINK 
EMzy., architect te Utrecht, getiteld: „Handleiding tot het 
vervaardigen van lichtdrukken" aangekondigd in de Ambachts-
man van 29 Aug. 1891. 

v. D. K. 

AANBESTEDINGEN. 
•itobettedingen worden tlechtt eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAAND IU II FEBRUARI 

Woensi-1 (NBr) 6 uur. De lieer P. v. d Water, in het koffiehuis 
'*o de Kinderen vau Oers: bel bouwen v»n 3 woonhuizen met 
"ijlevering van alle materialen langs bet BroeK aldaar, aanw. 11 
Febr. nam. 3 U U R < 

U1\M> w; 11 FEBRUARI. 

( BYtHurn. 12 uur. De archi'ecten van dei Goot en Kruisweg in 
Uolel Vlietlaan: het bouwen eener villa aldaar, aanw. 11 Febr. 
•Borg. 10 uur. 

WOENSDAG |8 IT.lt 1:1 \ 1:1 

Helmond. 6 nur. De heer H. van de Rijdt, ten herberge van 
' h u Wanriiij- het bouweu van zeven wouingen op een terrein 

*»» den overkant der Staatsspoor. 

1111 \ .>! 1111 v i . 14 FEBRUARI. 
örouingen. 8 uur. De architect K. H Holthuis in bet café 

• Uni-- H H Q j„ uronte Markt aldaar: liet afbreken en weder 
"pli'iu*. ., yan eene behuizing met bovenwonit g op den hoek 
"'''"'ensiraal en de Laan te Uroningen, onder bijlevering vau 

e ">*i -rialen, werkloouen, transporten enz. 

/ v I I 1: IM i, 16 FEBRUARI. 
W i n t e r s w i j k . 9 uur. De heer H. O. Oosterman op Dierkink 

in de buurtschap Miste: het bonwen van een nieew wooi huis 
met boerdetij in de nabijheid van het bestaaude huis op voornoemde 
plaaia met bijleveiing van alle materialen, aanw. op den dag oer 
aanbesteding nam. 1 uur. 

VR1JDAU S3 FEBRUARI. 
Zwolle. 11 uur. Het dngelijkscli bestuur var. het waterschap 

Mastenbroek, ten kantore van het waterschap aan de Papeuslraat: 
I. hei vernieuwen van brus» no lit over de Oude Welerin" bij 
het Luibuis; 2. bet vernieuwen van eenige deelen aau de sluis 
iu den Ualingerdijk nabij urafhorst. 

/. V T K R I i v(. s8 FEBRUARI. 
Utrecht. 2 uur. Het ministerie vat. waterstaat, handel eu nij

verheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: hel maker, van 
een beschermend werk in de voorhaven van het Merwedekauaal 
i. Vreeswijk, Ier «ervanging van het door aauvaring gebrukeue, 
begr. f 9 Hl. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN 
Amsterdam. Het vergiooteu vau de locomo'ievenloodsen met 

bijbebooreude werken op de stationsemplaceine 'en Doetinebem 
ID Frtchfde tan den beidtrsch— O'erijselscbrn I ikaal-spoorweg, 
in 2 perc. Laagste B.jsinaii te Arnhem voor perc. 1 f (JOVi; tour 
oerc. 2 i 76b 1; voor massa f 13.463. 

Berlikutn. liet bouwen van vier uieuwe werxmanswonii.gen op 
eeu nieuw terrein ouder beheer vau den bouwkundige A . J. v. 
d. VI e ij. Laagste U. Nieuwenliuis aldaar voor f 2348. 

Beek eu Bonk. Hel nonweu van eene pastorie. Laagste A. 
Linsseti te Donk voor I' 849U, gegund. 

Dordrecht. Het doen vau herstellingen en verbouwiugec aan 
he- politiebuic 'ii en de commissariswoning. Laagste I. Ëk A z n . 
aldaar voor f 1648. 

Dordrecht. Het leveren en stellen van zuiverkisten met lieiiuncb-
ting voor bet lichten tier deksels en de uoodige hulpstukken, 
afsluiters en euisleidiuven len dienste der gemeente-gasfabriek. 
Gegund aan de Plettenj voorneen L. J. Kuthoveu & Co te 
's-Gravenhage voor f 14.780. 

Haarlem. Het onderiiouden van en het doen van herstellingen 
en vernieuwingen aai de leerschool en bet teekeulokaal voor de 
rijkslecrscbool voor onderwijzeressen le Haarlem tot 31 Ü»c. 
1896 langste A. Ki'ikeini aldaar voor f 1574. 

Iluiiiinelo en Keppel. 1. De aanbouw van een schodlocaal 
aan de openbare lagere school te Drempt. Laagste A. Eibers le 
Ambt Doelinchem voor f *7SS; 2. tiet te leveren ameublement. 
Laagste W. Thijsselitik te Does orgh voor f 393 95. 

Koog aau de Zaun. De aaonouw aan de gemeeulescbool. Laagste 
P. van Voort iildaar en L. van Zon te Punuereud ieder voor 
f 13 348, bij loting is P. van Voort als aannemer voorgedrageu. 

Hoes. Het bouwen vau eene schuur, een veestal en een varkens
hok en het verlengen van de keet op de hofstede Van Haamslede 
te Kolijnsplaat. Laagste Joh. van der Werf te NoorJgouwe voor 
f H.509 

Hoes. Het vetbouwen der school enz. Laagste M. Buitendijk 
aldaar voor f 4,33, gegund. 

Leeuwarden. Het bouweu van wachterswoningen bij de sluizen 
te Urelerp en to Bakkeveen, in het kanaal van de Hooidainmen 
tot de Kolonievaart. Laagste G S. KijUtra te Drachten voor f41146. 

Lekkorkerk. Het amoveeren van een woonhuis en hei maken 
van een onderwijz-rswouiwr. Laagste G. Neven Jz. aldaar voor 
f 2Ö37. 

Meteren. Het bouwen eener villa en moletijrehouw aldaar, onder 
beheer van den arcnitecl N. H. van Zetteu te Tiel. Laagste W. 
H. Thunnissen te Nijmeger voor f 11.650, gegund. 

O N I . | | i bouwen van een schoolgtbouw, ouderwijzerswoning 
en scboolmeubelen te den Nul, gem. Olst. Laagste voor de school 
H. Mulder te Terwolde voor ! 6712; voor de woning H. Zomer 
te Wijhc voor f 3498; voor de meutelen J. de Boer en Zonen 
te Steenwijk voor f 8l9, allen gegund. 

Rozendual. Hel verbouwen van het winkelhuis van Joh. v. d. 
Rtoek—Smulders. Laagste I. Bruvoickx aldaar voor f 2 > 21, gegund. 

Sumbeek. I. Het verhouwen der school aan den **anibeekscheo 
buck. Laagste H-ndr. Boiiinaus te Wanroy voor f 14i2; 2. het 
verbouwen der ouderwijzerswoning aldaar. Laagje Jobs. van Raaij 
te St. Antlionis voor f 388; 3. bet maken van 34 nieuwe banken. 
Laagste VI. P Elders te Cuijk voor f 245. 

Zaltbommel. Het maken eener directiekeet op de Groene Platt 
onder IJsselmonde. Laagste P. H. den Dunncu te Diimmelen voor 
f 3979. 
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A D V E R T E N T I Ë N . 

PORTLAND CEMENT, 
„JOSSOIX 4$- Cor 

H O O F D - V E K T E U E N W O ( I R D I G E R 
voor Nederland en Indien 

A . E. B R A A T , 
Handel in bouwmaterialen. 

Adres: ROTTBBDAM, Xieutvehaven No. 1 1 8 , 
AMSTKRDAM, A . E . B R A A T Fokkt-

Simon tstraat 7 4 . (88) 

Alle soorten van 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in fijnste qualiteiteu tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D.DoMINICUS&Só'HNE, 
le Bemscheid-Vieringhausen (Rheinl.) 

(•eveatiltd in 1*22. (55) 
•VW" Vraag-de geïllustreerde Prijscourant 
welke wij U gratis en franco toezenden. 

Vertegenwoordiger voor Holland : 

MAX DRESKN, HOTTER DAM, 
Maaskade. hoek Corn. Trompstr. 2 

LEONARD SLIGCBER, Honnickendam. I 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 . 

OME BOUWH A l l 1KB VI XX 

\ M E R I K A A f . S C H E H O U T b Ü ü 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 b i l l i j k e p r i i s . (76)^ 

D E L I N T & C, R i t t e i d i i . 
NIEUWE HAVEN N°. 39 N .Z . , 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
(59) Vraag dessins enz. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
V O O B 

H u i z e n e n B l o e m e n k a s s e n . 
LAGK I - m i / J V (73; 

S . I t l i U I G O M , 
A lïNU KM. 

ARCHITRAVEN 
e n L I J S T E N , 

volgens b e s t a a n d ot '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. K 00Ü ENK A M P & C o . 
te Delfzijl (prov. Öron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courantop 
aanvraag gratis. (80) 

P. DOLK & ZOON. 
S p i e g e l - e n Vens terg las , 

ROTTERDAM. 

M O U S S E L I N E ^ G E K L E U R D - , 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-. 

Engelsvh Geruit-, Gegroefd-, Carri-, 
RUW SPIEGEL- . 

W IT- , KRISTAL- , BBOKI en M K L K -

C* I . A S . 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere ROZETTEN en 

R A N D E N . 
(TEBOGKN G L A S en DAKPANNK.N. 

Lenzen- en Patrijspoortglazen, 
(89) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF, OAGLICHT-REFLECTCRS. 

l i r o o t e v o o r r n n * ! 

S T A L E N B A L K E N 
in alle courante profielen 
op lengten van .". tol 
12Mr.,opklii 
mende n 

grootere 
•gvermogen 

kunnen lichtere pro-
n in staal gebeiigd 

rden, waardoor stalen 
I K e i » voordeeliger in het ge. 
zi' i i dan ü/. ren ha'lkcn. 

H - E . O V I N G J r . , : 
74 Haringvliet, ItOTTKItDAM. 

J. van der Endt & Zoon's 
STOOM BOE KDRUKKERIJ 

te MAASSLUIS is er geheel on ingericht om alle soorten van 

~ \ D R U K W E R K E N | -

met den me es t en s p o e d tot z e e r b i l l i j k e p r i j z e n te leveren. 

Inzonderheid aanbevolen voor het drukken van 

B E S T E K K E N m e t d a a r b i j b e b o o r e n d e T e e k e n i n g e n . 

beschreven door 

jm A.* v a n c i © ! • I ^ L I O O ^ J , 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

P R I J S : Compleet ingenaaid f i s . — . 

„ „ gebonden „ 21.50. 

II I l l t l it I) i: k 1.1 \ u K tt. 

. . . . In de öe afdeeling wordt liet 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 dor verschillende houtsoorten en hot gebruik ervan volkomen op de hoogte 
te Bin. De heer Van der Kloes deelt omtrent deze bouwstof zooveel wetenswaardigs mede, dat 
elk vakman er voordcel eu leering uit kan trekken. . . . . (De Opmerker.) 

. . . . Vormt de werkkring, waarin de schrijver geplaatst is, de geschiktste gelgeenheid 
om dergelijken veel omvatteuden 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 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 bier 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 ben dat wat te uitvoerig voorkomt en zij liever een meer vergelijkende 
beschouwing van bouwmaterialen hadden gewenscht, wat men echter moet erkennen, dat zijn 
eigenaardige moeielijklieden heeft. 

• • . . Voor den ingenieur en den architect mag het boek van deu heer Van der Kloes 
van onschatbare waarde worden geroemd. Op alle vragen, welke op bet terrein der bouw 
materialen kunnen worden gedaan, geeft bet 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 dc waarde van het boek 

(Dagblad voor Zuid-Holland en 's-Gravenhage.) 

daarbij in gebruik, prijzen, kortom alles wat met de industrie in verband staat 
«n geeft het 't meest volledige tot op beden (Vademecum der Bouwvakken. 

• • • . Wij durven dit werk dan ook gerust aau allen, die iets mot hot bouwvak hebben 
"t te staan, aanbevelen. Allen zullen er ongetwijfeld nut uit trekken 

(Algemeen Nederlandsch Advertentieblad). 

Voor hem die in Indie echter dikwijls zijn eigen materiaal moet zoeken of vervaardigen, z a 
daardoor dit boek menige nuttige aanwijzing bevatten. 

Juist de onbevooroordeelde onderzoekingen, die den heer Van der Kloes gemaakt 
gebied der bouwmaterialen, maken zijn hoek belangrijk 

(Bouwkundig Weekblad.) 

C h e m i s c h b e r e i d e 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor liet 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 a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBURG", 
l7u lli.jhwijk ,' / . . -«.) 

b«eft op 

' • • . Het met zorg behandelde werk komt niet enkel den eigenlijken bouw-, werktuig-
*" sell, i psbouwkundigen ten goede, maar ook allen, die door bun handel cn bedrijf met de/< 
v*kken j n aanraking komen. 

• • • Het boek doorbladerende, wordt men telkens getroffen door den practischen zin 
T 4 n den samensteller en zijn oenvoudigen, duidelijken schrijftrant . . . (Het Handelsblad.) 

IIEIUPPIItEI 
tn LOODSEN , V > 

van gegolfd ijzer, 

LIFTEN ^ ) 

V J KRANEN 

en 

L I E R E N , 

Draagbaar Spool. 
T . G T I S S O T J " . 

v>isn no u i Snivel n o . 

Portland-Cement-Fabriek, 
FA BK IKK. 

IN 

^ FABKIKK 

li MANNNCIMER 

Opgericht ^rffljHKWWff' 
1M»1. 

WEISENAU 
b Mainz. 
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 1 ij k e Provinciën: 

Wed. A . Terkuhle & van Swijndregt 
R o t t e r d a m . 

Voor de N o o r d b l j j k e Provinciën: 

D E B E E R & L E H R E N . 
A M S T E R D A M , ( 6 0 ) 

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 . 

• 
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<:\i.itoii\i:ni 
„ V a n Baerle", 

E K M <• K A (- :. \ I I \ voor 
Nederland en Kolon iën: 

G. M. BOKS $ Co., 
A M S T E U D A M . 

perde Jaargang No. 7. Zaterdag 16 Februari 181)5. 

V E R F W A R E N , 
(5) « ' II X. 

I . K 1 I> K > . 

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 . 

ÖCUKKrööüüWWEKF 
met ÜW \KSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Batcher-eu 
Öpounve^materioal. 

I JZER- EN KOPERGIETERIJ l») 

Zware en lichte Smeewerken, 
A N K E R S , 

IJZEREN EI* STALEN KETTINGEN 
met e e r t i f f e u i i t van I <!">• 

en l i a r e a a V e r i t n n . 

D E G H O E V E N 
VAN 

J. MEIRUS 
te Aiiderimeh n/«l Iti.jn. 

leveren sedert 1851: (83) 

la AndernachscheTras 
en Trassteen 

op strengste keur verder: 
DRIJF- of Z W E M S T E E N ; I. V 

\ A i . K O I S r i ; i ; \ beste en goedkoop 
ate BIERSTEEN voor Tuinen,Terrassen 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz, 

l l t ' . i i n m ;>« h l . iS . ' t . 

A M S T E R D A M , 
hebben steeds voorhanden 

X O I O I A A L 

SIMZIUII IS. 
Deze worden hier geheel compleet en 

gangbaar in liftschachtgeraamte gemon
teerd afgeleverd. (86) 

Talrijke Referenties. 

• f T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T ? T T T T T T T T T T mm 

KGMING B̂IENTAIT 
xToec\)dJjLSc\? * » c j ? e T D i s c r / 

O D Ö s r i o e k ^ B a u n o e f c d l e ' ü bouiortd-ter isAen, o e r f » m&cbLneolLex). 

IJ1111111111111111U11111111U111111 (69) 

D E N E D E R I . A M I S C H E 

Caoutchouc en Guta Percha Fabriek 
. . S I N T J C B I s . " 

B A K K E R & Z O O N , - 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- eu LIN'I ZAAGBANDEN,TBAMBUFFERs) 
PAARDENHOEF-HUFFERS en RANDEN. M A T T E N (in verschillende soorten) 
met naam en op maat, HOSPITAALDOEK. om kinder- en ziekbedden rein te 
honden, TOfJHTBAND voor deuren en ramen. 

R e p a r e e r t en f a b r i c e e r t WRINtï ROLLEN, enz. enz. B e k r o o n d 
m e t X i l v o v , te Amsterdam 1883, en door de Maatschappij ter bevor
dering van Nijverheid 1885. (85) 

Qu.-iliteit m pip tdi t é tmmmi tcp lirt Bnitonluid. 

ARCHITECTURA 
Orgaan yan het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 
^ r t v r r K - i i i t C i i ia dit blad kotten na 1—6 rejieU 

gO cent», iedere regel meer 10 cent*. Groote lettere omar 
ph»Urui»'t«- üriema»l plaatsing wordt slechts tweemaal 

larekeoi). 

VERSCHIJNT ZATE DAGS. 
Uitgevers | 

J. VAN DER ENOT & ZOON, 
MAASSLUIS. 

A H * ' i i . l i . n . n i l , n in A HCII l'l'Kl TL'IIA opgenomen 

worden gratia geplaatst in D B A M B A C H T S M A N , Vak 
blad voor Timmerlieden, Metselaar., 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 . 

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 . 

Een van onze meest geachte landsvertegenwoordigers, de 
lieer C. T. S K B K , heeft zicli onlangs in de Eerste Kamer 
uitgelaten over een der takken van onderwijs aan de Polyt. 
school, op eene wijze, die geheel iu overeenstemming is met 
het behandelde in mijne vorige artikelen. (Men vergelijke 
ons blad van 1 Sept.. 17 Nov.. 1 Dec. - n 22 Dec. jl.). 
Waar een industrieel als de heer STORK zich in dien zin 
uitlaat, mogen wij dit niet onopgemerkt laten voorbijgaan. 
Zijne rede had betrekking op de volgende zinsnede in het 
antwoord op liet voorloopig Verslag: „De opmerking, dat 
aan de Polytechnische school te weinig werk wordt ge
maakt van het werktuigkundige ingenieursch >p, zal een punt 
van overleg of onderzoek kunnen uitmaken, wanneer de gron
den, waarop dat oordeel rust, nader worden toegelicht." 

Naar aanleiding daarvan zeide de lieer STORK het volgende: 
„De opmerking in liet voorloopig verslag was wel wat kort 

dns ik kan mij verklaren, dat de Minister geen ander antwoord 
heeft gegeven en vermits ik er aan debet ben, acht ik mij 
nu verplicht die opmeiking eenigzins toe te lichten." 

„Toen de wet op het middelbaai onderwijs iu 1863 in 
werking trad, verkeerde onze industrie in hare kindsheid; 
sedert is /.ij belangrijk vooruitgegaan. Er was eene peiiode, 
waarin men zeide dat ons land wel geschikt was voor 
handel, maar niet voor industrie. Ik geloot' dat men dit nu 
niet meer kan zeggen De industrie kan in ons land even 
goed bloeien en bestaan als in andere lauden, maar daardoor 
is ook de behoefte aan technisch onderwijs geheel anders 
dan tijdens het in werking treden van de wet van 1863. 
Toen kwam het vooral aan op de goede vorming van 
waterbouwkundige, zoogenaamd civiele ingenieurs. Nu is er 
veel meer behoefte aan werktuigkundige ingenieurs. Nu en 
dan is er getracht in dat onderw.is verbetering aan te 
tangen, maar ik geloof niet inet voldoend gevolg." 

»Ik ben geen technicus, maar als machine-fabrikant kom 
* Vfiel in aanraking met werktuigkundige ingenieurs van 

Delttsche Academie; ook twee mijner zonen hebben daar 
gestudeerd, zoodat ik eetiigszins met den toestand bekend 
ben." 

»In machine- en andere fabrieken is gestadig behoefte 
Roede ingenieurs, vooral waar gelijk onder andere in 

"Mine s;ieek de industrie zich uitbreidt. De technische inge-
n'enrs worden in Duitschland beter opgeleid dan hier te 

ai>de. 11,. Duit8che machine-industrie staat zeer hoog, wellicht 
ho°s"er dan in eenig ander land." 

«Jovaelieden, die met vrucht de hoogere burgerschool met 
"Wjarigen cursus doorloopen hebben, en die dan wat gewerkt 

hebben op een technisch bureau of in een fabriek, worden 
door mij boven de ingenieurs uit Delft, in het algemeen 
gesproken, geprefereerd." 

.Misschien is de cursus van te Iangpn duur, en ware 
een van twee of drie jaar beter, doch dit kan ik niet 
beoordeelen. De jongelieden om voor de examens te slagen, 
kri gen te Delft een hoofd vol geleerdheid, maar te weinig 
practische wetenschap en daarop komt het vooral aan bij 
den werktuigkundigen ingenieur. Zij leeren goed rekenen, 
maar niet ontwerpen, en brengen niet zooveel voort als 
noodig is. Naar mijne iiieening moet liet onderwijs aan de 
Polytechnische school zoodanig geregeld worden, dal meer 
rekening worde gehouden met de eisclien der pract(jk; daarop 
moet het. meer worden gericht." 

„De leerlingen zullen veel meer potlood en passet moeten 
gebruiken, en meer leeren teekenen en ontwerpen dan thans 
het geval is." 

„Indien mogelijk zoude men moeten trachten aan de 
Polytechnische school een of meer leeraren uit de practijk 
te krijgen, die als constructeur hunne sporen hebben ver
diend. Z.'lt's al zou men die uit het buitenland moeten 
halen! Ik wil volstrekt niets te kort doen aan de bekwaamheid 
en toewijding der hoogleeraren en leeraren te Delft, inte
gendeel, van velen is mij die toewijding persoonlijk bekend, 
maar mijne grief geldt de tegenwoordige inrichting van het 
technisch onderwijs. De zaak is m. i. wel een opzettelijk 
onderzoek waard. Het land toch, dat in de opleiding van 
zijne ingenieurs achterlijk blijft, zal wat de industrie betreft 
op den duur achterstaan." 

„Ik ben derhalve zoo vrij deze vluchtige opmerkingen 
aan 's Ministers oordeel te onderwerpen, en hoop dat het 
hem gegeven zal worden, te gelegener tijd die zaak eens 
nader te onderzoeken." 

Wat de heer STORK omtrent de werktuigkundige ingenieurs 
van de P. S. en de heer A. L B COMTK. in zijne afscheidsrede 
(•enigen tijd geleden omtrent de architecten dier school getuigde, 
kan ook niet recht van andere groepen, die aan dezelfde school 
het einil-diplo i a verwerven, worden gezetd. Waarlijk het 
wordt tijd. dat men zich eens ten volle rekenschap gaat geven 
van den aard en de inrichting onzer eenige Polytechnische 
s c h o o l . Dat het daarmede niet in orde is, gevoelt men 
algemeen. In het vorige jaar kwamen twee verschillende 
deputation uit technische genootschappen eene enquête 
instellen. Ook ik heb beide commissiën de inlichtingen ver
schaft, die mg gevraagd werden. Hare verslagen zijn, voor 
zoover ik weet nog niet verschenen. 

Alvorens een beeld te ontwerpen van den bestaanden 
staat van zaken aan de P. S., zooals die zich aan niyii 
oog voordoet, moeten mjj twee opmerkingen van het hart. 

«Ti 
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Ten eerste: Wanneer men zoo van nabij bij de zaak 
betrokken is ais schrijver dezes, dan is het zeer moeielijk 
objectief te blijven. Ik zal daartoe mijn uiterste best doen, 
maar, wanneer men in parlementairen stijl in plaats van 
„aardappels'' zegt „belangrijk voedingsmiddel", dan zal men 
— wil bet betoog streek huiden — het voorwerp duidelijk 
genoeg m leten aanschouwelijk maken om ieder te doen 
begrjpen, dat er aardtppels bedoeld worden. 

Ten tweede: Ik zou niet gaarne zien, dat mijn geschrijf 
den indruk gaf, alsof ik zelf niet met mjjtie positie tevreden 
was. Het tegendeel is waar: ik ben niet overmatig met 
werk belast, de bezoldiging is g >ed, de vacantiën zijn lang; 
er is veel tyd voor studie van en practische proeven in 
het mij opgedragen leervak. Iu één woord, ontevredenheid zou 
hier met verregaande zwartgalligheid gelyk staan. Niets 
zal mij daarom aangenamer zijn, dan dat men bij het lezen 
van hetgeen hier volgt den persoon des schrijvers zooveel 
mogelijk wegdenkt. 

Men behoeft waarlijk niet naar het buitenland te gaan 
om practische leermeesters op te duiken; het zal veel een
voudiger zijn eerst eens na te gaan, hoever men het met 
de hier voorhanden krachten, kan brengen, bij eene verbe
terde regeling van het onderwijs, die in elk geval noodza
kelijk zal zijn, waar men ook in de toekomst de onderwijs
krachten vandaan haalt. Dat ik niet te veel zeg, als ik 
beweer, dat de regeling in verschillende opzichten hoogst 
gebrekkig is, zal. naar ik vertrouw uit het onderstaande 
voldoende blijken. 

De P. S. wordt beheerd door een Raad van Bestuur 
(Raad van Hoogleeraren , die feitelijk zich zelf aanvult, de 
bes e weg om te komen tot eene collegie — ik zeg niet 
van wederkeerige bewondering, maar — van wederkeerig 
ontzag en verschooning. 

Em raad van curatoren, zooals et by de Universiteiten 
of eene Commissie van toezicht, zooals er bij de Hoogere 
Burgerscholen zijn. komt mij waarlijk niet overbodig voor. 
Tusschen het onderwijzend personeel bestaat, om zoo te 
zeggen, niet de minste samenhang of samenwerking. Het 
vergadert éénmaal per jaar voor het vaststellen van het 
onderwijsprogram. In eene dier vergaderingen heeft eens 
een der leeraren, na te vergeefs inlichtingen gevraagd te 
hebben omtrent het bezetten van een vacanten leerstoel, 
waarbij hg voor zijn eigen onderwys groot belang meende 
te hebben — hij had aan den vorigen titularis in dat 
opzicht veel verplichting — de aanwe ige docenten verge- [ 
leken mei een liter droog zand; wanneer daarby toeval 
een druppel bindmiddel in terecht komt, kleven er enkele 
korreltjes aan elkaar, doch het geheel is en blyf't eene 
onsamenhangende massa. Na afloop der vergadering, toen het 
te laat was, kwamen achtereenvolgens twee hoogleeraren 
den man hunne instemming betuigen; in de vergadering 
zelf had niemand er op gereageerd. 

Er zgn in dit opzicht uitzonderingen, die bij schrijver 
in dankbare herinnering zyn gebleven, doch tegenover enkele 
gevallen van medewerking en hulpvaardigheid staan er vele, 
die ervan afschrikken om medewerking en hulpvaardigheid 
in te roepen. 

Wat de leerlingen betreft, staat het beginsel van „Vrije 
Studie" op den voorgrond. Ik heb den indruk gekregen, 
dat dit beginsel in het algemeen zoo wordt opgevat, dat 
men vrijheid heeft om niet te studeeren. De uitzonderingen 
niet te na gesproken, meen ik te mogen beweren, dat er 
zelden colleges „geloopen" worden, die voor het ex > men 
niet strikt noodig zgn. Ik heb mij zelf meermalen afgevraagd, 
„Ligt dit niet voor een goed deel aan de examens ?" Wordt 
er tegenwoordig niet bg alle examens, door de geheele 

maatschappij heen, te veel werk gemaakt van de byzaken? 
Van hoofdonderwijzers vraagt men opstellen over de ..aan. 
voegende wijs", bij het eind-examen aan de H. B. S. , , E E „ 
parallel tusschen ÜOSHOOM TOUSSAINT en SCHIMKKL" of u e 

namen der officieren, die een tocht van de Djambi hebben 
medegemaakt"; aan de P. S. is theoretische mechanica 
hoofdschotel, ja zelfs, te oordeelen naar heigeen ik taar-
ointrent uit den mond van een der examinatoren in dat vak 
heb opgevangen, dan hangt bij het vergelijkend examen v„, r 

den Waterstaat hier te lande het welslageu voor een gue<i 
deel af van datzelfde, naar het. oordeel van bevoegde per. 
sonen voor den werkkring van den ingenieui geheel waarde-
looze vak. Men zon deze voorbeelden nog met een aantal 
andere kunnen vermeerderen. 

Hoe dit zy, het feit valt niet te loochenen, dat waarlijk 
vrye studie, voortspruitende ui' eene breede opvatting van 
het met voorliefde gekozen vak a. d. P. S. nooge uitzon, 
dering is. Of roeping en voorliefde voor het vak zelf wel bjj 
de meesten wordeu aangetroffen? Waarom belanden er later 
zoovelen bij het M. O.? Behoort het eigeulyk wel tot de 
bestemming van de P. S. die leeraren te vormen ? On wille
keurig heb ik voor mij den indruk gekregen, dat zij, die 
aldus bij het onderwijs terecht komen, te laat hebben inge
zien, dat de wijze, waarop zij, den sleur volgende, de stadie 
aan de P. S. hebben opgevat, hen volkomen ongeschikt 
heeft gemaakt om in de practyk op te treden. 

Ik zal niet veel meer over algemeenheden uitweiden, maar 
met eenige sterk sprekende voorbeelden, aan de werkelijk
heid ontleend, mijne meening duidelyk trachten te maken. 

Vooreerst de groep door den heer SIORK besproken, de 
werktuigkundige ingenieurs, 't Klinkt ongeloofelyk, maai met 
de wet op het M. O. in ie hand zijn zy de twee eerste 
jaren van alle studie van hun vak verschoond en behoeven voor 
het (overgangs)examen B niets dan mathesis eu natuurkunde 
met een weinig scheikunde aan te leeren. Met de scheeps
bouwkundige ingenieurs doet zich, hoewel in eenigs/.ins 
minderen graid, hetzelfde geval voor. Het herhaalde aan
dringen van de betrokken docenten in werktuig- en scheeps
bouw op eene betere regeling is tot nog toe enkel beant
woord inet leerstellig verwijzen naar de letter vau de wet. 
Ook hier doet zich het gebrek aan samenwerking gevoelen. 

Vakkennis schijnt bijzaak geacht te worden: Voor eenige 
jaren werd bg de Rijks Marine een ingenieur van Helft 
aangesteld, van wien zy'ue tij lgenooteii wisten te verhalen, 
dat hg drie maanden te voren voor bet eerst een zeeschip 
had gezien. 

Tot voor een jaar of zeven waren voor de werktuigkundige, 
scheepsbouw- en mjjnen-ingenieurs, alsmede de technologen 
twee jaren achtereen twee uren les per week in de kennis der 
bouwstoffen bestemd (tegelijk met de civ. en bouwk. iugrs.) Later 
is dit veranderd in één uur per week, één jaar lang. Haar 
zouden tegenwoordig 25 personen moeten komen; het aantal 
aanwezigen is zeer zelden 10, meest nog minder. Van de telken 
jare aangeboden gelegenheid om practisch te werken (cement-
proeven, enz.' heeft in dezen cursus voor het eerst ée» 
leerling gebruik gemaakt. De reden daarvan is niet ver te 
zoeken. Er is voor de werktuigkundige en mijnen ingrs. en tech
nologen maar een half uur lang examen in dit vak en 
dit wordt al sedert jaren niet meer door deu »*' 
trokken leeraar afgenomen. Deze heeft zich namelijk eens 
vermeten verzet aan te teekenen, tegen de wyze, waarop 
de hoofdman der toenmalige subcommissie tegen de exami
nandi en tegen zijne mede-examinatoren optrad. Om evenzeer 
persoonlijke redenen zgn andere leeraren 16 jaren l a ' n , t 

het eindexamen geweerd. (Ontzag en verschoouing). 
Een sterk voorbeeld, hoeveel waarde er voor techm'1'1?811 

aan kennis van bouwstoffen wordt gehecht, is het volgends-
Er was een jaar of zes, zeven geleden een candidaat, die er too 

e i n ig van afwist, dat hij bg' het (mondelinge) examen eenvoudig 
antwoord gaf. De man slaagde niettemin en werd 

^nize weken later tot adsisient by bet scheikundig onder
wys benoemd, in welke betrekking hij een of twee jaren 
j 8 gebleven. 

Op het punt van kennis van bouwstoffen staat het er 
voor ''e civ. en bouwk. beter voor dan voor de anderen, maar 
tnch blgft dit bgzaak; een onvoldoend cijfer daarin (al is 
B et ook een 3: 6 is voldoende is geei.e reden voor afwy 
,jng van een candidaat. Als men naar dit onderdeel de 
•Tactische vakkennis der geslaagden mag afmeten, dan is 
net resultaat treurig. 

Nog een voorbeeld : Onlangs was er een civ. ingr. met eenige 
anderen tot „eene gewichtige landsbetrekking in Indië" 
geruepm. Hg zocht en vond gelegenheid om terloops nog 
enkele uren aan de bouwmaterialen te wyden. In den loop 
van het gesprek kwam uit, dat hij nog nooit op een werk 
tt(is geweest. Dit geval gaf schiijver dezes aanleiding om 
tot iemand, wiens naam veel hooger klank heeft dan de zyne 
te zeggen. „Ik begrijp niet wat ze daar in Indië met zulke 
menschen doen"! Het antwoord was „Dat heb ik zelf al 
voor 2f> jaren tegen den toeiimaligen Minister gezegd". 

Is het geen tyd, dal zulke feiten meer bekend gemaakt 
worden? '1 Is waar, 'tis veel gemakkelijker dit niet te doen 
en te denken, wat gaat het. mij aan, laat violen zorgen? 
Doch nu ik eenmaal in mijne „Praatjes over onderwijs 
en opleiding" dit onderwerp ben gaan aanroeren, heb 
ik gemeend na de rede van den heer STOKK niet het 
stilzwijgen te mogen bewaren, en zulks te minder omdat 
men van alle kanten tracht de P. S. „wetenschappelijk" 
te verheffen. Daarvoor zyn en worden nog aanzienlijke 
s mmeii uitgegeven. Zoo wordt er nu een „wetenschappelyk" 
proefstation voor bouwmaterialen op 't getouw gezet, dat p. 
m. ƒ 1 óO.OOO zul moeten kosten; voor f 40.000 zou 
ruimschoots in al de behoeften der bouwkundige practyk 
en der industrie te voorzien zgn. 

J . A. VAN DER K L O E S . 

N A T I O N A A L C O N G R E S , 
OMTRENT H E T V A K O N D E R W I J S E N D E V A K O P L E I D I N G 

VOOR T O E K O M S T I G E W E R K L I E D E N IN N E D E R L A N D , 

te houden te Amsterdam, op 17 
April en 4 Juni 1895. 

Vraag 3: „Zijn avondscholen de meest gewenschte in-
stellingen voor de voorbereidende opleiding van den am-
Uuhtoman ?" 

Zu:> ja, welk programma voldoet daarvoor het best?" 
I n l e i d e r : de Heer F. Lz. BKROHUIS. 

Aangezien iu de oorspronkelijk gestelde vraag gespro
ken wordt over Burgeravondscholen, zal ik in de eerste 
Plaats trachten aan te tonnen, dat men bij avondscholen 
Voor den ambachtsman beter doet, de oude benaming van 
Burger-avondscholen te laten vervallen. Een Burger-avond
school (volgens de wet) kan hier door niemand meer bedoeld 
Worden e n n e t leerplan voor een ambachts-avondschool, zooals 
ik dat zou weuschen, heeft zóó weinig met dat van de be
kende Burger-avondscholen gemeen, dat alle gedachte aan 
*°udanige school daarby moet vervallen. Door het vermeerderen 
* w ti'ekenuren, of het verbinden vun voortgezette klassen 
V o o r vakonderwijs aan zoodanige inrichtingen kan de zaak 
n i et gered worden. 

I ) l naam is hier natuurlijk bijzaak, maar daar hier de 
'chnol volstrekt geen Burgerschool in 't algemeen, maar 

een vakschool voor ambachtslieden moet zgn, acht ik de 
oude benaming niet gewenscht, niet eigenaardig en vrees 
ik, dat het allicht tot misverstand, tot opvoering van het 
gewoon lager en uitgebreid lager onderwijs aanleiding zal 
geven. Ik acht het volstrekt noodig, dit laatste tot een 
minimum te beperken. 

In de tweede plaats zal niyn inleiding loopen over de 
vraag, in hoever de ambachrs-avondscholen de gewenschte 
instellingen zgn voor voorbereidende opleiding van den 
ambachtsman. 

Ik hoop daarbg duidelyk ie maken, dat een opleiding 
aan een ambachtsschool in alle opzichten de voorkeur ver
dient boven die aan een avondschool. 

Als hoofdbewys zal daarvoor gelden, dat een leerling 
die drie jaar aar een ambachtsschool is, de helft van dien 
tyd noodig heeft voor zyn theoretisch onderwys en dat een 
cursus aan een avondschool, waai by. over eenzelfde aantal 
uren kan worden beschikt, veel te lang moet zyn, om te 
kunnen aannemen, dat deze geregeld zal worden bezocht. 

Door het volgen van een werkelyk afdoenden cursus aan 
een avondschool zullen de bezwaren, ook met het oog op 
het geldelyk verlies, daarby grooter zyn, dan by een dag
school. Op dit oogenblik zullen zy bij een dagschool misschien 
als grooter kunnen berekend worden, maar dan komt dit, 
doordat het onderwys voor de leerlingen van een avond
school , voor een groot gedeelte, onvoldoende moet genoemd 
worden. 

Behalve dit onvoldoende theoretisch onderwys kan iueu 
het ook nog maar half een voorbereiding noemen, aangezien 
hier de practyk in 't geheel niet ouderwezen wordt eu toch 
ook dit is een zaak van louter onderwijskundigen aard. 

Dit alles neemt echter niet weg. dat de avondscholen 
als neven-factoren der ambachtsscholen moeten blyven bestaan, 
ja meer algemeen moeten uitgebreid worden. In hoever zy 
voldoende kunnen worden voor het verstrekken van het 
uoodige theoretisch onderwys, zal van het regelen der 
maatschappelijke toestanden afhangen. Met het oog hierop 
acht ik punt li van vraag 9 eu vraag 13 van dit Congres 
van zeer groot belang. 

Wat aangaat het leerplan van zoodanige avondschool, 
daarby moet voorop staan, dat het ambachtsondervvjjs in de 
eerste plaats vakonderwijs moet zijn, terwyl, voor zoover 
de lagere school niet heeft kunnen zorgen de leerlingen 
voldoende voor het leven voor te bereiden, daarin moet 
worden voorzien. 

Wy moeten ons by dit alles wel tot het allernuttigste 
' bepalen. Naast zyn practyk moet den ambachtsman in den 

ui;gebreidsten zin het vakteekenen worden ouderwezen, uit
gebreider, althans meer afdoende misschien dan dit nog 
ergens plaats heeft. Het teekenen moet geheel zyn eigendom 
worden, zoodat men in waarheid kan zeggen: voor hem is 
het teekenen spreken en schryven tegelyk. Een werkman, die 
niet, of zoo goed als niet kan lezen eu schiyven, maar 
goed, werkelyk voor hem bruikbaar heeft leeren teekenen, 
zal als ambachtsman vrij wat hooger staan dan hy, die 
geen teekenen heeft geleerd, maar goed lager en uitgebreid 
lager onderwys heeft genoten 

Met het oog hierop betre-ir ik het altyd, dat niet zelden, 
door toelatingsexamens enz. zoodanige b> palingen worden 
gemaakt, waardoor /eer weinig ontwikkelde jongelieden belet 

; wordt, zich door teekenen te leeren voor hun vak te bekwamen. 
: Ik meen, dat het eec plicht is, ook vooral deze, niet 
I zelden zonder eigen schuld verwaasloosde kinderen, gele-
' geilheid te geven nog tot hun recht te komen. Het is een 

plicht en vooral een inaatschappelyk belang om by een 
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ambachtsavondschool de deuren voor ieder zoo wyd mogelijk 
open te zetten. 

Omtrent een geschikt leerplan zal ik met het oog op het 
bovenstaande kort kunnen zijn. Plaatselijke toestanden zullen 
hierbij veeltijds in aanmerking moeten genomen worden. 

Het leerplan aan de Gemeente-avondschool voor Hand
werkslieden te Arnhem is in hoofdtrekken als volgt: 

AKDKKLINO A . Kosteloos. 

Leerlingen, die op 11-jarigen leeftijd (later misschien 
met hun 1 Oe jaar) worden toegelaten. 

Z j ontvangen onderwjs in hand- en lijnteekenen, en voor 
zoover zij niet meer op een lagere of andere school gaan, 
ook lager onderwijs. 

Handteekenen 2 avonden, lijnteekenen 2 avonden, lager 
onderwijs 1 avond. 

Enkele der hoogste klassen ontvangen óf alleen hand
teekenen öt alleen lijnteekenen. 

A F D s a u u t G C . Schoolgeld /' 7.50 en f 1 5 . — . 

Het leerplan en de uitvoering daarvan is in hoofdzaak 
gelijk aan die van afdeeling A , met uitzondering van het 
lager onderwijs, dat niet gegeven wordt, daar er wordt 
gerekend op leerlingen, die meer uit den Burgerstand komen, 
waarvoor op andere wijze in dat onderwijs wordt voorzien 

AFDKKI.ING B. — Schoolgeld f 5.— . 

Tot deze afdeeling worden toegelaten, leerlingen, die de 
ambachtsschool of afdeeling A der avondschool hebben 
doorloopen. 

Het leerplan van deze afdeeling is ingericht voor voort
gezet teeketionderwijs met het oog < p onderbazen, meester
knechts, decoratieschilders enz 

Teekeneu 3 avonden per week. 

AFDBBLING I). — Schoolgeld /' 2 0 . — . 

Tot deze afdeeling worden toegelaten, leerlingen, die de 
ambachtsschool of de afdeeling (3 der avondschool door 
loopen hebben. 

Het leerplan voor het teekeneu is hier ingericht als 
voortzetting van het geleerde en dient voor opleiding van 
opzichters en bouwkundigen. 

In deze afdeeling ontvangen de leerlingen tevens onder
wijs in Nederlandsche taal, wiskunde, natuurkunde en 
boekhouden. 

Teekenen 4 avonden, andere vakken 1 avond per week 
Door zoodanige avondschool wordt, geloof ik, vrij volledig 

in de behoeften aau vakonderwijs voorzien en een werkelijk 
aaneengesloten geheel verkregen. 

Uit het bovenstaande volgt, dat ik naar aanleiding van 
de aan mij gevraagde inleiding in hoofdzaak hoop aan 
te toonen : 

lo dat de ambachtsscholen in alle opzichten beter zullen 
voldoen in de behoefte van vakonderwijs aan den aanstaanden 
ambachtsman dan avondscholen, ook uit een tinantieel- oog
punt van den werkman zei ven; 

2o. dat de amhachts-av.didscholen evenwel noodzakelijk 
blijven, maar dat het onderwijs aldaar bij onze maatschap-
lijke toestanden niet afdoende k n zyn; 

3o. dat men inet het oog op een leerplan van een am-
bachts-avotidschool voor de gewone ambachtslieden moet 
zorgen, dat zelfs de minst ontwikkelden dit onderwijs kunnen 
volgen en alzoo toegelaten kunnen worden; 

4o. dat aan een ambachts avondschool voortgezet teeken-
onde ./ijs moet worden gegeven, om voor de meest ontwik

kelde ambachtslieden de gelegenheid te openen, zich verder 
voor onderbaas, meesterknecht enz. te bekwamen. 

F. Kz. BERGHUIS. 

B L I N D E E R T E G E L T J K S . 

Voor het opknappen van oude gevels, zoodanig dat zy 
er weder geheel als nieitw uitzien, brengt de fabriek van 

.BROV & BOCH te Vlettlach blindeertegeltjes in den 
handel, die in Duitschland veel bijval schijnen te vinden 
Zooals de Üuitsche Bauztg zegt, is dit materiaal in vele 
gevallen, waarin de oude omljstingen met gehouwen steen 
van vensters eu deuren behouden moeten blijven, het eenig 
mogelijk blindeermateriaal, daar het door zjne geringe dikte 
(17 mJI) niet meer voorspringt dan gewoon pleisterwerk. 

Als voorbeelden worden aangehaald; het Logement, „Zum 
Kopt" te Offenburg. De bliudeering is daar zoo voortref-
felijk gelukt, dat men den indruk krijgt van een geheel nieuw 
met werkelijke blindeersteeuen bekleed gebouw. Information 
te bekomen bjj den aannemer Auo. ScBITTBBRB aldaar. 

Verder het Rn.ads- en schoolgebouw te Herbolzheim (Amt 
Keuzingen) in Baden, welk werk evenzeer uitmuntend ge-
slaagd is. 

C O R IIE S I' O N D E N T I K . 

Onderzoek van loodwit . 
Door bemiddeling van den heer secretaris van A . & A, 

gewerd my een brief onderteekend V. te Amsterdam, houdende 
bericht van toezending van een monster aangemaakte 
loodwitverf ter onderzoek. 

Schrijver deelt daarin mede, dat hy zelf dit onderzoek ter 
hand genomen heeft op de wyze als iu ,,Onze Bouwmate
rialen" is aangegeven, doch niet zeker is van de verkregen 
resultaten. 

Tot zyn naricht diene, dat de aanwijzingen omtrent het 
onderzoek van verfwaren van scheikundigen overgenomen en 
doo: scheikundigen nagezien zyn, doch iets anders is te 
weten, hoe scheikundige analyse moet geschieden, iets andera 
die zelfs uit te voeren. By onderzoek van loodverven is de 
fout zeer gewoon, dat men zijn salpeterzuur te sterk neemt, 
waardoor eene onoplosbare loodverbinding neerslaat. 

Wie op dit gebied geen degelyk onderwijs heeft getinte» 
en zich gertte degelyke ervaring eigen gemaakt heeft, wage 
er zich niet op. Ik voor mij onthoud er mij om dezelfde 
reden van. 

Doch buitendien — de opmerking is. hier geloof ik niet 
misplaatst — de redactie van dit blad houdt er geen 
bureau op na tot kosteloos onderzoek van bouwstoffen. 

v. D. K. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

Uit de bus van A. & A. 

Welke geluid werende middelen (geen lichtbrandbare stollen) 
kunnen met succes tusschen plafonds en zolderingen worde» 
aangebracht, welke geen nadeelige gcolgen medebrengen ? 

Vooreerst kunt ge slakkenwol gebruiken, verkrijgbaar bi) 
de firma VAN GULPEN & Co. te Amsterdam (volkomen on
brandbaar.) Verder zeegras (weinig brandbaar); dit wordt 
verkocht door I). & M. GKOOTKS te West zaan en C *. 
FLKUMKII te Amsterdam. Eindelijk de riet- of uipaplankeib 
alsmede de isoleersteenen van SCHNKIDKH, alle verkrijgbaar 
by J . W. .\lm.i N te Gouda. v. n. K 

j , G. B. te Z. Toen in No. 26 van den Uien en later 
in >o. 5 v a n den ' den Jaargang van de Ambachtsman het 
Qe,llustreerd Bouwkundig woordenboek 
a a S aa,igekondigd, werd de verschijning met belangstelling te 
(moet gezien. Bj navraag luidde steeds het antwoord: de 

\ e en %e afletering zijn ter perse; thans wordt door den 
vitgeier iu 't geheel niet meer hierop geantwoord. Is u som-
wijlen iets bekend omtrent den voortgang van dit grootsche werk? 

Bijzonderheden zyn mij niet bekend. Waarschijnlijk zal 
je uitgever nog intijds hebben ingezien, dat zulk eene on
derneming veel te grootsch is voor een landje als het onze; 
m a. w. dat een werk als het bedoelde, om eenigszins 
rentegeveude te zyn, moet gedrukt worden in eene taal, die 
door meer menschen gesproken wordt dan de Nederlandsche. 
Niet antwoorden is in zulk een geval het gemakkelijkst. 

v. D. K. 

A A N B E S T E D I N G E R . 
Aanheitedingen morden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

I H N S I » A G I » H . It K I M K I . 

Dieren (<>eld.) 2 uur. De bouwkundige A. R. Schoonman in 
bet hotel Westhoff: het anioveeren vau perceel wijk A no. -J57 
aan de Tramstraat eu bet weder opbouwen van een iruon-, wi.ikel-
en pakhuis aldaar. 

Enschede. .2 uur. De lieer l i . .1. E . van Heek iu lint hot ei 
de Graaft*: het verbouwen vau een perceel Ban de YYilhelmiuastrnnt 
en dit inrichten lot koetshuis eu paardenstal. 

W O E N S D A G ::n F E B R U A R I 

Apeldoorn. 7 uur. De architect O. de Zeeuw, in het café v. 
d. Burg, voor M r j . de Wed. .1. van Huut en Zoon het. bouwen 
vau eeu duooel winkelhuis met bovenwoningen eu/.., op een '.ierein 
gelegen ii.ni de Dorpstraat. 

Ridderkerk (Z.H.) l ü . S O uur. Het gemeentebestuur: het vtr-
grooten der school te B dues gemeente Ridderkerk, mei één lokaal, 

Dl>M>F.l tDAG 21 F E B U U A R l . 

's-IJriitenhage. 11 uur. Het ministerie van marine: lint bouweu 
VAC eene woning voor den dienst der verlichting vau de Beneden-
Eenis \e. VVaiiim. 

Vttrave iihnge. 2 uur. tiet gemeente! estuur: 1. het aibrekeu 
van het huis Noordeinde no. 204 koek lloogeuw.il eu vau huizen 
bij ile school aau het Kortenbosch; i. de levering van paarden 
met tuigen en karren, ten belli eve vau (feu dienst der openbare 
reioifring te -clieveningen, gedureude hel tijdvak vau 1 Apri l 
1895 lol en mei 31 Maart IS9S 

Ujjsscu (Ov.) 12 uur De keikeraad der Gereformeerde Gemeente, 
ia bei hole! Kueiiderink: lie1 bouweu eeuer kerk mei bijlevering 
»ap materialen en meublement der kerk, aai w. 's <norg. IU uur. 

Ti lburg. 7 uur. Regenten van la--1 l i . K. Gasthuis iu het 
knffii-hiii, van Mcj de Wed. J . H. Mariuus- het bouweu van eene 
kapel met aanhooreo, ten dienste vai het Sint .l./.ef Gesticht, 
"M alle l e v e r a u l i è n , arbeidsloonen enz. daartoe beuoodigd, aauw. 
18 Febr. 'a inorg. 10 uur. 

M;I.II» v l . 22 F E B R U A R I . 

's-Uravenhuge, 1 uur. 11• -1 ministerie van waterstaat, handel 
'o nijverheid: het onderhoud vau het post- en telegraafgebouw 
'eVenl . ge.lureude de jaren .895, 1S96 en 1897, begr. f i572 . 

a-I' ra ren huge. 4 uur. De bouwkundige F . vau Rossum le 
bousdioiieii, namens den heer K. J . C . Roos in het. hotel Ceutraai: 
•M bouwen van 4 bcuedeu- eu boveuwoningen aan de Regentes-
""laan aldaar. 

It'enwardeu. 1 uur. Hei prov. bestuur: l . de vernieuwing 
'*o sin-, V'l in de Appelaciiastervaart, (Fochtelooverlaat); 2. de 
t'llfnwing van sluis V .(Hankeveeiisterverluat) eu bijkomende 
'"'eu tol gedeeltelijke verbelermg van het kanaal vnn de Hooi 
Ofnameu lol ,\d Kolomevaarl, iu twee perc, begr. perc. I I' 18.100; 

Ü I i8.100. 

/ \ I I K l i w. 23 F E B R U A R I . 

^ " " W a r d e n . 2.30 uur. Het gemeentebestuur: hut onderhoud 
en klinkerbesiratingen in .e jaren 1895- 96 en vetvolgeus, 

» o r ' ' ' e ; ' H r ' ' J ' ! 9 ongeveer vijftien duizend vierkanto meier zal 

lelde 
rlegd. 

"en. l i u u r - Dijkgraaf en hoogheemraden vau Rijnland 
e t ' ' u i e c n e l a n d ó h u i s : het verhoo^en en verzwaren van den 

Useldijk, tusschen de Hanepraaisluis nn de Wnaiersluis nabij Gouda 
en verdere daarbij bebootende werkzaamheden. 

Oi ide luude (Zeel ) 8 uur. De burgemeester H . A . M o l . bet 
af .reken van liet woonhuis en keet, vroeger bewoond door Jobs. 
Mol , en het bouwen van eeu nieuw woonhuis op zijne hofstede. 

D I N S D A G 26 F E B R U A R I . 
' s - ( iravenhage . 11 uur Het ministerie van marine: het .....ken 

en stellen van een houtei zeekaap bij liallum op ImeUtid 
G r o n i n g e n . 2 uur. De maatschappij tot. exploit, van staats, 

spoorwegeu aan het bureau vau den sectie-ingenieur in de Oude 
K i k iu 't Jatstraat: het uitvoeren van verfwerken met bijlevering 
der materialen op de lijnen H a r l m g e n — N i e u w t r s c h a n » en Grot ingeu 
— Delfzijl, in 8 pero. 

W U K N S D A G 27 F E B R U A R I . 
Buren (Gp|d.) II uur. De dijksteel van hel polder 'ist riet Huren, 

in net district jl iuis : hel onderhoud vau de grindwegen, lo. ver 
den Lekdijk te Beiisichem eu 2 over den L i i / e d i j k e,. den 
Aalsdijk onder Buren eu Buurmalsen, voor deu tijd van 3 jaren 
ingaande 1 Vlei a.s. 

D O N D E R D A G 28 F E B R U A R I . 
'g-Uraf euhuge. 2 uur. Het gemeentebestuur: be> doen van 

verbouwingen aan het raadhuis. 

M A A N D A G 4 M A A R T . 
A m s t e r d a m . 2.30 uur. (G-eenwichtijd). De directie de' H-. l l . 

IJzeren Spoorweg-Maot-chappij in liet centraal per«oo>-Dstat ioo in 
hel lokaal naast de wachtkamer 3e klasse ingang vest'bule, bestek 
no 6u8: hel versterken der hiullaag boven de waclitkamers l c 
eu 2e klasse in het stat.on-iifehu.iw aan den Hotk van Holland, 
voor rekening van den slaat der Nederlanden, begr. f 1200. 

AFLOOP VAN JANBESTEDINGEN. 
B r e d a . I. Het rio'eeren met bet leveren eo legueu van t m t o i r -

banden, bpi.eveus het veruardei. en/ , van een gedc lie van den 
Vlarksiugel, vau af de brug in de Nieuwe Gii.neke.,sirnat tol de 
Tweede Markdwarsstraat, mei hel voltooien vau de rioleeriug en 
het verh-iideo euz. vau de Eersle Markdwursslrai l en hrl leggen 
van eeu riool iu de Tweede Ma-kdwarsslraa.. Laagste M . Bakkeren 
ie Priuseubuge voor f 867l>; 2. het rioleertn en vernieuwen der 
bestratingen en het maken van trottoirs iu de straat, de Pasbaao. 
Laagste A . I. Verlegh te Ginneken voor f 3405; 3. he' ui.iken 
van een tochtportaal in de vestibule van hel raadhuis. Laagste 
.1. J . Koopmans aldaar voor f 148 1. hel leveren v i n i2 stuks 
gegoten ijzeren meerpalen. Laagste C . G . Cosiju aldaar voor 
f 74 25; 5. het a ü i e m e , . vau eeu terrein uabij de voo.malige 
ieunJatiesluis en het maken van een voelheschoein g langs de 
rivier aldaar. Laagste C . Hlijleveus ie Made voor f 774, aau 
allen geguud. 

('o ra ju ui. Het bouwen vau iwee arbeiderswoningen bij en be
langrijke verbouwing eu vergroo'ing aan de boerenuuiziui.' op 
Lutjelollum, bij Franeker, thans bewoon! doo, Sij.ueu Aurdema. 
laairsle K. D. Boonstra te Kerguin voor f 6094, gegund. 

Cule t i iborg . Het amovecren der beslaande en het wed r opbouwen 
eener ui niwe pastorie en twee aaneeiigeboiiwde hcereniiui/.en. 
Laagste B van Bckku n tc "cusichen. voor f la . i ' IS , gegund. 

Deuri i ' . . De bouw van een nieuw raadhuis met toebt hooien. 
Laagste P. Roijakkers aidanr voor f 24 549, gegund 

F r a n e k e r . Het ve'booweu van een w o „ i i i g aan de Vooral raat. 
Laagste C. Bootma en D . Hollander ieder voor f i ! 7 8 , gegund 
hij loting aau D . Hol lan ier . 

H a a k s b e r g e n . Het bouweu van een pakhuis. Laagste G . Nijliuis 
aldaar voor f 2047. 

H a a r l e m . Het. ouderhouden van en het doen herstellingen aau 
het Kijksmuseumgebouw le Amsterdam, benevens lui uit.oernn 
vau eenige bijkomende w rken gedurende de jaren 1895—1890, 
in 2 perc. Laagste voor peic. 1 H . Crouwel Jf. voor f 13.185; 
voor perc 2 C . J . Maks <oo- f 15 356. 

M i d d e l b u r g . Het loodgieters en leidekkerswei k ber.evei s dak-
hedekkiug van houlceiiienl, in 2 perc. laagste voor perc ) , lood
gieters eu leid. kkeiswerk, Adr. Aaselbergs-Simons le Bergen op Zoom 
voor f 1432; voor perc. 2, dakhedekking van ü o u l c e u . e u t l i . ü . 
Aikema en Co. Ie Rotteriinm a f 1 50 per M * . 

Rotterdam. Het afbreken van een bestaand huis gelegen aan 
den Goudschen weg no. loO en het weder opbouwen van een 
dubbel pand. Laapsic C . Jansen en A. Toornvliet aldaar ieder 
voor I' 10.800, bij loting geguud aan C . Jausen. 

U t r e c h t . Het maken van een nieuwe goederenbergplaata tot 
gebouwje voor de pos teren op het station Ze i s l— Driehcigen. 
Laagste A. Lagerweij te Zeist voor f 1470. 
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A D V E R T E N T I Ë N . 

C h e m i s c h b e r e i d e 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is wheel gereed 

voor lift Ut'lirilik eu bezinkt ot verhard 
nooit. Zi.i is gemakkelijk in bet 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 
rerkrugbaa r. 

FABRIEK „KRAAIJENBURG", 
(70 Hi.JNWi.jk , Z . - H 

I I E I K I P P I I E E I 4v 

e» L O O D S E N 

van gegolfd ijzer, 

LIFTEN. 
KRANEN 

L I E R E N , 

^ Draagbaar Spoor 
T . C T I S S O T J R 

i . 
A M S T E R D A M , Sin«e l 139.1 

1 

Houtbereiding tegen bederf, 
K Y B M I S E F R I N R I C H I I N G 

i i . m : \ s i m v 
A K . > H K M . , 

levert p a s k l a a r g e k y a n i s e e r < 
(rot - en z w a m v r iji (81 

HiiHterwerken, M-hiittiiitfrii. 
I t H O K l l i \ K K I . N . V L O K I ! K > 

\ I » U U l t l l t l l l V enz. enz. 

W . 4 . W E 1 S S E N 0 . 
Meunen dijk III te AMSTERDAM, 

fabrice rt geijkte DUIMSTOKKEN, twe. 
en vijf MËTERLATTEN, Stalen MEET 
K E T T I N G E N , BAKENS, JALONS, 
koperen en stalen PEILLIJNEN, FEIL-
LOODEN, P E I L S T O K K E N , PEIL
SCHALEN, enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASSEROOOZEN, 
I 'eek e n li e l fl e n , m D p i i se l ie l u s t i m m n l e n . 

EQUERRES, PRISMA'S ENZ. 

<jl r o o t e 

STALEN BALKEI 
in alle courante profiel*1 

op lengten van f. tn 
12 Mr. , opklim
mende met 

V o o T" f n n ,] 

74 

elen in «mul gebezigd 
vorden, waardoor siiilei 

Ik en voordeeliger iu bot ge. 
lik z i n dan i < • li I n k< n. 

H - E . O V I N G J r . , i 
Haringvliet. R O T T E R D A M . 

PORTLAND CEMENT, 
„JOSSON ér C o . " 

HOOFD-VE RT EO EN WO< >RDIGEK 
. voor Nederland en Indien 

A. E. B R A A T , 
Handel in bouwmaterialen. 

Adres: KOTTKKUAM, Xieutvehaven No. 118 , 
„ AMSTKKIIAM , A. E. B R A A T Fokkt-

Simonzstraat 74. (88) 

tZOO.V 
S p i e g e l - e n V e n s t e r g l a s , 

ROTTERDAM. 

VIOUSSELINË^GLKLEURD-, 
Cathedraal-. Mat-. Genbd-

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L . . 

WIT- , KRISTAL- , KKOBI 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 

R A N D E N . 
GKBOOKK G L A S en DAKPANNK.N. 

Le ' 'en- en Pa t r ii s p n or ty lazen, 
(891 G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF. DAGLICHT KE F l fcCTf RS. 

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 B 

Gouden 

STAATS-
«EDAILLE. 

JIEIUIM.F 

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 
(84) 

DYCkEKIIOFF&SOIliVE 
te A m ö n e b u r g bij KIEItUIClI ad Rijn, 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 
voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der Fabriek: C.OO.000 vaten per jaar. 
MarazijnlioiiderR in de voornaamst! sleden. 

Dösseldorf. 

1880, 

•EIMILLE 
van 

Verdienste 
Weenenl87S 

HI.IIA1I.LE 
Offenbach 

a / M . 1879. 

Ill PI 0*1 V | , 

Eerste pry's 
voor uitmun

tend 
. .K . iat 

Kassei 1870. 

JLTAN DEIfnllTiW 
STOOffl-BOEKDRüKKERU 

T E 

M A A S S L U I S , 

is er geheel op ingericht, ont 

alle soorten van D R U K WEB 

K E N met den m e e s t e» 

s p o e d tot zeer billijke prij
zen te leveren. 

Inzonderheid aanbevolen-

voor het drukken van 

ItllSTIlkkl V 
met daarbij beboorende 

TEEKENINGEN. 

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 1101 WH A I! lil MIX 
beschreven door 

j . 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 fl<$.—. 

„ „ gebonden „ 21.30. 

i t i . i i i i i t u i : u , i \ i; 

. . . . In de 6e afdeeling wordt bet 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.) 

. . . . Vormt do werkkring, waarin de schrijver geplaatst is, de geschiktste gelgeenlieid 
om dcrgclijken veel omvatteuden 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 materiajen wen

schen te verkrijgen. Het vormt een nuttig boek, dat door allen dient gekend te worden en 

waarvoor de schrijver waardeering verdient. 
. . . . Ia het voor den jongen ingenier en opzichter van bijzonder veel waarde op een 

voor bon bijna onbekend veld te worden voorgelicht door iemand, die rijpe ervaring aan breed
voerige studiën paart, ook hunne oudere vakgenooten zullen evenzeer als vele aannemerB, 
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 eeu theoretisch onderzoek van dc bouwstoffen met juistheid kan doen 
voorspellen (De Ingenieur.) 

. . . . 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 derf 

vakken in aanraking komen. 
. . . . Het boek doorbladerende, wordt men telkens getroffen door den practischen zin 

v»n don samensteller en zijn ecnvoudigen, duidelijkcn schrijftrant . . . (Het Handelsblad.) 

Alle soorten van 

Z A G E N 
6 M 

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 Bemscheid-Vieringhausen (Rheinl.) 

Gevestigd in 1*22. (55) 
lVf>~ Vraag de geïllustreerde l'ryseourant 
welke wij U gratis en franra toezenden. 

Vertegenwoordiger voor Holland: 
M A X DHKSKN. ROTTERDAM, 

Maaskade, hoek Corn. Trompstr. 2. 

i . ï : i 1 > l-Z > . 

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 K P ö B U Ü W W K R F 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

S t o o m b o o t e n - , B a w j r - e n 

I S p o o r w e j r m a t e r i a a l . 

IJZER- EN KOPERGIETER J l 7 ) 

Zware en lichte Smeêwerken, 
A N K K K S . 

IJZEREN C N STALEN KETTINGEN, 
met ce i* t i f i e u ait van I ..!«»>'«I's 

en B a r e n « V e r i t a s . 

F O L K E R S & C o . 
C a r b o l i n e u m 

middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwnnivoriniiiK 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 . 
ENOKLSIHK, DUITSOKK, FRANSCHK 

en HOLLANDS) HI; 

T R O T T O I R - V L O E R -

D i r e o t e a a n v o e r (i I |*S I* L \ \ A I, \ 

P O R T I A H I 1 r P M F N T MOSSTEEXEK 
n i n i L M U L t B t B I - voor l t g t e l l l l i r e l l , « l a f o l l d s , enz. 

Merk: Knight Bevan & Sturge. 

Merk: Djjckerhoff & Söhne. 

•HUP-, VUUR- EN METSEL 

STEENEN. 

E N W A N D T E G E L S , 

in v e r s c h i l l e n d e dess ins 

DAKPAPIER, ASPHALT 
KN VKRDKKF. 

B O U W M A T I it l v i F, \ . 

(82 A M S T E R D A M . — K A P E N B U R G 2 9 . 
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L E O N A R D SLIGCHER, fflonnickendaü <:.\III>OM\I-:I ,i 
„ V a n B a e r l e " , 

E E N I U E A ti K IX T E N voor 
Niili i IIIIIII til Koloniën: 

G. M . B O K S Co., 
A M S T K U D A M . 

V KR F W A R E N , 
(5) *>» t i x . 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CREOSOTE E HING. 

BURNETTEEUING. 
K Y A X I S F I K E \ 

e n G e m e n g d e B e r e i d i n g . 

HOUTHANDEL 
C . Gr ips C.ZOOn/AVIERiKMNSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN» 

I» o If l» li E ( | | T . (71) » tniiriifl fabrikant en I»i 111>!• i> I T I ' K . 76I 

Hydraulische m Electrlsche 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 B , m 

N e d e r l a n d s c h e V e r z i i i k f a b r i e k , 

V A N h£II LINüEN & Co. - D O R D R E C H T . 

A L G E M E E N 

BOUWSYSTEEIK 
1, I: KVK IJ E 

Dak- en Zjjbekleeding. 
H o u t e n o f I J z e r e n R A A M W E R K , 

K A P P B J N 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 , BES» H O E U N O K N , D R O O G - I N R I C H -
T I N G E N voor Irooittrhe producten, R O L L E N D E K A P P E N voor Steenovens 
en KofUevloeren, L O S S E P L A T E N speciaal ter vervnilginir, vnn riet
matten voor steenovens, enz. in alle afmetingen en voor alle doeleinden, opgesteld 
in NKUKHI.AND of KOLONIËN ; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
iu 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 KegoU'de 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 m s t e r d a m . 

Stoom Jalousiën Fabriek 
. VOOR 

Huizenen Bloemenkassen. 
I. U . I. I ' H I . I / J V (73) 

S . IS U I ' K a O . 1 1 . 
A It Ml KM. 

D E L I N T & 0 ° , Rotterdam. 
NIEUWE HAVEN NM. 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS 
(59) Vraag dessins en». 

ft Cl 

H O I i l I V M M L 
F . & A. V A N UEtt L INDEN. - D o r d r e c h t . 

Pitch-Pine Parketvloeren Pitch-Pine Heiningen 
/ ' 1.15 per M*. geheel gereed afgeleverd / 2.10 per M-

HeereiiKraelit 583, 
A M S T E R D A M , 

hebben steeds voorhanden 

V O U . H A A I . 

S I M J Z K U I F T S . 
Deze worden hier geheel comple''1 en 

gangbaar in liftschachtgeraamte gemon
teerd afgeleverd. (ö ' ) 

Talrijke Referenties. 

ARCHITECTURA. 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

T E C H N I S C H G E D E E L T E . 

AdvertentllMa in dit blad kosteD na 1—6 regelt 
(0 ccnti, iedere regel meer 10 cent». Groote lettere n u r 
jkatiniimle. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
brakend. 

VERSCHIJNT ZHTE^DAOS. 
Uitgevers i 

J . VAN DER ENOT A ZOON, 
MAASSLUIS . 

A l l e n.1 v e n e n d e n in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden trrnt ia geplaatst in DB A M B A C H T S M A N , Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Smeden. 
Verrers, enx. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

N A T I O N A A L C O N G R E S , 

OMTRENT H E T V A K O N D E R W I J S E N D E V A K O P L E I D I N G 

VOOR T O E K O M S T I G E W E R K L I E D E N I N N E D E R L A N D , 

te houden te Amsterdam, op 17 

A p r i l en 4 J u n i 1895. 

V r a a g 4a: „Is het weuschelijk, dat op de ambachts
scholen herhalingsonderwijs en voortgezet lager onderwijs 
wordt gegeven?" 

rZoo ja, hoe moet dit onderwijs worden ingericht?" 

I n l e i d e r : de heer W. VAN ROKKKL. 

Algemeen is de klacht, dat resultaten van het lager 
onderwijs, ondanks de groote léjjstqn, die het den lande ver
oorzaakt, verre bljjven beneden j hetgeen men het recht had 
te verwachten. 

Wel is het schoolverzuim sterk verminderd, is het aantal 
leerlingen, dat een onderwijzer wordt toevertrouwd, in het 
algemeen niet zooveel te groot meer, is op den ijver en de 
toewijding der ouderwijzers weinig af te dingen. Wie dan 
ook de hoogste klasse eener lagere school bezoekt, kan niet 
anders dan tevreden zijn over de antwoorden, daar door 
twaalfjarige leerlingen gegeven, en het werk door hen gemaakt. 

Is men echter in de gelegenheid aankomende knapen van 
13 tot 15 of 16 jaar nader te leeren kennen, — ik heb be-
paaldelijk de jongens uit den zoogenaainden minderen stand 
op 't oog — men staat versteld, als men moet opmerken, hoe 
ontzettend veel reeds korten tijd, nadat de school is verlaten, 
van het geleerde is „vervloeid". Een paar staaltjes uit mnn 
eigen ondervinding. Ze betreffen knapen, die de hoogste klasse 
eener gewone lagere school hadden bereikt. Na ongeveer een 
jaar van de school „af ' te zyn geweest, wist de een let ter-
Hik niets meer van het stelsel van maten en gewichten; een 
•"der kende niet goed, ten minste niet vlug, de tafels van 
vermenigvuldiging; een derde was vergeten, hoe sommige 
hoofdletters worden geschreven; enz. 

Raadselachtig, zal men zeggen: het moet er dan wel losjes 
°P gezeten hebben! Dat wil ik niet tegenspreken; maar kan 
het wel anders? De leeftijd van zes tot twaalf jaar, die bij 
0 D» als regel geldt voor den leertijd, is te kort voor middel

matige leerlingen; in het buitenland, met schooldwang vaak, 
rekent men meest van zes tot dertien of veertien jaar. Let 
verder eens op de omgeving en het werk van de knapen 
nit de achterbuurten der steden, als zg van de school af
scheid hebben genomen. Om iets te verdienen, werden ze 
hier of daar loopjongen, waren bij een baas, moesten thuis 
helpen, liepen langs de straat: deden vau alles, behalve 
lezen, schrijven en rekenen. 

Hierover zjjn zeker allen het eens, dat een ambachtsman 
in den tegenwoordigen tijd de kennis en ontwikkeling dient 
te bezitten, die de lagere school geeft. Waakt men nu niet 
tegen het vervloeien van het geleerde, dan is betrekkelijk 
spoedig veel daarvan verdwenen ; daarom acht ik herhalings
onderwijs aan een ambachtsschool niet alleen wenschelijk, 
maar zelfs noodzakelijk. 

Men zou kunnen opmerken : „Aangenomen, dat vele knapen 
na 't verlaten der school spoedig veel vergeten. Dat is toch 
zeker niet het geval met zeer goede leerlingen. Of is het 
niet ondenkbaar, dat eeu jongen, die geruiuien tyd met de 
gewone en tiendeelige breuken heeft gewerkt, ooit de tafels 
van vermenigvuldiging zou vergeten? Daarom wyze een 
streng toelatings-examen allen onherroepelijk af, wier kennis 
en vaardigheid te wenschen overlaat". 

Tegen die redeneering moet ik mij zoo sterk mogelijk 
verzetten. 

De vlugge leerlingen der lagere school, de uitmunters, 
zijn wel zeer dikwijls ook goede leerlingen der ambachts
school, maar niet altijd. Niet zelden zjjn ze wat over het 
paard getild: hun is veel voorgespiegeld van hetgeen ze 
voornaams iu de maatschappij zouden kunnen worden, waar
door ze min of ineer den neus voor eeu ambacht optrekken ; 
ook staan hun soms de handen verkeerd voor het werk, 
even goed als den minder vluggen. 

De laatsten ziju in den regel wat langzamer, maar winnen 
het dikwijls in degelijkheid en nauwgezetheid. Mijns inziens 
moet men voor zulken de ambachtsschool niet sluiten, als het 
niet volstrekt noodig is. 

Een toelatingsexamen moet er gehouden worden, zeker. 
Doet men dat niet, dan krygt men ook hen, die nauwelijks 
de letters of cijfers kennen, en met dezen is op de ambachts
school niets te beginnen. Om dergelyken wat op gang te 
krijgen, son men huu den ganschen dag gewoon school-
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onderwijs moeten geven; welnu, daarvoor is de lagere school, 
niet de ambachtsschool. 

Dus: een toelatingsexamen kan niet gemist worden ; maar 
het zij zóó, dat ieder leerling van middelmatigen aanleg, die 
behoorlijk heeft school gegaan, er aan kan voldoen. Eischt 
men meer. het loopt onvermijdelijk uit in het. nadeel van de 
minder met aardsche goederen bedeelden in de maatschappij; 
want tegen te spreken is het niet, dat de kinderen der volks
klassen tengevolge van de huiselijke opvoeding en de school, 
waar ze onderwijs genoten, in kennis achterstaan bjj de kin
deren der meer gegoeden. En ik acht het een onafwjjsbaren 
plicht van den tegenwoordigen tijd, vooral de gelegenheid 
om van goed ambachtsonderwjjs te proiiteeren voor de mindere 
slanden niet te versperren. 

Van de vakken, in de wet op het lager onderwijs genoemd, 
zal het herhalings-onderwijs minstens moeten omvatten: lezen, 
schrijven en rekenen, waarvan wjj de beide eerste samen 
begrijpen onder het woord: Nederlandsche taal. Met het oog 
op de bijzondere bestemming der leerlingen is het van be
lang als voortgezet onderwijs daarbij op te nemen: meetkunde 
en natuurkunde. Was er overvloed van tyd, zeker zou men 
nog vele vakken meer in het programma kunnen opnemen, 
die alle voor den mensch, en dus ook voor ambachtsman, 
van groot nut zyn. Maar door de vele uren, die de beoefening 
van het practisch vak, liet lyn- en het handteekenen vorderen, 
is natuurlijk de tyd, die voor het herhalings- en het voort
gezet onderwys kan beschikbaar worden gesteld, zeer be
perkt, en daarom acht ik het beter weinig vakken te 
onderwyzen en dan betrekkelijk goed. 

Men heeft wel willen beweren, dat het voortgezet onder
wys zeer goe 1 geheel gemist kan worden en verdedigd, dat 
b.v. meetkunde zoo goed als nooit te pas komt. 

Hiertegen zjj aangevoerd, dat eenige kennis der plauiuie-
trische en stereometrische figuren van belang is inet het oog 
op het teekenen en dat het zeer zeker onjuist is te zeggen, 
dat meetkunde in het werkelijke leven nooit te pas komt. 
Dat een gewoon ambachtsman zich meestal „redt" zonder 
kennis van dat vak, zou ik kunnen toestemmen. Van groot 
gewicht acht ik daarenboven het vak voor een ambachtsschool, 
omdat de vele berekeningen, waartoe het aanleiding geeft, 
een nuttige en aangename repetitie vormen van het rekenen, 
waardoor men niet in de noodzakelijkheid verkeert zich steeds 
weer bezig te houden met de gewone sommen der lagere 
school. 

Dergelijke opmerkingen zyn te maken ter verdediging 

van het goed recht der natunt kunde. 

Hoe moeten de genoemde vakken worden onderwezen ? 
Antwoord: Geheel op dezelfde wijze als dat op de lagere 

school plaats heeft. Men zegt wel, dat op de lagere school 
wordt onderwezen en op de middelbare gedoceerd. Wel 
na, dan moet op de ambachtsschool worden onderwezen. Het 
is niet voldoende, dat men deze of geene zaak goed en 
duidelijk heeft verklaard, het moet worden verwerkt De leer
lingen moeten het zelf doen, ze moeten het weergeven, ze 
moeten er schriftelijk werk over maken. Verzuimt men dat, 
er blijft weinig of niets van zitten. 

Men bedenke, dat er van zelfstudeeren van nalezen in een 
boek, van huiswerk geen sprake kan wezen. De onderwijzer 
kan in één of twee uur heel wat behandelen en goed be
handelen ook, maar laat hy het er bij, hij zal ontdekken 
dat reeds een week later zeer veel verdwenen is. 

Wat de vakken betreft, zy nog het, volgende opgemerkt 
Een zeer gewichtig vak is de Aederlandsche taal en ik 

meen, dat men daarvoor niet te weinig tyd moet afzonderen 
in aanmerking nemende, boe gebrekkig in het algemeen de 
leerlingen hun taal kennen en hoe slecht ze die schrijven. 
Dat groote taalfouten worden gemaakt is nog niet het ergste. 
By hun komst op de school weten velen hun bedoeling niet 
onder goede woorden te brengen, zinnen worden half vol-
tooid, boekenwoorden worden gebruikt, maar verkeerd te pas 
gebracht, enz. 

By het lezen gebruike men by voorkeur leesboeken niet 
zaakrijken inhoud, waarin wat wordt medegedeeld omtrent 
materialen, de nijverheid, enz., doch geen eigenlijke leerboeken, 
De vorm behoort niet te zyn verwaarloosd. Jammer, dat nog 
zoo weinig boekjes van die soort bestaan. Ze zyn niet alleen 
nuttig om de zaak zelve, maar wekken ook belangstelling, 
— die gewichtige factor bjj alle onderwijs! 

Het rekenen zy even ontwikkeld als op de lagere school. 
De toepassingen ontleene men aan het bedry'f van den 
ambachtsman. 

Meetkunde. Voor een wetenschappelijke behandeling zyn 
de leerlingen niet ryp. Ook is er geen tyd voor te vinden 
want de meetkunde der lichamen is van evenveel belang als 
de planimetrie. Toch behoort men zich niet tevreden te stellen 
met de verschillende waarheden mede te deelen en te doen 
memoriseeren, wat geestdoodeud zou werken. Het is ook niet 
noodig, aangezien men byna alle eigenschappen, — in het 
byzonder die, welke betrekking hebben op vlakte- en inhouds-
berekeningen, — kan duidelijk maken niet door redeneering, 
maar door laten zien. Men geve aanschouwelijke meetkunde. 
De bouwvakken geven overvloedig vraagstukken ter toepassing. 
Diep indringen in de bijzonderheden van dit of dat vak ligt 
natuurlijk niet in de bedoeling: het vak wordt elders onder
wezen door personen, die daarmede geheel op de hoogte zyn. 

Van natuur- en werktuigkunde neme men de voor de 
leerlingen interessantste gedeelten uitvoerig. Daarentegen is 
er geen bezwaar tegen om andere hoofdstukken geheel over 
te slaan. 

Wanneer moet het herhalings- en voortgezet onderwijs 
worden gegeven? 

De ondervinding heeft meer dan voldoende bewezen, dat 
het verkeerd is, dit onderwys te geven na afloop van de andere 
lessen, das in de avonduren. De jongens zyn dan vermoeid: 
hoe nog eenige belangstelling te wekken voor iets, dat in 
hun oogen maar ballast is, dat zelfs naar de meening der 
ouders niet veel beteekent ? De leerlingen zijn onaangenaam, 
trachten te verzuimen, er moeten strenge straffen toegepast 
worden, enz. Ook zijn zij, die het onderwijs geven, vreemden, 
die wellicht een verinoeienden dag achter den rag hebben en 
verder met de ambachtsschool niets hebben uit te staan. I s 

het noodig er meer van te zeggen ? 

Het onderwijs moet gegeven worden gelijktijdig met de 
andere lessen en maakt een deel uit van de opleiding; hij 
die er mede belast is, is onderwijzer als het andere personeel, 
niets meer en niets minder. Zoo kau lijj zyn discipelen door 

en door leeren keunen en invloed uitoefenen; byzonder school
verzuim, alleen by hem, is eenvoudig ondenkbaar. 

Niet tegen te spreken is het, dat de indeeling der klassen 
eenige moeielijkheid geeft, daar de vorderingen der leerlingen 
nog al kunnen uiteeuloopen; maar met wat goeden wil, is 
dat bezwaar niet onoverkomenlyk. Natuurlijk, als het bestuur 
of de directeur geen hart hebben voor het h. en v. onderwijs 
gaat het zelden naar wensch. 

Wat het aantal lesuren betreft, meen ik, dat als minimum 
wekelijks vyf uren voor het herhalings- en voortgezet onderwys 
moeten beschikbaar worden gesteld, den eersten tyd misschien 
iets meer, later iets minder. Hierbij is een drie-jarige cursus 
verondersteld. 

Moet het b. en v. onderwys gescheiden wezen volgens de 
practische vakken? 

Omtrent deze vraag (zie vraagpunt 5) wensch ik enkel te 
zeggen, dat tegen die scheiding van den kant des onderwijzers 
geen bezwaar kan bestaan, of het moest dit zyn, dat er maar 
zelden van hetzelfde vak en hetzelfde leerjaar juist een behoor
lijke klasse van 25 a 30 leerlingen zal zyn. Te kleine klassen 
nu zijn even goed nadeelig als te groote. 

Arnhem, 31 Januari 1895. W. VAN ROKKKI,. 

E N K E L E A A N Ï E E K E N I N G E N O M T R E N T 

D E M E R A R A G R O E N H A R T . 

Wegens de groote sterkte en als het best tegen paalworm 
bestand bekend zjjnde houtsoort, is zoogenaamd Denierara 
groenhart voorgeschreven bjj den bouw van een aan zeewater 
staande beschoeiing, van vry groote afmetingen. 

Met de sterkte rekening houdende, kon het groenhart met 
bespijkerd eiken in prijs jconcurreeren. De elasticiteitsmodulns, 
de elasticiteitsgrens en de vastheid kannen veilig 1.8 maal, 

groot als de overeenkomstige cijters voor eikenhout, 
"orden aangenomen. 

De party groenhart, groot 57 palen, moest geleverd worden 
m 5 4 stuks lang 11 en 3 lang 13 M.. met de minste 
Waarte-afmetingen van 0.30 bij 0.30 M. over 6 M. van 
den kop en verder naar de punt geleidelijk verminderende 
t o t 0.20 bjj 0.20 M. De geleverde palen waren allen over 
de geheele lengte van bijna gelyke zwaarte, terwjjl by een 
^"o' aantal de voorgeschreven minste zwaarte van 0.30 
Mi 0.30 M. overtroffen werd. De grootste zwaarte was 0.34 
kÜ 0.32 M., de kleinste 0.30 bjj 0.30 M. en gemiddeld 
*«en de palen 0.32 bfl 0.32 M. 

Aangezien de palen als niet bezaagd zjjnde, zeer moeieljjk 
j^t op zwaarte-maat geleverd kunnen worden, moet men 
v eene minst voorgeschreven zwaarte op eene grootere 

lVeelheid hout, ongeveer 10 ° / 0 meer rekenen dan de boei 
bereki «Ding naar de minimumafmetingen als uitkomst geeft, 

of eenige > peling, waarvoor 0.03 M. te nemen is, boven en 
beueden de zwaarte afmetingen toelaten, met bepaling van 
een minste grootte der doorsnede. 

He kleur van het hout was bjj de verschillende palen 
van geel tot vrij donker bruin. Hoe donkerder het hout 
hoe harder. 

De verschillend gekleurde soorten gaven, scheikundig be
handeld volgens de opgaven van Dr. J . J . C O C V Ê E te Middelburg, 
voorkomeude in de brochure „Greenheart geen geelhart" 
van den heer O. ALBERTS L Z N . en Co. dezelfde uitkomsten, 
welke evenwel niet volkomen overeenstemden met die in de 
brochure vermeld, namelyk: 

Het zaagsel met alcohol uitgetrokken gaf geene inktzwarte 
verkleuring met yzer-chloride; wel eene donkerbruine kleur. 
De uit het alcoholisch aftreksel met zoutzuur houdend water 
uitgetrokken stof gaf met picrinezuur en eveneens met 
joodkwik-joodkali een neerslag, zooals is beschreven voor 
Belterine. 

Met kaliloog werd het zaagsel wel donkerbruin, doch 
niet hoog rood. 

Alle soorten zyn Deinerara groenhart. 
Het aangevoerde hout had weinig gebreken, welke goede 

eigenschap het groenhart heeft. Het voornaamste gebrek is 
de neiging tot scheuren, met het oog waarop het met om
zichtigheid behandeld moet worden, en dan is het gevaar 
niet zoo heel groot. Ty'deos de bewerking ontstaan de 
scheuren meest plotseling met een knal. Van oudere balken 
zyn dikwyls de koppen gescheurd, echter nooit ver door
gaande, meest niet meer dan 0.50 M. 

Het hout wordt het best in de open lucht bewaard, zyude 
dan het minst aan scheuren onderhevig. 

By het heien der palen deed zich de neiging tot scheuren 
aanvankelijk vrij sterk voor, doch zy hield byna geheel op, 
toen de koppen zeer flauw conisch sluitende iu de ronde 
ijzeren banden gemaakt werden, het kopvlak kleiner dan 
het ondervlak van het heiblok gehouden werd en de val
hoogte van het heiblok 2 M. niet overschreed. 

Verdere gebreken waren wormgaatjes en een begin van ver
vuren, hoewel dit laatste zeer zelden voorkomt; de aangetaste 
palen waren blijkens hun uiterlijk hoogst waarschjjnlyk met 
weinig zorg gedurende langen tyd opgestapeld geweest. 
Wormgaatjes komen meer voor, vooral in het zachtere gele 
hout. De gaatjes hebben ongeveer 1.5 mM. middellijn en 
reikten niet meer dan tot enkele centimeters diep in het hout. 

H. 
L. 19 Januari 1895. 

F L I N K G E O R G A N I S E E R D . 

's Nachts om 1 uur ging er den 13 Oct. j.1. een telegram 
van J . E. Ri DAL, agent van de li rush Electric Company 
te Pittsburg naar de fabriek van zijne maatschappij te 
Cleveland, houdende bericht, dat het station van de Allegheny 
County Light Company te Pittsburg gedeeltelijk door brand 
was vernield en dat 12 dynamo's van 65 licht bogen be
schadigd en onbruikbaar gemaakt waren. 

Dit telegram bereikte door eenig uitstel eerst een uur 
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later den voorzitter van de Brush Company C. W. PHIPPS 
in zijne, woning:. Hij kleedde zich onmiddellijk en haastte 
zich om den directeur A. I). DORMAN iu diens huis op te 
zoeken. Spoedig werd door hen beiden de noodige maatregelen 
beraamd. Voor 11 uur v.ra. waren de twaalf 65 lichters 
ter inlading gereed, hoewel een groot deel der dynamo's 
ten deele nog in elkaar gezet moesten worden. Ten 3 uur 
35 min. n.m. waren zjj te Pittsburg, de trein legde in 4 
uur 35 min. den weg af met grooter snelheid dan de ge. 
middelde voor personentreinen. 

Het geheele tijdsverloop tusschen de ontvangst van het 
telegram door de /hush Company en de aflevering der 
werktuigen aan het station was 14 uren. 

(Scient Amer.) 

A F R I K A A N S C H E S A L P E T E R . 

Kr zijn in de Kaapkolonie salpeterbeddingen ontdekt, die 
beloven de rijkste in opbrengst te zullen zyn van alle tot 
nog toe bekende. Men zegt dat het zuiver kalium-nitraat is, 
een van de hoofdbestanddeelen van buskruit, ter waarde 
van ƒ 200.— per 1000 K.G. Tot dusver komt het meeste 
salpeter uit Chili, maar het „Chili salpeter', zoo als dit 
genoemd wordt, heeft eene dure chemische behandeling te 
ondergaan eer het bruikbaar is. Kalium-nitraat wordt ge
woonlijk slechts in geringe hoeveelheid aangetroffeu, daar 
het, oplosbaar in water zijnde, door den regen uit den 
bodem wordt gespoeld. De droogte van het Zuid-Afrikaan-
sche. klimaat wordt ondersteld veel by gedragen te hebben 
tot den rijkdom van de thans ontdekte bedding, die den 
prijs van het minimal tot op de helft zal verminderen. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

I N G E Z O N D E N S T U K K E N . 

DELFT , 17 Februari 1895. 

Aan de Redactie van vde Ambachtsman". 

Met veel belangstelling las ik in ü w No. van 16 dezer 
de opmerkingen in de Eerste Kamer der Staten-Generaal 
gemaakt door den heer C. T. STORK over de studiën van 
de aanstaande werktuigkundige ingenieurs aan de Polytech
nische School te Delft. 

De beperkte ruimte van uw blad zal niet toelaten daarop 
een volledig antwoord te geven, dat nit den aard der zaak 
eenigen tyd vereischt. Zoodra dit gereed mogt zyn, zal ik 
daarvan een exemplaar aanbieden. 

Mag ik u intnsschen by dezen doen toekomen twee kleine 
geschriften, betreffende de ontwerpen op werktuigkundig 
gebied, onder my'ne leiding, gemaakt door studenten aan de 
Polytechnische School, die werden ingezonden op de tentoon
stelling te Parijs in 1889 en te Chicago in 1893, alwaar 
zy beide malen bekroond werden. 

Hoogachtend, 

Du>. de Uwe, 
A. H Ü E T . 

M . B. NUMAAR te LEIPZIG. Bestaat er eene Hollamhche 
uitgave van een boek over houtverbindingen {daken, enz i f 

Het beste boek over burgerlijke bouwkunde in onze taal 
is dat van V A N GRIEKEN , in 1878 te Groningen by Wor.TKas 
verschenen. 

Verder bestaat er een oorspronkelijk werk van PLASSCUAKK^ 
dat gezegd wordt ook zeer goed te zyn en waarvan een 
tweede druk ter perse is by P . GODDA QÜINT te Arnhem. 

Reeds van oudere dagteekening zijn de „Burgerlijke en 
Militaire Bouwkunde" van STORM v. 'S GRAVBSANDE en de 
naar het Dnitsch hewerp te HARRIS „De Timmerwerken" 
door VAN GENDT en PROMMITZ. „De practische timmei man" 
door P L E M P . 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

Uit de bus van A. & A. 

Waarom worden veelal in Amsterdam de muren bepleisterd 

met mortel, welke in de werkplaats van den stucadoorsbuas 

bereid is, en waarop dus geene controle bestaat; in deze 

specie zit doorgaans weinig kracht; na de versteening kan 

ze met de hand tot poeder worden gewreven. Mort dit beschouwd 

worden ah gemakzucht of' als onkunde van heeren archi

tecten of' als een staaltje van goede trouto van den kant der 

stucadoorsbazen ? 

Van kwade trouw is hier m. i. in het geheel geen sprake, 
alleen van oude gewoonte en sleur. De architect laat in 
den regel de wyze van behandeling van het stucadoorwerk 
aan deu stukadoor over (als specialiteit iu dat vak). Deze 
beraapt en werkt onder de ry af met vetten kalkmortel, 
1 kalk op 1 zand of zoo iets, en maakt die specie gemaks
halve thuis in het groot klaar. Nu kan zulke specie volstrekt 
nooit versteenen, evenmin als kalkdeeg in een kuil; zij 
droogt alleen een weinig uit en verkrygt daardoor eenige 
vastheid. Van daar de vochtigheid in onze huizen, alsmede 
de krimpscheuren in onze plafonds. 

Laat de stukadoors maar gerust den kalkmortel thuis 
gereed maken, als zjj maar. zoo goed willen zyn op 2 deelen 
zand niet meer dan l deel drooggebluschte kalk of ' / 8 deel kalk
deeg te nemen. Laat hen er dan op het werk by kleine partijtjes 
tegelijk 1 deel gips doorheen werken en ge krijgt in een 
uur tyds eene prachtige harde grondlaag, dien ge dadelijk 
wit af kunt laten pleisteren met 3 gips, 4 stuifkalk. 

Voor raapgrond op muren kunt ge ook met goed gevolg 
Doorniksche waterkalk 3e soort gebruiken met 21 ', t o t 

3 deelen zand op 1 deel kalk, of wel trasmortel van 2 
kalk, 1 tras, 3 tot 5 zand. Voor plafondwerk krimpe» 
deze speciën echter nog te veel. 

Zie verder „Gips en stukadoorwerk" in ons No. van 3 
Nov. j.1. v. D. K. 

forien' of is hier drijf steen alleen als bekleeding gebezigd? 
E r zyn wel degelyk massieve gebouwen en balkdragende 

^en van dryfsteen bedoeld. Wel zyn in Duitschland de 
naren doorgaans wat dikker en komen de balkeinden in de 
muren tot betere verdeeling van den dracht op dwarsregels 
(Manerlatten) te rusten. 

Wat men in dryfsteen al heeft uitgevoerd, gewelfde 
kelders, geheele fabrieken, fabrieksschoorsteenen, enz., vindt 
ge uitvoerig vermeld in de Ambachtsman van 6, 13, 20,27 
Jnli en 3 Augustus 1889. Hebt ge die Nos. niet ter Uwer 
beschikking, wendt u dan tot den heer Jn. MKURIN , dryfsteen-
fabrikant te Anderr.ach om een exemplaar zyner brochure 
over dit onderwerp. v. D . K. 

Wat is de oorzaak, dat vele soorten gevelsteen, welke tegen-

«oordiq aan sierlijke gebouwen o. a. den nieuwen stads

schouwburg te Amsterdam gebezigd worden, afschilferen? 

De gevelsteenen, waarin de schouwburg is opgetrokken, 
zijn geëngobeerd of overtrokken met hoogrood bakkende 
klei. eene wyze van werken, waartegen ik van den aanvang 
af dat zij hier te lande werd ingevoerd al bezwaar heb 
gehad. Zij wordt nog bedenkelijker door net gebruik van 
de gewone, veel te kalkrijke mortels, die uitslag geven, welke 
de steenen aan het oppervlak in de kleinste deeltjes doet 
afbrtjzelen. Gelief te lezen „Tras de kanker der muren" 
onder „a. Het uitweeren van zouten", fin het eerstv. flo.) 

By mijn laatste bezoek aan Amsterdam in Dec. j.1. heb 
ik er den schouwburg al op aangezien. ;t Is te hopen dat 
het niet erger wordt, doch ik vrees er zeer voor. 

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. 

In het No. van Zaterdag 19 Jan. j.1. komt ter beantwoor
ding eener vraag o. a. voor, dal men in Duitschland murt» 
bouwt van drijtsteen ter hoogte van 3 verdiepingen. 

Kunnen zulke muren als balkdragende muren besc%o*w& 

M A A N D A G 25 F E B R U A R I . 

Amsterdam. De uaamlooze vennootschap Vriesseveen, in het 

hotel en café Palais Royal : de aau- en vei nou wing var. het pand, 

genaamd Prins Hendrik, benevens het maken van een gedeel'e 

kademuur, staande en gelegen aan de Nieuwe Vaart no. 5, 6, 7, 

* en 9 te Amsterdam. 

Rotterdam. 2 uur. De architect \ V . Molenbroek, in het Zuid-

hollandsch koffiehuis: bet bouwen van een dubbel woonhuis c. a. 

« n deu Oost-zeedijk. 

D I N S D A G .'(i F E B R U A R I . 

Haarden. 11.30 uur. De architect J . F . Everts te Bussum, in 

bet Te Huis voor Militairen: het bouwen van een Evangelisatie-

lokaal niet woning. 

Rotterdam. 3 uur. De heeren D . Burger en Zoon, in een der 

lokalen van het hotel Leijgrnaff, aan bet Westplein : het bouwen 

'*n een pand, dienstig voor pakhuis, kantoren en huisbewaarders-

koning uan de van Vollenhovenstraat aldaar. 

Wuniel (Qeld.) 10 uur. Het gemeentebestuur, ten huize van J . 

Wichen: het bouwen van een nieuw lokaal aan de openbare 

school aldaar, aanw. 'sinorg. 9 uur- voorts het leveren van het 

'••eublement benoodigd voor bedoeld lokaal. 

Wil lemstad (N.Br . ) 11 uur. De genie, in de O r a n j e - S o c i ë t e i t : 
B e t herstellen van stormschade te Willemstad, het fort de Ruyter 

e n het verdedigingswerk te Numansdorp, begr. f 1000. 

\ \ i i i : \ M ) v(. 27 FEBRUARI. 
Hsarlens. 11 nur. De architect W . F . Doeglas, namens het 

| bestu-ir der s o c i ë t e i t , in een der bovenlokalen der s o c i ë t e i t : het 

I aiiioveeren vao een woonhuis, koetshuis en paardenstal, gelegen 

| aan de Smedestraat, gel. no. 32 aldaar, en het daar ter plaatse 

j bouwen van een hoofdingang, koffiekamer, vergaderzaal ens., aanw. 

j 25 Fcbr. 'sniorg. 11 uur. 

V R I J D A G 1 M A A R T . 

A m e r s f o o r t . 11.30 uur. Dijkgraaf en hoogheemraden van den 

Bunschoter Veen- en Veldendijk in bet secrela-iegebouw van bet 

hoogheemraadschap aau de Langegracht F . 200a: I. het tot 

strnaiweg aanleggen vau den polderweg gelegen in de gemeenten 

Hoogland en ;iuuscboten strekkende v a n het e iDde vau den 

Zeveiihuizerstraatweg tot d e n grintweg tusschen Bui schoten en 

Nnkerk, lang ongeveer 2030 M . ; 2. het maken v a n t w e e beklee-

dinifinnren o f vleugels voor de leidijken bij het stoomgemaal aan 

de Zeldert..che Wetering, aan den grens tusschen Hoogland en 

Baarn nabij de rivier de Eem. 

' s - G r u v e n h a g e . 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid: het ond-rhoud v a n de navolgende post- cn telegraaf-

gehouwen, vnn den dag der kennisgeving v a n d e n goedkeuring 

der aanbesteding tot en met 31 December 1897. le . te Amersfoort, 

begr. f 650; 2e. te Franeker, be.-r. f 950; 3e. te Koevorden, begr. 

f 5 43.50; 4e. te Leeuwarden tot e n met 31 Maart 1893, begr. 

f 135u; 5e. te Nieuwediep tot en met 31 Maart 1898, begr. 

f 410; 6e. te Purmereud, begr. f 952; 7e. te Winterswijk, begi. 

I' 1015. 

M i d d e l b u r g . 11 uur. Het. ministerie van waterstaat, handel en 

cijvtrheid, aau het gebouw van liet prov. bestuur: het herstellen 

en maken van werken tot. voorziening d e r boorden v a n het kanaal 

v a n Ter Neuzen, begr. f 9975. 

Z A T E R D A G 2 M A A R T . 

G r o o t - D o c h t e r o n (Qeld.) 2 uur. De beer D . G . ter Meuleu, 

op 't Erve Zweveiink: het opbouwen van zijn woonhuis en schuur, 

aauw. 28 Febr. 's morg. 10 uur. 

Wouseradee l (F' . ) 10.30 uur. Het gemeentebestuur: bet w e g 

breken der bestaande en het bouwen v a n nieuwe portalen, berg. 

plaatseu, privaten enz. bij de schoolgebouwen te Buigwerd en 

Exmorra, a a n w . 26 Febr. 's middags 12 uur te Burgwerd en n a m . 

3 uur te Exinorra. 

M A A N D A G 4 M A A R T . 

Averees t (Ov.) 1.30 uur. (Greenwichtijd). De Dedemsvaartsche 

Stoomiramwegmaatscbappij in het hotel Steenbergen, bestek uo. 

5: bet maken van een stali in met woning en goederenloods, een 

rijtuiglouds, een locomoliefloods met de daarbij behoorande werken 

op het trainemplacemeut, gelegen op ('.e Vlasakkers te Zwolle. 

' s -Gravenhage . liet ministerie van justitie: bet uitvoeren van 

onderhoudswerken, vernieuwingen en herstellingen a a n de straf

gevangenis en het huis vau bewariug te Rotterdam gedurende 

en ten laste van 1895, 189G eu 1897 eu het. bouwen van wan

delplaatsen bij gemelde strafgevangenis ten laste van het dienstjaar 

1895, begr. f 47.300. 

M a a s t r i c h t . 10.30 uur. riet ministerie van waterstaat, handel 

en u ij «er beid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het maken 

van een paalregelwerk enz., langs de kanaalboorden der Zuid-

Willemsvaart in de gemeente Weert en Nederweert, prov. L i m b u r g , 

begr. f 10.600. 

D I N S D A G 5 M A A R T . 

U t r e c h t . 2 uur. De maatschappij tot exploit, van staatsspoor

wegen, aan het centraalbureau bij de Moreelse laan, bestek no. 

G8*: het maken van twee wacbterswoningen met bijbehooreode 

werken nabij den overweg in den ouden straatweg van 's Bosch 

naar Boxtel, ten behoeve van den spoorweg 's Boscb—Vugt , begr. 

f 6760. 

W O E N S D A G 6 M A A B T . 

A l k m a a r . 12 uur. Dijkgraaf en hoogheemraden van den Honds-
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bosscbe en Duinen tnl Petten, in bet hotel de Toelast- 1. het 
eenjarig onderhond van le H mdsoosscbe zeeweriug en eeniee 
binnenwerken; 2. bit driejarig onderhoud de' gemeeutelandsge-
bouiven, hrnggea, sluizen enz. 

AFLOOP YAH AANBESTEDINGEN 

Ammerzoden. Het bouwiu eeuer docterswouiug met koetshuis. 
Laagste A . Maas te 's Bosch voor f 8375, gegund. 

Arnhem- Het bouwen vau 35 wouiugeu aan de Oiaaje- en 
Sopbiast>a*t. Uigste L. Poelslr» eu H. Elderiug te lluizum 
voor f 19.730. 

Uussuin. Het bniwen van een villa aldaar. Laagste M. van 
der Heijden aldaar voor f 15.950, niet gegund. 

Delft. Het vergrnotea der Indische instelliug aau de zijde van 
het Oude Delit. Laagste W. Geurden te Apeldoorn voor I 6888, 
gegund. 

's-Uiavenhairc. Het driejarig ondeihouden eu bet herstellen 

van het rijksgebouw te Leeuwarden, waarin de kantoren van A 
hypotheken en bet kadaster zijn gevestigd. Laagste A. Ooim. 
te Leeuwarden voor f 940. *• 

Kroningen. Het doen van verfwerken aan bet stationsgebon 
Laagste W. K . Wits te Leeuwarden voor f 3798, gegund. * 

H.irlingeu. Het maken van eeue steenglooiing en het verhoo». 
en verzwaren van deu zeedijk over eene lengte van 2110 Met." 
wedeizijds paal 2 bij Harliugen. Laagste R. H. de Boer te Btattuü? 
voor f 36.333, gegund. " 

Helmond. Het bouwen vnn 7 woningen. Laagste C. B Luiih» 
aldaar voor f 4189, gegund. ' " 

Herpen. Het bouweu van een liefdegesticht met school, kapel 
oudoiannen- eu vrouwenhuis en aankomende werken. Laagste A* 
L. van Gestel te Geldorp voor f 35.878. 

Kansdorp. Het verrichten vau werkzaamheden eu leverantie,, 
ten dienste tan de uitbreiding van de Algemeene BegraHl'p| 8 »t , 
te Scbellingwoude. Laagste P. Keijzer te Holijsioot voor f 713.43 

Woensel. Het bouwen van 3 woonhuizen voor den heer P. • 
d. Water. Laagste F. Zeegers aldaar voor f 2780, geguud. 

A D V E R T E N T I Ë N . 

LEONARD SLIGGHER, Monnickendam. 

m. 
i f .-ft-» 
'li A. •' '<Ï!SJ,I, • 

1 I 
m 

1, 

Stoom Jalousiën Fabriek 
V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E PRIJZEN. (73) 

8 . i m U I G O M , 
A Ri\ H KM. 

STOOM BOEKDRUKKERI 

T E 

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 , 

uit 111 mil ruil fabrikaat en hl 11 ii V p prfift. (76) 

Alle snorren van 

ZAGEN 
en 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts iu de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D. DOMINICUS & SöHNE. 
te Bemscheid-Vieringhausen (Rheinl.) 

_ Gevestigd] in 1822. (55) 
Vraag de geïllustreerde 1'rn.scourant 

welke wij U gratis en franco toezenden. 
Vertegenwoordiger voor Holland: 

MAX lilt I s i v ROTTERDAM, 
Maaskade, hoek Corn. Trompstr. 2. 

F.. 
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 OWARSHELLING lang 50 Meter. 

S t o o m b o o t e n - , B a g g e r - e n 

8 p o o r w e g m a t e r i a a l . 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeêwerken, 
A N K E i f g», 

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 U u r e a u V e r i t a s . 

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 sten 

s p o e d tot zeer billijke prij

zen te leveren. 

Inzonderheid aanbevolen 

voor het drukken van 

BESTEKKEN 
met daarbij behoorende 

MCIIITItAVEf 
e n L I J S T E N , 

volgens b e s t a a n d of op te ge v en 
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 Prijs-couran i op 
aanvraag gratii. (80) 

03 Februari 1895. A R C H I T E C T U R A . 6 3 

Uitgaaf van 1. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

OME BOUWMATERIALEN, 
beschreven door 

j . A . v a n d e r K l o e s , 

Leeraar aan de Polytechnisclie School te Delft. 

P B I J S : C o m p l e e t i n g e n a a i d f 18.—. 

„ „ g e b o n d e n „ 2 1 . 3 0 . 

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 
'tooit. Z(j 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 R i j s w i j k (Z.-II. 

It I. O o II I» E I; E I \ G E V 

. . . In de (>e afdeeling wordt het bout beschreven. Dat over dit belangrijk materiaal 
heel wat to zoggen 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 V a n 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 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 don laatsten tijd ia gezegd. 

De fabricage wordt zeer uitvoerig besproken cn daarbij met talrijke figuren toegelicht, zoodat 
daardoor dc 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 dc schrijver waardeering verdient. 

. . . . IB bet 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 hevatte 
lijkeu 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.) 

. . . . 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 de7« 
vakken in aanraking komen. 

. . . . Het boek doorbladerende, wordt men telkens getroffen door den practischen zin 
'»n den samensteller en zijn cenvoudigen, duidelijken schrijftrant . . . (Het Handelsblad.) 

• • • . Met groote uitvoerigheid eu voorliefde teekent de schrijver het steenbakkersbedrijf 
°'t al de daartoe noodige werktuigen, blijkbaar met het oog op aankomende industrieelen, voor 
"en hij zijn boek even goed heeft geschreven als voor bouwkundigen, iets wat laatstgenoemden 
•toeten 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 
«genaardige moeielijkheden heeft. 

• • • . Voor den ingenieur en den architect mag het boek van den heor V a n der Kloe« 
onschatbare waarde worden genoemd. Op alle vragen, welke op het terrein der bouw 

"fcterialen kunnen worden gedaan, geeft bet een uitvoerig antwoord, en kan het dus met vrucht 
'orden gcraadpleegt. De uitvoering is waarlijk keurig en doet de firma Van der Endt & Zoon 

e eer aan. De prijs is zeker beneden de waarde van het boek 
(Dagblad voor Zuid-Holland en 't-Gravenhagc.) 

• • daarbij in gebruik, prijzen, kortom alles wat met de industrie in verband staat 
Beeft bet 't meest volledige tot op heden (Vademecum der Bouwvakken. 

^j' ' • • Wij durven dit werk dan ook gerust aan allen, die iets met het bouwvak hebben 
«taan, aanbevelen. Allen zullen er ongetwijfeld nut uit trekken 

(Algemeen Nederlandsen Advertentieblad). 

daardT' ''('"' ' ° * n < ^ ' 6 e c ' l t e r dikwijls zijn eigen materiaal moet zoeken of vervaardigen, zal 
0 0 1 dit boek menige nuttige aanwijzing bevatten, 

'teft' ' i ^ U ' B ' de onbevooroordeelde onderzoekingen, die den heer V a n der Kloes gemaakt 

P O R T L A N D C E M E N T , 
„ J O S S O A <$• C o . " 

HOOP D-V E R'l'EO EN \VO< IRDIÖER 
voor Nederland en Indien 

A. E . B R A A T , 
Handel in Bouwmaterialen. 

\dres: ROTTKRDAM, Kieuwehaven No. 1 1 8 , 
AMSTKRDAM , A. E . R R A A T Fokkt-

Simonzstraat 7 4 . (88) 

D E G R O E V E N 
VAN 

/. M E l Hl N 
te Aiideriiach a/d R i j n . 

leveren sedert 1 8 5 1 : ( 8 3 ) 

la Andernachsche Tras 
en Trassteen 

op strengste keur verder: 
DRIJF- of Z W E M S T E E N ; l,A-

VAG K O T S T E E N beste en goedkoop
ste SIERSTEEN voor Tuinen,Terrassen, 
Tniiisalons, Fonteinen. Graftomben, enz. 

°P Ut gebied der bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk. 
(Bouwkundig Weekblad.) 

G r o o t e v o o r r a n «1 
V A N 

STALEN BALKEN 
in alle courante profielen 
op lengten van 5 tol 
12 Mr. , opklim
mende i 

.V'egens 
net grootere 

draagvermogen 
innen lichtere pro

oien in « t a a l gebezigd 
'worden, waardoor s ta len 

o lke i i voordeeliger iu het ge 
Huik ziin dan U r n e n l>«lk«'U. 

H P E . O V I N G Jr., (74* 

74 Haringvliet, R O T T E R D A M . 

file:///dres
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V a n B a e r l e " , 

I: I. \ I <. l . A 6 E N l l N voor 
Nederland « I I k o l o n i ë n : 

G M. BOKS ér Co., 
A M 8 T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) «3 II 25. 

DE LINT & G°, Rotterdam. 
NIEUWE HAVEN N". 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
(59) Vraag dessins enz. 

M A \ N 11 i : i ) i i : i , 

Portlanu-Ceiïient-Falifiek, 
FABKIEK ^^t^ FABRIEK 

l i MANNNEIMER tl 0 / M l l l l l Z . 

Opgericht V f f l U I I ^ Opgericht 

1801. ^ j ^ N I ^ ^ l 8 6 4 « 
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: 

Wed. A . Terkuhle & van Swijndregt 

K o t t e r c l a r a . 
Voor de N o o r d e l i j k e Provinciën: 

D E B E E R & L E H R E N , 
A M S T K I I l » 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 . 

Spiegel- en Vensterglas, 
ROTTERDAM. 

ViOUSSELINËT GEKLEURD, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-. 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-. 
RUW SPIEGEL- . 

W I T - , K E I S T A L - , BBOBI en M K L K -

€Jt L A S . 

DEURPLATEN. 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

RANDEN. 
GBBOOKK G L A S en DAKPANNKN. 

Lenzen- en P a t rij s poor tg lazer 
(89) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF.DAGLICHT-REFLECTORS 

en 

van gegoi 

L O O D S E N < ^ 

golfd ijzer, / ^ a W a » y 

I L I F T E N , < v V 

V ^ KRANEN 

C V / LIEREN, 

^Draagbaai Spoor. 
TGTISSOTJ". 

H M I I l i m i SiliKel 179. 

UTRECH TSCHE LOOD WIT F A BRIEK, 

F i r m a G t . G K E V I : , U t r e c h t . 

beter 

GREVE s 

&c0., 
Ileercngrncht "*H3, 

AMSTERDAM, 
hebben steeds voorhanden 

N O R M A A L 

SPIJZtmiFTS. 
Deze worden hier geheel compleet en 

gangbaar in liftschachtgeraamte gemon
teerd afgeleverd. (86) 

Talrijke Referenties. 

is beter dekkend, lijner, witter en 
kleurhoudend dan eenig ander; 

is bekroond dooi den Kederi. Schildersboiid, 
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 Kegel, Etiket en Fa
brieksmerk, welke allen wettigzijn gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur go. verd, des
veria: gd met certiticaat van o .i sprong. 

Men leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in 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 ; 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 . 
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.rDaCJpLTDGOL .LGD, 

m u i u i m i i n i m m n m m i m f 
(69) 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

T E C H N I S C H G E D E E L T E . 

AiU«rlrnll«n in dit blad kosten ran 1—6 regelt 
jp M n t 5 , iedere regel meer 10 cent*. Groote lettert naar 
jliiUruiinte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
terekeml. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS, 
Uitgever*! 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

All« stdvertvssslën ia ARCHITECTURA opgenomen 
worden gratia geplaatst ia DB AMBACHTSMAN, Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaar», Machinisten, Smeden, 
Ververs, eni. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R K D A C T E U B . 

T R A S , D E K A N K E R D E R M U R E N ? 

De commissie voor materialenkennis, benoemd door „de 
Vereeniging tot Bevordering der Bouwkunst to Groningen", 
bewees mij de eer de volgende vraag in mijne handen te 
stellen ter beantwoording: 

Htt schijnt eene uitgemaakte zaak te zijn, dat de eenmaal 
200 hooggeroemde tras de kanker is, die aan de muren van 
onze huizen knaagt. 

Is het daarom niet van groot belang, dat door eene ver
eeniging als deze wordt uitgemaakt of in het vervolg zonder 
trui kan gemetseld worden en welke specie voor elk speciaal 
geval dan aanbeveling verdient? 

Met de gegevens in „de Ambachtsman" en met de voor
lichting van den speciaal deskundigen redacteur ran dat blad, 
bin die vraag voor de stad Groningen, waar uitsluitend 
tchtipkalk woidt gebruikt, wellicht met weinig moei'e beant
woord worden. 

Is dat het geval, dan wordt een zaakkundig en volledig 
antwoord gevraagd, dat aan elk bouwkundige in deze gemeente 
van dienst kan zijn. tie noodige voorschriften, betreffende de 
bereiding en de verhouding der specie's en de prijzen der 
materialen, gemengd en ongemengd, mogen daarbij natuurlijk 
niet ontbreken. 

De taak, die van mij verlangd wordt, is mij te aange
namer, omdat er voor mij op dit punt niet de minste twijfel 
neer bestaat en ik de volstrekte zekerheid kan geven, dat 
wie zich strikt aan mijne voorschriften houden over de uit
komsten daarvan zeer tevreden zullen zijn. Ik kan mij dien
aangaande, behalve op eigen ervaring, ook reeds beroepen 
op die van enkele andere bouwkundigen (*j, doch ontken 
niet, dat eene meer algemeene invoering van mijne denk
beelden omtrent rationeel metselwerk tot nog toe telkens 
afstuit np de ingewortelde vooroordeelen van de mannen der 
Practijk en op de eigenaardige zelfstandigheid van degenen, 
die gewoon zijn te bevelen. 

Omtrent geen enkel in ons land gebruikelijk bouwinate-
'laal zijn de heerschende begrippen zoo verkeerd als op het 
P'int van het tras. Het is voor mij eene uitgemaakte zaak, 
tot zoo niet alles, toch bijna alles, wat ten nadeele van het 
t r»s gezegd wordt, op rekening behoort gebracht te worden 
v»n ondeskundige samenstelling en bereiding van de mortels. 

•oen van kanker spreekt, dan is dit de kanker, die aan Als 
de ninren van onze huizen — en, ik voeg er b\j, ook aan 
*°dere bouwwerken knaagt. De mortels, die verwerkt worden 
Wen namelijk algemeen aan een veel te groot kalkgehalte, 

De oorsprong van dit algemeen heerschende gebrek is, 
r '<et mij voorkomt, niet ver te zoeken. Onze voorouders 
e n namelijk welhaast zonder uitzondering met schelp

kalk gewerkt hebben en wel met schelpkalk, die uitermate 
slecht gebrand en mager, d. w. z. met veel ongaar schel 
pengrnis en zeezand vermengd was. De ouderen in het vak 
kunnen zich nog best de vroegere ovens en het product, 
dat deze opleverden, herrinneren. Het is, als ik mij niet 
vergis, nog geen 25 jaren geleden, dat de laatste dier ovens 
zijn afgebroken of verbouwd. 

Die oude schelpkalk kon bij de mortelbereiding weinig 
/and en andere poedervormige stof verdragen; van daar dat 
andere verhoudingen tusschen kalk en zand gebruikelijk 
waren, dan bij zuiverder kalk rationeel en aanbevelings
waardig mogen heeten. Nu kwam er in den loop der tijden 
meer en meer verbetering in de schelpkalk-industrie; het product 
werd zuiverder en dienovereenkomstig vetter, maar men 
vergat de samenstelling der mortels daarnaar te wijzigen. Ook 
kwam er meer eu meer vette steenkalk uit het buitenland 
in zwang en men bemerkte wel, dat die wat meer zand 
kon hebben, maar men was de juiste maatstaf ten eenen-
male kwijt. Vandaar waarschijnlijk het algemeene misbruik. 

Welke eischen tegenwoordig aan de schelpkalk gesteld 
mogen worden is vermeld in § 51 blz. 24 van mijne A V. ; 
de daartoe dienende ziftproef is op blz. 25 en 26 nader 
toegelicht. (a) 

Tras, hier te lande reeds op /.(ju minst drie eenwon be
kend en in gebruik (:)), was voorheen een voorwerp van 
bijzondere voorzorgen vanwege de overheid. Te Dordrecht, 
de voornaamste stapelplaats van den tufsteen waren van 
regeeriugswege beëedigde keurmeesters aangesteld, die by 
de verzending van tras verklaringen afgaven omtrent de 
echtheid daarvan. Van daar de benaming van Dordtsch tras. (Jj 

Deze bijzondere zorg sproot voort uit de vrees voor het 
wilde tras, dat in het Hri.hldal in den vorm vau aarde 
voorkomt en dus niet gemalen, maar alleen gezift behoeft 
te worden. In hoever deze vrees gewettigd is, behoeft hier 
niet uitvoerig te worden besproken. Zeker is het, dat wild 
tras in hydrauliciteit ver achter staat bij tras, dat van goeden 
tufsteen is gemalen. Of' het eerstgenoemde bepaald schade
lijke of verderfelijke eigenschappen bezit is, voor zoover 
mij bekend, door de practijk nog niet bewezen. Proeven in het 
laboratorium gedaan, sluiten de mogelijkheid daarvan geenszins 
uit. Daarom blijft het voorshands geraden geen wild tras 
te verwerken. 

De vereischten, waaraan tras bij de keuring moet voldoen 
vindt men in § 55 — 60, blz. 28 e. v. van mijne A. V. 

Alsvorens nu verder te gaan geef ik den lezer in over
weging kennis te nemen of te herlezen mijn opstel Grond
regels voor de samenstelling ran mortels in onze Nos. van 

IS / 
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1 en 8 September j.1. Op deze regels berust de samenstelling-
der mortels in Art. 12, blz. 35 e. v. mijner A. V., waarvan 
ik de toepassing met deii meesten aandrang mijnen vakge-
nooten durf aanbevelen. 

Onze schelpkalk blijft, ook met haar tegenwoordigen graad 
van zuiverheid, tot de magere kalken behooren; by de beste 
branding levert 1 HL. schelpen slechts 1.35 HL. kalk. Zy 
wordt onder water nit zich zelf niet hard, maar bezit toch 
een zweem van hydrauliciteit. Dit maakt dat schelpkalk, 
met enkel zand tot kalkmortel aangemaakt, een droger en 
betrekkeiyk vaster metselwerk levert dan vette steenkalk; 
betrekkelyk, want de vastheid eu aanhechting zijn en blijven 
nog zeer gering en blyven ver ten achter by die van 
Doorniksche waterkalk 3e soort. Men boude zich daarom 
aan § f39 myner A. V. en vergelijke de daarby behoorende 
noot op blz. 37. 

Mortel van schelpkalk moet daarom by voorkeur niet 
zonder een gepasten toeslag van tras worden verwerkt. 

Op het punt van de samenstelling eu het aanhechtend 
vermogen van mortels zyn zeer leerzaam de resultaten van 
myne proeven vermeld iu de Nos. van ons weekblad van 9 
Juni, 7 Juli eu 12 September j.1.; ook hiervan beveel ik 
de kennisneming of herlezing, in verband met de my 
gedane vraag, aan. 

Alsna overgaande tot de eigenlijke beantwoording daarvan, 
kan ik deze gevoegelyk — in verband met de grieven, die 
gewo°nlyk tegen het tras worden aangevoerd — in vieren 
splitsen: 

a. Het uitweeren van zouten (zoogenaamden mum-salpeter.) 
b. Het losraken en uitvallen der voegen. 
c. Het stuk vriezen. 
d. De roestplekken en ringen in wit marmer en pleisterwerk. 

a. Het uitweeren van zouien. (s) 
De witte uitslag, die men soms eenige jaren achtereen 

op in trasmortel gemetselde gevels ziet verschynen, is hoofd
zakelijk het gevolg van niet deskundige samenstelling van 
den mortel. Wanneer tras en kalk daarin in gepaste ver
houding voorhanden zyn, gaan zy te zamen op den duur 
onoplosbare verbindingen aan. Heeft de kalk te zeer de over
hand, dan komen die verbindingen slechts gebrekkig en 
langzaam tot stand. Is tevens, zooals gewoonlyk, het zand-
gehalte te gering en dientengevolge de mortel te dicht om 
toegankelijk te zyn voor het koolzuur uit de lucht, dan 
kan de overmaat van kalk ook langs anderen weg niet 
versteenen en blijft zy eene vergaai-plaats voor water, dat 
altyd weer nieuwe zouten uit de onvolmaakt tot stand 
komende verbindingen oplost en by zyne verdamping op 
het oppervlak van den muur afzet. De zoutdeelen gaan by 
het vast worden ruimte innemen. Daar zy zeer oplosbaar 
zyn spoelt de regen ze telkens van het oppervlak weg. 
Haar zy zetten zich ook daaronder in den steen af en 1 

blyven daar zitten. Telkens komen er nieuwe, die ruimte 
eischen en, is deze niet voorhanden, dan trachten zy ze te 
maken: zoodoende oefenen zy druk uit. Een zachte, slecht 
doorbakken steen is daar niet tegen bestand en zyn opper
vlak bryzelt in de kleinste deeltjes ai. Vandaar de helder 
roode en gele steenen, die men meermalen tusschen reeds 
verouderend metselwerk kan waarnemen. Het verweerings-
proces gaat te sneller in zyn werk, naargelang de steen 
minder bestand is en binnen een jaar of twintig zyn dikwyls 
reeds verscheiden mM. van den steen weggevreten. Dit zou 
men zeer terecht muurkanker (Mauerfrass) kunnen noemen. 

Men treft dit verschynsel veelvuldig aan kort boven het 

trasraam, dat in den regel in sterken trasmortel, zonder 
zand en met te veel kalk wordt gemetseld. 

Zitten er verglaasde tegels of dicht en vast pleisterwerk 
of wel verf op den muur, dan werken de zoutdeelen deze 
eraf of aan stukken (*). 

Door het kalkgehalte van den mortel tot het noodige te 
beperken, vermindert men het aantal uitweerende zoutdeelen • 
door den mortel door een grooten toeslag van zand poreus 
te maken, bewerkt men, dat de zoutdeelen, die uitweeren 
grootendeels in de poriën van den mortel opgesloten blijven 
en het oppervlak vau den muur niet eens bereiken. 

Door veel zand gaat de mortel wel in eigen vastheid 
achteruit, maar de aanhechting aan den steen lang niet j n 

dezelfde verhouding. De door my voorgeschreven slappe 
basterdtrastnortels voor opgaand werk ( A . V. § 68 blz. 36) 
vertoonen eene opmerkelyke overeenstemming tusschen eigen 
trekvastheid eu aanhechting aan den steen. (7) 

b. Het losraken en uitvallen der voegen. 

I >it is een zeer algemeen verschynsel, dat zyne voor
naamste oorzaak heeft in het krimpen van te vette mortels. 
Men treft het in hooge mate by de trasramen aan en daar
door krijgt het tras er de schuld van. Dit is een van de 
meest sprekende voorbeelden van zoogenaamde ervaring in 
de practyk, berustende op onjuiste gevolgtrekkingen. De 
sterke trasmortel van 1 kalk op I tras. soms zelfs van 3 
kalk op 2 tras, is een materiaal volkomen ongeschikt voor 
metselwerk in de lucht, doordien hij al te zeer aan krimpen 
onderhevig is. (s,i Zyn er eenmaal kriropschenrtjes aanwezig, 
m. a. w. zit de voeg in losse stukjes tnsschen de steenen, 
dan doet de vorst spoedig het hare om ze eruit te werken 
en de beschouwer zegt: „Ziet die trasmortel eens slecht 
tegen de vorst kunnen." 

Als men zich voor het trasraam houdt aan § 67 blz. 36 
en voor het voegen aan § 83 blz. 119 ïuyner A. V'., dan 
zal men over het resultaat tevreden zyn. 

c. Het stukvriezen. 

Tras kan op zich zelf nimmer de oorzaak zyn van stuk 
vriezen van metselwerk. De ware oorsprong van dit kwaad 
is gelegen in de dichtheid van den mortel door het groote 
kalkgehalte en de daarmede samengaande grootere water
houdendheid van de specie. Men zal hier wellicht opmerken, 
dat dit in stryd is met de waarnemingen van vroeger. Men 
zal trasmortel hebben zien stukvriezen, waar metselwerk 
in kalkmortel dit niet deed. Dit komt daardoor, dat vette 
mortel te erger nadeel van de vorst zal ondervinden, naar 
gelang de reeds verkregen vastheid grooter was. Vette 
kalkmortel bereikt geene noemenswaardige vastheid; zij zit 
in deegtoestand tusschen de steenen en blijft na bevriezen 
en ontdooien niets dan deeg, droger of natter, naar gelang 
van het weder. Ik kan kalkmortel laten zien, die enkele 
eeuwen oud is en zich nog met den nagel laat bewerken. 

Dit is de voornaamste oorzaak van de vochtigheid onzer 
huizen, meer dan bodem eu klimaat. 

Door het kalkgehalte te beperken tot het noodige en den 
trasmortel door veel zand poreus te maken, geeft men de 
kleinste deeltjes gelegenheid om by het bevriezen op zich 
zelf uit te zetten, zonder dat het volume van het geheel 
zich vergroot. '*1 

Ik heb in Februari j.1. pannendak laten aanstrijken m e t 

slappen basterdtrastnortel van 2 schelpkalk, 1 tras, 3 zand 
en ben daarby door de vorst overvallen, zonder dat deze 
een spoor van nadeel veroorzaakte. Integendeel men Is e r 

mede doorgegaan alsof het niet vroor; ik kan het dak 
toonen als een voorbeeld van by uitstek deugdelyk werk. ( ) 

j. ie roestplekken en ringen in wit marmer- en pleisterwerk. 

Op dit punt kan ik het tras niet geheel vry pleiten, 
jjlk tras bevat namelyk yzer, soms wel 1 0 ° / 0 . ( , l) Muren, 
die wit afgepleisterd moeten worden, berape men daarom 
liever niet met trasmortel, maar met gipsmortel van 2 gips, 
1 stuif kalk (of Vt kalkdeeg en 2 zand of, als dit te duur 
j8 met kalkmortel van Doorniksche waterkalk 3e soort in 
j e verhouding van 1 op 3 zand. Ook kalkmortel van schelp -
kalk kan dienst doen, hoewel hij lang niet zoo hard en 
vast wordt, maar vette steenkalk blyve in de gedaante 
van kalkmortel voor goed uitgesloten. 

Magere trasmortel wordt nog veel harder dan Doorniksche 
kalk en de poriën daarin zullen ook het uitweerende yzer 
grootendeels ot geheel opnemen, evenals den hiervoren bespro
ken uitslag, zoodat ik voor my er geen bezwaar in zie, 
dezen mortel ook op wit af te pleisteren muren aan te 
wenden, maar gemakshalve, om den mortel smydiger te 
maken en minder kosten aan de toebereiding te besteden, 
laat de metselaar er graag wat zand uit. Dan komen de 
gele ringen en het tras krygt de schuld, terwyl deze by 
den metselaar moet gezocht worden. 

Voor het wit afpleisteren bezige men een mengsel van 
3 gips, 4 stuif kalk, eene specie, die ook aan te bevelen is 
bij het stellen van wit marmeren larabrizeeringen, schoor
steenmantels enz. 

Prijzen. 

Voor de berekening der pryzen van tras en P.l.'.mortels, 
verwijs ik naar de tabel op bladz. 369 van „Onze Bouw
materialen." Ik kan daarby voegen, dat deze methode in het 
groot herhaaldelijk proefhoudend is bevonden. Het aange-
gegeven watergehalte is dat, wat noodig is om den mortel 
de consistentie van versch gegraven tuinaarde te verleenen, 
dat is die, waarin hij verkeert, als hy in den muur gaat 
versteenen. Dit watergehalte moet ongeveer verdubbeld 
worden om een verwerkbaren mortel te bekomen. 

Een deel droog kalkhydraat komt ongeveer overeen met 
twee deelen deeg. By gebruik van kalkdeeg moet dus 
telkens het opgegeven getal maatdeeleu door twee ge
deeld worden. 

Voor de pryzen van gipsmortel en stukadoorwerk, verwys 
ik naar ons weekblad van 3 November jl. 

Delft, December 1894. 
J . A. VAN DER KLOES. 

(*) Het sprekendste voorbeeld daarvan zijn de basaltvleugels van 
de in aanbouw zijnde sluis te IJmuiden, die in sterke trasmortel 
zonder aleengru's erin zijn opgemetseld. De dikke roorlelvoegen 
zijn zoozeer gekrompen, dat de basaltzuilen elkaar op de dichtsbjj 
gelegen punten rakeu en het geheel eene losse opeenstapelii g is 
geworden van basalt en haide bonken specie. Als men er ooit in 
gaat breken, zal men dit geval wellicht aanhalen, om aan te toonen. 
boe slecht mortel aan basalt beent. Het tegendeel is echter waar, 

(*) Hierop berust o. a. het poreus houden van slampbetonwerk. 
(de Ambachtsman vau 2, 9 en 3U Nov. Is80.) 

(*•) Mcu vergelijke ons weekblad van 12 Mei j 1. en mijne 
A. V. § 106, blz. 132. 

(") Onze Bouwmaterialen blz. 288. 

0) Men informeere b. v. bij den architect MUTTKKS tc 's-Qra-
renhage, 

(2) Algemeene Voorschriften voor de Levering en Keuring van Bouw-
'taffen en voor de Uitvoering en hel Onderhoud vau Bouwwerken, 
Opgesteld voor en met medewerking va:, hel Genootschap A neui-
«CTUHA ET AMICITIA, door J. A . VAN PEK KLOES. Leiden E. J. 
wuu. Prijs I 1.6.i. 

{') Üuiische schrijvers vermelden, dat de tufsteen in de midden
eeuwen eu later meer bepauld tot bouwsteen werd verwerkt, maar 
J " in 1682 een Hollander, VAN SAMTBH, nan den Rijn een molen 
"'eft gebouwd om er tras van te malen. 

(') Iu Engeland en Fraukrijk hield men het tras voor een Ne-
derlmi i > e n materiaal eu sprak men van Dutch terras, Terraste de 
"Wande. 

(*) Men zie hier uitrent ons weekblad van 5 Aug. „Uilslag op 
"""en en de middelen om dien le voorkomen." 

(') Onder de talrijke voorbeelden van dezen aard is het meest 
tj'l n ' c ' n , ' i bekend is, de tunnel iu hel spoorwegstation 

Delfi, W H a r , j e uitmuntende tegels van VILLEKOÏ & Boen er nu 
oor d,. tweede maal afgaan. Meu leze hieromtrent: „Ervarinj-eu, 

jr °'g l'i kkingeu en beschouwingen in zake n.uurlegels eu sluka-
0ur"erk in de Ambachtsman van 26 Dec. 1891 cn 16 Januati 1892. 
O Vergelijk ons weekblad van 7 Juli 1894. 

N A T I O N A A L C O N G R E S , 
O M T R E N T H E T V A K O N D E R W I J S E N D E V A K O P L E I D I N G 

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

te houden te Amsterdam, op 17 
A p r i l en 4 Jun i 1895. 

V r a a g 4b.: Indien het icenschelijk is, dat op de am
bachtsscholen herhalinysonderwijs en voortgezet Onderwijs 
gegeven wordt, hoe moet dit onderwijs onder meer, met het 
oog op het teekenen, worden ingericht? 

I n l e i d e r : de Heer G. A. SCHOLTEN. 

Bovenstaande vraag schynt de bedoeling der „Commissie 
van voorbereiding" niet juist uit te drukken, want by de 
tot my gerichte uitnoodiging tot inleiding werd de vraag 
gesteld: Hoe moet het teekenonderwijs op deambatMsscholen 
worden ingericht ? 

Niettegenstaande de inleiding van deze vraag my voorkomt 
eene tamelijk ondankbare taak te zyn, heb ik mij hieraan 
niet wil'en onttrekken. De behandeling van een onderwerp, 
dat als bekend mag worden verondersteld, de inleiding eener 
vraag, die voor deskundigen eigenlyk geen ernstige vraag 
meer kan zyn, moet immers wel ondankbaar worden genoemd, 
in zooverre het inderdaad moeilijk is, om over dit onderwerp 
nieuw licht te doen schyiieu, en de vrees gegrond is, dat 
ik slechts bekende zaken zal kunnen aanroeren. 

Eigenlyk is het antwoord op de vraag, dunkt my te vinden 
in het programma van elke goed ingerichte ambachtsschool. 
Nu is 't waar, dat een programma, hoe goed ook overdacht 
en in elkaar gezet, op zichzelf nog niet veel beteekeut; de 
uitvoering door practische en voor hunne taak berekende 
onderwyzers moet er de noodzakelyke wyding aan geven; 
de wyze van uitvoering moet het ten slotte goed maken. 

By de bespreking van genoemde vraag op een congres kan 
het m.i. de bedoeling niet zyn om den leergang in alle onder
deden en byzonderheden te bespreken en vast te stellen, 
hetgeen meer eigenaardig in een beperkten kring van vak
onderwijzers thuis behoort, zoodat ik my van zelf tot alge
meene opmerkingen zal moeten bepalen. Ik meen daarom 
het doel van het teekenonderwys aan de ambachtsscholen, 
en vooral de wyze van behandeling, tot het onderwerp 
mijner inleiding te kunnen maken, in de hoop, dat hierop 
vruchtdragende besprekingen mogen volgen Den gedachten-
gang, dien ik hierby denk te volgen, zal ik hier in 't kort 
aangeven. 

De commissie van voorbereiding noemt in de vraag „am
bachtsscholen". Gewoonlyk worden hieronder verstaan: de 
dagscholen met onderricht in de practyk van eenige vakken, 
of, zooals zy ook wel worden genoemd, de practische 
ambachtsscholen. 

Ik ineen my echter niet uitsluitend tot deze scholen te 
moeten bepalen, maar mij op een ruimer standpunt te moeten 
plaatsen. 
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Want hoe nuttig deze dagscholen, alg inrichtingen van 
onderwijs, ook zijn te beschouwen, ik ben van meening, dat 
zü niet kunnen z(jn de opleidiugschnol voor alle toekomstige 
handwerkslieden. Ik geloof, dat de ambachtsavondschool, hctzjj 
alléén of naast de dagschool, eene zeer belangrijke rol zal 
hebben te vervullen in het verbeterd vakonderwijs. 

Deze avondscholen zullen hebben te voorzien in: lo. het 
elementaire ouderwijs voor den gewonen handwerksman; 3o. 
het voortgezet onderwijs, zoowel op technisch als decoratief 
gebied, voor zoover nameljjk de behoefte daaraan zich doet 
gevoelen. 

Twee hoofdafdeelingen dus, wel op elkaar volgend en aan
sluitend, maar niettemin streng afgescheiden, in dien zin, dat 
het onderwijs voor de gewone handwerksleerlingen een afge
rond geheel uitmaakt; de voortgezette cursus zal naar 
plaatselijke behoeften meer of minder uitgebreid kunnen 
worden, tot verkrijgen van meerdere ontwikkeling en uitge
breider vakkenuis voor hen, die lust en gelegenheid hebben 
om dat onderwijs te volgen, of die het voor hun aanstaanden 
werkkring noodig hebben. 

Het programma voor bet mi der wijs in het teekenen van 
de lste afd. der ambachtsavondschool kan in hoofdzaak over
eenkomen met, en zal dus tevens kunnen dienen voor het 
programma der ambaclusdagschool. 

Wat nu het teekenonderwijs betreft, meen ik de aandacht 
te moeten vestigen op: 

A. De aansluiting van de lagere school aan de ambachts
school. 

Met behoud van haar hoofdbeginsel — het aanbrengen van 
algemeene ontwikkeling — kan de volksschool meer dienst
baar worden gemaakt aan de belangen van den ambachtsstand. 

De bijzondere eischen, die de opleiding van de toekomstige 
ambachtslieden voor hunne beroepsuitoefening stelt, kunnen, 
vooral wat het teekenen aangaat, zeer goed samengaan met 
de eischen voor algemeene ontwikkeling. 

De verplichte invoering van het handteekenen is reeds eene 
eerste schrede in de goede richting. Een tweede stap zou 
mi. zjjn: onder dit ouderwijs op te nemen de voorbereiding 
voor het ljjnteekenen, welke den handwerksleerlingen zeer ten 
goede zou komen by hunne verdere opleiding aan de ambachts
school. Die voorbereiding behoeft niet breed opgezet te worden, 
maar kan bestaan in eenvoudige oefeningen in potlood met 
behulp vau liniaal, driehoek, passer en decimeter. Voor de/.e 
oefeningen zou ik gaarne een deel der thans gebruikelijke 
oefeningen naar „motieven en vlakornament" laten vallen. 

Het onderwijs iu het handteekenen zou verder nog eenige 
wijziging moeten ondergaan. Ik acht het namelijk wenscheljjk 
het zóó in te richten, dat de leerling, na het afloopen der 
lagere school, in staat is om meetkunstige lichamen en een
voudige voorwerpen uit het dageljjksch leven in goede lijnen 
te kunnen afbeelden. Voor toekomstige handwerkslieden is 
de vroegtijdige oefening in het opmerken en onderscheiden 
en de ontwikkeling van het voorstellingsvermogen van onbe
rekenbaar nut voor hunne latere vorming. 

B . Het teekenonderwijs aan de ambachtsschool. 
Evenals alle onderwijs voor ambachtsleerlingen moet het 

teekenonderwijs dienstbaar worden gemaakt aan eene grondige 
opleiding voor de uitoefening der onderscheidene vakken 
Dit onderwijs moet eenvoudig, maar degelijk zyn, berekend 
naar de practische eischen van het beroep van den 
leerling. 

Al wat de leerling by zyn elementair onderwys meer 
ontvangt dan voor de beoefening van zjjn vak noodig is, 
wordt voor hem overdaad. De onmisbare voorbereiding neemt 
inderdaad den beschikbaren tyd genoeg in beslag, zoodat 
algemeene ontwikkeling, hoe wenscheljjk overigens ook, moet 
blijven rusten. 

Latere voortzetting is hierdoor echter niet buitengesloten. 

b. 
c. 

Het doel van het teekenonderwijs moet m. i. zyn: 
•'. Ontwikkeling van het waarnemings- en voorstelliu 

vermogen. 
het aanbrengen van constructieve kennis, 
het opwekken van den zin voor redegevende vormen 
en goede verhoudingen. 

Het waarnemings- en voorstellingsvermogen kunnen ont. 
wikkeld worden door het handteekenen, met name het teekenen 
naar vo irwerpen en werkstukken, betrekking hebbende op 
het vak van den leerling; het geheugenteekenen is hierbij 
inderdaad een zeer gewichtige factor. 

Voor die handwerken, waarbij de constructieve eischen op 
d n voorgrond staan, en het handteekenen dus geen hoofd
zaak is, kunnen de oefeningen beperkt worden tot het teeke
nen naar voorwerpen en naar eenvoudige ornamenten, waarbjj 
de grondvormen en de bekleedingsvormen duideljjk uitkomen. 
De uitvoering in zuivere omtreklijnen met eenvoudige arcee
ringen is voldoende. 

Voor de vakken, waarvan het meer decoratieve karakter 
in 't oog gehouden moet worden, zal van het handteekenen 
meer werk gemaakt worden. Het teekenen naar goede orna
menten is hier hoofdzaak, terwijl ook aan het opwerken meer 
zorg moet worden besteed. 

Het lijnteekenen, als voorbereiding voor het vakteekenen, 
omvat de noodzakelijke vooroefeningen in het gebruik der 
gereedschappen ; het teekenen van de voornaamste meetkun
stige constructies, welke toepassing vinden in het v.k; het 
teekenen van ljjstprofielen. 

Hierop dient te volgen het projectie-teekenen, namelijk de 
scheefhoekige projectie, als degelijk middel tot ontwikkeling 
van het voorstellingsvermogen, en de gewone projectie, als 
noodzakelyken grondslag voor het vakteekenen. 

Over 't geheel wordt aau deze teekenoefeningen niet die 
aandacht geschonken, welke z j , als de spraakkunst van het 
teekenen, verdienen ; gewoonlijk wordt het projectie-teekenen, 
zoo ter loops, bij de houtverbindingen behandeld. 

De meer of minder uitgebreide behandeling moet geregeld 
worden naar de bijzondere eischen van elk vak. De scheef
hoekige projectie blyve echter enkel middel; dus geene afbeel
dingen van allerlei werkstukken op de ware grootte. Zy moet 
den leerling de vaardigheid geven om van de onderdeelen 
van eenig werkstuk een schetsje uit de hand te kunnen maken. 

Het vakteekenen heeft tot doel het aanbrengen van juiste 
constructieve kennis tot vermeerdering dei vakkennis. 

Als middel moeten de oefeningen den toekomstigen werk
man in staat stellen om vakteekeningen te begrypen en naar 
schetsen of teekenen op kleine schaal uitslagen op de ware 
grootte te maken. Op het teekenen van goede profielen moet 
nauwlettend worden toegezien. 

Eenige oefening in het lezen van plattegronden en door
sneden van eenvoudige bouwwerken verdient m. i. aanbeveling. 

De uitvoering der teekeningen blyve eenvoudig, aansluitende 
aan de gebruikelijke manier van uitslaan in de werkplaats; 
de details nauwkeurig en duideljjk in flinke potloodlijnen, 
met zuivere profielen; de verschillende materialen aangednid 
door eenvoudige arceeringen of vlakke tinten. 

Een helder in/,icht in de constructieve beginselen en de 
vaardigheid om de verschillende werkstukken eenvoudig, 
maar duidelijk voor te stellen zyn voor den werkman van 
ve-1 grooter nut dan het maken van mooie teekeningen. Eene 
constructie-teekening ontleent hare waarde meer aan den 
inhoud dan aan 't uiterlijke. 

De t(id, aan het vervaardigen van mooie teekeningen ten 
koste gelegd, kan nuttiger wordeu gebruikt voor herhaling. 
Alleen veel doen, behandeling van hetzelfde werkstuk i" 
gewyzig.leu vorm, geeft een helder inzicht en blijvend6 

indrukken, vooral voor middelmatige leerlingen. 
Niet te veel, maar grondig moet de leus zjjn. 

pe duur van den cursus zal voor alle ambachten net 
dezelfde behoeven te zijn. 

Het aantal uren aan het teekenonderwys te besteden staat 
jn nauw verband met den tyd, die aan de noodzakelijke 
hulpwetenschappen — uitgebreid lager en voortgezet onder-
ffjj8 — zal worden gewyd. Dit onderwijs, dat bjj vraag 4 
behandeld zal worden, kan ik hier voorloopig buiten be-
icbouwïng laten. 

De voortgezette cursus zal een noodzakelijke complement 
moeten z,.111 voor de ambachtsavondschool en dagschool. 

Daar moet de gelegenheid gegeven worden tot uitbreiding 
en aanvulling van het geleerde voor hen, die de behoefte 
jn zich gevoelen ontwaken naar meerdere kennis en vaar
digheid, maar vooral ook voor die jongelieden, die voor hun 
lateren werkkring eene breedere opleiding behoeven, zoowel 
9f technisch als decoratief gebied. 

Uit den aard der inrichting laat het onderwys eene vryere 
behandeling toe, iu overeenstemming met individueele 
behoeften. 

Tiel, Januari 1895. Gr. A. SCHOLTRN. 
(Nijverheid.) 

AANBESTEDINGEN. 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

M A A N D A G 4 M A A R T . 
Avereest (Ov.) 3 uur. Do heer J. Alteveer iu het hotel Steen

bergen : li t bouwen van eeo woonhuis met winkel en bakkerij 
op eeu vrij gelegen te'reio, aanw. 's uiorg. 11 tot 1 uu>. 

Breda. \i uur. Bet gemeentebestuur: 1. het vernieuwen en 
uitbreiden van een gedee.te der bestratingen vau de straat naar 
ee Gasthuisvelden ; 2. het leveren eo plaatseu van 4 cementsteenen 
beerputten met leidingen ea «.rechters voor de privaten van de 
school aan de Pasbaan. 

Delfzjjl. 12 uur. Het gemeentebestuur: het doen van eenige 
hers'elliugen a'iu- en het onderhouden gedurende 1895 eu 1896 
van de scholen en ouderwijzerswoningec en verdere gebouwen en 
eu werken der gemeente, in twee perc. 

Joure (Fr.) 9 uur. De dames llisselada: het afbreken der be
slaande eu bet bouwen vau eene nieuwe buizinge. 

D I N S D A G 5 M A A R T . 
Enschede. 12 uur. Den heer V. Ileijmaus van der Douwer in 

bet bote! de Klomp: het verbouwen van hei perceel op een terrein 
gelegen aan de Alsieedsche straa', aanw. 's morgens 9 uur. 

's-Uraveuhage. 10 uur. De genie, in de Frederikskazerne : 1. 
bet bouwen van een wachthuis op de vlak'e van Waalsdorp naiiij 
• Graveuhage, ouder het beheer der genie aldaar, b.igr. f 1500; 
2. het inricbieu van de zoliers dei Oranjekazerne aldaar tot 
bergplaatsen voor gedeponeerde goederen onder het beheer der 
genie aldaar, begr. f 1850, bilj. inzender. 4 Maart nam. 3 uur 
op hei bureel der genie. 

Haarlem, in uur. De genie, op het bureel aan de Kinderhuis-
'est: het doeo vau voorzieningen aau de inl'anterie-kaz erue te 
Haarlem, ten behoeve vau de cadetten der koninklijke militaire 
Mademie, onder bet beheer der genie aldaar, begr. f 1300, bilj. 
iuzcndeu 4 Maart nam. 3 uur. 

HIII .VMIAI; 6 M A A R T . 
Rotterdam. 2 uur. De beeren J. van Scliijndel en Co., in bet 

botel Fntschy : het maken van houtloodseu, kantoor, woning, 
'toomtagcrij, paardenstal ea kolenloods aan de Nassaulaan, aanw. 
°P deu dair der besteding 's morg. 11 uur. 

D O N D E R D A G 7 M A A R T . 
Deventer. 12 uur. De afdeeling Arbeiderswoningen van den 

_olkationil i u det lokaal van genoemden Bond : het boawen van 
terrein aan de 36 , "''"'iderswoiiingen °P het daartoe bestaande I 

u

f"g« Zandstraat aldaar. 
•'Hravenhage. 12 uur. Het gemeentebestuur: 1. het verrichten 

, 8 . n her-stellingen en vemieuwingtn aan verschillende gemeente-
•Molen en geOouwen, in 2 perc; 2. het leveren van kachels en 
'obelmantels ten behoeve vsn gemeentescholen en gebouwen. 
•Uarlem. II Uur. Het miuis'erie van oinnei landsche taken, in 

" gebouw van het prov. bestaar: bet onderb iiidun van en bet 

doen «au herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen van 
het paviljoen Welgelegen aldaar, van den dag der goedkeuring 
tan de aanbesteding tot eo met 31 Dre 1896, b-gr. f 16000. 

Middelburg. 1.30 uur. Het polderbestuur van Walcheren, aan 
bet polderbuis in de abdij : bet maken van basalt- eu duoroikscbe 
èleenglooiiog aan den voet van het duin te Domburg tusschen 
de slraudpalen 29 en 33 op bet Noorderstrand der Noordwateriog 
in J perc. 

VRIJDAG 8 MAART. 
's-Gravenhage. 1 uur. Aaa bet gebouw vau bet ministerie via 

waterstaat, haudel en nijverheid: bet onderhoud vau het posi- en 
lelegraafgehouw te Elburg, van den dag der kennisgeving van de 
goedkeuring der aanbesteding tut ea met 31 Maart 1898, begr. 
I 620. 

Rotterdam. 2 uur. De Maatschappij tot bereidiug van kool-
leerpruducleo te Krimpen a/d. Usel, in het hotel Coomans: bel 
bouwen vau eeo woonhuis op bet terrein der fabriek te Krimpen 
a/d Usel, aanw. 6 Maart nam. 1.30 uur. 

Deu Helder. Iu uur. De genie, in de sociëteit de Eensgezindheid: 
bel leveren van niseen van gegolfd plantijzet, tot het doen van 
verbeteringen van ondergeschikt belang ann werken in de stelling 
van deu Helder, begr. f 1640. 

Zwolle. \l uur. Het prov. bestuur: het uitvoeren vau herstel
lingen aan bet *>cbotkampsslui«je, begr. f 4600. 

Zwolle, li uur. Het prov. bestuur: het onderhoud van den 
provincialen kunstweg van Almelo over Ootmarsum naar Denekamp, 
gedurende één jaar, loopeode van 1 Mei 1895 tot ultimo April 
1896, begr. I 5610. 

Zwolle. |2 uur. Het prov. bestuur: het bouwen van een 
wacblerewoniug bij sluis no. 2 der Dedemsvaart aan de Lichtmis, 
begr. f 2700. 

Zwolle. 12 uur. Het prov. bestuur: bet uitvoeren van vernieu
wingen eu herstellingen aan den straatwei; langs de Dedemsvaart, 
tusschen de Balkbrug en de Ongelukkigewijk, begr. f 1800. 

ZATERDAG 9 MAART. 

Amsterdam. 10 uur. De genie: het herstellen van een gedeelte 
van den weg door bel dorp Kwadijk, in verband met de verbetering 
vau de steling van Amsterdam, begr. f 3400. 

DINSDAG IS MAAKT. 
Rotterdam. De heer Jac. van Vessem, in het hotel Coomans : 

a. te 2 uur, hei bouwen van een heereubuis aan de Avenue 
Poncor.lia le Kralingen j 6. te 2.30 uur, het bouwen van een 
heeienbuis aan den Delfweg te Overscbie ; e. te 3 uur, het bouwen 
van een woonhuis op de plaats zomer- ea wiaterlust aaa de 
Beugelsoijk te Rotterdam. 

WOENSDAG 13 MAART. 
's-tiraveuhage. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid: de uitvoering van oaggerwerk tol onderhoud van 
de bodemsdiepte iu de haven voor rijksvaartuigeu aan den Hoek 
vao Holland, behooreude tot hat onderhoud, herstel en de ver
betering- der weiken van de Nieuwe Maas, het Scheur en aan 
den Hoek van Holland, begr. f 0.40 per M->. 

Ruinen (Dr.) 12.30 uur. Het gemeentebestuur-, bet verbouwen 
der sobool ea ondcrwijzerswoning aldaar, aauw. 'smorg. 9 uur. 

DONDERDAG 14 MAAKT. 
Borne (Ov.) 3 uur. De architekt G. Beltman A.G.zn. te Enschede 

namens den heer Albert Spanjaard, in het hotel Ensink : het 
bouwen eener villa aan den Hengelooschen straatweg aldaar. 

VRIJDAG 15 MAART. 
's-Gravenhage. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid : het gedeel'elijk afbreken van het heerenbuis op 
bet landgoed Koeleuberg ouder de gemeente de Bildt bij Utrecht 
en den bouw van een observatietoren net trappenhuis en bibliotheek, 
alsmede eeuige bijkomende werken ten behoeve van een Centraal-
trebouw voor het Kon. Nel. Metenrol. Io«tiluut, besr. f 27.370. 

's Hertogenbosch. 10.30 uur. Het ministerie van waterstaat, 
handel en nijverheid, aan het gebouw vau het prov. bestuur: het 
voortzetten der vei breeding van en der oeververdedigiug langs de 
Zuid-Willemsvaart, in de prov Noordbrabant, begr. f 5U.000. 

's Hertogenbosch. 10.30 uur. Het ministerie van waterstaat, 
baudel en nijverheid, aan bet gebouw van het prov. bestuur : het 
voortzetten der oeververdec.iging laags de Zuid-Willemsvaart, in 
de prov. Noordbrabaut, begr. f 16.000. 

ZATERDAG 16 MAART. 
Aardenburg (Zeel.) 3 uur. Het bestuur vao den IsabelUpolder 

en den polder bewester Eedo benoorden St. Petersdijk ten huize 
van IJ. J. Pieren : bet maken van grintwegen mei bijbehooreiide 
werken en levering in deu Isabellapolder, begr. f 5360. 
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S l u i s . 13 uur. Het bestuur ran den Isttbpllnpolder en dm 
poldi-r bewester Eede benoorden St. Petersdijk ten huize vmi de 
wed. P. J. Begaert: het muiten van trrin'wegen met bijbebooretide 
werken P n levering in den polder bewesten Eede, benoorden St. 
Fetersdijk, beer. f *570. 

VUI.II) Ui 22 MAAKT. 
' s -Herlogei ihoseh. 10.30 uur. Het ministerie van waterstaat, 

handel en mjverbeid, B o n het gebouw van het prov. bestuur • bel 
bouwen van twee woningen voor het personeel bij de Zuid-Wil-
leoisvHart in Noordbraoant, begr. f 5700. 

's He i togenbose l i . 10.30 uur. Het ministerie van wateistaat, 
handel eu nijverheid, nan het gebouw vao het prov. bestuur : bel 
vernieuwen vau paalregels en he1 m»keu vau beschoeiingen aan
sluitende aan oe benedei.hoofden van de sluizen no. 7 en I 2 der 
Zuid-Willen svairt, prov. Noordhrahant, bei/r. f 80P0. 

AFLOOP Y I N AANBESTEDINGEN. 

Apeldoorn. Het bouweu van een dubbel winkelhui? aan de 
Dorpstraat aldaar. Laagste J. W. tiuiteohuis aldaar voor f 8110, 
gegund (De nesteling was zonder verf-, glas- en behangwerk). 

Meurue. Het bouwen vau een Klooster, schoollokalen en venleie 
werken. Laairste J. v d. Mortel aldaar voor I 33 090, gegund. 

Dieren. Hel amoveereo van perceel wijk A no. ï57 aan de 
Tr»m»t rHa» eu hei weder cpoouwen VMO een woon-, winkel- en 
pakhuis aldaar. 1 .lagMe voor: l iiimierw-rk J. de Witl voor f Ï99 J ; 
metselwerk VV E„kls<r voor f 9660 ; looditielerawérk W. J. Reu.ker 
voor f 509 j verfwerk J. v. d. Hurg v..or I' 429 50; smidsweik 
6. I. H'sselmk voor ' 147; behangerswerk L. Jensen vooi f 82, 
allen aldaar, gegund. 

Eoachedé. Het verbouwen van een perceel tot koetsbuis ej 
paardenstal voor Itn WelEd. heer H. J . E. van Heek. Laag8te 

Mastenbroek en HarlmaD aldaar voor f 3349, gegund. 
'a-Uriivenhuae. Het bouwen van eere woning voor den dienst 

der verlichting van de "enedet-Eems »e Watum. Laagste O. Bakker 
te Deirzijl voor f 4953. 

V U i ' i i v e o h n g e . Het bouwen van 4 beneden- en bovenwoningen 
aan de Reeëntesselaun. Laagste P. Uitenbogaard en Helmen 
aldaar voor f S5890 

N-Uraveuhage. Het driejarig onderhoud van bet post- t a 

telegraafgebouw te Venlo. Laagste J. Limburg le Venlo voor 
I I30O 

lM<>ninnen Het bouwen van eene behuizing met bovenwoning 
aldaar Laagste W. Stollinga aldaar voor f 3860, gegund. 

Leeuwarden. 1 de vernieuwing vao sluis VI in de Appelscha*, 
teriaart (Fi chieloo criant). Laagste P. en W. Rijker te Buitenpost 
voor f 16.65'); <. de vcnieuwitg van sluis V (Rakkeveensterverlua') 
LH«..«ie M. de Vries en L. Zandstra te Lemmer voor f 23.333. 

Leiden. Het verhoogen en verzwaren van den I 'seldijk. Laagste 
Zanen te Ainmerstol voor f 22.-200. 

Untterduin. Het bouwen van een pand, diensüi» voor pakhuis, 
kiinio'cn en hiiisbewaaiderswnning aau de Vollenhovensiraat. 
Langste A, Q. Soudermeijer aldaar voor f 29.690. 

Ridderkerk. De ver^rontins» der school te Bolnes. Langste 
L. Hoele le L"kkerland voor f 2495, neirund. 

Rijssen. Het. bouwen eener kerk met bijlevering der materialen. 
Laagste J. E. -lodes aldaat voor f 1847 50, gegund ann G. Kappert 
aldaar voor f 1870. 

Tilburg. Het houwen vau eene kapel en aaubooren, ten dienste 
van hel St. .Ii.zef eesticht Laagste Wed. J. var der Schoot en 
Zn aldaar voor f 20 6S7, gegun.l. 
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Vertegenwoordiger voor Holland: 

MAX RRESEN, ROTTERDAM, 
Maaskade. hoek Corn. Trompstr. 2. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
L A G E PRIJZEN. (73) 

S . B R U I G O M , 
A li IS H KM. 

F 

LEONARD SLIGGHER, Monnickendaui. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
u it in nu tend fabrikaat en b i l l i j k e p r i i s . (76) 

r . E i i> K i s . 

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 C H K K P S B 0 U W W K R F 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

S t o o m b o o t e n - , B a s e e r - e n 

8 p o o r w e g m a t e r i a a l . 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ (7) 

Zware en lichte Smeewerken, 
V \ K K K S . 

IJZEREN E N STALEN KETTINGEN, 
Bet c e r t i f i c a a t van I ^ l o y t l ' s 

eu U u r e a u V e r i t a s . 

PORTLAND CEMENT, 
„JOSSON 4> Co." 

HOOFD- VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. B R A A T , 
Handel in Bouwmaterialen. 

*toes: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 118, 
» AMSTERDAM , A. E . B R A A T Fokki 

Simomstraat 74. (88) 

OVERKAPPINGEN 
en LOODSEN < ^ 

van gegolfd ijzer, 

LIFTEN 
KRANEN 

en 

L I E R E N , 

Draagbaar Spoor. 

T. G TISSOT J". 
IAISTERDAM, Singel ..'•>• 

D E L I N T & C ° , ROTTERDAM. 
NIEUWE HAVEN N°. 39 N.Z., 

Magazijn van PARKET- en WANDTEGELS. 
(59) Vraag dessins enz. 

M i O L k & Z O O l Y 
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 -

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 Patrijtpoortglazer 
(89) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

W . J . U I 1 S S I \ ( » . 

Nieuwendljk 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 , J A L O N S , 
koperen en stalen P E I L L I J N E N , FEIL-
LOODEN, P E I L S T O K K E N , PEIL
SCHALEN, enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASSERDOOZEN, 

reekei ibehuefte i icu O p t i s c h e lust r u n i e u t e n . 

E O U E R R E S , P R I S M A ' S E N Z . 

tiroote v o o i ' i ' a n «1 
V A N 

STALEN BALKEN 
in alle courante profiel 
op lengten van 6 tol 
12 Mr. , opklii 
mende mei ^̂ sj ^jr x ^ ^ 

net grootere 
lagvermogen 

linnen lichtere pro 
len in slnii I geliezigd 

worden, waardoor a l a l e n 
ken voordeeliger in het ge 

nuk ziin dan \jzi u i l h a l k e n . -

H . E . O V I N C J r . , c m 
74 Haringvliet, R O T T E R RAM. 
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CVI I I IOMXn ,1 
„ V a n B a e r l e " , 

B E N I G E A « K N T l N voor 
Nederland en K o l o n i ë n : 

G. M . B O K S C o . , 

A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) e it z . 

KYANISEf RINPiCHIIkG. 
it. i i: \ s i \ R , 

A U N H K M , 
levert p a s k l a a r gekyani seerd 

(rot- en z w a m vrij) (81) 
Rasterwerken, M-huttingeii. 

BROEIBAKKEN, VLOEBEN, 
VLOKRHIDKhN, enz. enz. 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CREOSOTEERING. 

BURNETTEERING 
K Y A N I S E E R E N 

en 
HOUTHANDEL. 

C . G i p s G z o o n , 
(71) 

ARCHITECTURA 
GemengSSg. I Orgaan van bet Genootschap Architectura et Amicitia. 

D O K D H K C I I I. 

F O L K E R S & C o . 

middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwam vorming enz. 

Directe aanvoer | , 11> S N , A \ K I \ 

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 . 
ENOKLSCHK, DUITSCHK, F B A K B C H I 

en I | . . I . I . \M.- . us 

PflRTI Alin rFHPIIT M O S S T E E \ E N TR0T10IR- VLOER-
r u n i L a n u temeni. v o o r l i g t e | I | | | m | | l | a f ü I i d 8 > e n z ^ WAHOTEGELS 

Merk: Knight Bevan & Sturge. * 

Merk: Dnckerhoff & Söhne. L m ^ ^ m ^ A ^ ^ ïïTïïlïl ' " « I I » « ' ' ' " " ^ 
D A K P A P I E R , A S P H A L T 

EN VKBDKBE 

B O U W M A T E R I A L E N . 
D R I J F - , VUUR- E N M E T S E L -

S T E E N E N . 
(82. A M S T E R D A M . » A P F i N B U H G 2 9 . 

C h e m i s c h b e r e i d e 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor het gehruik 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 A I J E N B U R G " , 
( 7 0 Rijswijk (Z. - l ï . 

JAN HAMER ifiT 
Heereiigrneht 583, 

AMSTERDAM, 
hebben steeds voorhanden 

N O R M A A L 

s i M J Z K M i r r s . 
Deze worden hier geheel compleet en 

gangbaar in liftschachtgeraamte gemon
teerd afgeleverd. (86) 

Talrijke Referenties. 

Nederlandsehe Verziokfabriek, 
V A N D E R L I N D E N & Co. - D O R D R E C H T . 

A L G E M E E N 

BOUWSYSTEEM. 
L E K V I! IJ I 

D a k - e n Z j j b e k l e e d i n g . 

H o u t e n o f I J z e r e n R A A M W E R K , 

K A P P E N " , a B 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 - L V R I C H -
T I N G E N voor troiiiMehe producten, R O L L E N D E K A P P E N voor Steenoven» 
en Koflievloeren, L O S S E P L A T E N speciaal ter vervanging van riet-
matteii 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 R 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 ( i K N T K \ G E M t A A G D . ~ ! W 

I IOUTII A l M I E L 
F . & A . V A N D E R L I N D E N . - D o r d r e c h t . 

Pitch-Pine Parketvloeren ! Pitch-Pine Heiningen 
/ 1.75 per M*. geheel gereed afgeleverd f 2.10 per M'. 

T E C H N I S C H G E D E E L T E . 

A . l v r r t e a t l é B in dit blad kosten van 1—5 regels 
|0 rents, iedere regel meer 10 cent*. Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
tankend. 

VERSCHIJNT ZATE DAGS. 
Uitgavers i 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
MAASSLUIS. 

A H . * n . i t v . i . n i i . ' i i ia A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden g r a t i a geplaatst in DK A M B A C H T S M A N , Vak 
bind voor Timmerlieden, Metselaar», Machinisten, Sracdet. 
Ververs, cni. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

EEN K I J K J E IN D E E N G E L S C H E P O R T L A N D -

C E M E N T I N D U S T R I E . 

Den 2<> October 18!id verzond de firma RENSHAW K E K E -
wun & SMIT (2 Suffolk-lane) procureurs te Londen bet 
volgende rondschrijven aan al de cementfabrikanten aan de 
Theems en de Medway: 

„Waaide beeren, men vei zoekt ons uwe aandacht te 
vestigen op de volgende omstandigheden, die het bedrijf, 
waarin gij betrokken zijt. ernstig bedreigen'. 

„Het is bekend geworden, dat verscheiden fabrikanten 
van Engelsch Portland-c»ment bun product op groote schaal 
vervalschen door bet te vermengen niet Kentscben breuk
steen (Kentish ragstone , anderen rotssteen, fornuis of 
oven-asch, onbruikbaar geworden of verbrande vuurvaste 
steenen of ander werkeloos materiaal en zoodoende den goeden 
naam bederven, die het. Engelsebe cement tot dusver beeft 
gehad, in qualiteit vergeleken niet, cement van bnitenlandsch 
maaksel''. 

Zulke praktijken zyn zoo verderfelijk voor de beste 
belangen van de cement-industrie, zoowel door het discrediet, 
waarin de Engelsebe producten erdoor worden gebracht, als 
floor de oneerlijke mededinging in prijs, die erdoor wordt 
mogelijk gemaakt, dat men nu voorstelt eene Vereeniging 
vau Engel-ene cement fabrikanten te .stichten met het doel 
om op te komen tegen en, zon niogelyk, een eind te maken 
aan e ue manier van doen, zoo beginselloos en schandelijk 
«n zoo erop berekend om bet bedryt op den duur te be-
nadeelia". 

»™{j hebben in last te onderzoeken of gy genegen zijt. 
'"" . j i aan i j sluiten bij eene Vereeniging van Cementfabri
kanten met dit duel, en zoo ja dan zal het ons aangenaam 
zvn uwe inzichten omtrent dit onderwerp te vernemen en 
t e mogen weten of gy eene daartoe te houden bijeenkomst 

bywonen". 
»"Ü zijn, Mijne heult u. uwe gehoorzame dienaars'' 

RENSIIAW, KKKKWICII ót SMITH. 
De in dit schrijven bedoelde bijeenkomst had Haandag 12 

november in het Cannonstreet Hotel plaats onder voorzit-
WSChap van den heer BEVAN van de bekende tinna KNIOHT, 
kt- Q 

K V AN et STDBGB en in tegenwoordigheid van een gerechtelijk 
"Bbtenaar voor het afnemen van den eed '.Commissioner 
V Oaths). 

I'e voorzitter begon met erop te wijzen, dat de brijeen-
tost was belegd, niet met het doel om te bespreken of 

r &1 of niet eene vereeniging zou worden opgericht, maar 
0 a i belanghebbenden uit te noodigen lid te worden van eene 
^ r e e"'ging, die feitelijk reeds bestond. Wie daartoe genegen 

•"«est de volgende verklaring onderteekenen: 

,.Ik . . . . uitvoerend deelgenoot (managing acting 
partner) van de tinna de. heeren en ik , 
directeur (resident manager) van de cement-werken van de 
heeren gelegen te " 

of ingeval van eene maatschappij: 
„Ik . . . . president (managing director van de 

maatschappij en ik directeur resident manager) van 
de ee.i ent-werken van te " 

..verklaren plechtig en oprecht, dat ik wel bekend ben 
met de practische bereiding van cement, zooals deze doel
de genoemde firma of Maatschappij wordt verricht en dat 
naar mijn beste weten, informatie en geloof, genoemde firma 
of .Maaischappij '"'j geene enkele gelegenheid gedurende de 
laatste drie jaren of, voor zoovel mij bekend is. op eenig 
ander tijdstip aan het gebrande product nit den oven heeft 
toegevoegd, eu ermede vermengd, tijdens lut doorvoeren 
door de steenbrekers, molensteenen of maalwerktuigen of 
eenig ander daarop voigend proces een afzonderlijken toeslag 
van rauwen Keutsche breuksteen, ander n rotssteen, fornuis 
of ovenasch. onbrnikbaren of doorgebranden vuurvasten steen, 
of eenig ander materiaal, zoodanig dat zulk toegevoegd 
materiaal zou worden gemalen, gezift, of dooreengemengd 
met het cement en deel zou uitmaken van het cementpoeder, 
en cement in dien staat heefi verzonden en verkocht. En 
ik leg deze plechtige vei klaring af. met een gerust geweten, 
geloovende dat zij waar is en uit kracht van de Statuory 
Declarations Art. 1835." 

Na voorlezing en toelichting van dil stuk bleek al dadelijk, 
dat er onder de Engelsebe fabrikanten op bet punt vau 
vermenging van Portland-cement met andere poedervormige 
stoffen groot verschil van meening heer8cht; dat wal de een 
vervalsching op groote schaal noemt door den ander tot 
verbetering van het materiaal wordi in toepassing gebracht. 
Als woordvoerder der laatsten trad op de beer HOLT van 
de tinna MACEVOY HOLT & Co. Ilij verzocht de aanwezigen, 
alvorens het voorste! van den heer BEVAN te aanvaarden, 
eene proef te nemen mei hel als zoo Bchadeiyk en verschrik
kelijk uitgekreten artikel, den Kenl chen breuksteen; bij 
deed dit. •— en kwam er openlijk voor uit - na ongeveer 
twee jaren ondervinding met dat materiaal. De heer B E V A N , 
zeide hij, beeft goed gevonden hem en andrrni. die dien 
steen in hun bediijf aanwenden, vervalschers te noemen — 
lieden niet onreine handen. Daartegen kwam hy nadrukkelijk 
op: Kentsche breuksteen, wed verre van als vervalsching 
te mogen worden aangemerkt, is eene aanmerkelijke ver
betering van het oude, oorspronkelijke materiaal en de manier, 
waarop de heer BEVAN de zaak opvatte, was juist, geschikt 
om allen vooruitgang in de cement-industrie den kop in te 
knijpen. Uit het feit, dat Portland-cement dertig of veertig 
jaren lang bereid is uit een mengsel van kalk en klei. volgt 
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niet, dat er op Gods aardbol geene andere stof voorkomt, 
waarmede dat cement verbeterd zou kunnen worden Zjne 
firma bad het op de nieuwe manier behandelde materiaal 
niet zoo maar de wereld ingezonden, maar had het zes 
maanden achtereen beproefd, chemisch zoowel als op alle 
andere manieren, alvorens het baren afnemers in handen te 
geven. De vergadering zou wel begrijpen, dat hjj niet graag 
gevaar zou loopen van zijne klanten te verliezen — zjj 
waren hem liever dan ooit — hy was te zeker van zyne 
zaak om er niet mede voor den dag te durven komen. 
Daarom ried hy de aanwezigen ernstig aan om. alvorens 
zich tegenover den aanwezigen man van het gerecht tot 
iets te verbinden, de zaak ook eens van den anderen kant 
te beschouwen Hij kon ten stelligste verklaren, dat de 
Ke.ntsche breuksteen een middel ter verbetering is van het 
cement, zoowel op het punt van kleur als van trekvastheid; 
dat. ook de proeven met zand hoogere resultaten geven. Na 
7 dagen was de trekvastheid van enkel cement 34.59 KG. 
p. cM'2.; na 3 weken 39 09: na 7 weken 46 12; na 3 
maanden 52.02; na »> maanden 55.54; na 9 maanden t>8.54; 
na II maanden 70.30; en na 12 maanden 7 1.00. Mortel 
1 : 3 gaf in negen maanden 28.82. een ander maal 3 2 39 
KO. p CM ' . Hij vroeg of iemand, die zulke resultaten van 
zijne eigen proeven heefi gekregen, zich een vervalscher 
behoeft te laten noemen. Hy beroept zich daarbij op een 
oud vriend en medestander in zijne zaak, den heer WILDBRS 
(van de firma WILDBRS & 'AKEY) ter vergaderiug aan
wezig, die, na eene 40 jarige ondervinding, nu 3 jaren 
geleden voor eigeu rekening is begonnen, deze heeft zes 
maanden lang het zoo berispte aitikel beproefd en hei in 
eiken zin zeer voordeelig bevonden. Geene wet ter wereld 
bepaalt ook. dat, Portland-cement, alleen uit kalk en klei 
bereid moet worden, zonder meer. Daarom kwam hij op 
tegen het woord „vervalscher" in dien zin. Wat, betreft 
het gebruik van asch. enz daarvan is hem niets bekend; 
als er iemand was. die daaromtrent iets weet mede te deelen, 
noodigde hy hem daartoe uit. Ten slotte stelde hjj voor 
de vergadering 6 maanden te verdagen en dien tyd te 
besteden om de zaak eerlijk en op de meest nauwgezette 
wyze te onderzoeken. Hy voor zich verkiest zich, zoolang 
zyne afnemers, die de beste beoordeelaars zyn, over zyne 
waar voldaan zijn, niet afhankelijk te maken van eenigen 
rechter in den cetnenthandel, in welke qnaliteit ook, al of 
niet door zich zelf daartoe opgeworpen. 

De voorzitter was blykbaar eenigszins prikkelbaar ge
stemd; hy was den heer HOLT al eens in de rede gevallen 
en toen deze had uitgesproken, stelde hy' voor diens mede-
deelingen eenvoudig voor kennisgeving aan te nemen en 
voort te gaan met het oprichten der vereeniging op den 
aangegeven grondslag. 

Dit ging maar z»o dadelyk niet. Kr waren er onder 
de aanwezigen, die nooit van verbetering van i'ortland-cement 
met Kentschen breuks'een gehoord hadden en daar wel 
wat meer van wilden weten, alvorens het zonder meer te 
veroordeelen. Anderen vatten de zaak van den belachelyken 
kant op: zoo werd er voorgesteld de verklaring te onder
teekenen en aan de afnemers mede te deelen, dat men ce
ment zon leveren met eene zekere hoeveelheid poeder van 
Kentschen breuksteen erdoor of des noods afzonderlijk 
erbjj. 

Kr werd aan den voorzitter gevraagd of de door hem 
bedoelde vereeniging reeds bestond en zoo ja, waar en hoe 
die eigenlijk opgericht was. Deze vraag bracht hem wel 
eenigszins in tegenspraak met zich zelf, want, hoe wel hy 
er uitdrukkelijk op had gewezen, dat het niet te doen was 
om eene vereeniging op nader te bepalen grondslagen op 
te rieten, maar om zich aan te sluiten by eene reeds be
staande vereeniging door het onderteekenen der voorgelezen 

verklaring, had vermoedelijk nog niemand behalve zjjn« 
eigen firma dit gedaan. 

Den onbevooroordeelde!! opmerker, die dit leest, treft 
onwillekeurig de overeenkomst van de op 't getouw gezette 
beweging tegen den Kentschen breuksteen met die tegen 
de vermenging van Portland-cement met slakkennieel j„ 
Duitschland. Kr is iets lachwekkends in de leerstellig 
houding van den voorzitter, die, gedreven door de instinct, 
matige vrees, dat een kostbaar materiaal zooals hy en %ijge 
medestanders fabriceeren en in den handel brengen, door 
anderen werkelyk verbeterd zou kunnen worden door ver-
menging met een steenpoeder, dat zoo goed als niets kust, 
zich met hand en tand verzet tegen het bespreken van dit 
punt iu eene vergadering van vakgenooten. 

Met het slakkenmeel heeft zich hetzelfde geval voorge. 
daan. In Duitschland heeft men dit vraagstuk grondig 
onderzocht. Het. gevolg daarvan is geweest de openbaar
making van de bekende zes stellingen, door de vereeniging 
der Duitscbe ceinentfabrikanten na hare vergadering van 
19 en 20 Februari 1883. (Onze Bouwmaterialen blz. 303), 
Deze vereeniging verbiedt haren leden uitdrukkelijk hei met 
andere stoffen vermengen en vermengd in den handel brengen 
van hunne producten. Toevoeging van gips tot 2 °/M toe is 
echter geoorloofd, teneinde by versch en te siielliindend 
cement het binden te vertragen. 

Het is bekend, dat zich op het vi«teland naast de 
Portlandceraent-industrie, die van het, slakkencemetit h-eft 
ontwikkeld, dat verkregen wordt door vermengen en door 
elkander malen van slakkenmeel met drooggebluschïe kalk. 

De houding van Mr. BEVAN als voorzitter vond ook t\) 
verklaarde tegenstanders van het mengen geene in-teiuiniiig 

Met name kwam de hr. PORTKK nadrukkelijk op tegen 
den eisch tot het blindelings onderteekenen der vastgelegde 
verklaring, zonder eenig onderzoek en zonder eenigen waar
borg tegen onzuivere concurrentie vau wege de meng-ta-
brieken. Hy' wenschte de zaak tot nader onderzoek aanhan
gig gemaakt te zien by de Kamer van Koophandel te Londen. 

Dit denkbeeld werd dadelyk ondersteund door den hr. HOLT 
en den hr. LEBDHAM W H I T E (van de firma JOHN BAZLBI, 
W H I T E & BROTHERS lmtd. 

De, laatste zeide ook geenszins te kunnen instemmen met 
de bewering in de ontvangen circulaire, dat het Engelsche cement, 
in vergelijking met de producten uit andere ryken, ten achter 
zou zyn geraakt. Hij had meermalen en nog onlangs han
delsreizen in Amerika gedaan en was overtuigd, dat het 
niet enkel van zyne eigen firiua, maar ook van andere 
Kngelsche fabrikauten, die hun cement naar alle oorden der 
wereld zenden, in werkelijkheid erkend werd, dat zij hoogere 
qnaliteiten aan de markt brengen dan eenige jaren geleden. 
Hy geeft toe, dat de Engelschen door Duitscbe bekwaam
heid en Duitsche mededinging — wat niet hetzelfde is — 
waren overtroffen, maar stelt er hoogen prijs op, dat men 
hem niet verhindere de bekwaamheid der Duitschers na te 
volgen, want zeide hy, er is voor ons veel van hen te 
leeren. Hy was ter vergadering verschenen zonder eenige 
vooringenomenheid tegen wat hy meende dat daar *°" 
worden voorbereid, veeleer was hy tot medewerking genegen, 
maar tegenover de circulaire bleek elke uiting van andere 
meeningen uitgesloten te zyn. Hy meende, dat men bijeen 
zou komen om eene vereeniging tot stand te brengen, 
maar moest die nu reeds opgericht vinden Door wie eigen
lijk? Elk drietal kleermakers uit de Tooleystraat kunnen 
wel eene vereeniging stichten en andere vragen zich bij hen 
aan te sluiten! Hy was niet van plan lid van eenitre v"* 

aar men 
de 

eeniging te worden, zonder nauwgezet onderzoek wa 
heen wil en verkoos in geen geva! v-rstoken te zyn van 
vryheid om op welke manier ook zyn voordeel te doen m 
resultaten van wetenschappelijk onderzoek. In den loop /•l)n 

jgde wees de heer WHITE nog op de hierboven door my 
^gehaalde Duitsche stelling en de daarin geoorloofde 2 ° / 0 

vreemd materiaal — het woord gips noemde hy niet — 
en verklaarde hy er geen bezwaar in te zien, dat dergelyke 
voorschriften ook in Engeland zou worden vastgesteld, als 
net blijken mocht, dat het product er beter op worden zou; 
tooals het nu is gesteld, is de grens tusschen verbeteren en 
goedkoper maken of vervalseden bezwaarlijk te trekken. 

De rede vau den heer W H I T E vond by val; de voorzitter 
bleef zyn eenzijdig standpunt handhaven, de discussie kreeg 
geer en meer iets verwards; er waren er, die de onkiescu-
beid hadden van den heer HOLT te vergen hun mede te 
deelen, hoeveel breuksteenpoeder hy wel in zyn cement 
deed om dat te verbeteren; men verweet hem, dat goed
koper maken wel de hoofdzaak zou zyn, enz. enz. Ten 
slotte gmg de vergadering uiteen, zonder veel tot stand te 
hebben gebracht. 

Na afloop werd de verklaring geteekend, behalve dooi
de firma KNIOHT MEVAN & STUKGE , door de volgenden; 
1'HB WOULDHAM CEMENT COMPANY LTD., F . C. BARRON & 
COMPANY, THE TOWER PORTLAND CEMENT COMPANY LTD. 
Kort daarna kwamen daar nog by: T H E BURHAM BRICK, 
LIMB & CEMENT COMPANY L T D , W I L L I A M L E E , SON & CO. 
en WESTON & Co, T H E PHOENIX CEMENT COMPANY LTD.. 
WILLIAM ASHHY & SON LTD., JOHN CUBITT (JOSTLING & 

CO. L T D . 

Het resultaat is. althans wat het getal deelnemers be
treft, niet schitterend en men kan ook niet zeggen, dat 
de wij/.e. waarop de beweging tegen het mengen werd op 
touw irezet, geschikt is om een gunstigen indruk te maken 
Die indruk wordt echter nog veel ongunstiger, als men een 
der volgende Nos. dat van 3 0 Nov. 1 8 9 4 . blz. 1 2 7 8 ) van 
Fairplay, het Londenscli weekblad, waaraan bovenstaande 
mededeelingen zyn ontleend, opslaat. Daarin wordt door een 
ongenoemden schrijver niet meer of minder beweerd, dan 
dat de Duitsche bekwaamheid, waarvan de heer L E K D H A M 
WHITE sprak, enkel vervalschiug beteekent en dat Duitschers 
hunne bekwaamheid getoond hebben in het bedotten vac 
vele ingenieurs in het buitenland en de koloniën, die zich 
laten verlokken door zeer hooge trekvastheden in korten 
tijd by de keuringsproeven; dat er waarschynlyk geen 
uuitsch of Belgisch fabrikant is, die zyn cement niet ver-
valscht, enz. enz. 

Dergelyke aantijgingen kunnen enkel hem schaden, van 
wien ze uitgaan; niemand, die eenigszins op de hoogte is, 
z»l er zich door laten verblinden. 

Ik zelf mag my op eenige eigen ervaring op het punt 
van Portland-cement beroepen. Ik ontken niet, dat er in 
België cement van verdacht allooi in den handel wordt 
Kebrscht; ik heb er indertyd zelfs eene fabriek bezocht, 
die niets dan slakken-cement fabriceerde en dit onder den 
"aam van Portland-cement aan de markt bracht; zoo zyn er 
°°k in Duitschland hier en daar wel kleine fabrikanten, 
*" r geweten niet volkomen zuiver is. Doch evenzeer kan 

getuigen, dat Engelsche cement uit eene der het best 
t e r n a ; u " en faam bekend staande fabrieken daar te lande 

0 'oor enkele jaren — ik weet niet hoe het op dit 
Oo?enblik daarmede gesteld is — niet in de schaduw kon 
*l*an van de ten onzent meest gebruikelijke cementen. In 

algemeen genomen staat de Duitscbe cement industrie 
gel m ^ hooger aangeschreveu dan de Engelsche en ik ken 

gtsche merken, die voor geene andere ter wereld behoeven 
° ï 4 e f te doen. 
tel» 6 1 ? e n o e i T e n heb ik intusschen bemerkt, dat in het 
j 6 No. van FAIRPLAY (blz. 1 3 0 4 ) de ceinentfabrikanten 
»»). 7 0 1 * HOLT opkomen tegen de eenzijdige manier, 
^ r°P dit tijdschrift de qnestie voorstelt en dat in het 

' V » N 28 Dec. j.1. (blz. 1 5 3 9 ) de heer WILFBID S T O M S 

in een ingezonden stuk blykbaar op grond van practische 
ondervinding aanspoort tot een onpartijdig onderzoek. 

Nog vermeldt Fairplay in zyn No. >an 7 Dec, dat de 
statuten van de opgerichte vereeniging van cementfabrikaoten 
weldra openbaar zullen gemaakt worden, alsmede dat de 
questie in de sectie cetnenthandel van de Londensche Kamer 
van Koophandel aanhangig is gemaakt. 

J . A. VAN DKB KLOES. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

Een ongenoemde. Wauneer hij het optrekken van 
een binnenmuur met oude steenen bj vergissing roetsteenen 
vermetseld zijn, slaat het roet door het witte pleisterwerk 
heen en ook dour het behang, dat direct op de muren geplakt is. 

Bestaat er een middel om dat tegen te gaan f b. v. om 
vóór het behangen eene isoleerlaag aan te brengen ? 

Naar aanleiding van eene dergelyke vraag schreef de 
heer J . J . KERSBERGEN , Opzichter der Genie te Woerden 
het volgende in de Ambachtsman van 24 Maart 1888. 

„Door my is eenigen tyd geleden in een der kazerne
gebouwen het volgende middel toegepast en met een gun
stigen uitslag bekroond geworden". 

„Op verschillende plaatsen, ongeveer te zamen tot eene 
oppervlakte vau 25 M - zaten de binnenmuren vol met roet
vlekken. Het pleisterwerk liet ik op die plaatsen geheel 
afbikken, zoodanig dat de steeneu ruw waren. Over die 
ruwe steenen liet ik twee lagen ossenbloed smeren, de 
tweede laag niet voordat, de eerste geheel droog en dof 
was". 

„Nadat de tweede laag eveneens goed gedroogd was, 
werden de ruwen weer gewoon beraapt en bepleisterd; de 
roetvlekken waren geheel verdwenen en zyn ook niet meer 
voor den dag gekomen". 

„In het No. van 7 April d. a. v. heeft Dr. L . C. L E -
VOUI de werking vau het ossenbloed aldus verklaard: 

..Ossenbloed vertoont al spoedig neiging tot rotten en 
vormt met water, waarvan allicht eene kleine hoeveelheid 
voorhanden is, eene slymerige massa bacteriën)''. 

„De vochten uit de diepere lagen hebben wel eene eeuw 
noodig om daardoorheen te zuigen, omdat de massa op elk 
barstje water verliest en dan al rottende eene ondoordring
bare korst vormt, en het teerachtig vocht van de roet
steenen geeft daarmede weer een vasten neerslag, die de 
poriën verstopt". v. D. K. 

J . C. M U L L E R te Utrecht . Gaarne vernam ik Uwe 
meening omtrent houtcementbedekking op het dak eener villa. 

Wat dunkt U het meest aanbevelenswaard, zink dan wel 
houtcement, zoowel ten opzichte van onderhoud als condensatie f 

Als ik eene villa te bouwen had, dan zou ik van geen 
dezer beide dakbedekkingen gebruik maken. Houtcementdak 
is in zyne soort zeer doelmatig in werkplaatsen, fabrieken, 
enz. onmiddellijk onder het dak, waar voortdurend eene 
gelijkmatige, lage temperatuur moet heerschen. Ook in dicht
bebouwde groote steden, om bewoners, die in 't geheel geen, 
of enkel een binnen hooge moren ingesloten tuintje hebben, 
gelegenheid te geven op het platte dak de buitenlucht te 
genieten. 

Deze voordeelen komen nit den aard der zaak bij een» 
villa niet in aanmerking. 

Bezwaren tegen houtcementdak zyn m. i. dat men voor 
de goede uitvoering afhankelijk is van enkele speciale fabrie
ken en dat, als minder goede uitvoering tot gebreken aan
leiding geeft, herstelling en onderhoud zeer moeielyk zyn 
uit te voeren. 
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Bovendien heeft een houtcementdak in mijn o o g niets 
monumentaals, niets aantrekkelijks. 

Dit laatste geldt ro. i. ook voor het zinkdak. Wel kan 
een ruitendak met de noodige zinken ornamenten, als het 
nog nieuw is, een niet onbevallig aanzien hebben, doch op 
den duur krijgt het zink iets kouds, iets groezeligs, dat niet 
in overeenstemming is met het landschap en de i mgeving 

Waarom geene pannen gebruikt, dat onovertroffen ratio
nale materiaal, dat letterlijk aan alle vereischten voldoet. 
Ge kant ze in alle soorten bekomen, de eene voortreffe
lijker dan de andere. Ik voor my geef aan de Boulet pan-
nen de voorkeur boven alle andere. 

Vindt ge pannendak misschien te gewoon, te klein-bur-
gerljjk, welnu neem dan leiendak Daar valt ook niets op 
aan te merken; alleen is het wat duurder. (Zie ••uitrent 
leiendak onze Nos. van 21 April en 2 Juni 1894.) 

v. D. K. 

R. D K V R I E S te W a g e n i u g e n . IVat is het beste 
middel, waarvoor ingestaan moet worden, om een zolder, waarop 
tabak moet geborgen worden en wan • van het plat met zink 
en de schilden met pannen, welke aangestreken zijn, gedekt 
zijn, zoodanige koelte te doen behouden, dat de temperatuur 
bij de felste hitte niet meer nan 65 graden Fahrenheit bedraagt 
Zoo ge daarvoor iels afdoende weet, icaar is dit dan te beko
men". Slakkenwol, dacht ik. dorh tot welke dikte en hoeveel 
moet er dan per .!/'•'. in? of houlcement, doch dut kan men 
niet op de zijschilden leggen. 

Van houtcement kan alleen sprake zyn by een nieuw dak 
met geringe helling: dit zal dus van zelf hier uitgesloten zyn. 

Slakkenwol is niet kwaad, doch voor eene maximale tem 
peratuur instaan kan ik, noch, naar ik vermeen iemand 
anders. 

Daar men er later niet meer bij kan, zal het zaak zyn 
het aanstryksel van het pannendak goed na te zien en des 
noods te vervangen door mortel van 2 kalk 1 tras en 3 
tot 5 zand (zie ons No. van 12 Mei 1894) Dan zou ik 
op ongeveer 15 cM. afstand van den binnenkant vau het 
dak eene beteugeling met riet aanbrengen, de tusschenruiiiite 
vol slakkenwol stoppen en op het riet een platondbepteistering 
aanbrengen van 2 gips. 1 kalk (of kalkdeeg) en 2 zand 
(zie ons No van 3 Nov. 1891). Wit afpleisteren is natuur
lijk niet noodig. Slakkenwol is te bekomen bij VAN G U L P E N 
& Co. te Amsterdam. v. D. K. 

li. C. M. R O T T I N G H U I S te D e 1 f z y 1. Is vuu roost 
cement, vuurklei en chamotte een en dezelfde stof onder ver
schillende benamingen of zijn het velschillende bouwstoffen? 
Welke is de bewerking o' vermenging ervan, d.w.z. worden 

ze met ander materiaal, als zand, hem of dergelijke vermenjd 
en zoo ja, in welke verhuuding'i 

Vnnrklei is een mengsel van vuurvaste leem en chamotte. 
d. i. gruis van gebrande of gebakken vuurvaste leem. De 
chamotte heett ten doel het krimpen van de specie bij het 
drogen tegen te gaan. Dit krimpen is bjj vette klei zoo 
sterk, dat als men twee baksteeuen daarmede aan elkaar 
plakt, men ze na vervolg van tyd los op elkaar vindt liggen 
met de klei aan losse droge schilfers ertnsscben. Ge kunt 
de proef zelf gemakkelyk nemen. Vermengt men dezelfde 
vette klei eerst met eene flinke hoeveelheid tand, dan blijft 
de specie ook na het drogen de beide baksteeneu aan elkaar 
verbinden. 

Bjj vuurklei mag ter verschraling geen zand gebezigd 
worden, omdat dit inbreuk zou maken op de vuurvastheid 

Het feit dat de chamotte eveneens van vuurvaste leem 
gebrand moet zyn om een goed vuurvast product te verkrij

gen schynt nog niet algemeen begrepen te worden. Alth a n i 

my zyn twee gevallen bekend van inlandsche vuurvaste 
steenfabrikaten, waarbij als chamotte eenvoudig gruis van 
pannen of metselsteen was verwerkt. Op de breuk wordt dit 
zichtbaar door de roode en gele stipjes; vuurvaste leem 
bakt, daar er weinig of geen yzer in voorkomt, niet r o o | 1 

of geel, maar wit of geelwit. 
De verhouding tusschen leem en chamotte moet naar den 

aard van het materiaal geregeld worden; hoe vetter, 2 U j . 
verder leem, hoe meer chamotte. Er moet, om krimpen 
zooveel doenlijk te voorkomen, zooveel chamotte in, dat de 

specie nog juist plastisch genoeg is om idch naar belmoren 
te laten verwerken. 

In de gewone vuurklei uit den handel is de verhouding 
ongeveer 1 op 1 (Vergelijk de Ambachtsman van 30 N o v 

en 21 Dec 1889.) 
De uitdrukking vuurvast cement is hier- niet op hare 

plaats en geeft tot verwarring aanleiding Het woord 
cement heeft, zooals bekend is, verschillende beteekenissen 
maar men moet het niet gebruiken in de plaats van mortel 
oi metselspecie. v. D. K. 

M. B. N U M A A K te L e i p z i g . Hoe bereidt men eene 
goede modelleerwas ? 

Boetseerwas is in bet algemeen, evenals kleefwas en 
ent was, een mengsel van: 

le. Schapen- of ander vet. 
2e. Was. 
3e Sla-olie (arachide-, olyf- of raapolie) en 
4e. (somtijds gallipot hars. 
De verhouding der grondstoffen moet geregeld worden 

naar den aard van het werk en de temperatuur, waarbij het 
wordt uitgevoerd. Zelfs zeer kleine temperatuurverschillen 
doen daarbij hun invloed gelden; b v. de hand van den 
uitvoerder, de ochtend- en de avondstond, enz. 

Ook de vereisebte kleur komt in aanmerking. Iets bruins 
met veel licht geel samengesmolten geeft vaalbruin. 

Vooral moet het mengsel smydig en plastisch zijn Het 
mag niet, zooals was, eene schelp- of hoornachtige breuk 
hebben, maar moet zich met beenen boeiseer-truweeltjes 
goed laten afstryken. De vorm van het achterblijvende beslist 
dan omtrent de qualiteit, niet de aard en de vorm der 
schavelingen. 

In de koude is een mengsel van 80 deelen was op 20 olie 
bruikbaar. In zeer warme klimaten is, by gebruik van onver-
valschte bijenwas, 95 deelen deelen was met 5 olie allicht 
reeds te week. Dn. L . C. LEVOIB. 

C O R R E S P O N D E N T ! Ê. 

Verzekering legen oiiKelukkeii. 
MAASTRICHT, 19 Febr. 1H<»5. 

Hoog/each te Heer Redacteur! 
Op bladz. 222 der A. V. van het Dep. van W., H. en 

N., met aanteekaningen van D. H . HAVEHKAMI' . architect, 
2e druk; Amsterdam, C. L. BRINKMAN , lees ik in noot 2: 
„Bjj beschikking van 31 Maart 189 1, zyn door het Dep*r' 
tement van W., H. en N. vastgesteld de onderstaande 
bepalingen, enz." Waar is deze beschikking te verkrijg*"! 
of kunt U haar inhoud door middel van de Ambacht**** 
ter algemeene kennis breigen? Geen boekhandelaar ' B 

Maastricht heeft ze mjj kunnen bezorgen. 
In afwachting van Uw welwillend antwoord teekent weI 

hoogachting, Uw dienstw., 
S. S A R O L KA, 

Bon**' 

g P I I exemplaar van de bedoelde voorschriften is mjj op 
aanvraag welwillend toegezonden door den heer Secretaris-
Oeneraal van het Departement van Waterstaat, Handel en 
«jverheid Mr. DE BOSCH KEMPER 

Daar noch HAVERKAMP in zijn uitgaaf van de Rjjks A .V., 
noch BOOOAARI» in zijne .Wetten, decreten" enz., deze 
voorschriften in hun geheel heeft doen afdrukken, ben ik 
voornemens het in een der volgende Nos- van dit blad te doen. 

gij zijn in dezen tijd, nu van alle kanten telkens en 
telkens weer op dit aambeeld gehamerd wordt, van te 
actueel belang om de plaatsruimte, die zy zullen innemen, 
verloren te achten. v. o. K. 

BetoiiKtortei i . 
Gouda, 22 Februari '95. 

Mijnheer de Redacteur! 

Naar aanleiding van het voorkomende over betonstorten 
in uw No. van 1 7 Nov jl. is 't U misschien niet onaangenaam 
te vernemen, hoe wy 't in Indië gewoonlijk doen, voor zoover 
ik weet altijd met goeden uitslag Wy' laten het beton een 
voudig zakken in dicht gevlochten mandjes van 25 cM. 
wjjdte en hoogte. Een werkman laat 1 mandje voorzichtig 
zakken aan twee touwen tot 't den putbodem of de reeds 
gestorte betonlaag raakt, waarna een ander werkman door 
middel van een derde touw, dat aan den bodem van 't. mandje 
is bevestigd, dit in eens doet omkeeren. Daarna wordt het 
beton goed aangedrukt. 

Behalve gebrekkige sorting is misschien nog een oorzaak 
van den ongunstigen uitslag by 't in de Ambachtsman be
doelde geval geweest dat de bouwmeester 't water niet op 
rust heeft laten komen alvorens 't storten te beginnen. Aan
drukken is waarschijnlijk ook niet toegepast. 

In de hoop U met 't geschrevene een genoegen te hebben 
gedaan verblijf ik hoogachtend, UEd. dw. dn. 

P. V. D. B. 

LielitririikteekeiiiiiKeii. 
G. te L . Ik heb uwe briefkaart aan den heer FRVLINK 

opgezonden. v. n K. 

AANBESTEDINGEN. 
Ambestedingen morden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

M A A N D A l i II M A A K T . 

Amsterdam. 12 uur. -let gemeentebestuur: liet leveren VBU 
burlsieei eu caalijes aau de beg'aal'piaals in deu Watergraafsmeer-
puller en aan die it. Jeu \insterdainmer-p dier 

Appiugcdain. 6 uur. Mej. ie Wei. M. Meijer te Laskwerd— 
Blddebu'en, in het logement van J . K Bos: 1 het amoveeren 
»»u lure boereiibehuizing en bet daal ter plaatse weder opbouwen 
*»n een nieuwe boereunehuizing; 2. het glas- en verl'werk aan 
gen»< I werk. 

Delf'. 7 uur De architect G. van der Kaadeu in het stations 
koffiehuis t-an K. Krnyl : hei bouweu van een winkelhuis met 
bovenwoning aan de Riiiienwatersloul uo. 161. 

Maastricht- 10.3D uur. Het miuislerie vau waterstaat, handel 
eo nijverheid, aan bet gebouw vnn het prov. he«tui ir : het maken 
»an werken tot verbetering van de rivier de Maas onder de 
geiii(... I l l e Ohbichl en Papeuhovn , prov. I . imbori» , begr. f 19.650. 

Voiileu (Geld.) 2 uur. In ' l logement 't Wapen van Vordeu: 
oei boutvei. van een boereuwoning aldaar. 

D I N S D A G IS M A A K T . 
Amersfoort. 10 uur. De genie ten zijnen bureele : het verbeteren 

v a " het garnizoeus kleeding. en nachtlegeriiiagazijo het Werkhuis 
'o Amersfoort, ondei hft beheer der genie aldaar, begr. f .'1700. 

Amsterdam. 10 uur. De geuie, op bet bureel Plantage-I.ijn-
bMUsgraclit D 0 . J ; het inrichten van strafrelleu in de kazerne 
Wanje N.ssau te Amsterdam, onder het beheer der genie aldaar, 
° ' ? r - f 2000. 

<ergen op Zoom in verband met bet stellen vao nieuwe fornuizen, 
on l - r het beheer der genie aldaar, begr. f 500. 

U t r e c h t . 10 uur. De genie, opliet bureel Damlus l : het inrichten 
vau eene zaal voor aseptisehe operation in het hospitaal le Utiecl it 
ouder het beheer der genie aldaar, begr. f 1100. 

D O N i t E K D A G 14 M A A K T . 
W e u r t (Geid.) Het R. K . paroch. kerkbestuur: het vergrooien 

der kerk aldaar. 
V K I J D A G 15 M A A K T . 

A r n h e m . 12 uur. In bel Prov. Gouvernement-gebouw : bet 
uitvoeren van eeuige vernieuwingen en herstellingen aar. de ptov. 
ge ouwen iu 1895. 

A r n h e m . i2 uur. l a bet Prov. Gouvernemeut-gebouw : het van 
bullen verven au proviuciile gebouwen aldaar in 1SU5. 

l l e l l evoets lu i s . 10 uur. De genie, leu bare bureele : 1. bet 
hersi-lleu vai metselwerk aau beren en muren te Brielle, begr. 
f l i . O O : 2 het vervangen v « n palissaceringen door rasterwerkeu 
eu liet herstellen vau Wu'erlaluds 'e Kiielle, begr. I 17-i". 

Z w o l l e . 10 uur. De genie, iu het O ié u. : 1. het inrichten van 
geb'.mweu i . de legerpl..a's bij Ommen lot stalling (2e ged ), 
b -4>r. f 5200; 2. bel makeu van eeu artillerieloods iu de legerplaats 
bij Oldebroek, begr. f tf+l.0. 

/ . A T E K D A G 16 M A A K T . 

R o t t e r d a m . 3 uur. De h'raliugsche katoeninaatscbappij ten haar 
kantoor, Oost-VtaisUau : bei bouweu van eeu pakuuispaud, aanw. 
13 Maar: 'a morn. 1 1 uur. 

W i l l e m s t a d . I I uur. De geuie. iu het kofhVbiiis Het Schippers
huis • het he.stellen van bekleediugs-i-u-en aldaar, begr. f 1500. 

W o r m e r v e e i . De architect D . Stam Mzn. . in de Nieuwe 
S o c i ë t e i t • het bouwen vau eeu kantoorgebouw aldaar 

M A A N D A G IS M A A K T . 
A m s t e r d a m . 1.30 uur. (greeuwichtijd ) De Hol l . Uzeren 

Spoorweg-Maal schappij iu liet ceUraal personeustation ii het lokaal 
naast de wachtkamer 3e klnsse, inirang vestibule - bestek no. 615, 
I et uitvoeren van onderhoudswerken op hel baanvak Amster .am 
iu 2 perc , begr. 1 41 .100; be.»lek no. 616, het ui'voeren vao 
ouderbuuisweikeii up de snoorwegeu Am-te.dein—Winterswijk en 
Hilversum —Utrecht iu 7 perc , begr. f 40 .550 ; bestek no. 617, 
het. uitvoeren van ou-lcihoudsweikeu op de spoorweg Apeldoorn— 
SallDergen iu 4 p.-rc, begr 1 24 900. 

D I N S D A G 1» M A A R T . 

' s -Uruvenhuge . 1 uur. De hoo'dinire.iieur der telegrapbie, in 
hel g e b o u » Kazernesti..at uo. 3 : het iuxraven van een telegraaf-
k bei van mijlpaal 12 op den Hol l ijzeren spoorweg, tusschen 
Halfweg en H » a r e m , langs dien spoorweg, den Lagendijk eu den 
Lieweg lo l in P e n i i h i g s « e e r ; van daar tot pereeel 318 vau aeclie 
H , nabij het .-pa.irne, en vau de weatsijde van het Spaarue, 
tegenover genoemd peiceel, lot in Spaarndam, begr. f 4-19(1. 

U t r e c h t . 2 uur. De maatschappij lot exploit, tan staatsspoor, 
wegen, aan het centraalbureau bij de Muiee'se Laan, bestek no. 
(1S3, het wijzigen van lokalen in het hoofdgebouw en een der 
uevengebouweu en het u i t - o e i . o van daarmede iu verband slaaude 

wei keu op bet station Ui i echt C , begr. f 3400. 

M A A N D A G -J5 M A A K T . 

A m s t e r d a m . 1 30 uur. (grceowicblijd ) De directie der H o l l , 
IJtereo Spoorweg Maatschappij, iu bel centraal persouenstatiou : 
besitk no. (tt'i, bet maken en vergroo'en van goeoeieiiloodsen. 
bet uitvoeren van spoorwe ken, het legge.. v»n keibeslratingeu 
er. biibeboerei de wecken op de stationsemplacementen Groeuloo, 
Aalten, 'fVrborg, Zelhem, Doptincheui, Hengelo, Haaksbergen eo 
Borculo, van deu Geldersch-Overijselseheu locaalspoorweg, begr. 
f IS 700; testek uo. 62+, bet wijzigen van deu bestaanden 
onderbouw der draaiscbrijl vau 13.50 W. niiddelliju, en het maken, 
leveren en ops'ellen van den bovenbouw eener draaischijf van 
15.50 M . middellijn met bijbehoorende werken op het s'alions-
Haarlem, in 2 perc; begr. le perc. f 3200, 2e perc. f 5300. 

A m s t e r d a m . I 30 uur. De directie der Hol l . IJzeren Spoorweg-
Maatschappij, iu het centraal persouenstatiou, iu bet lokaal naast 
Ie wachtkamer 3e k.asse, ingang vestibule, volgens bestek no. 

| Gu5 : hel makeu van eeu gebouw voor magazijnen, met de daarbij 
belioorende werken op eeu terrein gelegen aau deu Kinderhuis-
singel te Haarlem I 85.00'!. 

. "eigen op Zoom. '0 uur. De genie, in het Xcdcrlaudsch 
'Ollieliuis bij den beer J . J . vau IJzerlooj : het verbeter, a vau 
o inauschappenkeuken in de kazerne bet Groot Arsenaal te 

AFLOOP YAH AANBESTEDINGEN 
A m s t e r d a m . De aan en verbouw van het pand Prius Hendrik 

aaa de Nieuwe Vaart no. 5 en 9. Laagste A . Toornvliet aldaar 
en C. vau Asperen te Rotterdam voor f 78.800. 
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A m e r s f o o r t . 1. Het bestraten van den polderweg gelegen in 
de gemeenten Hoogland en Bunschoten vau den Z e v e u ü u i z e r 
straatweg tol den Nijkerkschen grindweg. Laagste M . »ar D r i e 
•Maar «oor f 7910, g e g m J ; i. het maken van 2 bekleedingsmureu 
v ó ó r de lei.lijken bij het. stoomgemaal hij de rivier de Kom op de 
gteus tusschen Hoogland en Kaarn. Laagste P. vau Ruitenbeek 
te Hoogland voor f K'25, g.gund. 

B a r e n . Hel onderhout vau de grindwegen met bijbehooreode 
knusiwerkea voor: peic. 1. deu Lekdijk te Beusichem. Laagste 
G. vau OIF.:rlen te Beu-ichem voor f 391, gegund; perc. i. deu 
LinireJijk eu den \alsl i jV nu.ter Buren en "uurmalseii vau I Vlei 
1895 tot 30 April la9S. Laagste B. van Bekkein te Beusinhtm 
» o o ' f 974, geguud. 

' s -Uruvei ihuge . Perc. ! . Het onderhoud van het post- en tele 
graafgebouw le Leeuwarden, van den dag der kennisgeving vau 
de goedkeuring der aanoesteding 'o' eu met 31 Maart 1SUS. 
Laagste ,1, Kottema te Leeuw. rd. n voor f 1349 ; peic Ü. alsvoren 
vao het poi l - eo telegraafgehouw te Amersfoort tot en met 31 
Dec. 1897. Laagste VV van de bi ioi te Amersfoort voor f o89; 
perc 3. auvo'en van liet pust- en telegraafgehouw te Purmereod 
tot en met 31 Dec. 1897. Lasgste L . vau Zou te Purmereod 
voor f 7 ('7 ; peic. 4. aNvuren van he! post- en lelegraafuebouw 
te Fiaueker tot en met 31 Dee. 1897. Laagste P. du Bois *e 
F r a n e l e r voor f 843; perc. 5. alsvoren van het poel-en telegraaf-
gebouw te Winterswijk tot en met 31 Dec. 1897. Laagste H . 
Gijsbers VVz. te VViirerswijk voor f 959 60; perc. 6. alsvoren 
vau het post- en telegraafgehouw te Koevorden tot eu mei 31 
Dec. 1897 Laagste 4 A. Heyger te Koevorden voor f 434 ; 
perc. 7. alsvoren vau het Iele raafgebouw te Nieuwediep tot en 
met 31 Maart 1898. Laagste H . Wijker te Den HelJet voor I 373. 

's-ttraveiihage. De verbouwing van het raadhuis. Langste M . 
A. J . Taverne aldaar voor f 8940. 

' s -Umrïohage. Het m » k e n eu stellen var, een houten '.eekaap 

bij Bil luin op Ameland. Laagste C , Schiere te Boomberguin voor 
f UW. 

' s - t .ravei ihaire . Het uitvoeren vau onaerhoudswerken. vt>rnje. 
wiugeu en herstellingen aan de strari.-evar.ge.is en h f bn :t v,„ 
bewariug te Rotterdam in de jaren 1895, 1896 en 1897 en hei 
bouwen van wandelplaatsen oij gen.elde gevangenis. Laagste H. 
T . Kis vogel te Kotlerdatn Toor I 39.9)7. 

H a a r l e m . | Hel aauRouwen vac r e » koffiekamer en vergaderzaal 
mei hoofdingang aan de s o c i ë t e i t de Kroon aldaar. Laagste P. van 
Dijk en I. Miezerius aldaar voor f 10 692. 

Maast r icht . Het maken van paalregelwerk langs de kanaalboorden 
van de Zuid-Willemsvaart in de gemeent - Weert eo Nederweert. 
Laag-te N . Kroens te Weert voor f 9777. 

Middelburg. Het herstellen eu maken van werken lot voorzie, 
iiii.g der nuordrn van het kanaal van Terueuzen. Laagste .\. 
Tlioleus D l . te Terneuzen voor f 8. IS. 

N a a i d e n . Het bouwen van eeu Kvangelisatie-lokaal. Laagste M. 
P. vau VVetluui aldaar vi.or f 8150. 

R o t t e r d a m . Het bouwen van een benedenhuis niet 2 bovenhuizen 
aau den Oo.t.Zeedijk aldaar. Laagste A. Looymaua aldaar voor 
f 3U.7"6. 

U t r e c h t , i l :i maken vau een beschermend werk in de voorhaven 
van he' M e i w d e k a i a a l te Vree-wijk ter vervanging van heldoor 
aanvaring geb'okene. Laagste R. Harneveld te Vreeswijk voor f 8 (3. 

U t r e c h t . Kei. maken van twee wachterswm.ingen nahij Hen 
overweg in den straatweg van 's Hertogenbosch naar Boxtel. 
I a-igsie J . Scbuller le Raamsdonk voor f 5989. 

tVuiliel. Het bouwen van een lokaal aan het schoolgebouw aldaar. 
Laagste C. C. Otien t<- 1-iih voor f 2V45 -. de levering vau ameu
blement. Laagste dezelfde voor f 332. 

W i l l e m s t a d . He l herstellen van s'ormscbade te Willemstad. 
Laagste 0, Lodder Bz. aldaar voor f 853. 

A D V E K T E N T I E N . 

D E G R O E V E N 
V A N 

J. M E VRl ft 
te Anderiinch a/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (83) 

l a A n d e r n a c h s c h e T r a s 
e n T r a s s t e e n 

o p s i r c n u X c k e u r verder: 

DRIJF- of /. \V I. >I*»T I . I . V I V -
V A U R O T S T U K * beste en goedkoop 
ste SIERSTEEN voor Tuinen,Terrassen, 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

P . I » 0 L K * Z 0 0 > . 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINEN GEKLEURD-
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsek Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - . 

W I T - , KRISTAL- , BBOKI en M K L K -

Cw U A S . 

DEURPLATEN. 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 
GKBOOKN 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 -
(89) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT& ZOON te Maassluis. 

O M E H ( H W .1 A i l I I I A l l \ , 
beschreven door 

• T . A . v a n d e r K l o e s , 

Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

P K I J S : Compleet i n g e n a a i d f 1 8 . — . 

„ „ gebonden „ ?£.«50. 

I I I . O I I I I i n ; i ; i , i \ ( . i . \ . 

. . . . In de Ge 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 zon. Dc 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 do schrijver geplaatst is, de geschiktste gelegenheid 
om dcrgelijken veel omvattenden arbeid naar wensch te voltooien, het reeds verschenen gedeelte 
bevestigt zulks en erkennen wij gaarne, dat dit bet 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-
scben tc verkrijgen. Het vormt een nuttig boek, dat door allen dient gekend te worden en 
waarvoor de schrijver waardeering verdient. 

. . . . Is bet voor den jongen ingenior en opzichter van bijzonder veel waarde op een 
voor hen bijna onbekend veld te worden voorgelicht door iemand, «He rijpe ervaring aan breed
voerige s tud iën paart, ook hunne oudere vakgenooton zullen evenzeer als vele aannemer8' 
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 bier en elders tot op heden 
heeft uitgewezen of een theoretisch onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kan doen 
voorspellen (De Ingenieur.) 

U C I N T H W I A 
en LIJSTEN, 

volgens b e s t a a n d of op t e g e v e n 
profiel, levert franco de Stoom-hout-
lagerij en Schaverij van 
K. H 0(i(» EN K A !»l I' «.V Co. 

te Delfzijl prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijscourant op 
aanvraap gratis. (80) 

F A B R I E K 
IS 

M A N \ II E I M K I. 

Portland-Cement-Fabriek, 
F A B K 1 E K 

I ^ V I B , E , J ' E , U 

[ MAHNHEIMER II b MuillZ. 
Opgericht )XWÊNNBtW$ Opgericht 

1861. \ ^ N K ^ J ^ " * 6 4 -
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 1 jj k e Provinciën: 

Wed, A. Terkuhle & van Swijndregt 
R o t t e r d a m . 

Voor de N o o r d t ' i j k e Provinciën: 

DE B E E R & L E H R E N , 
V >l S T K R I) A VI. (60) 

H A N D E L A R E N in 

Marmer en Bouwmaterialen. 

C h e m i s c h b e r e i d e 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel wreed 

voor in't gebruik en bezinkt Of verhard 
tooit. Z(i is gemakkelijk in liet gebrnik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t e n en a 11 e s t e n gaarne 
erkrijgbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBURG", 
(70) Rijswijk Z. I I . , 

n. E . O V I N G Jr., ( H 
|7* Haringvliet, ROTTERDAM. 

DE LINT&C°, Bon 
NIEUWE HAVEN N0. 39 N.Z., 

viagaziji. van PARKET- en WANDTEGELS 
(59) Vraag dessins enz. 

J , VAN DER ENDT & ZOONS 
ST00IV1B J E K D R U K K E H I J . 

T K 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. 

T T " T i n , ' " ' i f 

r a a s 

K G M I M G ^ B I E N F A I T . 

f m 
'•W6c\)d,VLSC\/ enCbeTOLSCl? 
O D d e n o e k ^ B a u TDebctle-D 
b o u i o f D a l r e r l aL l eT j , o e r p 
T P a c l p L T j e o U e p , e^-

(69) 

i.riED 
L E 1 l > E r s . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

BGUKKP8B0UWWKRF 
met QWXRSHELLING lang 50 Meter. 

S t o o m b o o t e n - , B a s e e r - e n 

ftpoorwepmuteriaal. 
IJZER- EN KOPERGIETERIJ (7) 
Zware en lichte Smeêwerken, 

A N K K H S , 

IJZEREN ek STALEN KETTINGEN, 
*«« " e r t i f i c i i n t v a i i I . . l o y t l ' w 

«n U n r e a n V e r i t a s . 

r>E: N E D E R L A N D S C H E 

Caoutchouc en Guta Percha Fabriek 
„ S I I V T J O R I S . " 

B A K K E R & Z O O N , - 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, 
VÉLOCIPÉPE-, RIJTUIG-. BILJART- en LINTZAAG BANDEN,TRAM BUFFERS, 
PAARDENHOEF-HUFFERS 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 WRINUROLLEN, enz. enz. B e k r o o n d 
m e t S r ^ i l v o t - , te Amsterdam 1883, en door de Maatschappij ter bevor-
derina '-an Nijverheid 1885. (85) 

file:///alslijV
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CAMIOMMlIftl 
„ V a n B a e r l e " , 

E E \ I G I: A G i; \ I K \ voor 
Nederland en K o l o n i ë n : 

i l l . Co., 

VERFWAREN, 
(5) t » I I x . 

PORTLAND CEMENT, Stoom Jalousiën Fafarfek 
„JOSSON 4- Co." 

HOOFD-VERTEGEN WOORDIWEB 
voor Nederland en Indien 

A. E . B R A A T , 
Handel in bouwmaterialen. 

Adres: ROTTKRDAM, S'ieuwehaveu No. 118. 
„ A M S Ï K K D A M , A. E . B R A A T Fokkt-

Simonzatraat 74. (88) 

LEONARD SLIGGBER, Monnickendam. 

VOOR 

H u i z e n e n B l o e m e n k a s s e n 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz 

L A G E PRIJZEN. 7 ». 

S . L n i l U I G O l l , Arnhem! 

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 . 

' l i l in II n t r n r) fabrikaat PP hi 11 ji k <> i>ri'S. <76) 

B f f l B K I P P I I C E l 

en L O O D S E N < £ v " 

van gegolfd ijzer, / ^ i W » * / 

L I F T E N , 

^ Draagbaar Spooi 
T G TISSOT JR. 

KRANEN 

LIEREN, 

AMSTERDAM, Singel 17» 

Alle soorten vau 

Z A G E N 

vervaardigt als 

HOLLANDSCH LOODWIT 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteifen tot billijkt 

prijzen de Fabriek van 

J. D. DoMINICUS & SöHNE, 
te Remscheid-VieringhausEn (Mieinl.) 

Gevestigd in IH'ïl. (55) 
21H»~ Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
«•elke w(j 1" gratis en franco toezenden. 

Vertegenwoordiger voor Holland: 

MAX DRESEN, ROTTERDAM, 
Maaskade. hoek Corn. Trompstr. 2. 

JAN HAMER 4 C1., 
IltM'i'(>iisra<alit 'iN.'t, 

A M S T E R D A M , 
hebben steeds voorhanden 

I V O I U I A A L 

SN4Zr!\LIFTS. 
Deze worden hier geheel compleet en 

gangbaar in liftschachtgeraamte gemon
teerd afgeleverd. (86) 

Talrijke Referenties. 

BIJVOEGSEL van het technisch gedeelte van „Architectnra" van Zaterdag 9 Maart 1895. 

Il-iaiidelijksche prijsopgaaf, zonder verbinding van eenige M E T A L E N enz., volgens de prijscourant van JOHM BIIICU & Co. ltd., 

Ingenieur8 en Exporteurs van Machineriën, Londen, 10 & 11 Queen Street Place, Maar t 1895. Levering franco boord Londen 

„Best" 

tfElNZER per 1000 KG 
p|»»iijZLr voorscheep»- en brag 

«enbouw 
, a. voor masten, S M 
•titelplaten „Best" . . 

i.l. «Be»' b e " • • 
id! „Bost best best" . 
id! „Extra triple best 

,0or zeer moeielijk flenswerk 
flaribde vloerplaten . 
ï'rk.hivc ketelplalen (Low-

o o r ) van »f • • • 
id id. (Andere merken) 

Hoek- en kraalijzer voor scheeps-
e„ bruggenbouw . 

Best' hoekijzer 
UB Mi best" i<>-

Krul T ü«« • • ï a n 8 ' 
id. tot knieën en spanten ge

bogen meer: 
Klinknagel"!)*", gewoon . 

id »h»<" • • 
id. „best best voor kctelw. 

Btaafijser, Welsh . . 
Schotsen f. a. b. Glasgow 
Gewoon North Staffordshire 
Best id. . 
Superieur id. 
South Staffordshire. Marked 

bnrs. List brands . 
MLowmoor' 
Yorkshire, andere merken 

Spïjkerstaven . 
Zweedsvh staalijzer, gewalst . 

lil. id. gehamerd. 
Belg. i<i. No. I fa.b. Antwerpen 

_ Spgkerstaven id. id. 
Uootyzer id. id. 

„ I ijzer, van af. 
Draadnagels No.5 —7 

(per 100 KG.) . 
B*itdU«er, gewoon . 

„ superieur 
Baalbaml N 20, breed 22.2 inM. 
Export tilik . . . . 
Blik „Working up" kwaliteit . 
Gegaivan. gegolfd bik No 24 BG 

id. id. No. 26 id. 
plat id. No. 20 id. 
ill. „best best", koud ge

walst cn uitgegloeid No.24BG 
Gthainerite staven . 
Kielstukken, ruw besineed 
Steven id. id. id. vanaf 
Krukassen, afgewerkt 
Seheepsschroefaa8en,ruw afgedr. 
Getrokken ijzeren stoompijpen. 
Hulpstukken daarvoor 
Getrokken ijzeren gaspijpen 
Hulpstukken daarvoor . . 
Gegalvaniseerde gaspijpen 

„ hulpstukken . 
IJzeren keielpijpen (lapwelded). 
Iwlikani pijpen 
Gegoten ijzeren sokbuizen 

id. id. sokken en spie-
einde» uitgeboord en afgedr. 
• «I. Ii-sirvkeu met Dr. Angus 
8mith8 oplossing, moer: 

Gwtneeil rooaterijzel . . 

RUW- o r GIETIJZER 
per 100O K G . 

*°bot.ch G. M.B.No.1 
'«•herrie No. I 
p . '"• No. 3 . . 
w«*elan,l No. 3, voor 

gietwerk. 
No. 4, vooi 

•«Wedij,o,.bereiding . 
v""»erl. hematiet No 1 

id. No • 
» lucht-houtfkool 

W ' , v o " r «'rtwork. 
lucht-h..ut»kool 

™ « « i . i a v e n e n b l o k k e I ; 
««"gaan 80 pCt. 

id. 
hl. 

Id 

Koud 
K 

1 

6 iild' n. 

S«,3S 
62,68 
68,51 
87,47 
99.13 

116,63 
64.14 

209,93 
198,28-233,26 

55,40 
61,23 
72, 90 
59,77 
62.68 

29 16 
64.14 
69 98 
81,64 
58,31 
58,31 
62,68 
68,51 
80,18 

93,30 
215,76 
204,09 
69.98 
96 22 

102,05 
51,90 
55,40 
55,40 
50.15 

7,58 
65,60 
71,44 
77 27 
78,73 
90,39 

110,80 
1*8,29 
110.80 

45,19 

61,23 

24.65 
19.16 
26.83 

10,70 

19,82 
25.66 
26,08 

99,13 

93.30 
46,66 

145,78 

Galden. 
sn EL i I i/.i li en 

STAAL per 1000 KG. 

Scheeps- en brngplaten . 58,31 
Ketelplaten . 64,14 

id. vuurkast kwaliteit ' 69,98 
Staafsiaal . 69,98 
Baal band 80,18 
Blik . . . . . 84 56 
/acht id. om op te werken 92,22 
Hoek- en kraalijzer. 56,85 
Kraal T ijzer 62,68 
1 ijzer 55.40 
Spoorstaven, zware 1 i. d. naas- 43,74 

id. middelsoort ] te haven 49,57 
iil. lichie ( u. d. fabr. 55,40 

Tramrails . . . . 87,47 — 104.97 
Gereedschapstaai, gewoon 209,93—326,59 

iil. speciaal 583,14 
Veerensiaal van af . . . 116,63 
Gietwerk in staal, speciaal id. 303,28 

DRAAI) per 1000 KG. 

Gewalst IJzerdraad v. omheining, 
uitgegloeid en geolied Nrs.0-5 j 72,91 

Id. gegalvaniseeid id- • 96,23 
Gewalst staaldraad v.omheining, 

uitgegloeid en geolied Nrs.0-6 78,73 
ld. gegalvaniseerd id. . • 102,05 
Getrokken IJzerdraad voor om

heining , geolied Nos. 0—8 81,64 
ld. gegalvaniseerd id. . . 104,97 
Getrokken staaldraad vooromhei-

nitig, iiiigegl.en geol. Nos. 0 8 84,56 
II. uiigegloeid en gegalvanis. 110,80 
Prikkel heiningdraad 2 draads. i 

ld. ld. 4 draaas. I 1 3 4 , 1 8 

1,1. thickset 2 „ . 2 

ld. ld. 4 „ I 
Telegraafdraad Nos. 0—8 . 139,95 

ROOD KOPER. 
Chili staven p«r loOO KG. . 456,31 
Gietelingen B. S id. . 518 99 

id. taai (Toughcake) id. 507.33 
Staven, platen eu duhheling id. 583, 4 
llruao per KG. . . 0 66 
Gesoldeerde pijpen id. . . 0,73 
1'ijpen zonder naad id. . . 0,76 
GEEL M I T A Al, per KG. 

Staven 0,47 
tlubbeling . . . . 0,47 
Soldeerwerk . . . . 0,47 

MESSING per K G . 
Gewalst messing . . . 0,62 
Bladineasing . . . . 0,68 
Gesoldeerde gaspitpen . . 0,71 
Getrokken keielpijpen . 0,62 

id. condensorpijpen . 0,73 
Draad . . . . . 0,59 

TIN per 1O00 KG. 
Engelsch in staven (in kisten 

van 203.2 1 KG.) . . . 752,25 
id. id. best gezuiverd. 763,91 
id. gietelingen . . . 740,59 

Straits tin (pakhuis Londen,) 699,77 
ANTIMONIUM p. 1000 KG. 426,69 

' ZINK per 1000 KG. Gullen. 
Zuiver buitenlandsch 176,01 
Hard 125 38 
Bladzink No. 8 en daarboven 19S.27 

LOOD per 1000 KG. 
Engelsch pig . 118 09 
Spaansch id. . . . . 1 12,26 
Bladen cn staven 123 '.12 
Waterpijpen . . . . i.i2 r,6 
Gaspijpen . . . . . 129,75 
STEENKOLEN p. 1000 KG. 
South Wales stoomkolen lekw. 6,70 

Id. id. 2e „ 1 o a 6 - l s 

Lancashire id. le „ f § g 6.70 
Id. id. 2e „ Ö o 6,41 

Newcastle id. le „ XM 5.5 4 
Id. id. 2e „ 1 2 4 96 

Dubbel gezift meer: 0,29 
CEMENT p. vat r. 181.44 KG. 

3,40 
Romeinse!) . . . . 5,04 
Vulcaan- of voegcement. 9,48 
VUURVASTE STEEN per 

1000 stuks. 
S-hotsche . . . . 2:),7(l 
South Wales . . . . 32,59 

36,U 
VERFSTOFFEN p. 100 KG. 
Loodwit gemalen . . . 

ld. aan stukken 20,99 
Menie zuiver . . . . 16.91 
Oranje menie . . . . 28,00 
Loo'lglit . . . . . 19,83 
Zuiver zinkwit 28.00 
Kahtjen's scheepscompo.itie 69,98 
Suns' id. 28,00 

OLIËN por liter. 
28,00 

Ongekookte lijnolie 0,23 
Gekookte id. 0,24 
Terpentys . . . . 0,20» 

0,26 
Colza . . . . . 0.24 
Kamenzaadolie 0,24 
Keiizel „ . . . 0,55 
Olijf „ . . . 0,43 
Ossenpnot „ . . . 0.39 
Spermaceti „ No. 1 0,58 
Palmolie per loo KG. . 29,65 

TEEK eu PEK. 
SiouKholmer teer per vat 10,37 
Archangel „ „ 8 30 
Koolteer „ • 5,33 
Pek, Zweedsche per 100 KG. 7,58 

„ Was „ „ „ 14,-
„ Engelsche „ „ „ 6.12 

Hars, zwarte „ „ „ 3,8* 
„ amber „ „ „ 3,26 
n K u e ' » » n 4,45 

MACHINE PAKKING p.KG. 
Pakking met elastiek hart 1,63 
Tuck's pakking 1,53 

Id. genuine . . 2,93 
Id. triple . . . . 5,67 
Id. metallieke 3,27 

Asbest pakking (best) 
Held mi's ptkking - . . 1 

4,57 Asbest pakking (best) 
Held mi's ptkking - . . 1 5,22 
Asbest millboard per 100 KG. 66.32 

SCHROEFBOUTEN en MOEKEN per 100 KG, 

7, V. */« ' / . 
12.7 I5.P.8 19 22.1 

Bouten mot vierkanten kop en moar, diam. j ["̂  
18.95 
17.49 
16,03 
15.16 
14.00 

lang heneden 60.8 mM. . . 
„ 60.8 tot 76.2 ,. . 
„ 76 2 „ 114.3 « . . . 
" 114.8 „ ISt.4 „ . 
.. I&2.4 mM. en daarboven . 

Met zeskanten kop ƒ 1.17 per 100 KG 
Vie>kante moeren, getapt 
Zeskante id. id. . , 
Gegalvaniseerde dekbonten 

K L I N K N A G E L S per 100 KG. 
Gewone brag- of scheepskwalieit . 12.24 11.87 10.79 
„Beat" 12.53 11 66 11.08 
„Best best" . . . . . . . 18.70 12.83 12.24 
-Best belt" ketelklinkbonteo . . 14.58 13.41 12.83 

% 
IO.BS 
15.74 
15.16 
14.2» 
13 70 
12.83 

Met zeskante moer J 1.75 
16.77 14.«7 14 29 14.29 
21.86 18 36 17.20 
20.99 19.24 

74 
19 

14 00 
13.41 
12.83 
lt,*4 
11.95 

14 00 
13.4 I 
12.83 
12 24 
11.95 

25.4 28.6 31 75 
14.00 14.00 14.00 
13.41 13.41 13.41 
12.83 12 83 lx.83 
12.84 12 24 12.84 
11.95 11.95 11.95 
per 100 K.G. meer. 
14.29 14.29 14 29 

17.90 I .90 17.20 17.90 

IP.79 
11.08 
12.24 
12.83 

10.79 
11.08 
12.24 
19.S3 
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Uitgevers • 

J. VAN DER ENDT & ZOON. 
M A A S S L U I S . 

A l l e i i < l v e r t e n i l i ' n in Alt('II ITh( TL'RA opgenomen 
worden a r r i i t i s i geplaatst in D E A M B A C H T S M A N , Vak 
blad voor Timmerlieden, Metseluars, 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 . 

DE OORZAKEN V A N H E T SPRINGEN V A N 
W A Ï E R P I J P K E T E L S M E T N A U W E PIJPEN'. 

De hoofdingenieur van het Berliner Dampfkesselrevisions-
veiein SCHNKIDEK heeft over dit onderwerp eene voordracht 
gehouden in het Berliner Bszirksverein deutscher Ingenieure. 
Hg deed uitkomen, dat de tamelijk algemeen veispreide 
meening, dat de/.e soort van ketel veel minder gevaar voor 
springen oplevert, onjuist is. Volgens statistieke gegevens, 
door VINCOTTK bijeengebracht, hadden van de in de jaren 
188H tot 1889 in Duitschiand, Frankrijk eu België voor
gekomen ketelontploftingen 12 1 /» "o betrekking op water-
piipketels, terwijl het gezamenlijk aantal 3 tot 4 u/o van 
dat der ketels uitmaakte. In de beide laatste jaren steeg 
het aantal gesprongen waterpijpketels in Duitschland tot om 
en by 30 °/„ van alle ontploffingen, terwy'1 dit nauwelijks 
4 '/o v a n het aantal ketels bedroeg. 

De voornaamste oorzaak der ontploffingen bleek te zyn: 
1. Barsten in de Volgens Volgens Iu Duitsch-

VlNI'OTTK COMPBBB latld 
30 58 • / , 44 »/„ 

pijpen door overver
hitting, verroesten enz. 

2. Barsten door ge
brekkig wellen der 
PÜpen 

3. Andere oorzaken 
50 7o 15"/,, 16 7 0 

20 • / , 27 42 »/ 0 

Als oorzaken van oververhitting zyn te noemen : 
1. Watergebrek door verzuimde voeding; 2. Verzuimde 

reiniging; 3. Gebreken in den aanmaak (te nauwe pijpen 
«n veibinding88tukken, enz.); 4. Te veel ervan vergen. 

De gevolgen der verzuimde reiniging doen zich bij wa-
'erpjjpketels sneller gevoelen dan by' andere ketels; zij zyn 
spoedig te herkennen aan het krom worden der pypen. 
Heeft men geen goed voedingswater ter beschikking, dau 
"Westen zulke soort van ketels in het geheel niet aange
vend worden of wel men moest het voedingswater vóór 
h e ' gebruik gezuiverd worden. 

Het gebruik van lange, nauwe pijpen leidt reeds by zeer 
geringe aanzetting van neerslag tot oververhitting; door 
jjaiiwe verbindingsstukken of te veel ervan vergen, neemt 
, zoozeer toe, dat er gevaar in het spel is. Zekerheids 

a l ve moest voor de pijpen uitsluitend zacht, taai ijzer 
vWwerkt worden, daar hard, broos metaal reeds tot ont
ploffing leidt, als het eerste enkel uitbobbelt. 

«woote zorg moet aan de uitvoering der weinaden be-
e , l worden; deze moeten aan eene persproef van 50 
• onderworpen worden, zullen zy zekerheid geven. Van 

. , V e t ' belang is de bevestiging der pijpen in de kop
eken 

het 
en wanden. De einden der pijpen moeten omgezet, 

Kat, waarin de pyp gestoken wordt, met twee groe

ven voorzien worden, waarin het yzer vastgewalst wordt. 
Eindelijk spelen de pjjpafsluitingen eene belangrijke rol. Op 
den voorgrond moet staan, dat het deksel door den stoom
druk van binnen tegen liet sluitvak moet gedrukt worden. 
Door van buiten opgezette deksels is tengevolge van het 
afspringen van sluitschroeven, beugels enz. de dood van 
arbeiders veroorzaakt. 

Steeds is veelvuldig en zorgvuldig onderzoek der water
pijpketels eu de onderdeelen daarvan door erkende deskun
digen noodzakelijk, om ongevallen te vermijden. Gelukkig 
is men in Duitschland teruggekomen van den vroegeren 
regel om waterpypketels van geriugen waterinhoud te bou
wen. Zy worden tegenwoordig voor zoover de wettelijke 
bepalingen toelaten, van groote bovenketels voorzien, waardoor 
de veiligheid in het bedryf zeer aanmerkelijk is verhoogd. 

(Zeitschr. d. Centralst. /', Arb. H ohlf. Einr.) 

N A T I O N A A L C O N G R E S , 
OMTRENT HET VAKONDERWIJS EN DE VAKOPLEIDING 

VOOIt TOEKOMSTIGE WERKLIEDEN IN NEDERLAND, 

te houden te Amsterdam, op 17 
April en 4 Juni 1895. 

V r a a g 8 : iVaar moet de grens getrokken worden tus
schen het onderwijs en de opleiding voor het gewone en het 
kunstambacht ? 

I n l e i d e r : de heer E . VON SAHKK. 

De inleider is zich van de inoeielyke taak, op deze vraag 
een voldoend antwoord te geven, volkomen bewust. 

Daar het vraagstuk echter voor hen, die tot de ambachts
nijverheid moeten worden opgeleid, niet van belang ontbloot 
is, zal hy trachten enkele punten, die er betrekking op heb
ben, aan eene nadere beschouwing te onderwerpen. 

De aandacht, die men in den laatsten tijd aau het kunst
ambacht begint te schenken, geeft aanleiding te vermoeden, 
dat men langzamerhand het bewustzijn krygt van de gewich
tige taak die de versierende kunsten in de handwerksny ver
heid te vervullen hebben, zoodat thans zelfs de neiging 
bestaat, by het onderwys en de opleiding voor het gewone 
en het kunstambacht grenzen vast te stellen, om hunne on
derlinge ontwikkeling te bevorderen. In hoeverre men hierin 
zal slagen en of de scheiding wenschelijk en nuttig is, zal 
in het aanstaande congres moeten worden uitgemaakt. 

Daar toch zullen de beoefenaars der verschillende ambach
ten de goede wenken, die ze krachtens hunne ervaring 
kunnen geven, zeker niet terug houden. 

Alvorens tot de behandeling van het onderwerp over te 
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gaan, diene men zich van den toestand waarin onze am
bachtsnijverheid op het oogenblik verkeert, eene juiste voor
stelling te vormen. 

Deze toestand geeft als van zelf de richting aan, waarin 
de werkkrachten moeten worden opgeleid. Zjj toch die met 
de opleiding belast zyn, moeten, wil hunne arbeid vruchten 
dragen, in de eerste plaats met de bestaande behoefte reke
ning houden. 

Een korte terugblik op den vroegeren toestand, en de 
vergelijking daarvan met den tegenwoordigen, moge derhalve 
hier voorafgaan. 

In vroegere dagen, toen het handwerk in hoogen bloei 
stond, zou zeker niemand op de gedachte gdcotnen zy'n zich 
met bovenstaand* vraag het hoofd te breken. De kunst was 
met het handwerk zoo nauw verbonden, dat beiden een onaf
scheidelijk geheel vormden; de juiste maat, die gehouden 
werd tusschen doel eu materiaal, bebeerschte den vorm; 
alles wat den handwerker omringde, wat hij op het gebied 
van zijn vak te zien kreeg, beantwoordde daaraan; indien 
het anders ware geweest, zoude het werk zeker alras ver 
oordeeld zjjn. 

Vooral hierin ligt de eigenaardige bekoring van de pro
ducten der handwerksnijverheid uit vroegere dagen en het 
was even inoeielijk iets te maken, dat strijdig was met de 
goede beginselen, als dat het thans moeite kost iets goeds 
daar te stellen. 

De oorzaak hiervan is zonder twjjfel aan de, volgende 
omstandigheden toe te schrijven: 

Dat de traditie van het ambacht „de technische vaardig
heid en de kunstzin" van den eenen op den anderen over
ging en iu hooge eer werd gehouden. 

I 'at de gilden bjj het toelaten tot gezel en meeste-graad 
werkstukken eischten, die van de bekwaamheid van den can-
didaat getuigden; een prikkel die er zeker veel toe bijdroeg, 
de ambitie en het eergevoel van den werkman op te wekken. 

Dat de machine betrekkelijk weinig invloed had op de 
ambachtsnijverheid, en dus bijna uitsluitend handenarbeid 
werd geleverd. 

Dat de concurrentie niet tot het uiterste werd gedreven, 
daar onbevoegden werden buitengesloten. 

Dat overhaastig werk zelden geëischt werd. 
In onze dagen is de toestand echter geheel anders. 
Door twee eeuwen achteruitgang is de traditie van het 

ambacht zoo zeer verloren geraakt, dat in de eerste helft 
der 19de eeuw het er allertreurigst uitzag. 

Nu ongeveer een kwart eeuw geleden begon men hier te 
lande weder van voren af aan op te bouwen, doch onder 
welke omstandigheden ? 

De goede werkstukken waren intusschen vernield, ver
smolten, naar den zolder verdrongen, aan antiquaren ver
kocht, naar het buitenland verhuisd; omdat ze uit de mode 
waren werden ze veroordeeld. 

Al het voorhandene getuigde van slecht begrip en wan
smaak ; doch het bleef nog laturen tyd als terugwerkende 
kracht van invloed. 

Men tastte in het duister en verviel van de eene naboot
sing in de andere, zonder de vormen te begrijpen, zonder 
dat vorm en doel in oveieenstemining kwamen. 

Gelukkig is op 't oogenblik een beter tydperk aangebroken. 
Men gevoelt de noodzakelijkheid zich van den verbaster

den rommel te ontdoen, om het practische, het eenvoudige, 
het nuttige, het degeljjke weder in eere te herstellen. 

Aan de toestanden van vroegere dagen zyn wy echter 
ontwassen; onze industriëele verhoudingen hebben groote 
veranderingen ondergaan 

De vrjje concurrentie tracht de productiekosten tot een 
minimum te herleiden, waardoor de verdeeling van deu arbeid, 
die thans reeds in de kleinste bijzonderheden is doorgevoerd, 

en de medewerking der machine, die den mensch vele lasten 
van de schouders heeft genomen, eene verbazende uitbrej. 
ding hebben verkregen. 

Wy bevinden ons dus op het oogenblik onder den drang 
naar volmaking der werktuigen, vermindering van productie, 
kosten, inkrimping van handenarbeid. 

Wij kunnen veronderstellen dat de tegenwoordige toestand 
zich nog meer in bovengenoemde richting zal omwikkelen • 
hiermede dient men dus by de behandeling der gestelde 
vraag, in de eerste plaats rekening te houden, opdat door 
samenwerking, de verdeeling van den arbeid zóó kan worden 
ingericht, dat een ieder naar zyne begaafdheid en bekwaam-
heid nuttige diensten kan bewijzen. 

In deze richting is in hoofdzaak de baan te zoeken 
waarop de grenslyn tusschen het onderwys en de opleiding 
voor het gewone- en het kunst-ambacht kan getrokken worden. 

Op dezen grondslag zullen de werkkrachten in twee cate-
goriën worden ingedeeld. 

Tot de eerste, zullen behooren zjj die de gewone werk
zaamheden verrichten, waarbij slechts vaardigheid en stipt
heid vereischt worden. 

Tot de tweede, zy' die by de uitvoering aan de hen op. 
gelegde taak artistieke begaafdheid met geoefende hand
vaardigheid vereenigen en dus een leertyd van langeren duur 
cn eene meer artistieke ontwikkeling moeten doorloopen. 

Hij inrichtingen, die als groot-industrie gedreven worden, 
zooals de porcelein- en aardewerkfabrieken, weveryen enz. 
is de zaak betrekkelijk eenvoudig; het wetenschappelijke 
het artistieke en het gewone ambacht zyn hier als van 
zelf reeds gescheiden 

By fabrieken voor het vervaardigen van goud- en zilver
werken, voor meubelen en dergelijke inrichtingen, zullen 
eveneens zy', die aan het hoofd staan, hunne werkkrachten 
naar behoeften weten te ontwikkelen. 

Worden de ambachten, die by het, in behandeling zjjnde 
onderwerp in aanmerking komen, als klein-industrie uitge
oefend, dan echter is de grenslyn nauwelijks aan te wijzen, 
omdat bij het meest eenvoudige werkstuk de artist.eke 
en technische bekwaamheid van den vervaardiger aan het 
licht treden. 

Een werkstuk, waaraan men kan zien, dat zjjn vervaar
diger zich in de samenstelling heeft weten te beperken, zal 
steeds goede eigenschappen bezitten, omdat eenvoud het 
kenmerk van het schoone is. Wel een bewys dat op zijn 
minst genomen, even veel talent noodig is een goed geslaagd 
eenvoudig werkstuk te maken, als een meer samengesteld, 
ryk versierd pronkstuk daar te stellen. 

Reden waarom thans evenmin als vroeger eene grenslijn 
bestaat om te bepalen, waar het ambacht eindigt en de 
kunst begint. 

De leerlingen, die voor de werkplaatsen worden opge
leid, moeten, volgens het oordeel van den inleider, op artis
tiek en technisch gebied eene volkomen harmonische oplei
ding ontvangen. 

De goed ontwikkelde ambachtsman, wiens vak in verband 
staat met de décoratieve kunst, moet in staat zijn uit eigen 
kracht eenvoud met goede verhoudingen, en doelmatighel 

met schoonheid van vorm en kleur te vereenigen en werk
stukken af te leveren, die aan deze hoedanigheden beant
woorden. 

Daar samenstelling en uitvoering van dergelijke werkstuk
ken geen lichte taak is, zullen zeker velen er niet in slage» 
als zelfstandige werkkrachten te kunnen optreden. 

Deze zullen dan onder leiding van betere werkkrachten 
dat werk moeten verrichten, waartoe hunne opleiding l>en 

staat stelt; doch voor deze een afzonderlijk stelsel van onder 
wijs in het leven te roepen, wordt allerminst raadzaam geac ' 

Kunnen de minder begaafden, de trage of zjj. a i e 

leertijd op eene of andere wijze veronachtzaamden, de anderen 
piet volgen, wolnu dan bljjven ze achter. 

Ook <>p de werkplaatsen zal steeds behoefte blyven bestaan 
a a „ werkkrachten, die het ondergeschikte werk doen. 

2(j zullen in de toekomst minder vruchten van hun arbeid 
plukken, doch zoo het onderricht, dat zij hebben medegeno
ten OP ? , e de grondslagen berust, zullen ze allicht in de 
gelegenheid zyn in hun levensonderhoud te voorzien. 

Het bovenstaande samenvattende, moge worden in over
weging gegeven, dat bjj het ambacht op de fabrieken de 
opleiding voor de verschillende functiën, die de werkman 
aldaar zal moeten verrichten, niet alleen weuschelijk, doch 
zelfs noodzakelijk is, terwjjl de grenzen door de verschillende 
ambachten zelf moet worden aangegeven. Voor het ambacht 
op de werkplaats is de grensstelling niet aan te bevelen, 
omdat hare toepassing niet anders dan nadeelig zal werken 
op de ontwikkeling der ambachtsnijverheid. 

Ky de voorbereiding tot de behandeling der gestelde vraag 
werd slechts met de beide hoofd-factoren, het ambacht by de 
groot-industrie en het ambacht bij de klein-industrie rekening 
gehouden; omdat de grenzen dezer inleiding verre zouden 
worden overschreden, indien in het byzonder over de zoozeer 
uiteenloopende betrekkingen, waarin de verschillende am
bachten tot het kunstambacht staan, werd uitgeweid. 

E . VON SAHBB. 
Haarlem, Febr. 1895. (Nijverheid) 

V r a a g 11. Op welke wijze moeien tentoonstellingen en 
wedstrijden van leerlingen worden ingericht om tevens aan 
ie veredeling van het ambacht ten goede te komen ? 

I n l e i d e r : de heer F. H. VAN MALSEN. 

Eene tentoonstelling behoort te bestaan uit eene verza
meling van voorwerpen van meer dan gewone verdiensten. 

Daarom zou men al dadelijk kunnen besluiten, dat het 
tentoonstellen van werk van leerlingen, in het algemeen, 
geene aanbeveling verdient. 

Het werk van leerlingen, of nog onbekwamen in het 
vak, moet dus om andere reden dan de gewone worden 
tentoongesteld. 

Behoudens uitzonderingen kent men alleen tentoonstellingen 
van het werk van leerlingen bij ambachts- en teekenscholen 
bjj gelegenheid van eene prjjsuitdeeling of bjj het einde van 
eenen cursus; die tentoonstelling is dan gewoonlijk vooraf
gegaan door een wedstrijd of een examen, ze is hoofdzakelijk 
bestemd voor de leerlingen zeiven of hunne familieën. 

Bjj ons gewoon-, lager-, middelbaar- of hooger-onderwys 
kent nien geen tentoonstellingen van het werk der leerlingen 
e" schijnt men ze daar ook niet noodig te achten. Het is 
ffa»i' dat het werk van ambachtsscholen en teekenscholen 
2 1 h beter leent tot tentoonstellingen, dan bijvoorbeeld geschie
denis ut' letterkunde of rekenen, maar daarmede is nog niet 
""gemaakt ot die tentoonstelling van het werk nuttig is voor 
*«» leerling. 

Of wedstrijden en tentoonstellingen voor den geregelden 
Wig van het onderwys en voor de ontwikkiling van den 

prhng schadelijk, dan wel voordeelig zijn is eene vraag die 
B°g lang n j e t uitgemaakt is. 

wedstryden en openbare prysuitdeelingen, die vroeger 
der voorname zaken bjj het onderwys uitmaakten zyn in 

• • laatsten tijd hoe langer zoo meer afgeschaft en behooren 
t ot de zeldzaamheden. 

Toch kunnen tentoonstellingen, als hier bedoeld, nuttig 
zyn voor het onderwijs en de onderwijzers. Herhaalde malen 
is reeds door teekenscholen op openbare tentoonstellingen 
ingezonden — maar als eene aanschouwelijke voorstelling 
van het onderwys, niet als het werk van de leerlingen. 

In dien zin opgevat kan het nut van tentoonstellen en 
vergelijken van het onderwys niet ontkend woiden, vooral 
van het ainbachtsonderwys, waarvan nog alles moet geleerd 
worden, maar uit den aard der zaak behooren dan ook die 
tentoonstellingen een meer intiem karakter te hebben, ze 
hebben dan ook voor het publiek geen aantrekking; ze 
zouden op gezette tijden moeten gehouden worden, en com
mission, bestaande nit beoefenaars van de vakken die onder
wezen worden en onderwijzers zouden moeten worden aan
gewezen om die tentoonstellingen nategaan, te vergelijken 
en een gemotiveerd rapport uit te brengen, waarin de hoe
danigheid van het onderwys wordt aangeduid, zoonoodig met 
voorstellen ter verbetering. 

Zeer zeker zon daardoor kunnen verkregen worden een 
goed begiip van het amVachts-onderwijs en de verbetering 
van dat onderwys kon dan ten goede kunnen komen aau 
de „veredeling" van het ambacht. 

F. H. VAN MALSEN. 
(Nijverheid.) 

B L E E K E N M E T NATRIl 'M-SILICAAT. 

In Frankryk is onlangs eene nieuwe toepassing van 
waterglas tot stand gekomen voor bet bleeken van linnen. 
In eene vergadering van de Parysche academie van weten
schappen heeft de heer GEISENHEIMEK eenige onderzoekingen 
beschreven, die in het kort op het volgende neerkomen. 
Teneinde het linnen volkomen te doen bleeken, is het ge 
woonte geworden om het loog meer bijtend te maken en 
den tjjd van koken te verlengen, wat tengevolge heeft, dat 
het goed, terwjjl de kleur verbetert, wordt aangetast. Het 
ontstaan van geelachtige of bruinachtige vlekken in het 
linnen wordt gewoonljjk toegeschreven aau onzuiverheid van 
de gebruikte chemische middelen, maar vindt in hoofdzaak 
zjjn oorsprong in de aanwezigheid van calcium en magnesium-
zouten in het water; deze zouten slaan op het goed neer, 
werken als bijtmiddelen en leggen in die hoed»nigheid de 
geelkleurige stoffen in de loog vast. Deze hinderlijke uit
werking kan voorkomen worden door aan het water een 
mengsel van koolzure soda en waterglas toe te voegen. De 
bedoeling is calcium- en magnesium-silicaten in een vlokkigen 
toestand neer te slaan, zoodat zy spoedig bezinken, niet 
aan het linnen hechten en bij het koken de gedaante van 
een korrelig poeder aannemen. Aldus gezuiverd is er slechts 
eene zeer kleine hoeveelheid bjjteud alkali noodig, daar de 
verzeeping voor het grootste deel door middel van het. 
minder schadelijke alkali-carbonaat tot stand komt. Een 
gepaste vorm om het waterglas tot dit doel aan te wenden 
is 10 tot 20 u / 0 watervry natrium-carbonaat toe te voegen 
aan eene verzadigde oplossing van het waterglas. Het pro
duct is gemakkelijk te hanteeren en blijft volkomen oplosbaar 
in water, terwijl de hoeveelheid voor eene bepaalde soort 
van water gemakkelijk is te berekenen. 

fScient. Amer.) 

C O R R E S P O N D E N T ! E . 

\-< l l i l i l l« ni lnm. 
Mijnheer de Redacteur! 

Bjj deze neem ik de vrybeid U beleefd te verzoeken mjj 
de volgende vraag in Uw blad, Architectura Techn. gedeelte 
te willen beantwoorden.. . 
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Een architect of bouwkundige maakt voor iemand een 
volledig plan tot verbouwing van zijn perceel, hierbij een 
uitgewerkte begrooting van J 10900.— welk plan zoude 
worden uitgevoerd. 

l>oor omstandigheden niet te voorzien werd de verbouwing 
afgesteld. 

Hoeveel percent mag nu de architect in rekening brengen 
voor 't maken van zijn plannen en begrooting? 

U by voorbaat dankzeggend, Uw abboné 
J . Ps. THÜKING. 

Ik geloof niet dat hier vaste regels voor bestaan. Ik 
voor mij zou in zulk een geval, naargelang van het werk 
dat ik eraan gehad zou hebben, I tot 1 1/ 2 percent van 
mijne begrooting in rekening brengen, als ik er nog geen 
bestek van gemaakt had, met inbegrip van dat bestek 2 
tot 2'/j percent. v. D. K. 

Rationeele mortel. 
Mijnheer de Redacteur ! 

Als een bewijs hoe deugdelijk de specie door u opgege
ven in het weekblad Architectura en in uwe „Algemeene 
Voorwaarden" tegen vorst bestand is, diene het volgende : 
Bü de verbouwing van een woonhuis te Leiden werd in het 
laatst van December 1894 een schoorsteen gemetseld, waar-
voor ik den metselaar opgaf, te gebruiken buitendaks: 
boeregrauw Rjjnvorm) en mortel van 2 dl. kalk, 1 dl. tras 
en 4 dln. zand, dadelijk werd het werk plat afgevoegd. 

Toen het nu in Januari eu Februari j . 1. zoo streng 
begon te vriezen, dacht ik met schrik aan dien schoorsteen, 
waarin niet gestookt werd, en besloot de vorige week er 
eens naar te gaan zien. 

Tot mijn groote tevredenheid echter was er niet het 
minste gebrek aan het werk te bespeuren, zelfs de voegen 
hadden niets van de vorst geleden, zoodat het dns aan de 
goede samenstelling van den mortel te danken is, dat men 
voor schade is gevrijwaard gebleven. 

Acht u bovenstaand belangrijk genoeg om in Architectura 
te publiceeren, zoo kunt u daarmede naar goedvinden 
handelen. Inmiddels hoogachtend, 

J . G . VAN DER MARK GZN. 
Wassenaar, Maart 1895. 

Slakken wol. 
Den Heer J . A. VAN DER KLOES, 

te /'elft. 
Naar aanleiding van Uw advies aan den Heer .1. DE VRIES 

te Wageningen in Uw vakblad van 9 Maart j . 1., betref
fende het aanwenden van slakkenwol, heb ik eenige bemer
king, in de overtuiging dat die, als altijd, U welkom zal zijn. 

Slakkenwol direct tegen pannen aan te brengen is niet 
raadzaam, omdat de pannen, na eenigen tyd, vocht zullen 
doorlaten en dan ontwikkelt zich zwavelwaterstofgas, althans 
indien de slakkenwol, zooals gewoonlijk, niet vry is van 
zwavelcalcium. Ik bezit de copie van een daarover handelend 
merkwaardig opstel, overgenomen, naar ik meen nit de 
Bauzeitung, Des verkiezende wil ik U dat stuk ter inzage 
zenden. 

Dan komt het mjj voor, dat een dikte van 15 cM. wel 
wat veel is en daardoor te duur wordt. Bij den bouw van 
het tijdelijke houten station te Amsterdam in 1878 zijnde 
wanden bekleed met slakkenwol, ter dikte van 5 cM. Per 
M 3 . zijn gebruikt 10 K G . De schotten tusschen en op de 
regels waren van */ 4 vurenhout. Mij dunkt, dat een derge
lijke constructie, hier tusschen de gordingen aangebracht, 
wel practisch en afdoende zon zjjn. Men heeft dan ook groot 
voordeel van de luchtlaag tusschen de pannen en het binnenschot. 

De slakkenwol kostte toen by groote hoeveelheid aangevoerd 
f 7.50 per 100 KG., dns kostte hier per M 4 . . ƒ 0.75 
De schotten zullen kosten per M 4 . ongeveer . ^ 1 25 

Samen . . f <^~l_ 
I>e hinnenbeschieting kan desverkiezende ook van riet 

en schrooten zjin. doch bij beplanking is het gemakkelijk, bjj 
elke plank, de wol. die wel gestampt mag worden, telkens 
aan te brengen. Wij hebben het ook aldus uitgevoerd. 

Ook zou de binnenbescbieting van rietplanken kunnen 
gemaakt worden. Wel duurder, maar meer afdoende. 

Of de voorgestelde constructie nu afdoende zal zyn, kan 
}k ook niet stellig zeggen, vooral onder het zinken vlak 
is dat niet zeker. 

Misschien moet daar het plafond van slakkenwol wat 
dikker zijn of wel lager worden aangebracht. 

Uw l)w. Dr. 
P. J . HUIBERS. 

Leiden. 11 Maart 1895. 

Lifhidriikteekeiiiiigeii. 
G. te L . en G. B. te R. De heer P. A. FRVLINK EMz, 

architect te Utrecht, heeft zich bereid verklaard zyne be-
langryke brochure over LICHTDRUKTKEKEVINQEN , waarvan 
de eerste druk in korten tyd was uitverkocht, in dit week
blad, vermeerderd met latere aanteekeningen, te doen her
drukken, v. D. K. 

Waterdichte kelders. 
's Hage, 12 Maart 1895. 

Den heer V A N DER KLOES ! 

Als abonné van Uw blad zag ik raö door Uwe welwil
lendheid gaarne eens voorgelicht omtrent het volgende: Er 
is mij opgedragen het maken van een kelder, waarbij het 
plan bestaat om ceineni-bet-n tot vloer te gebruiken ; gaarne 
zag ik door U opgegeven welke verhouding het beton moet 
hebben om tot waterdichtheid te zyn. Ook of het beton in 
het water gestort moet worden, of dat de kelder droog 
gehouden zou moeten worden en vervolgens als de vloer 
er in ligt dan het water weder erop te laten komen, 
totdat het versteend zou zyn? Onderkant vloer is gelegen 
1.50 M. onder peil en in geval er een vloer in metselsteen 
gebezigd wordt, mag ik dan ook de verhouding der tras
specie weten, of kan ik nemen zooals door U is aangegeven 
in Uw nommer van 22 September j.1., waar opgegeven is 
1 Lniksche kalk 1 tras. Zou ik voor de Luikscbe kalk ook 
schelpkalk kunnen nemen? 

By voorbaat mijnen dank betuigende verblyf ik hoogachtend, 
UEd. dw. dn., 

ABONNÉ VAN „ ARCHITHCTÜBA". 

Aangezien van andere zyde omtrent dit onderwerp eveneens 
vragen zyn gedaan, hoop ik bet in een der eerstv. Nos. meer 
uitvoerig te behandelen. T. D. K. 

Verzekering tegen ongelukken. 
De door den heer S. te M. in Uw No. van 9 Maart j.1-

aangevraagde voorschriften zyn by de flrina MARTINUS NM* 
HOF te 's Hage op aanvraag verkrygbaat, ik meen voor 
5 coni- per ex. 

Hoogachtend, Uw dn., 
J. H. EII.MANN. 

Zaandam, 11 Maart '95. 

Is dit zoo, dan zou het voorgenomen overdrukken in dit 
blad achterwege kunnen blijven. v. D. K-
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AANBESTEDINGEN. 
faübestedingen worden slechts eenmaal in dese rubriek opgenomen. 

M A A N D A G 18 M A A K T . 

Anisteritum. li! uur. Het gemeentebestuur : het bauwen mil 
e e i , gfsluitinuur en diverse gebouwen en loodsen op de terreii.cn 

n de i.ieuw aangelegde stratenmakers- en scuuiteumnkerswerven, 
,,D de Kostverloren Vaart. 

Amsterdam, 12 uur. Het gemeeutebestuur • bet verlagen van 
j e bruggeu 110. 44 eu 45 over de Leidsche graebt aan de Kei-
{ersgracli' en vau de brug uo. 46 over de Keizersgracht aau de 
Jjeidscliegracht, met liet vernieuwen VAU een pijler dezer brug eu 
„al ver Ier zal opgedragen worden. 

iruhem. 11 uur. De beer H. G. K. van Ommeren 1. Wzo., iu 
get cu Ié l oneordia, Nieuwe Plein: liet amoveeren van het westelijk 
gedeelte vnii hel perc. Pauwstraat no. 4 en bet daar ter pWalse 
bouven »ai. een winkelhuis met bovenhuis eu magazijnen. 

Dordrecht. 4 uur. De arclu'.i-cten Keus eu Zu. ten hunnen 
kantore, Hooirc Nieuwstraat 17 : bel verrichten vau eenige werk-
Maaibeden aan het buis van den weled. heer Dr. VVerndly, 
Steegoversloot 62. 

Oroniugeu. 8 uur. De architect G. Nijhuis, in het koffiehuis 
van J. Huizing» aau de Groote Markt: het verbouwen van bei 
perceel geteekeud F 3Dl, in de Heereustraat aldaar. 

D I N S D A G 19 M A A R T . 

Breda. 11 uur. De rentmeester der domeinen rentambt Oosterliout 
tei. zijnen kantore Maurilsstraat 1) no. 495 : het bouwen van eeu 
Heul in den Oos poldrr onder Oosteruout 

Diuteloord (N.Kr.) De beer C. van der Heyden : het bouwen 
van een graanschuur. 

M i i i ireii luigc. ii uur. De architecten A . Jacot en W. Oldewelt 
te Aiiisiurdii o, in bet Zuid-Uollaudscb Koffiehuis: bet bouwen van 
drie beereiihuizeu op esn terrein nan de Laan vau Meerdervoort 
koek Spiegbelstraat. 

Hooge Z w u l u n e (N.Br.) 2 uur. De burg. D. J. vau Heekeren 
ten huize van d n heer A . de VVaardt: het bouwen van een 
woonhuis met schuurtje aldaar. 

Twelloo (Qeld.) 4 uur. De opzichter M. Hurenkamp namens 
den beer G. Schimmclpeuniuck te 's-Gravenhage, in het logement 
Van Enter aldaar: de verlengiug van het achterhuis aan den 
Boskamp >e Terwolde, aanw. 18 VJaart nara. 4 uur. 

W O E N S D A G SO M A A R T . 
Enschede. 3 uur. Het gemeeutebestuur, in het hotel de Klomp : 

bet bouweu van een schoolgebouw in zes lokalen met daarachter 
geleien privaten en bergplaats, op een terrein gelegen aau de 
Mickmantsteeg. 

Woltersnm (Gron.) 18 uur. De architect G . Groen, voor den 
heer J vai der Galie : het bouwen van een handkrachtzuiveltabriek 
net woonhuis aldaar, aanw. 's ruorg. 10 uur. 

Vltl.ll» \(. 28 MAART. 
Kroningen. 12 uui. Het ministerie van financiën, aan het 

bureau van den directeur der directe belastingen enz.: bet onder
houden en herstellen van de rijksgebouwen voor de invoerrechten 
en accijnzen te Delfzijl van i Apri l 1895 tot eu met 31 Maart 
1808, bear f 1750. 

Naarden. ]0 uur De genie, tea bnreele: bet vervangen van 
de hou- en ophaalbrug te Naarden, over de Naardertrekvaart, 
door eene beweegbare brug, begr. f 10.000. 

Botterdam. 1 uur. Het gemeeutebestuur: het maken van den 
onderbouw der te vernieuwen brug over de Rotte bij bet N lordplein 
•net aansluitende kaaimuren. 

Ui"lc 11 (Zeel.) 11 uur. De architect A. Ié Cleroq te Kruiningen 
bet koffiehuis vau de wed. G . Wij ten : het afbreken VIL ver-

schillende gebouwen, bet bouwen van een nieuwe graanschuur en 
bet herbouwen vai< een woonhuis, bakkeet en varkenshok op de 
hofstede bewooad door de Gebr. Akkermans nabij het dorp Poort-

eiland Tholen 
Zwolle. 13 uur. Gecommitteerden der Arembergersluis c. a., 

DIJ Korttnhorst in de Halve Maan: bet leveren en stellen van 
* e n ijzeren ophaalbrug met bijbeboorende werken over de Arem 
""gergraebt aan de Ronduite, gem. Wanneperveen. 

ZATERDAG 28 MAART. 
"•m|»cn. De directeur der gemeentewerken: de levering van 

?° >tuks magazijnnorden volgens de algemeene voorschriften, bilj. 
'"«enden voor 33 Maart. 

"nu - li. (Geld.) Voor den heei H . Tragter : het bouwen vau 
•en bouw- en van een landbouwerswoning. 

M A A N D A G 25 M A A R T . 

Amsterdam. 1.30 uur. De directie der Hollandsche IJzeren 
Spoorweg-Maatschappij, in het centraal peraiinensUtion, id de 
wachtkamer 3e kl.sse, ingang veslioule: bestek no. 618, bet 
uitvoeren van onderhoudswerken op de spoorwegen Uitgeest — 
Amsterdam, Zaandam—Knkl uizen, Hoorn—Medemblik en Leeuwar
den—Stavoren, in 4 perc, begr. f 29.00 0; besiek 110. 622, het 
uitvoeren v«u onderhoudswerken op de spoorwegen Hessen — Heoiinel, 
•• 1st—Dordrecht, Kestere.i— Amersfoort en Nijmegen—Kleel, ia 
5 rerc., beur. f 15.350. 

M u k k n m . \2 uur. Het dijksbestuur van het wa'ersclmp .Ier vijf 
deelen zeedijken buitendijks ia hel logement de Prins: de gewone 
werken aan de zeeweringen van het waterschap in 1895, perc. 1, 
2 en 4 tot en met 1 5 ; en vernieuwing van brug no. 3 over de 
Dijksveart bij p»al IS, perc. 3. 

D I N S D A G 26 M A A R T . 
Heemskerk (N.H.) II uur. Het gemeentebestuur : het besiraten 

van den Wijk- en Kuikenswei/, alsmede eeu gedeelte van den 
Molenweg. 

Oldenznal (Ov.) Het bestuur der R. K. Arbeidersvereniging 
St. Joseph, in het. koffiehuis van den beer <• Töuiës (voorheen 
Sprakel): het bouwen vau een vereeniiriugsgebouw c. a. op een 
lern in gelegen iu de Molenstraat aldaar, aanw. 's morg. 10 uur. 

/.v I 1:1:11 u . 30 M A A R C 

Hasselt (Ov.) 2 uur. Het gemeentebestuur: het maken, leveren 
en stellen van dun metalen bovenbouw voor de brug over bet 
Zwartewnter aldaar, begr. f 33 300. 

M A A N D A G 1 A P R I L . 
Finsterwold (Gr.) 2 uur. Bij Kuurina : het plaatsen eeaer loods 

mei eenig overbuuw, alleen voor timmerlieden al laar. 

AFLOOP YAN AANBESTEDINGEN. 

Alkmaar. Het eenjarig onderhoud der Hondsbossehe zeewering 
en eenige binnenwerken. Laagste J. Oldenburg te Bergen voor 
f 11.974, gegund. 

Amsterdam. Het versterken der bii.tlaag boven de wachtkamer 
le eu 2e klasse in hel siationsgehouw Hoek van Holland. Laagste 
J. O viaassen le Vlaardiugei voor f 1039. 

Avereesl. Het maken van een station, met woning eu goede
renloods, een rijtuigloods- een locomotievenloods met daarbij beboo
rende werken op het emplacement op de Vlasakkers le Zwolle. 
Laagste B. M. van Vüs'iceii voor f 14.444. 

Breda. Het vernieuwen eu uiiöieiden vau etu gedeelte der 
bestratingen van de straat naar de Gastliuisvelden. üeguud aan 
M. Bakkeren te Prinsenbage voor f 3218, voor besirating met 
grèskeien 5e soort. 

Delfzijl. Ket doen van eenige herstellingen aan en het onder
houden gedurenle de jaren 189» en 1896 vau de gebouwen en 
werkeu iu de gemeeute Delfzijl. Laagste voor: perc. 1, scholen 
eu onJerwijzerswoniugen, J. de Muinck en H. Sche ike! te Farnisum 
voor f 2510, gegund; perc. 2, «te overige gebouwen en werken 
dei gemeente, W. Roelfzema en J. Deinen aldaar voor f 2887, 
gegund; massa, dezelfden voor f 5465. 

Enschede. Het bouwen van een huis. Laagste J. H. Varvik 
aldaar voor f 16(15, gegund. 

'g-biruvenhage. Het verrichten van herstellingen en vernieuwin
gen aan verschillende gemeentescholen en «ebonwen. Laagste voor 
perc. 1, W. P. Teeuwisse aldaar voor f I860; voor perc. 2, J . 
H. deSwart en Zu. aldaar voor f 2134; voor massa C. Maliepaard 
voor f 3220. 

'«•Gravenhage. Het bouwen van een wachthuis op de vlakte 
van Waalsdorp Laagste H. Westerduin aldaar voor f 116u. 

's-Gravenhage. Het leveren van kachels en kacbelinautels, ten 
behoeve var. pemecntesnboler, en gebouwen. Laagste J. Kikkert 
te Helder voor f 31 i. 

's-Gravenhage. Hel onderhoud van het post- en telegraafgebouw 
te Elburg van den dag der kennisgeving vau de aanbesteding tot 
en met 31 Maart 1898. Laagste H. J. Heogveld te Elburg voor 
f618. 

Haarlem. Het doen van voorzieningen aan de irfaiiterie-kazerna 
te Haarlem, ten beboete van de K. M. A. Laagste J. A. Jonker 
aldaar voor f 1168. 

Haarlem. Het. onderhouden van en het doen van herstellingen 
en vernieuwingen a«n de gebouwen vau het paviljoen Welgelegen 
te Haarlem tot 31 Deo. 1896. Laagste A. Rinkema aldaar voor 
f 15.279. 
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l i e u H e l d e r , i'et lcve-en van nissen van gegolfd plaatijzer, tot 1 

het doen van v e r i i e l e r i i i c " » van ondergeschikt belang aan werken 
in de « t e l l i n g van den Helder. I aasrste V . A . IIdien & Co. (firma 
F . Andriessens) le U'reclit voor f 1097. 

. l o m e . Het. afbreken der hes'aande en liet bouwen van een j 
nieuwe huizinge. Laagste T h . de Jonge aldaar voor f 4500, jrui.-
iii• • 17 aangehouden. 

Ko l lei-dam. Het. maken van houtioodsen met kantoor, woning 
voor den baas, stoomaagern, s'al ent Laagste I. van Pinxter te 
Schiedam voor I 35.880. 

Zwolle. 1. Hel onderhoud van Hen provincialen kunstweg van 

Almelo over Ootmarsum naar Denekamp, gedurende é é n j H K r 

loopende van 1 M - i 1895 lot ul'imo Apri l 189fi. Laagste W* 
A r o t i voor f 5447 | 2. het uitvoeren van vernieiiwiugeu en her' 
stellingen aan den straatweg langs de Dedemsvanrt, tussehen de 
Balkbrug en d« Ongelukkige wijk. Laagste J . Otlen te M e p p e | 
voor f !642. 

/ .no l l e . ! . Het honwen van een wachterwoning bij sluis no. 
2 der Dedemsvaart aan de Lichtmis. 1 aagste .1. Schuit aldaar 
voor f 2588- 2. het uitvoeren van herstellingen aan het Schot-
knmpssluisje. Laavite J. Nu is te Avereesi voor f 4258. 
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IMrOLkiZOOIV 
Spiegel- en VeiiNterglas. 

ROTTERDAM. 

«OÜSSELINF" GEKLEURD-
Cathedraai-, Mat-. Geribd-. 

, Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-. 

RUW S P I E G E L - . 

W I T - , K R I S T A L - , K B O K I en M K L K -

Ci T- A SS. 

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 . 

G K B O Q K N G L A S en D A X P A N K K K . 

Lenzen- en Patrijspoortglazen. 

(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF. DAGLICHT-REFLECTORS. 

Ambachtsschool te Alkmaar 
worden gevraagd: ^ g j ^ 

lo. Een L e e r a a r in het lijn- _0Uu.ll 

en vakteekenoii, voornamelijk ten be- CTAATQ ' 

hoeve van smeden en machinebank- « l A A I o -

werkers, M E D A I L L E . ] 

tevens bekwaam om onderwijs te ~ ~ ~ ~ 

geven in de werktuigkunde, geza- ^KOAILLR 

menlüke jaarwedde ƒ I 400. - , met voor- _ f 8 S l . l l 1B69• 
uitzicht op benoeming tot leeraar in _ _ _ _ _ 

het teekenen aan d e gemeentelyke bur- p n n n c . N 

g e l - a v o n d s c h o o l , jaarwedde ten minste «UUULW 

ƒ 4 0 0 . - ; UEDA1LLE 
2o. Een On<lei-w Ijzer in het hoogst» 

timmeren, jaarwedde f 7 5 0 . - ; onderschei. 

3o. Een O n d e r w i j z e r in het ü ,„ d e a 

rulleden, zoo mogelijk ervaren in het\ i n t e r n a t j 0 . 

hoefbeslag, jaarwedde f 750.—. _ a , e n w w j . 

Inzending van stukken vóór 25 Maart stry'd, ts 

e.k. aan den Directeur van beide scholen itf\Y\im 1879 

H. J. DE «KOOT, die bereid is nadere 

inlichtingen te geven. (*̂ ) 

De Portland-Cement-Fabriek 
I 
1 l)YCkKIIII0FF&SÖll\E 

te V i . . < , , , , - ; > , , , - b i j UI I K I C K II a d IC ij t l . 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der Fabriek: 000.000 vaten per jaar. 

Naariizijiilmiiders in de TiHiriiaiiiiiste steden, 

i——~ 

HEDAIUI 
van 

Verdienste 

Weenenl873 

corDER 

HLIIAILU 

OfFenbach 
a/M. 1879. 

OIPLOMAi. 

Eerste prji 

i,oor iiitmna-

•ind 

• J l l k ï j i n 

Kassei 1870-

tffdraiisctte èn Efecfrïsche LIFTEN, 
FRED. STIELTJES & Co., 

Keizersgracht 745, m Ams te rdam. 

' K O N . N E D G R O F S M E D E R I J , 
L E I D E IS*. 

| Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

8CHKKPSB0UWWERF 
B met OW ;RSHELLING lang 50 Meter. 1 

ytoombooten-, Bau:^er-eD 
ftpoorwepmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ (7) 

; Zware en lichte Smeêwerken,, 
A N K E R S , \ 

I J Z E R E N E R S T A L E N K E T T I N G E N , . 

mei o e r t i f l o a a t n i I ^l«».v«l'«s I 

en B n r e a n V e r i t a s . 

Uitgaaf van i. VAN DER ENDT& ZOON te Maassluis.1

 ( 

OME BOUWMATERIALEN, 
beschreven door i ( 

J . A . v a n d e r K . l o e « 3 , 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid f18.—. 
„ „ gebonden .. 21.50. 

I J i ; o o u i» I. i , i . i \ «. i v ^ 

. . . . In de 6e afdeeling wordt liet hout beschreven. Dat over dit belangrijk materiaal 
heel wa: 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 lieer Van der Kloes deelt omtrent deze bouwstof zooveel wetenswaardigs mede, dat 
elk vakman er voordeel en cring uit kan trekken (De Opmerker.) 

, laarbij in gebruik, prijzen, kortom alles wat met de industrie in verband staat 
«n geeft het 't meest volledige tot op heden < Vademecum der Bouwvakken. V 

LEONARD SL1GCHËR, Monnickendam. j 

slechts in de,fijnste i/ualtteiten tot :>llli|ke 

prijzen «le Kahriek van 

J.D. DOMINICUS & Só'HNE, 
le Remscheid-Vieringhausen (RheinL) 

GeveHtiKd in Wtt. (55) 

Vraag de geïllustreerde Prijscourant 

«elke wjj U gratis en franco toezenden. 

Vertegenwoordiger voor Holland : 

MAX IMtKSK.V ROTTERDAM, 

Maaskade, hoek Corn. Trompstr. 2. 

. _ . . n > ï . • t • r-. r- r-* r" 1 
Houtbereiding tegen bederf, 

IYANISEERIMHICHTIMG. 
i i . U : \ S I \ K , 

AR.Mi l i i . V l , 

;vert 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) (81) 

Rasterwerken, -< l m M i n u « ' i i . 

J K O E I B A K K E N , V L O E K E N , 

\ l . o i . m m t l { i ; \ . enz. enz. 

I. V A N D E R F J N D U ZoON'S 
STOOMBOEKDRUKKERIJ, 

T E M A A S S L U I S , 
i er geheel op ingericht om alle soorten 

an D R U K W E R K E N met den meesten 

poedtot zeer billijke pijzen te leveren. 

kV. J. W E I S S E N O . 
Nieiiwendijk l i l te AMSTERDAM, 

ïbriceert geijkte DUIMSTOKKEN, twee 

n v«f M E T E R L A T T E N , Stalen M E E T -

[ETTINGEN, B A K E N S , J A L O N S , 

operen en stalen PEILLIJNEN, PEIL

L O D E N , P E I L S T O K K E N , PEIL-

ICHALEN, enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASSERDOOZEN, 

eekeubi-hui-t ' ir i i n Opt is i-hel nat r u m e u t e n , 

EQUERRES, PRISMA'S ENZ. 

itoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN. LEDIKANTEN enz. 

I V 4. I I M I I . I / I N (73) 

8 . BRUIGOM, Arnhem. 

http://_0Uu.ll
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CARBOLIKMJII 
Van Baerle", 

E E i \ I ti l. A <> E \ 'I' E \ voor 
Nederland i n Kolou i jn : 

G. Af. IfOA'S Co., 
A M S T K I t l 9 A M . . 

VERFWAREN, 
(5) €5 1 1 SB. 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CREOSOTEERING. 

RURNETTEERING. 
K V \ \ h i u ; i ; \ 

e n G e m e n g d e B e r e i d i n g . 

HOUTHANDEL 

C . G i p s C . z o o n , 
I> O It I) It E € II T. (71) 

« K P A R C H I T E C T Ü R A „JOSSOJX é r Cor 
HOOFD-V E RTEGEN \VO() K1) I ij KK 

voor Nederland en Indien 

A. E. B R A A T , 
Handel in Bouwmaterialen. * 

\dree: BOTTEBDAM, Nieuwehavev No. 1 J jj 
, AMSTEKHAM, A . E. B R A A T Fokkt. 

Simonzstraat 74. (88) 

F O L K E R S & C o . 
O é s t r l b o l i n o x x a a c i . 

middel tegen het rotten van hout entouw, tegen z w n i i i v o r u i i i i g enz. 

Engelsche en Belgische A A 11D E B UIZ E N. 
D i r e c t e flcinVOer «l 1 I tm\L^ I k l A % I I. r EP A l BNGEMOHK, DUITSCHE, FKANSCHB <.IPSPLA\kEN en HOLLANUSCHK 

P O R T L A N D C E M E N T MOSSTEEXEN T R O T T O I R - , V L O E R -
r ü m L , ü t C " t B 1 , v o o i ligte muien, plafonds, e n z E N W A N D T E G E L S 

Merk: Knight Bevan Sturge. _ t W ™ * m U 1 C U C L ° > 

Merk: Dijckerkoff, & Sönne. b » ^ ^ V ^ m f ^ r 1 ^ . ^ i 1 i n v e , , s c h i 1 1 e » d e dessins 

DAKPAPIER, ASPHALT 
EN VKBBKRE 

B O U W M A T E R I A L E N . 

DRIJF-, VÜÜR- EN METSEL- jj 
STEENEN. È 

(82) A M S T E R D A M . " A p R !\ R U R G 2 9 . 

Nederlandsche Verzinkfabriek, 
VAN l>ER LI \ l» l \ & Co. - DORDRECHT. 

ALGEMEEN 
BOUWSYSTEEM. 

L E K VRIJE 
D a k - en Z i j b e k l e e d i n q . 

Houten of IJzeren RAAMWERK, 
I K I - A ^ I P I P I E Ï I I S r , G E B O T J W E I s r , 

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 Kofiievloeren, L O S S E P L A T E N speciaal ter vervanging vuil riet
matten voor steenovens, enz. in alle afmetingen en voor alle doeleinden, opgesteld 
in NBDKBLAND 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 I V G E V R A A G D 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor liet gebruiken 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 ,/>.-•£•> 

II0IIII \ \ DEL 
F. & A. VAN DEK LINDEN. - Dordrecht 
Pitch-Pine Parketvloeren Pitch-Pine Heiningen 

/• 1.35 per M*. geheel gereed afgeleverd/* 2.30 per M*. 

lleereiigracht 583, 
AMSTERDAM, 

hebben steeds voorhanden 

NORMAAL 
SPIJ/EKLIFTS. 

Deze worden hier geheel compleet en 
gangbaar in liftschachtgeraamte gemon
teerd afgeleverd. (8<>) 

Talrijke Referenties. 

Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 
T E C H N I S C H G E D E E L T E . 

A t l v e r t r n t l ë i i ia dit blad kosten na 1—5 regelt 

gO cents, iedere regel meer 10 cent*. Groote letten naar 

plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 

lerekcml. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgevers! 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
MAASSLUIS . 

A l l e i K l v r r l f i i t l r i i in A RC'HITEI T U K A opgenomen 
worden i t r n t i a geplaatst in D E A M B A C H T S M A N , Vak
blad voor Timmerlieden, Metaelaara, 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 . 

P E T R O L E U M M E T B E T R E K K I N G T O T 

A S P H A L T B E V L O E R I N G . ' 

Iu The American Journal oj Science van 1894 vond ik 
eene rede over dit onderwerp afgedrukt, in Augustus 189o 
door den heer S. F. PKCKHAM op het wereldcongres van 
scheikundigen te Chicago uitgesproken. Zij vormt eene be
langrijke bijdrage tot de kennis van het asphalt als bevloe-
ringsniateriaal en kan als zoodanig ook voor Nederlandsche 
bouwkundigen van practisch nut zijn. Daarom laat ik hier 
de woordelijke vertaling ervan volgen met enkele aantee-
keningeii van mijne hand: 

Bg het scheikundig onderzoek van petroleum heeft men 
twee verschillende wegen ingeslagen. Soms is één van beide 
met uitsluiting van den andere gevolgd, soms ook heeft 
men van beide tegelijk gebiuik gemaakt De manier, die 
de scheikundigen zich het meest eigen hebben gemaakt, is 
de distillatie, gewoonlijk min of meer vernielend. De minder 
goed bekende methode bestaat in het afscheiden van de 
bestanddeelen der petroleum door opvolgeud aanwenden van 
oplosmiddelen, aan het gebruik waarvan ik my voorstel een 
groot deel dezer verhandeling te wijden. 

De vroegste analyse van petroleum is beschreven door 
DB SAUSSUHK in eene verhandeling in 1817 ( ' ) in de Bibli-
Qthèque Universelle openbaar gemaakt. Hy onderzocht de 
zoogenoemde naphta van Amiano, eene zeer lichte en byna 
kleuilooze petroleum. Hg zuiverde ze door distillatie en 
bepaalde er de percentsgewyze samenstelling van, alsof het 
een homogeen materiaal was. Twintig jaar later, in 1837 (*) 
publiceerde BOUSSINUAULT zyne vermaarde memorie over de 
samenstelling van bitumens, waarin hy zyne manier beschreef, 
°a> ten deele door distillatie en ten deele door oplossing 
&f te scheiden wat hy aanzag voor twee homogene zelf
standigheden van de petroleum, of beter gezegd van het 
malihe (3) van Pechelbronn in den Elzas. (4) Hy bevond 
tot, om de scheiding door middel van distillatie tot stand 
t e brengen, het noodig was het materiaal in een luchtbad 
•10 tot 50 nren achtereen te verhitten en maakt in eene 
n°ot de merkwaardige opmerking: 

(') Uibliothique Universelle IV 116; Annate* de C&imie et de 
"h'ique (» ) I V , 314—340; London Journal of Science l i l , 411. 

(*) Annalet, de Chimie el de Physique (S) L X I V . 141 ; Journal 
f « e Franklin Institute X X I V , 138 ; New EdMurg Philosophical 
J°»rHal X X I I , 97. 

•') Aardwas. v. ». K. 

(4) in het orgineel slant bier „Bechelbronn on the lower Rhine". 
v. D. K . 

„Door deze methode is het niet mogelyk de twee grond
stoffen van het bitumen te schatten; daar by deze tempe
ratuur (250° C.) een leel van de petrolene wordt geoxydeerd 
en in den vasten toestand of dien van asphaltene overgaat". 
Deze twee zelfstandigheden, de petrolene of het vloeibare 
gedeelte en de asphaltene of het vaste gedeelte, waarin 
bijna alle bitumens in afwisselende verhoudingen kunnen 
gescheiden worden, hebben niet de aandacht getiokken, die 
zy verdienen, ten deele omdat zy als chemische verbindin
gen zonder beteek' zijn en ten deele omdat zy, de petro
lene vooral, zeer ll eigenschappen verschillen, naar gelang 
van de soort van net bitumen, waaruit zy zyn verkregen. 

Tydens een bezo k tan het zuiden van Californië iu 1805 
heb ik al de natuurlyke verschijnselen, betrekkiug hebbende 
op den overgang van petroleum door malthe heen tot as
phalt op eene zeer uitgebreide schaal kunnen waarnemen eu 
zag ik my gedwongen om menig vraagstuk, dat tot dusver aan 
de aandacht der technologen was ontgaan, uit het oogpunt van 
economische belangrijkheid te beschouwen. De vraag, in hoe
ver de omzettingen, die overal aan de oppervlakte tot stand 
komen, in verband staan met mogelyke omzettingen onder 
de oppervlakte, leidde mij er toe de werkingen der natuur 
zooveel als mogelyk was in alle opzichten, behalve wat den 
tijdduur betreft, na te volgen. I >e methode, waarnaar ik 
te werk ging, was daarom veeleer vau opbouwenden dan 
van ontledenden aard; en ik onderwierp de onveranderde 
olie uit diepliggende lagen aan de inwerking van lucht en ozon. 
Daar de werking van deze reageermiddelen eer zou kunnen 
toegeschreven worden aan de vergrooting van het zuurstof
gehalte of aan onttrekking van waterstof, ging ik de 
werking na van chlorine en bevond, dat deze in hoofdzaak 
overeenkwam met die der eerstgenoemde gassen. Het product 
dezer reaciën was eene glanzende vaste stof, klaarblykelyk 
overeenkomende met zuiver asphalt en ook met BOUSSIN-
OAULT'S asphaltene. 

In 1870 legde ik het vraagstuk op de volgende wyze 
voor aan Prof. J . D. W H I T N E Y : „Zoo mogelyk te ontdekken 
of asphalt uit petroleum ontstaat door eene omzetting, die 
zuurstof aanvoert of waterstot onttrekt, of wel beide ? Ver
schillende typische verscheidenheden van petroleum onder 
zooveel mogelyk gelyke omstandigheden te onderwerpen aan 
de werking van ozon. De producten dier inwerking te be-
studeeren en de identiteit (zoo deze bestaat) vast te stellen 
tusschen de vaste producten en de natuurlyke asphalteu. De 
vloeibare en vluchtige ontledingsproducten te bestudeeren." 

Na 1870 hebben L K B E L en MUNTZ (« ) (1872) Syrisch 
asphalt en verschillende andere vormen van asphalt onder-

(*) Geological survey, of California,''Geology 11, Appendix, / i . 13 / 
Beports Kith, eensus U. S., vol X„ Petroleum, p. 18S, 

(*) Bulletin dc la Soeiile Ckimiqne de Parit X V I I , 15(3. 
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worpen aan de oplossende werking van ethyl-ether. Dan 
werd er ethyl-alcohol aan de oplossingen toegevoegd en het 
bitumen neergeslagen. Het oplossen en neerslaan werd her
haald, totdat het bitumen geheel zuiver was. Het doet zich 
voor als een bruin poeder. Uit oplossing in koolstof-disnl-
phide komt het te voorschijn in glanzend zwarte schilfers, 
die onoplosbaar zijn in lichte petroleum-naptha (paraffines) 
maar in de zwaardere distillaten oplossen, welk feit eene 
duidelijke verklaring oplevert van het verschil in kleur 
tusschen de lichte en zware natuurlijke oliën. Deze schrijvers 
merken op, dat „Het voorhanden zjjn ervan (van het asphaltene) 
in natuurlijke bitumens bewijst, dat deze niet aan distillatie 
onderworpen zjjn geweest en zelts niet aan den invloed eener 
hooge temperatuur, wat de meest algemeen heerschende 
meening bevestigd omtrent hun oorsprong, dat zy namelijk 
onmiddellijk ontstaan zijn uit steenkool of ligniet.'' 

Latere onderzoekingen van L E B K L toonden aan, dat eene 
harsachtige stof in de ether opgelost bleef, die door zwavel
zuur dadelijk Werd aangetast. Door distillatie werd zjj om
gezet in een t esidu van koolstof, lichte oliën en gas. Deze 
lichte oliën leverden, toen zjj met.jood-waterstofzuur werden 
behandeld, verbindingen op van de olefine-reeks. 

Later ontdekte CABOT ( 7) dat parafflnen, aan de werking 
van zwavel blootgesteld, bjj temperaturen boven haar kook
punt in zwavel-waterstof en koolstof worden omgezet. Omstreeks 
tezelfdertijd (s) deed JUNNBY veertig of meer uren achtereen 
lucht zuigen door gezuiverde licht- en smeeroliën in tegen
woordigheid van loodglit en bjj eene temperatuur van 
100° tot 140° C. Zoodoende zette hu' een deel van de olie 
om in een vast geoxydeerd residu, ;e.n deel distilleerde over 
in eeu ontvanger en een deel bleef in de retort achter. 
Deze achterbljjfsels waren óf glanzend zwarte vaste stoffen, 
óf bruinachtige vlokkige precipitaten. die alle in koolstof-
disulphide oplosbaar waren. 

Onlangs heb ik ontdekt, dat eene zware fractie van een 
distillaat, eene doorschijnende bewegelijke vloeistof, verkregen 
door Californische petroleum bjj nagenoeg roodgloeihitte te 
distilleeren, als men haar in een open Beckerglas 12 tot 
14 maanden laat staan, zoozeer met asphaltene bezet was 
geworden, dat toevoeging van petroleum, naphta of een 
der vochten, waarin asphaltene niet oplosbaar is, op eens 
een bruin vlokkig precepitaat deed ontstaan. Deze waar
neming weerspreekt geheel "en al de gevolgtrekking door 
L E B K L en Mu.vrz gemaakt en hierboven vermeld, dat, 
natuurlijke olie, die asphaltene bevat, niet kau zjjn gedis
tilleerd by, of onderworpen geweest aan hooge temperaturen. 

Deze onderzoekingen toonen aan, dat de oplosbare en 
vloeibare gedeelten van bitumens, door langdurige inwerking 
van lucht en andere oxydeerende middelen, 't zjj bjj gewone 
temperaturen, 't zjj bij hooge temperaturen, in onoplosbare 
en vaste, al of niet zuurstof bevattende vormen worden 
omgezet 

Zy toonen eveneens aan, dat dezelfde uitwerking zonder 
hulp van reageermiddelen, enkel door langdurige hitte wordt 
verkregen; en het in de technologie bekende proces, door 
het spraakgebruik met de benaming van „springen" aan
geduid, is eene nadere toelichting van de neiging der bi
tumens om enkel ouder den invloed van hitte zich te ont
leden in eene reeks van verbindingen, waterstofrijker en 
eene andere reeks, koolstofrjjker dan het oorspronkelijke 
lichaam. 

Nu is in de laatste jaren, nadat al die onderzoekingen 
reeds waren verricht, het leggen van asphaltbevloeringen 
een tak van nijverheid geworden, waaraan groote sommen 

(') American Ciemi.it VU, 20; Ciemical Xews XXXVI, 114; 
Wagner't Berieite, 1876 p. 1110. 

(") American Chemist, V, 309; 'Wagner's Berichte, 1875, p. 1060> 

gelds zjjn ten koste gelegd en die dienovereenkomstig tot 
technische vraagstukken van nitgebreid belang heeft gelejrj 
De technologie gaat ongeveer als volgt te werk: 

Eene hoeveelheid asphalt wordt van Trinidad te X e w . 
York aangevoerd. Dit asphalt bevat: 
Water 27 «ƒ 
Anorganische stof, fijn, kleiachtig zand . . . . 27 
Organische stof, onoplosbaar in koolstof-disulphide . sj 
Bitumen 38 

v 
100 ~~ 

Dit ruwe asphalt wordt, in groote open ketels gedaan en 
gesmolten, waarbij de temperatuur wordt opgevoerd tot en 
eenigen tjjd gehouden op 4 0 0 ° F. ^205° C.) Door deze be
handeling worden het water en de lichte oliën uitgedreven 
en bezinkt een deel der mineralen uit de gesmolten massa 
op den bodem van den ketel, terwjjl een „gezuiverd pik" 
(refined pitch) overblijft, dat wordt afgetapt. Dit „geznj. 
verde pik" bestaat in ronde cijfers uit: 
Bitumen 56 °/0 

Minerale stof 36 
Organische stof, geen bitumen 8 , 

" Ï 0 Ö ~ 
Van de 56 ° / 0 bitumen is 36 ° / 0 oplosbaar in petrole-

umnapbta, waarbij 20 ° / 0 overblijft dat, na oplossing in 
koolstof-disulphide, in glanzend zwarte schilfers kau verkregen 
worden. Juist uitgedrukt bestaat het gezuiverde pik uit: 
Petrolene 36 °/ 
Asphaltene , . . 20 ° / 0 

Organische stof, geen bitumen . . . . 8 .. 
Minerale stof, 36 „ 

64 °/o 36 
64 "/o Materiaal zonder samenhang; d. w. z. grooten-

deels droge vaste stoffen, die door 36 ° / w slijmerig, klevend 
teer worden bijeengehouden. De 20 "/„ asphaltene lost in 
de petrolene op, de overblijvende 44 ° / 0 zjjn niets anders 
dan minerale en organische stoffen, door de gezamenlpe 
bitumens bijeengehouden. 

De volgende stap in het proces is het toevoegen aan 
het gezuiverde pik van omstreeks 15 ° / 0 van zijn gewicht, 
van een of ander zwaar petroleum-residu, dat het bitumen 
zachter maakten tegelijkertijd wellicht petrolene en asphaltene 
beide oplost. De stoffen worden innig met elkaar vermengd, 
door uren of zelfs dagen achtereen lucht door de gesmolten 
massa heen te blazen. Dan wordt er zand aan het bitu
mineuze cement toegevoegd, zoo lang totdat het bitumen 
niet meer dan 10 "ƒ„ van het mengsel bedraagt. Om het 
zand zich met de sljjinerige massa te doen vereenigen. wor
den beide zeer sterk verhit en zand en bitumen terdege 
dooreengeroerd, waarna de aldus verkregen massa in het 
werk wordt aangebracht en gewalst. 

Een groot verschil in duurzaamheid valt op te merken 
in het aldus toebereide en verwerkte mastiek; met be
trekking tot dit verschil wil de h-er CLIPKORD RICIIABO-
SON (9) ons doen gelooven, dat het afhankelijk is van d« 
groef op het eiland Trinidad, waaraan het miwe asphalt 
was ontleend. 

Evenzoo is de Hon. Commissioner der openbare werken 
van de stad New-York door het advies van den consultee-
renden ingenieur STEVENSON TOWLK ( 1 0 ) tot eene dergelijke 
conclusie gekomen. Sprekende van de bestrating in de Achtste 
Avenue, waarvan een gedeelte „teekenen van niurff 

(») Report of the operations of the Engineer Department of tke 
District of Columbia for the fiscal year ending June 3'!, 1898 PP* 
96 — 123. 

(«•) Report of the beptrtment of Plublic Works of the Cit)' «/ 
NetcYork on Street PaoemenU, with special reference to A>p'a 

Pate ment* THOMAS F . GILBOY , Commissioner. 1892 p. p. 9 en 1' e ' T ' 

„rdeu vertoonde", voor dat het was opgeleverd, zegt de heer 
fovbü „het voor dit werk gebezigde asphalt werd door 
jen aannemer ouderworpen aan het oordeel van scheikundige 

, . t s en door deze onderzocht en goedgekeurd"; en toch 
wordt verder in dit zelfde rapport vermeld, dat het asphalt 
weid afgekeurd omdat het, in plaats van uit de eene groef 

het eiland, uit de andere was ontleend, 
get is een feit van zeer groot gewicht, dat eene asphalt- • 

bevloering binneu eenige weken na de uitvoering teekenen 
ï an ontleding kan vertoonen. Vooral springt dit iu het oog, 
als men in aanmerking neemt, dat eenige van de duur
zaamste werken uit de oudheid, die op zy'n minst 3000 
jaren lang den tand des tjjds hebben weerstaan, in asphalt 
zjjn uitgevoerd. Werken van den nieuweren tyd, in Europa | 
in asphalt uitgevoerd, worden gezegd meer dau twintig I 
jaren stand te houden. ( n ) De asphaltbevloering in de Frank- j 
lin Avenue in de stad Buffalo, heeft byna zonder eenige 
kosten van onderhoud vytien jaren lang stand gehouden j 
en ik geloof niet, dat er iemand is, die de juiste plek kent, 
waar dit asphalt van daan is gekomen. Het is echter eeu 
zeer bekend feit, dat het materiaal, gebezigd om het asphalt 
zacht te maken, van dien aard is geweest, dat het de beide be-
standdeelen van het asphalt kon oplossen en er veeleer 
eene scheikundige verbinding of oplossing, dan een mengsel 
mede kon vormen. Niemand weet hoe oud de asphalt-zand-
steenen zy'n, die 10 ° / 0 bitumen bevatten, maar zy ontleden 
niet; zjj zyn vast, ondoordringbaar en taai. 

Als zand met koolstof aan elkaar geplakt kon worden, 
zou men enkel anthraciet-slakken behoeven te malen en 
het poeder met zand te vermengen, om een bevloeringsma
teriaal te bekomen. Het is duideljjk, dat waterstof met kool
stof verbonden, daaraan zyne aanhechtende eigenschappen 
verleent eu zulks binnen zekere grenzen, want op het 
oogenblik, dat er een voldoende hoeveelheid waterstof aan 
is ontrokken, om de petrolene in asphaltene om te zetten, 
of iu geval dat het zacht makende materiaal een petroleum 
of een residu daarvan is, dat geen asphaltene oplost, de 
voorwaarden voor uit elkaar vallen voorhanden zyn. 

De waarneming door BOUSSINUAUÏ.T, meer dan eene halve 
eeuw geleden gedaan en hiervoren aangehaald, dat lang-
durige verhitting tot hooge temperatuur petrolene in asphal
tene omzet, dat geene sterkere aanhechtende eigenschappen 
bezit dan anthracietslakken, scuynt door de heeren RICHARDSON 
en TOWLE over het hoofd te zyn gezien, want zij schijnen 
de wijze van zuivering en doorblazing van het asphalt-
cement van geen gewicht te achten. Evenmiu schijnen zy 
om dezelfde reden de strekking in te zien van myne eigen 
onderzoekingen te dezer zake en van die der heeren CABOT 
E" JK.NNKY hoewel zy nu toch meer dan twintig jaren publiek 
«gendom zjjn. Terwyl het sedert jaren welbekend is, dat 
de bitumens in groote verscheidenheid voorkomen; ook schynt 
de keus van een gepast materiaal, om het asphalt zacht 
t e maken, met uitsluiting van audere minder geschikte ot 
geheel ongeschikte, evenzeer aan hunne aandacht ontsnapt te 
^n. Eeu welgekozen materiaal tot dit doel zal, terwjjl het 
ach oplost in en chemisch verbindt met de beide samen
tellende deelen van het bitumen in het asphalt, daardoor 

e aanhechtende en verbindende eigenschappen met de andere 
estauddeelen van het mastiek veruoogeu. Bjj het verzuimen 

, & D al de grondbeginselen van het vraagstuk, hiervoren 
Pgesomd, komt er nog een van groot gewicht, d. i. de 
'̂houding van het geheele bitumengehalte tot dat van het 

j^di met de andere niet bitumineuze stoffen in het mastiek 
Gander. De ondervinding heeft bewezen, dat minder dan 
tot l i « / o bitumen op 90 tot 89 ° / 4 zand te weinig 

' ) 'bt is eec feil. Ik kou» er hierachter nader op terug. 
v. n. K. 

hechtheid aan de massa verleent, terwyl een grooter gehalte 
aan bitumen de bevloering te zacht maakt. 

Nog een ander beginsel ter verkrijging van een goede 
asphaltbevloering is meer van werktuigelijken, dan van 
scheikundigen aard. Het plaveisel moet tot de vastheid van 
asphaltrots in elkaar gewalst worden, teneinde het water 
eruit te houden en deu invloed van de daarin voorhanden 
zuurstof te ontgaan; want de uitwerking der oxydatie is 
van dien aard, dat de petrolene in het asphalt op den duur 
tot asphaltene wordt omgezet, aan het kleine bedrag aan 
zacht makend materiaal de taak overlatende van als ééuig 
bindmiddel in het mengsel op te treden. Als dit zacht makend 
materiaal geen oplosmiddel is voor asphaltene, verliest het 
plaveisel onvermijdelijk zyn samenhang. 

Het zou daarom geraden zyn voor beu, die optreden als 
raadslieden voor Wethouders van openbare werken (Com
missioners of Public Works), niet enkel alle asphalt, uit 
welke bron ook het afkomstig moge zyn, zorgvuldig te 
onderzoeken, maar een even zorgvuldig onderzoek in te 
stellen naar den aard vau deu te gebruiken zacht makenden 
toeslag, de chemische uitwerking van het zonder eenige zorg 
ot zaakkennis zuiveren en doorblazen, alsook naar de 
samenstelling en structuur van het oppervlak van het 
plaveisel. 

Het strekt alles behalve tot lof van deze eeuw van 
wetenschappelijke ontwikkeling, dat de oude wereld asphalt-
werk heeft opgeleverd, dat tot den tegenwoordigen tyd heeft 
stand gehouden, eeuwen nadat de makers ervan zyn vergeten, 
terwyl wy, met al onzen overvloed van zuivering*- en blaas-
middelen, onze werktuigen eu onze scheikundige analyse, 
waarvan zij niets af wist, alleen bekwaam zyn om werk 
uit te voeren, dat niet langer dan enkele maanden, of op 
zyn gunstigst enkele jaren kau duren. 

Ik beu mijzelf bewust, dat deze verhandeling tot geen 
afdoend besluit kan leiden, maar met het oog op den aard 
en den tegenwoordigen stand van het vraagstuk, kan dit 
niet anders. Ik meen echter, dat de erin aangehaalde feiten 
— en dit was niyn doel — sterk voor zich zelf spreken. 

Universiteit v. Michigan, Ann Arbor, Mich. 16 Aug . 1898. 

Uit de bovenstaande rede is in verschillende opzichten te 
leeren. Vooreerst zien wij eruit, hoe noodig het in het 
algemeen is, dat de practjjk met de wetenschap hand aan 
hand gaat; hoe gevaarljjk het voor de eerste is geene 
rekening te houden met de resultaten der laatste. 

In het byzonder, wat het asphalt voor bevloering betreft, 
springt in de eerste plaats in het oog, hoe eeu betrekkelijk 
ondergeschikt hulpmateriaal, de toeslag bjj het uitsmelteu 
van het asphalt van grooten invloed kan worden op het 
succes van het werk. Als die toeslag niet in staat is de 
asphaltene in het asphalt in oplossing te biengen, behoudt 
dit zyne natuurlyke broosheid in vasten toestand en verkrijgt 
het werk geen voldoenden samenhang. 

Ook in Europa wordt het pik, dat als afval- of neven
product in de petroleum-distilleerderyen en paratiiuefabrieken 
wordt verkregen, als toeslag gebezigd bjj het zuiveren of 
uitsmelten van het Trinidad-asphalt. Dit pik smelt reeds 
by 35 tot 30° C. en men gebruikt er ongeveer 2 deelen 
van op 3 natuurlyk asphalt. De verhouding wisselt af naar 
gelang van de geaardheid van beide. Men laat het mengsel 
8 tot 9 uren koken, totdat het — vermoedelijk nadat al het 
water uit het asphalt is verdampt — hevig begint op te 
koken eu te schuimen, waarbjj het volumen der massa zich 
ongeveer verdubbelt. Na verloop van 1 / i tot 3 / 4 uur klinkt 
de vloeistof onder aanhoudend koken weer ineen, waarna 
het vuur in zoover wordt gematigd, dat er geen koken meer 
kan plaats hebben; dan bezinken in 1 */ 8 tot 2 uren de 
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aardachtige stoffen van het Trinidad-asphalt en tapt men 
de bovendrijvende vloeibare massa af. ( w) 

Het aldus verkregen preparaat wordt in vaten in den 
handel gebracht. Het is iu Duitschland bekend als goudron, 
in Frankrijk als bilume ratfiné, biiume compose en goudron 
compose, in Engeland als refined bitumen. 

Nn zijn er twee belangrijke punten van verschil op le 
merken tusschen de wijzen van werken in Amerika en die 
in Europa: 

Vooreerst begint men iu Amerika met Trinidad-asphalt 
uit te smelten, om er vervolgens onder doorpersing van lucht 
1 5 0

 0 toeslag van petroleum-residu e'n daarna eene groote 
hoeveelheid zand aan toe te voegen, waarna de massa gereed 
is om verwerkt te worden. 

In Europa smelt men liefst eerst den lichter smeltbaren 
toeslag en voegt daar achtereenvolgens het Trinidad-asphalt 
in blokken aan toe, waardoor eene innige vernietiging plaats 
heeft, zonder dat er doorblazen van perslucht bij te pas 
komt. 

Doch dit is niet alles: het product der samensmelting 
vormt ten onzent niet het eenige bindmiddel in het pla
veisel; het is hier op zich zelf niet anders dan een toeslag 
voor de bereiding van een mastiek, waarvan asphalt-kalk-
steenpoeder de voornaamste grondstof is, dat in broeden 
in den handel wordt, gebracht, otu tot gietasphalt te worden 
verwerkt. Daartoe wordt het mastiek onder toevoeging van 
meer goudion als smeltmiddel gesmolten, met grindzand 
dooreengeroerd, over de onderlaag van beton uitgegoten en 
met, een houten st rijkbord uitgestreken. Zulk gietasphalt 
wordt echter zelden meer anders dan tot voetpaden, r(jvoe
ringen op bruggen, inritten en rijwegen van ondergeschikt 
belang verwerkt. De eigenlijke asphalt-rijweg en worden als 
stampwerk behandeld, uit enkel asphalt-kalksteen, die tot 
poeder gemalen en verhit, zich op eene onderlaag van beton 
tot eene dichte laag van groote vastheid en weerstands
vermogen tegen afslijting laat ineenstampen of walsen, zon
der eenige toevoeging van mastiek, zand. of ander materiaal. 

Dit is dus een geheel andere soort van werk dan de 
heer PBOKBAH heeft beschreven. De asphalt-kalksteen is, voor 
zoover ik weet, in Amerika nog niet aangetroffen en aldaar 
onbekend. He heer PECKHAM heeft echter met een enkel 
woord melding gemaakt van asphalt-zandsteen. Wie weet 
of deze. vergruisd, tot poeder gemalen en verhit, geen op 
zyn minst even duurzame stampasphaltwegen op zou kunnen 
leveren als de asphaltkalksteen van Neufchatel, Limmer, 
Seyssel, Ragusa e. a.! 

Wat de heer PKCKHAM ons heett medegedeeld omtrent 
de vereischten van het asphaltmateriaal geeft ons ook nog 
een beter inzicht op het punt van het feit, dat men er tot 
dusver niet in is geslaagd een knnstasphalt te bereiden 
dat eenigszins aan redelijke eischen voldoet. Ik acht het 
echter niet onmogelijk, dat pogingen in die richting eenige 
meerdere kans op slagen zullen krijgen, wanneer men zal ge
leerd hebben zich rekenschap te geven van de voorwaarden 
waaraan goed werk in natuur-asplialt beantwoord. 

Zeer zeker zal her, zoowel bij natuur- als by kunst-asphalt 
ten allen tyde een moeielyk vraagstuk blijven, hoe men tot 
eene zoo volkomen, innige vermenging zal kunnen geraken 
tusschen bindmiddel en steengruis, als die door moeder 
natuur bij den asphalt kalksteen tot stand is gebracht. Het 
schijnt mij toe, dat daarin het geheele geheim ligt opgeslo
ten van de zoo gunstige resultaten, in Europa verkregen 
met de stampasphaltwegen. v. i>. K . 

('-) Ome Bouwmatei talen door J . A . VAN DER KLOKS blz. 953. 

B R A N D DOOR STOOMPIJPEN. 

Noch gewone levende stoom, noch oververhitte stoom i<an 

eene pijp sterk genoeg verhitten om hout te doen ontbranden 
al is het nog zoo droog. Zelfs houtskool zal er niet door 
aan het gloeien gebracht worden. Maar droge houtskool 
d. i. nadat de hitte opgehouden heeft, nagenoeg zuivere 
koolstof, kan onder gunstige omstandigheden snel genoeg 
zuurstof uit de lucht opslorpen om levendige verbranding 
d. i. gloed of vlam te doen ontstaan Het ontstaan van 
brand door eene stoompijp geschiedt aldus: De hitte van de 
pijp doet na verloop van tyd hout, dat ermede in aanraking 
of er zeer dicht bij geplaatst is, verkolen of, zooals 
de scheikundigen zeggen, carboniseeren. Als dit verkulings-
proces zich diep genoeg iu het hout voortzet, zal het opper
vlak daarvan eene menigte barstjes en scheurtjes bekomen 
en zoodoende een groot oppervlak aan de inwerking van 
de lucht blootstellen. Hit verkolingsproces drijft de zuurstof 
uit het hont en houdt deze eruit zoolang het hout heet is. 
Houdt de hitte op, dan slurpt de, houtskool opnieuw zuurstof 
uit de lucht op en, als dit in droge lucht, snel genoeg iu 
zyn werk gaat, is ontbranding er het gevolg van. Dit ver
klaart, hoe branden door stoompijpen in t'abiieken en met 
stoom verwarmde gebouwen, altijd ontstaan nadat Ai pijpen 
zyn afgekoeld, gewoonlyk des nachts. Het denkbeeld van 
oververhitten stoom in eene koude pijp is te dwaas om 
er tegen op te komen. [Southern Lumberman.) 

G A L V A N I S C H V E R G U L D S T E E N G O E D . 

Naar de Sprechsaal vermeldt, brengt Dr. R. KÖNIG, direc
teur der Wilchtersbacher Steingutfabrik, op de volgende 
manier galvanisch verguldwerk aan op verglaasd steengoed. 
Eerst worden de voorwerpen door druk voorzien met de 
patronen voor het verguldwerk en wel met een metaalachtig, 
zoogenaamd galvanisch vernis, dat vervolgens in een moffel 
wordt ingebrand, waarbij olie en hars verbranden, maar 
een fijn laagje metaal op het glazuur achterblijft en de 
daarmede bedekte plekken geleidend worden. Het voorwerp 
wordt dan in het goudbad gehangen en het goud slaat, als 
de tijd zorgvuldig afgepast wordt, iu de verlangde dikte 
erop neder. Na afspoelen en zacht opwryven vertoont zich 
het goud glanzend en glad. Dit galvanische verguldwerk moet, 
maar men zegt, vooral als het op gekleurd glazuur wordt 
aangebracht, een zeer degelyken indruk maken. 

N I E U W E T O E P A S S I N G V A N D R U K L U C H T . 

Een nieuw gebruik van samengeperste lucht is onlangs 
op eenige spoorwegen in het westen van Noord-Amerika 
gemaakt. Een luchtstraal uit eene buigzame slang hee* 
men de plaats doen innemen van bezems, stoffers en stof
doeken, om stof en asch te verwijderen uit personenwagen*1 

Men gebruikt de slang juist als die van eene brandspuit. 
De nieuwe manier heeft vele voordeelen. In vele gevallen 
staan de personenwagens aan de eindpunten niet meer dan 
enkele minuten stil, om dan dadelijk weer met passagier» 

vitld te worden en het is onmogelijk om ze in dien korten 
JJJJ grondig te reinigen of zelfs ook maar uit te stoffen, 
gewoonlijk doen dit vrouwen; zij stoffen in de haast de 
kussens af en gaan even met een stofdoek over het hout
werk. Een luchtstroom daarentegen neemt alle stof en droog 
vnil weg van de bekleedsels en evenzeer van hout en glas | 

e I 1 men raakt er alle hoeken en spleten mede, die anders 
niet te bereiken zyn. De luchtstroom moet ook zeer afdoende 

zjjn om alle vliegen uit de rijtuigen te verdrijven. 

(Scient. Amer.) 

A L U M I N I U M - P A L E T T E N . 

De firma O. NKY te Berlijn vervaardigt paletten uit één j 
stuk aluminium, langs den rand voorzien van kleine napjes 
voor de verf. Deze paletten zijn zeer licht en maken de 
hand dus niet zoo moe als de porceleinen. Bovendien blijven 
de verven en verfmengsels zeer zuiver gescheiden. De heldere 
zilverkleur van het aluminium wordt gezegd er zeer toe 
mede te werken om de kleurentinten duidelijk te bepalen. 

(ft'ieck's Gew. Ztg.) 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen worden tlechts eenmaal in deze rubriek opgenomen-

H i A M I A l i •_•-> M \ A l t T . 

Amersfoort. 11 uur. M . IJ. van R.ialte in liet café de Arend 
buiteu de Amliemsche poort- liet verbouwen van het woonhuis 
«ijk F no. 5U aan de Langestraat. eu het bouwen van twee 
woningen aau de Lievevronwestraat aldaar. 

BiTtstei zwang (Fr.) 10 uur. Het gemeentebestuur van Opsfer-
land: liet verven van de onderwijzers woning te Beetsteizwaag. 

Kou!uni (Fr.) ! i uur. Het gemeentebestuur vau Hemelunier 
Oldephaer' eu NoordwoLe : het verbouwen van het schoolgebouw 
te Warns. 

I.eersiim (Utr.) 2 uur. Kerkvoogden dei Ned, Herv. Gemeente, 
in de Consistoriekamer: eene verbouwing van het kerkgebouw. 

Steeg ((jeld.) 7 uur. De architect G . J . Uiterwijk te Dieren, 
in het ho ie l de Roos : het bouwen van eene dubbele woning aan 
de Oversteeg aldaar. 

, DINSDAG >>6 MAAKT. 
'sBosch. 10 uur. Het gemeentebestuur : het doen van onder. 

BOndswerken aau bruggen, sluiten, bekleedingsniuren ei.z. 
Enschede, 0 uur. De architect H . E . Zeggelink, voor den heer 

G. Gerritseu, in 'AVA. koffiehui!, aan de (jrouausche straat : het 
verbouwen vau ziju woouhuis uiet c a f é . 

WOENSDAG 27 MAAKT. 
Amsterdam. 3 uur. De iugenieur-aichiiect T . Overeein Jz. , in 

•8t caló de Poort van Muideti, hoek Comnieliustruat.: het herbouwen 
'in het uitgebrande perceel 72 aan de VVngenaarstiaat aldaar. 

Bolsyrard. 12 uur. Het gemeentebestuur: het verrichten van 
tot verfwark aan het raadhuis. 

s-Uravunhiige. 2 uur. De architect 'A. Hoek, iu de Achterzaal 
"n het Zuid-Holl . koffiehuis: bet verbouwen van perceel Molen
straat no. 51 tot twee winkelhuizen met afzonderlijke bovenwoning. 

Haarlem. 2 uur. De architect C . L . M . Robbers, iu het Rot-
'Mamscli Café van d n heer Hovins: het bouwen van 2 beneden-

*" 2 bovenhuizen aan de Oostvest hoek Papeutorenvest. 

DONDERDAG 28 MAAKT. 
Breda, l l u u r , ]) e genie, in het koffiehuis de Beurs van Breda : 

, duen van voorzieningen en herstellingen van onderscheiden 
'4 aan gebouwen der Kon. militaire academie aldaar, ondei hel 

J*°eer der genie aldaar, begr. f 4750, bilj. inzenden uiterlijk 27 
* ' 4 r ' , vóór aam. 3 uur. 

, * T e i >ter. 11.30 nur. Het dagelijksch bestuur van het water-
^ 'P Je Schipbeek, op het raadhuis: bestek no. 6, het verbeteren 
7 i perc. 1, het gedeelte der Schipbeek van het Verlaat tot de 

"'•«ertorenbrug met bijbehooreude werken, begr. f 6400; perc. 

2, bet gedeelte der Schipbeek van de Zwoltnertorctibrug tot de 
Woerdmunsbrug met bijbehooreude werkeu, begr. f 8950 ; perc. 
3, het gedeelte der Sciipbeek van de Woerdiuausbrug tot den 
benedenmoud der afsnijding door het Bathmensclie '• cea met 
bijbehooreude werken, begr f 13.1 Ou- perc. 4, liet gedeelle der 
Schipbeek van deu boveumond der afsnijding door het Batlimer.scl!e 
Veen me' bijbehoorende werken, begr. f 7650; begr. der combi
natie 1, 2 en 3 f 28.400, begr. der couibiuatie I, 2, 3 eu 4 
f 36.0H0. 

H e n g e l o (Ov.) 8 uur. De heer A . Hoefsmit, iu het het hotel 
Reirink : het maken vau 2 woningen niet annex bijgebouwtje. 

VK1JDAG 2» MAAKT. 
Delft, 11 uur. Dijkirraaf en hoogheemraden van Delfland iu het 

G . ' i o e e n l a u d « h u i s , bestek no. 54 : het maken van 3 steenen hoofden 
eu eene steeugiooiiug tc Scheveningeu, lussclicu strondpaal i02 — i 0. 

I le l l evoets lu is . 10 uur. De geuie ten haren bureele: 1. het 
eenjar'g onderhoud van de werken en gebouwen aldaar, hegr. f58511 ; 
2. bet eenjarig onderhoud van de wtrkeu en gebouwen te Br id le , 
begr. f 4400; 3. eei.e verving van we.ken, gebouwen eu meubelen 
te Brielle, b-gr. f 600. 

Nijmegen. 2 uur. Het getiieeulcbestuur: het leveren van twee 
verplaalsoare houten loodsen ten behoeve van het overvaartveer 
tusschen Nijmegen en Lent. 

Rotterdam. 1 uur Het gemeentebestuur : het maken, leveren 
en siellro van deu bovenbouw Oer ',e vernieuwen brug over de 
Roti.- bij bet Noordpleiu. 

S l i c d r c r h t . 2 uur. Dc heer VV. de Groot tc Wijngaarden, ten 
hertieige van de Wed. Moret : het bouweu vau een woon- en 
bouwhuis op het erf bij S. Tukker aldaar. 

>Vannepervceu (l)r.) 2 uur. Het gemeentebestuur: bet maken 
vau eeu g n u l w r g vau af den Provincialen grintweg bij Leeuderts 
langs deu Nieuwendijk tot aau deu weg van Wanneperveen naar 
Nijeveen en van een straatweg vau den Nijeveeuschen straatweg 
laugs ds Driftlakeu eu den Veendijk, tot aan deu rijksgrimweg 
bij de "lauwe Hand mei twee daarin vooikomende bruggeu, begr. 
I' 43.400. 

ZATERDAG 30 MAAKT. 
Sexbierum (Fr.) 12 uur Het gemeentebestuur van Bnrradeel: 

bet vernieuwen van de Roode Til le onder Wijualdum en het 
Herstellen door grooteudeels vernieuwen van Van l.o insbrug ooder 
Vlidlum, beide met ijzeren bovenbouw en gezamenlijk met pl. m. 
58 M . leuuiugwerk, aauw. 27 Maart uani. 12 uur, eerst bij de 
Roode Til le . 

DINSDAG 2 APRIL. 
V e u l o u . 12 uur. 1> • maatschappij tot exploitatie vau staats-

spoorwegen, in het bureau van deu sectie-ingenieur, bestek c : 
bel verrichten van eenige herstellingen a.ui de gebouwen, kunst-
werke en verdeie werken, behooreude tot de lijr.cn Maastricht— 
Boxtel eu Nijmegen—Veuloo, iu 13 perc. 

MAANDAG 8 APRIL. 
B r e d a . Het bestuur van bet R . K . Gasthuis: bet bouwen van 

eeu kapel cu het verbouweu en vergrooleu van het R . K . Gasthuis: 
De Vereeuiging Alles voor Allen. 

DlftSDAG II APRIL. 
Nymegeu. 2.30 uur. De maatschappij tol exploitatie van staats

spoorwegen io de wachtkamer 3e klasse vau bet slatioLsgebouw 
ai taar, bestek D : het uitvoeren van eenige herstellingen eu verf-
werken aan de gebouwen, kunstwerken, inrichtingen en verdere 
werken behoorende tot de lijuen Ti lburg—Nijmegen, Ariihem — 
Nymegen, Utrecht—Geldermalsen, Utrecht—Emmerik eu E d e — 
Wapeningen, in 33 perc. 

Rotterdam. 2 uur. De maatschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen, in het statiou Delftsche Poort, op bet bureau van 
den heer sectie-ingenieur; bestek H : het uitvoereu van hert-tellingen 
cn vernieuwingen en verfwerk-n aan gebouwen eu kuus'werkcu, 
gelegeu in den spoorweg Kotterdam—Roosendaal, Moerdijk—Breda 
en Lage Zwaluwe—'s Hertogenbosch, in 17 perceelen. 

DONDERDAG 11 APRIL. 
Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan bet gebouw van het pro.', bestuur: bet uitbreiden 
van de plaukierwerkcu iu de haveu te Wieriugen, N . H . begr. f 2000. 

Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, hardel en 
nijverheid, aan het gebouw vau het prov. bestuur: bet verbeteren 
van Kijkszeewerken op het eiland Urk, (prov. N . II,), raming I'3000. 

Haarlem. 11 uur. Het ministerie vau waterstaat, handel en 
nijveiheid, aan bet gebouw tan het prov. bestuur: bet verbetereu 
vau een gedeelte van twee der hoofden vóór de Petteuier zeewering, 
behoorende tot de Rijkszeewerken in Noord-Holland, begr. f3500. 
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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 m s t e r d a m , tiet bouweu vau een afsluit muur en diverse gebouwen 
en loodsen aan de KosUerloreu Vaart Laagste L . L . D . Zuiderheeit 
te Amsterdam voor f 3U949. 

A m s t e r d a m . Het. verladen van de bruggen No. 44 eu No. 45 
over de Leidsche Gracht en No. 40 over de Keizersgracht. Laagste 
C . J . Holman te Amsterdam voor f 10.63U. 

A m s t e r d a m . 1. Uet uiuoeren van onderhoudswerken op de 
spoorwegei Amsterdam — Wiuterswijk en Hilversum—Utrecht iu 
7 perc. ramii g f 40.550. Laagste 'oor perc. 1, J . Poot aldaar 
voor f 1 4 . 5 Ü U ; voor peic. 2 en 3, W . v. d. Koov te Amersfoort 
voor f 4870 en GSSO; voor perc. 4, H . Heiligers, te Amersfoort 
voor f 1999 • voor perc. 5, \V . V. Geurden te Appeldoorn voor 
f bOO"; voor perc. 6 ea 7 iu m a s s a , C . Ter Haar te Wiuterswijk 
voor f 4320; 2. liet. uitvoeren vau oudurhoudswe keu op den 
spoorweg Apeldoorn — Almeloo—Salzsergen iu 4 perceelen Laagste 
voor perc. I, H . Visser te Deventer foor f 9559; voor perc. ï , 
11. Doesehot te Borre «oor I 8 i 9 K ; voor perc. 3, dezelfde voor 
f 3387; voor perc. 4, A . Uro'e Sö l iuc te lieutheiin voor f 542U; 
3. het uitvoeren vau onderhoudswerk-n op het baanvak Amsterdam, 
in 2 perceelen. Laagste voor Massa C . J . Mak voor f 34.S60. 

A m s t e r d a m . Het inrichtingen van atrafcellen in de kazerne 
Oranje Nassau. Laagste C . J . Maks Jz. aldaar voor f 1892. 

A m s t e r d a m . Het herstellen van een gedeelte van den weg door 
het dotp Kwailijk, ie verband met de verbetering van de stelling 
van Amsterdam Laagste L . J . v. Noordenne te Ulrecnt voor 
f 3030. 

A r n h e m . 1. Het van buiten verven van prov. gebouwen aldaar. 
Laagste I). Schouten aldaar voor f 345; 2 hei uitvoeren T a n 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan die gebouwen. Laagste 
H . Kleinhnut voor ( 581. 

A m e r s f o o r t . Het verbeteren vau het. garnizoen* kleediug- en 
nachtlegermagazijn, het Werkhuis aldaar, onder beheer der genie 
te Amersfoort. Laagste G . Prins aldaar voor f 3400. 

A p p i u g e u d a m . 1. Het amoveeren van eetie oude bocrcnbchui-
zing eu bel bouweu vau eene nieuwe boereubehuizing. Laagste A . 
Daanje te Noordnroek voor f 80(i4, ge /unJ . 2. verfwerken. Laagste 
H . Drijfbamer aldaar voor f 198, gegund. 

B e r g e n op Z o o m . Het verbeteren van de manschappen-keuken in 

de kazerue Groot Arsenaaal aldaar, in verband met het stellen van 
uieuwe fornuizen. Laagste A . Gorren aldaar voor f 468. 

U o r n e . Het bouwen eener villa aldaar, onder beneer >an den 
heer G . Seltwau Agz., architect aldaar. Laagste Q. U . Ditters te 
Nijmegen voor f 26,250. 

De l f t . Het bouwen van een winkelhuis met eene bovenwoning 
aan de Buiienwalersioot. Laagste R. Ouwerling aldaar voo' f 6900 

's-Hraveuhage. Ü e uitvoering van baggerwerk, tot onderhuud 
van Ce bodemsdiepte iu de haven voor rijksvaartuiger. aan Jen 
Hoek van tlollaud. Laagste M . C. de Jong P . M z . te Sliedrccht a 
10.263 per M». 

' s -Wrat enbage . Het gedeeltelijk albrek en van het heerenhuis 
op l u i landgoed Koelenbcrg ouder de Bildt. bij U'recht en den 
bouw van een observatietoren met trappenhuis en bibliotheek ten 
behoeve van hel ceutraalgebouw voor het Kon . Ned. Meteorologisch 
lust i luul . Liaagste Gebr. Koudvs le Uooru voor f 27.987. 

's ll'.Ttogenuoscli. 1. u et voortzelleu der oeververdediging langs 
de Zuid-Willemsvaart in de provincie Noordbrabant. Laagste H. 
Gloudemans te rierlicum vnor I' 15.136. 

H e i l u T o e t s l u i s , Het herstellen van metselwerk aan beren en 
mureu te rlrtelle. Laagste C . Kout le Brielle voor f 887. 

M a a s t r i c h t . He l maken vau werken lot vei betering vau de 
rivier de Maas ouder de gemeente Oubicut en Papeuhoven, tusschen 
kilomeierraaijen 40 en 42 der berziene rivierkaar!, met bijkomende 
werkei.. Laagste J . A . H . van de Venne te B r é e voor f 16.700. 

R o t t e r d a m . 1. tiet bouwsu vau een heerenhuis aun de Avenue 
Coucordi*. Laagste Jac Beijderwelleu voor t 12.990; 2. hel bou-
wen van eeu beereuhuis aan deu Delftweit te Overschie. Laagste 
J . van Kempen le Overschie voor f 15 550; 3 het. bouwen van 
een woonhuis aan den Beukelsdijk. Laagste G . A . Zanini aldaar 
voor f 10 485. 

, R o t t e r d a m . Het bouwen van een woonhuis te Krimpen ajd [Jssel. 
; Laagste L . I. Metz te Zalt Bommel voor f 15.4SU; wegens veran 

dering der plannen wordt bet werk i .gehouden. 
R u i n e n . H e t maken van nieuwe bek'ppi iueu op de school en 

: onderwijze'swoning. Laagste R Rozendal te Hoogeveen voor 
| f 2996, gegund. 

I Utrecht, riet inrichten van eene zaal voor aseptische operat iën 
] iu het hospitaal te Utrecht. Laagste Corn , van Straaten aldaar 
' voor I 1278. 

| Wenrt. Het vcrgroot.cn der parochiale kerk, de benoogdigde waal-
• stteneu wordeu door het kerkbestuur geleverd. Laagste G . Mestrum 
', te Veulo voor f 9200 

A h V E R T E K T 1 E A. ( 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT& ZOON te Maassluis. 

OME BOUWMATERIALEN, i 
beschreven door 

«T- 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. 

i n o o i t n i ; i ; i . i \ t , i ; \ . 
. . . . daarbij in gebruik, prijzen, kortom alles wat met de industrie in verband staat 

en geeft het 't meest volledige tot op heden (Vademecum der Bouxovakken. 

. . . . Vormt de werkkring, waarin de schrijver geplaatst is, de geschiktste gelegenheid L 
om dergelijken veel omvattenden arbeid naar wensch te voltooien, bet 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. 

Be 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. p 
schen te verkrijgen. Het vormt een nuttig boek, dat door allen dient gekend te worden en J 
waarvoor de schrijver waardeering verdient. 

. . • • Is het voor den jongen ingenieur eu opzichter van bijzonder vee l w a a r d e o p een 
voor hen bijna onbekend veld te worden voorgelicht door iemand, die rijpe ervaring a a n breed
v o e r i g e s tud iën paart, ook hunne oudere vakgenooten zullen evenzeer als ve le aannemers , 
werkbazen en handelaren, gaarne een werk ter hand nemen, dat i n zoo a a n g e n a m e n en bevatte- ^ 
l i j k e n vorm een ruim overzicht geeft van wat de praktijk h i e r en elders tot o p heden 
heeft uitgewezen of een theoretisch onderzoek van de bouwstoffen met juistheid k a n d o e n 
voorspellen (X>« Ingenieur.) 

i'.ilOLktZOOiY 
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 - , K R I S T A L - , B B O B I en M K L K -

G r J u 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 . 
( J K B O Ü K N G L A S en D A K P A N N E * . 

Lenzen- en Patrijspoortglazen-
(89 ) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

L A G E P R I J Z E N . '73> 
S . BRUIGOM, Arnhem» 

DE GROEVEN 
V A N 

J. M E V RIN 
te Anderiiach a/d Rijn, 

leveren sedert 1 8 5 1 : (83) 

la Andernachsche Tras , 
en Trassteen 

op strengste keur, verder: 
DRIJF- of Z W E M S T E E N : L A -

VAG ROTST E EN, beste en goedkoop
ste B I E R S T E E N voor Tuinen,Terrassen, 
Tainsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

M A N > II K 1 .M K K 

Portland-Cement-Fabriek, 
FABRIEK ^ffzs^>^ FABRIEK 

[\ MANNNCtMER II D / M a l l l Z . 

Opgericht VtRPiCEMDiï-IM^ Opgericht 

1861. ^^JWH^^ l 8 6 4 -
Levert haar beproefd en voortreffelijk 

fabrikaat snel, middel of langzaam bin
tand, onder garantie van de grootste 
Windkracht, 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 
R o t t e r d a m . 

Voor de N o o r d e l i j k e Provinciën: 
D EBEER & 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. 

slechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 
prijzen de Fabriek van 

J . D. DOMINICUS & SóHNE. 
te Remscheid-Vieringhausen (Rheinl,) 

Gevestigd in 1822. (55) 
ffC Vraagde geïllustreerde Pryscourant 
welke wy' U gratis en franco toezenden. 

Vertegenwoordiger voor Holland : 

MAX inu:si;x. ROTTER /JAM, 
Maaskade, hoek Corn. Trompstr. 2. 

A A N D E 

Ambachtsschool te Alkmaar 
worden gevraagd: 

lo. Een L e e r a a r in het lijn
en vnkteekeneii, voornamelijk ten be- ; 

hoeve van smeden en machinebank
werkers, 

tevens bekwaam om onderwy's te 
geven in de werktuigkunde, geza
menlijke jaarwedde ƒ 1400. — , met voor
uitzicht op benoeming tot leeraar in 
het teekenen aan de gemeentelyke bur
geravondschool, jaarwedde ten minste 
ƒ 400.— ; 

2o. Een O n d e r w i j z e r in het 
timmeren, jaarwedde f 750.—; 

3o. Een O n d e r w i j z e r in het 
smeden, zoo mogelijk ervaren in het 
hoefbeslag, jaarwedde f 750.—. 

Inzending van stukken vóór 25 Maart 
e.k. aan den Directeur van beide scholen 
H. J . DE UROOT, die bereid is nadere 
inlichtingen te geven. 

en L IJSTEN. 
volgens b e s t a a n d o f o p t e g e v e n 
p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zageri/ en Schaverij van 

R. W. KOGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijscourant op 
aanvraag gratis. ' 8 0 ) 

J. VAN DER ENDT& ZOONS 
STOONIBOEKORÜKKERIJ, 

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. 
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< \ H i i o i I M n i 
9» V a n B a e r l e " , 

1: 1; \ I <• i: A U E \ 'I' K \ voor 
Xcdcrlaiid t ' i i k o l o n i ë n : 

6 r . M. U O A ' S 4' Co., 
A M 8 T Ë K I >A >I. 

V E R F W A R E N , 
(5) e 1 » x . 

F! 
1 . E i i> 1-: - X . 

M a c h i n e - , S t o o m k e t e l - en 

C o n s t r u c t i e f a b r i e k . 

S C H K K P S B O U W W K R F 
met OWARSHELLING lang 50 Meter. 

S t o o r n b o o t e n - , B a g g e r - e n 

S p o o n v e p m a t e r i a a l . 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ (7) 

Zware en lichte Smeewerken, 
A N K E R S , 

IJZEREN E N STALEN KETTINGEN, 
Inet cei'tiftctxcLtvaii I-jloycl'is 

eu B a r e a n V e r i t a s . 

UTHECHTSCHE LOOD WIT F A BRIER, 
Derde Jaargang No. 13. Zaterdag 30 Maart 1895. 

heter 

F i r m a O . G R K V i : , U t i e o l i t . 

is beter dekkend, fijner, witter eu 
klenrhoudend dan eenig ander; 

is bekroond door den .\ederl. SchilderMiwiid 
Tentoonstelling van Decoratieve Schilderkunst 
Arnhem 1881 ; attesten van ervaren *clii | | | ( . r s 

uit alle oorden van ons land en daarbuiten, wor. 
den op aanvraag franco toegezonden: 

wordt door tal van Ingenieurs, O cm een te. 
Areliiteeten en andere Autoriteiten in hunne 
bestekken voorgeschreven: 

wordt, tot waarborg van echtheid, zuiverheid 
en goed gewicht, nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van Kegel, t.tikct en Fa-
hricksincrk, welke allen wettig zyn gedeponeerd-

wordt steeds op de strengste keur gelegerd, des-
veria gd met certificaat van o o sprong. 

.Men leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in et „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 11 15 Ju l i 1889 en 1 2 J u l i 1 8 9 0 ; 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 

LEONARD SLIGCHER, fflonnickendam. 

G r o o t e v o o r r n n rl 
V A N 

STALEN BALKEN 
in alle courante 
op lengten van 
12 Mr. , opklim 
mende 
>/, M 

profielen 
51 

A'egens 
uet grootere 
agvermogen 

unnen lichtere pro 
gelen in s taa l gebezigd 

worden, waardoor 
. . .Iken voordeeliger iu . 

ik lijn dan y z e r e n ba lken 

, O V I N G J r . , (74 

s ta len 
het ge 

74 Haringvliet, ItO T M : It D A M 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
ï i i t n t i i i i t e n d fabrikaat en h U l f l k e p r i l s . (76) 

PORTLAND CEMENT, 
„JOSSON 4- Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. B R A A T , 
Handel in bouwmaterialen. 

Adres: ROTTKKDAM, Xieuwehaven No. 1 1 8 . 
„ AMSTKKUAM, A . E.BRAAT .Fokkt-

Simonzstraat 74. (88) 

C h e m i s c h b e r e i d e 

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 gebrnik, 
duurzaam en goedkoop. 

Staalkaarten en attesten gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK ..KRAAIJENBÜRG", 
(70) Hijswijk (Z.-H.) 

JAN HAMER & Cl, 
lleerengraeht 583, 

AMSTERDAM, 
hebben steeds voorhanden 

NORMAAL 
SPIJZENLIFT& 

Deze worden hier geheel compleet e B 

gangbaar in liftschachtgeraamte gemon
teerd afgeleverd. 

(86) 
Talrijke Referenties. 

ARCHITECTÜRA. 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

T E C H N I S C H G E D E E L T E . 

A»t* ' T t i i i l i ê a in dit blad kosten van 1—5 regels 
00 cents, iedere regel meer 10 cent». Groote letters naar 
•Intimi«ito. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
tofekend. 

VERSCHIJNT ZATS-DAGS. 
Uitgever»! 

J. VAN DER ENOT & ZOON, 
MAASSLUIS . 

A l l . - . u t , , i i . n i i , , , in A H C f l l T K l T Ü K A opgenomen' 
worden ( c m » ; * gcplaatlt in D E A M B A C H T S M A N , Vak 
bliul voor Timmerlicdeu, Metaelaar., Machinisten, ëniedec. 
Ververs, enz. 

J. A. V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

X A T I U X A A I{ C O N G R K S , 

OMTRENT H E I V A K O N D E R W I J S E N l>K V A K O P L E I D I N G 

VOOB T O E K O M S T I G E W E R K L I E D E N IN N E D E R L A N D , 

te houden te Amsterdam, up 17 

April en 4 Juni 1895. 

V r a a g 6b.: „Op welke wijze kun het best com zien 
worden in hel- onderwijs voor die beroepen en ambachten, 
welke thans niet up de ambachtsscholen onderwezen worden: 
mei name voo.'- het schoenmaken ?" 

I n l e i d e r : de Heer F K . GATZKXMEYEK. 

Willen wij deze vraag beantwoorden, zoo dienen wy, 
willen wy nauwkeurig te werk gaan, een schrede achter
waarts te doen om te zien, wat bood het verleden voorde 
opleiding, en wat moet de toekomst worden. Hoe was de 
vakopleiding ten ty'de van liet gildewezen ? Wy, die het 
gildewezen en zyn grondslag, welke tot vakopleiding moest 
dienen, onpartijdig en zonder vooroordeel bestudeerd hebben, 
en welke ik ten deele nog heb medegemaakt, zullen Wijde 
idjii, dat deze ongezonde toestand tot het verleden behoort. 
Wy' dienen het als een zegen te beschouwen, dat die bastille, 
al de drukkende, de vryheid van ontwikkeling belemmerende 
bepalingen gevallen zyn. Eene kaste van door geld en gunst 
bevoorrechten had de macht iu handen om geheel naar 
willekeur met voor haar gunstige reglementaire bepalingen 
te „schatten und /culten." 

De opleiding tot een bekwamen handwerker liet zeer veel 
te wenschen over. De leermeesters beschouwden het leerlings
wezen tueer als eene melkkoe, dan als bepaalde vakopleiding, 
'det alleen, dat zij zulk een jongmensch drie en vaak nog 
•"eer jaren geheel vry tot hun dispositie hadden, neen de 
ouders of voogden betaalden vaak nog 2 a 300 gulden, 
*" menigmaal was ook bedongen dat het bed. waarop de 
Jongen sliep en dat van zyne o'iders afkomstig was, na 
«gelegden leertijd iu des meesters schoot viel. Hoofdzaak 
**8 alty*d: „ Het Handwerk stelen," d.w.z: dat men feitely'k 
"eer met de oogen zou moeten leeren, dat men in de gele
genheid werd gesteld, door practische oefening inet hand en 
geest zich te bekwamen. Was .nu de leerling door geluk 
e " gunst er iu geslaagd, om zijn proefstuk, teneinde als gezel 
' e worden geproklameerd, af te leveren, dan begon voor 

em e e „ n j e u w e i 0 0 pbaan ; was het geluk hem gunstig, 
a n k'm hy' zich voor zyn volgend leven, in de verschil
de werkplaatsen verder bekwamen. Maar dit was niet 

0 °s het geval, vaak kon hy' by den eersten den besten 
•tester hoeren : „ li ij moet naar uw leermeester gaan en u 

* Vergeld laten terug betalen," d. w. z. onze makker was 

nog lang niet bekwaam genoeg voor gezel. En zoo ging 
het ook vaak met het meesterschap ; dnnr. zelfs zeer duur 
moesten zy dit bezuren, daar zy' als meester in de eerste 
jaren van hunne carrière, nog lang dat niet waren, waarvoor 
zy zich wenschten uit te geven. Het verpassen van schoenen 
of laarzen of de onbekwaamheid iu het kalkuleeren van het 
leder, kostte hen veel leergeld. E r ontbrak ten eenenmale 
eene systematische opleiding ! Deze ongezonde toestand werd 
eeuwen bestendigd, doch hier te lande behoort liet gildewezen 
bijna eene eeuw tot het verleden. In Duitschland, waar ik 
l S i i 7 als 14-jarige knaap de school verliet, en het noodlot 
by mij ook besliste, dat ik schoenmaker zou worden, omdat 
ik dacht, dat de menschen toch niet gemakkelijk zonder 
schoenen konden loopen, en luyne ouders van den „goeden 
ouden tyd" ïuymerden eu droomden en „handwerk heeft een 
gulden bodem" betoogden, en „regent het niet. zoo drupt 
het toch", zooals mijn moeder zeide, waren toen de gilden 
in hun laatste stuiptrekkingen Doch hadde ik kunnen weten, 
dat de techniek zulk eene revolutie in de schoenmakerij 
zoude kunnen te weeg brengen en. dat ik een vriend en 
collega zoude kunnen bezitten in den persoon van W , BOCK. 
Gotha, die als afgevaardigde naar den Dnitsc-hen Ry'ksdag 
den 15 Januari 18!).") in het Parlement, by' de behandeling 
betr. „EinfUhrnng von Handwerker- und Gewei'bekainmern" 
twee paar dameslaarzen in de zaal liet circuleeren, waarvan 
het eene paar inet de machine, en het andere paar met de 
hand gearbeid was, waar niemand een onderscheid in kou 
vinden, dus, dat de machine bet diploma van bekwaamheid 
verdiend had, gelyk aan een zeer goede handarbeider, dan 
hadde ik my wel tienmaal bedacht, eer ik schoenmaker ware 
geworden. Einde der 40er jaren arriveerde uit Amerika iu 
Europa resp. in Duitschland eene naaimachine, welke wel 
voor de kleedet niakery bestemd was. doch al zeer si dig 
was men er in geslaagd, om ze ook dienstbaar te maken 
voor de schoenmakerij. Deze machine droeg de kiem iu zich 
van de kolossale omwenteling iu welke wij thans verkeeren 
op het gebied van het vervaardigen van allerlei schoeisel 
door de machines Ik geloof niet, dat er ook maar ééu vak 
is, waar de machine zulk een hooge trap bereikt beeft, als 
in de schoenmakeiy'. Heden is er niets meer, of het wordt 
machinaal gemaakt. Deze eerste machine sloot in zich eene 
verdeeling vau den arbeid. Het kunstwerk van den schoen
maker om eene acurate, inet gelyk liggende steken liggende, 
naad te. maken was gedaan, de machine maakte het nog 
fijner, en in veel korter tyd. Kr ontstonden toen uitsluitend, 
eerst kleine, dan groote schachten (of de bovenstukken) 
fabrieken ; omdat de schoenmakers, welke min of meer tot 
de minder gefortuneerde volksklasse behooren. wegens de 
duurte dezer machines niet in staat waren om zulke te 
koopen, zeer enkelen konden zich deze weelde veroorloven, 
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de groote rest, moest lijdelijke toeschouwer spelen, de een 
zag er vooruit-, de ander achteruitgang in. Eigenaardig mag 
het heeten. dat met de ontwikking der techniek ook het 
intellectueele op het gebied der schoenmakerij is vooruit 
gegaan en bevorderd. Het prachtige werk van wjjlen den 
Leidschen Hoogleeraar PETER CAMPER wiens werk in de 
laatste helft van de vorige eeuw het licht zag, waarin hij 
niet scherpte het rationeele of natuurlijke schoeisel in het 
licht stelde en verdedigde, was byna vergeten — althans 
wy vinden in het begin van de tweede helft van deze eeuw 
eerst wederom flinke kampioenen, anatomen en professoren. 
Tot een van deze kampioenen behoorde de schoenmaker en 
toenmalige Chef Red. v. d. .V. W. Sch. Zeitung, ROBEET 
KNÖFEL, nu sinds eenige jaren overleden. Wetenschap en 
kunst gingen nu hand in hand. 

In het jaar 187(5 toog onze R. KNÖFEL naar Bern, in 
Zwitserland, om daar eene, door de Berner Regeering in 
het leven geroepen alg. Tentoonstelling voor voetbekleediug 
te bestudeeren. en zijne conclusion te trekken. Deze ten
toonstelling had ten doel: „De invoering van eene rationeele 
voetbekleediug voor alle klassen der bevolking te bevorde
ren." Kiude der 70er en begin der 80er jaren bevonden 
zich in het buitenland eenige schoenmakers, welke financieel 
en intellectueel zeer goed toegerust waren, die zich er 
speciaal op toelegdei:, 0111 de beoefening van het vak in een 
systeem te brengen. Zij beoefenden naast anatomie, geometrie, 
ook trigonometrie. Thans kunnen wy wjjzen op Parys, 
Weenen, Bern. Hannover, Mnnchen, Er'urt, Artern, Heins-
berg i/h. Reuland enz. enz. waar, deels door Staat of 
gemeenten gesubsidieerd, anderdeels door zeer goed gesitu
eerde schoenmakers gedreven, zulke prachtige vakscholen 
bestaan, welke aan de tegenwoordige eischen in ruime mate 
voldoen. Maar zulke moderne inrichtingen, welke aan den 
eisch des tyds voldoen, en in alle opzichten voor elk 
beoefenaar van hand- of mechanischen arbeid ingericht zjjn, 
kosten enorm veel geld, en de exploitanten dezer scholen 
laten zich ook hoog leergeld betalen. Willen wjj Nederlanders 
nu niet langer achterblijven, dan moeten ons bovengenoemde 
modelinrichtingen tot voorbeeld dienen. De tijdgeest eischt, 
dat de sterke den zwakke te hulp koine. Ik weet ook niet, 
wat er tegen aan te voeren is, dat, de verschillende am
bachten, hier de schoenmakerij, verrykt worden met eene 
akademie. Willen wy dus den vooruitgang helpen bevorderen, 
om de kennis en bekwaamheden voor den beoefenaar van 
het schoenmakersvak tot hooger pyl op te voeren, zoo dienen 
wy dat spoedig te doen. Maar, ik wil er bepaald op wijzen, 
dat dit nog niet in zich sluit, dat de sociale positie voor alle 
beoefenaars daardoor verhoogd en verzekerd zal worden ; dit 
zal stellig niet het geval zijn ! 

De leervakken, welke zulk eene voetbekleedingsakademie 
te doceeren zoude hebben, waren ongeveer de volgende : 
Algemeenheden op het gebied der schoenmakerij, anatomie 
van den voet. geometrie, de constructie van modellen of 
patronen ; maatnemen; ook van de abnormale voeten; afgip-
sen van den voet ; de kreupelvoet en zyne bekleeding; de 
leesten en de verschillende vormen en het pasklaar maken 
daarvan; model en patroonteekenen ; algemeene kennis van 
het boven- en zoolleder; en de calculatie daarvan; alge
meene warenkennis, kennis van de machines, en van alle 
andere gereedschappen ; het sny'den en pasklaar maken van 
allerlei soort schachten of bovenstukken en onderwerk; het 
vervaardigen van hand- en machinalen arbeid; boekhouden, 
dubbel en eenvoudig; en correspondentie. Ook zouden hier 
de historische voetbekleeding en de gezondheidsleer eene 
plaats kunnen vinden. Ik heb nn in korte trekken aangetoond, 
hoe de vakopleiding vroeger was, hoe zy heden is, en hoe 
zjj in de toekomst zoude moeten zjjn. 

Ik hoop nu van harte, dat het Vakcongres het voren

staande rypelyk zal overwegen, en de goede gevolgen niet 
lang op zich zullen laten wachten ; hiermede sluit ik mijne 
inleiding en roep u toe: „ Where is a will, there is a way 
Waar een wil is, is ook een weg ! Noblesse oblige. ! 

Amsterdam. Febr. 1895. PB. G A T Z E N M E Y E R , 
(J\ ijverheid.) 

S L A K K E N \ V 0 L . 

In den brief van den heer HL'IBRRS te Leiden, in | K t 

No. van l(i Maart jl., zyn een paar zinstorende druklonten 
ingeslopen. Vooreerst staat in den laatsten regel der eerste 
blz. binnenschot in plaats van buitenschot, en vervolgens op 
de tweede blz.. rei:el 7 v. b. wel in plaats van niet 

De heer HUIBERS heeft nog myne aandacht gevestigd op 
een bericht van Prof. Dr. WOLPEKT te Kaiserslantern in 
de I). Bauzeitung van 20 Mei 1876, dat. al is het ook 
bijna 20 jaren oud, mij belangrijk genoeg voorkomt om er 
bier eene vertaling van te laten volgen. 

Aanleiding tot dat bericht was de volgende vraag in 
hetzelfde blad dd. 23 Febr. te voren. 

„ By een woonhuis van hoogere orde bestaat het voor
nemen slakkenwol tot opvulling der zolderingen aan te 
wenden. Door zyne lichtheid, onbrandbaarheid, slechte gelei
ding van warmte en geluid, leent zich het materiaal voor-
trett'elyk tot dit doel ; het heeft echter het gebrek, dat zich 
bjj het verwerken ervan een tiju glasachtig slof ontwikkelt, 
dat voor oogen en longen zeer onaangenaam is ; daarom 
schynt de aanwending tot, gezegd doel toch niet geheel 

zonder bedenking te zyn." 
„Misschien zyn reeds in wjjdere vakkringen overeenkom

stige ervaringen gemaakt en men verzoekt daarom welwil
lende beantwoording in de kolommen van dit blad van de 
vraag : of slakkenwol reeds doelmatig gebleken is als vul-
lingstof voor plafonds, of wel of bjj het gebruik ervan zich 
bezwaren hebben voorgedaan". 

„Eene degelyke behandeling der vraag zou niet enkel 
voor dit byzondere geval, maar ook in het algemeen van 
groot belang zyn, daar voor de slakkenwol door de geringe 
kosten, waarmede de bereiding ervan in het groot gepaard 
gaat, misschien een ruim verbruik in de burgelyke bouw
kunde is weggelegd". 

„Aan bovenstaanden wensch van een vakgenoot sluit de 
redactie zich gaarne aan". 

E E N E GEVAARLIJKE EIGENSCHAP DER SLAKKENWOL 
door Prof. Dr. WOLPERT. 

De scheikundige samenstelling der slakkenwol van ver
schillende hoogovens zal in hoofdzaak altjjd hetzelfde zjjn, 
daar deze wollige massa altjjd bestaat uit fijne glasachtige 
pjjpjes, die gevormd worden door inblazen van stoom in 
een straal vloeibare jjzerslakken. 

Een monster slakkenwol uit de werkplaatsen van FB. 
KRUPP bestaat uit: Kiezelzuur, aluinaarde, kalk, ijzer, man
gaan, magnesia, zwavel, sporen van zink en ammoniak; 
de zwavel is in aanmerkelijke hoeveelheid aanwezig en aan 
calcium gebonden. 

Deze laatste omstandigheid is bedenkelijk, daar zwavel-
calcium bij gelijktijdige inwerking van water en koolzuur 
de zwavel vrjjlaat, het water ontleedt, daarbjj de zuurstof 
en het koolzuur bindt, terwyl de zwavel zich vereenig1 

met de waterstof. Zoo wordt er koolzure kalk in de slak
kenwol gevormd en het zwavel waterstofgas komt vry. 

Dat de slakkenwol altjjd zwavelcalcinm bevat, moet hierin' 
j niet worden opgevat, want er zal een hoogovenbedrj) 
i denkbaar zjjn, waarbjj brandstof, erts en toeslag zwave" 
i viij zy. Ook knnnen er zich gevallen voordoen, waarin 

lakkeiiwol m et groot zwavel-calciumgehalte zonder voor-
beho'i'I verwerkt mag worden. Daarom dient de doelmatigheid 
van het gebruik van slakkenwol v-.or plafondvulling enz. 
njet vdstrekt verworpen worden, maar alleen moet er 
gewezen worden op de noodzakelijkheid van groote voor
zichtigheid en de volmaking van de wjjze van bereiding. 
Het kan zijn, dat de ontwikkeling van zwavelwaterstofgas 
bij het gewone gehalte der lucht aau vocht en koolzuur, 
slechts onmerkbaar in haar werk gaat 

Haar in onze huizen komt er de groote massa water by, 
ijle bij de verschillende bouwstoffen gevoegd moet worden 
bjj het verwerken en die er langzamerhand weer uit, ver
dampen; verder nog de door ademhaling en uitwaseming, 
ook door gasvlammen enz. voortgebrachte aanmerkelijke 
hoeveelheid water en koolzuur, waarbjj de doordringbaarheid 
der muren en zolderingen soms van gunstigen, soms van 
ongunstigen invloed kan zyn. Bijzonder nadeelige omstan
digheden zyn, dat bjj het schrobben van gewone 
planken vloeren, door de voegen water in het vulmateriaal 
dringt, verder dat als de vensters niet zeer goed op de 
dorpels sluiten, het water soms door de naden heendringt, 
achter de lanibrizeering te recht komt, en zich in het 
vulmateriaal verzamelt; eitidelyk het afloopen op den vloer 
van water van ontdooiende glasruiten, iets wat niet te 
vermjjden is. 

Het door de naden ingedrongen water verspreidt zich 
weldra door het geheele vulmateriaal, als dit uit vast aan-
gestopte slakkeuwul bestaat, omdat deze als eeu spons het 
water opzuigt. Is nu de slakkenwol zwavelcalcium houdend, 
dan zullen de loodwithoudende verven van de vloeren, be
schotten en lainbrizeeringen door het optreden van zwavel-
lood kleurveranderingen ondergaan, die uitgaan van de uaden 
en zich voortdurend verder verspreiden. 

Dit is nog inaar het minste kwaad ; het grootste is het 
gevaar voor gezondheid en leven. Wordt zwavelwaterstofgas 
ook maar in kleine hoeveelheden eenigen tyd achtereen 
ingeademd, dan is daarvan het gevolg, dat men zich niet 
prettig gevoelt, hoofdpijn en een gevoel van verdooviug 
heeft; by grootere hoeveelheden of langen duur volgt 
verslapping en ten slotte verlamming van de bloedsomloop 
en het zenuwstelsel de dood. Konijnen sterven binnen 
een paar minuten in een atmosfeer, welke

 1jtau0 maatdeel 
zwavelwaterstofgas bevat. 

Dat men, zooals in een getuigschrift werd vermeld, door 
het gebruik van slakkenwol tot opvulling van zolderingen 
en andere tusschenruimten bevryd zal blyven van ongedierte, 
zooals muizen, kevers, enz., is dus licht te verklaren, maar 
met het oog op de gezondheid is het zeker niet wenscheljjk. 
Wil men slakkenwol gebruiken voor doeleinden, waarbjj 
men geen zekerheid heeft van voortdurend droog blyven, 
dan n oef ze vry zjjn van zwavelcalcium, men moet als men 
twijfeit, onderzoeken of ze zwavelcalcium bevat. Dit kan 
teder gemakkelijk doen, zonder scheikundige te zy'n. 

Men vult een drinkglas tot op ongeveer */ 4 met, uitge
plozen slakkenwol, giet er water bij totdat de slakkenwol 

t onder staat, en druppelt, er eenige. droppels azijn in. 
De aanwezigheid van zwavelcalcium verraadt zich dan 
dadelijk of na omroeren of schudden door den vuile-eierenreuk,' 
daar hier het azijnzuur evenzoo werkt als gezegd is van 
™*t koolzuur. Wil men zich zoowel overtuigen van het groote 
w»ten>piieiningsverniogen van de slakkenwol, als van de 
°ntwikkeling van waterstofgas by inwerking van water en 
""geademde lucht, dan kan men de volgende proef nemen: 

Men plaatst een tot op ongeveer de helft met slakkenwol 
Sevul<i lampenglas in een wyder glas, zoodat de slakkenwol 
j*D den bodem van het glas komt, en giet in het glas, 
^ "en den cylinder, by kleine hoeveelheden, zoo lang water 

8 dit door de slakkenwol opgeslurpt wordt. Mocht er te 

veel water opgegoten zyn, zoodat het buiten den cylinder 
bly'tt staan, dan giet men het er weer af. Dan zet men 
zyn mond dicht op den bovenrand van het laiupenglas, 
blaast er flink in, daardoor komt een deel van het, water 
weer in het glas terug, maar trekt ook weer dadelyk in 
de slakkenwol. Dit opzuigen en terugtrekken van het water 
herbale men met korte tusscheupo izeu 5 of 6 maal en de 
eventueele aanwezigheid van zwavelcalcium zal men herken
nen aan de lucht van zwavelwaterstofgas. 

Heeft men by het begin een voorwerp van zuiver zilver 
op den bodem van het glas gelegd, bv. een geldstuk, dat 
men blank gewreven heeft, met vochtige slakkenwol. dan 
bemerkt men dadelijk de inwerking van zwavelwaterstofgas 
door het geel aanloopeu van het zilver, dit wordt steeds 
donkerder, in 24 uren blauwgroen en zwartachtig, ten
gevolge van het ontstaan van zwavelzilver. 

By deze proeven moet men, om het zwavelwaterstofgas, 
dat niet iu zeer groote hoeveelheid aanwezig is, zoo duide
lijk mogelijk door den reuk te kunnen herkennen, de hoe
veelheid water niet grooter nemen dan hiervoren aangegeven 
is, omdat water het 2 l / 2 voudige volume van dat gas 
absorbeert. Ook is liet doelmatig de glazen eenigszins te 
verwarmen, zy het, ook enkel door het iu de handen te 
houden, omdat het zwavelwaterstofgas een tainelyk groot 
soortelyk gewicht — 1.18 — heeft eu daarom niet geinakkeljjk 
in de glazen opstjjgt, ofschoon het langzamerhand door 
diffusie de lucht van het vertrek bij iedere temperatuur 
iu alle richtingen doordringt. 

Uit het bovengenoemde zal men moeten besluiten, dat 
de slakkenwol eerst dan een uitgebreide aanwending in de 
burgerlijke bouwkunde zal vinden, als bjj de productie de 
zwavel wordt, verwijderd of zoodanig gebonden, dat de 
ontwikkeling van zwavelwaterstofgas bij inwerking van water 
en koolzuur niet meer mogelijk is 

Hoe dit zoo goedkoop m o g e l i j k zou kunnen gebeureu, 
dient aan de aandacht der scheikundigen overgelaten te 
worden. 

KAISEHSLAUTERN. PROF. DR. WOLPERT. 

Z U I V E R I N G V A N D R I N K W A T E R 
K L K C T R O L Y S E . 

DOOR 

Voor het vernietigen van micro-organismen en organische 
verontreinigingen van drinkwater perst G. OPPEUMANN te 
Ostorf er zeer ozon-rjjke zuurstof in, verkregen door electro
lyse van sterk afgekoeld verdund zwavelzuur. Zyn door de 
werking van het ozon de organismen vernietigd, dan wordt 
het water door electrolyse tusschen aluminiumplaten geklaard, 
waarby de ontwijkende zuurstof zich d o o r bemiddeling van 
het water met het aliinunium tot geleiachtig aluminium 
hydroxyde verbindt, dat, zooals bekend is, de eigenschap 
bezit de in bet water zwevende deeltjes te omringen en 
neder te slaan. De neerslag wordt d o o r filteren verwijderd. 

[1'olyt. Xotizbl.) 

M A R M E R I N G E O R G I A N . M . 

In het Noorden van den staat Georgia (Noord-Amerika) 
is eene uitgestrekte mariuerbedding ontdekt van 60 of meer 
mjjlen lengte. Een deel ervan, is naar men zegt, vleeschkleurig, 
afgewis>eld met lichtgroen, een ander deel lichtgrijs met 
zwarte strepen. Het kan in groote gave blokken gewonnen 
worden eu neemt eene hooge pulysting aan. D o o r de berg-
achtigheid der landstreek zal de ontgunuing echter kostbaar 
zyn. Doch als de rapporten b l i j k e n niet de werkelijkheid 
overeeu te stemmen, zullen er kapitaal en handen te over 
zyn om de zaak aan te vatten. De dagbladen van Georgia 
vertrouwen, dat het grooteu r i j k d o m aan den staat zal aan
brengen. 
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OOR R E S P O N D E N T I A . 

Droge woningen. 
Mijnheer de Redacteur! 

Hiermede is my'n verzoek een plaatsje in de Ambachtsman 
voor het onderstaande. 

Ten jare '93 voerde ik uit een werk bestaande uit, eenige 
woningen. De op/.icbter over dit werk is van ouds voor
stander van het. gebruik van vette specie. Ik als aannemer 
was dns verplicht deze te gebruiken, wat dan ook is geschied. 
Ten jare '94 voerde ik ook een dergelijk werk uit. doch 
onder eigen beheer. Ik ging uit op mijn voordeel en besloot 
magere specie te gebruiken volgens de door U bekend ge
maakte verhoudingen 

Nu heb ik de huurders ondanks de nieuwheid der huizen 
nimmer over vocht hooren klagen, één hunner zei my zelfs 
dat zyn huis zoo droog was. 

Maar wat gebeurt nu. 
Ik moest zyn voor eenige dagen in een mijner huizen 

en toevallig komt ook de eigenaar der huizen, in '93 door 
mij gezet, een kijkje nemen. 

haar komt opeens een opmerking van hein: .,Wat drommel, 
„hoe komt dat toch, U hebt uwe huizen één jaar later gebouwd 
,dau die van mij; dit huis heeft den geheelen winter leeg 
„en dicht gestaan en bet is zoo droog als pulver. U tnoet 
„bij mij eens komen. Het water loopt overal at, mijn verf 
„is wit geworden en dat ondanks lurjn stoken, mn'n luchten 
„en tujjii jaar vroeger bouwen. Ik begrijp het niet, het lijkt 
„wel als het voor een ander is of er dan maar mede 
„gegoocheld wordt". 

Mijn belang bracht niet mee veel te zeggen; allicht heeft 
men elkaar weder noodig en een aannemer houdt gaarne 
zyn opzichters tot vrienden. Ik gaf dus alleen dit tot 
antwoord: ..Goede vriend, voor mij zelf was ik maar een 
„revolutiebouwer. Ik was dus wat zuiniger dan uw op
lichter, gebruikte wat, meer duintias en beklaag er niy 
„nu niet over". 

„Te veel en te weinig zijn tweelingbroeders, maar dit 
wordt niet altijd ingezien". 

Mijn goede vriend scheen te begrijpen, hoewel ik mij over
tuigd boud, dat hij er by voorkomen niet zyn voordeel mee 
zal doen. 

Maar ik vraag hier aan vakmannen of de tyd er thans 
is, te breken met een gewoonte welke geen andere verkla
ring vindt dan ; 

Het is zoo de gewoonte. En omdat het zoo de gewoonte 
is, bouwt men uit gewoonte duurder en nat. 

Minstens is toch aan te bevelen de proef te nemen, te 
meer daar men de eerste niet is en, heeft men beproefd, 
dan kan men oordeelen en ik twyfel niet of dit zal gun
stig zijn. 

Mijnheer! U wil ik danken voor uw opgaven omtrent de 
bereiding van metselspecie en ik hoop, dat dit schrijven een 
opwekking mag zyn voor velen, om n dit door den tyd ook 
te kunnen doen. 

Uw I)w. Dienaar, 
Maart 1895. X te X. 

Vuurvnate Hpeeie. 
Bergum, Maart '95. 

Den Heer V A N DER KLOES, Belft. 
Als abonné op uw blad zag ik gaarne de volgende vraag 

beantwoordt: 
By een te maken oven in eene bakkery is in het bestek 

het gewelf bepaald van vuurvaste steen, gemetseld in dito 
cement. Door onderscheiden bakkers wordt nu gezegd, dat 

dat het beter is dit gewelf te metselen in leem, daar bij 
ondervinding het vuurvaste cement na een paar dagen stokens 
als korreltje tusschen de steen wegvalt. 

Aangenaam zou het mij zyn, hierover Uw oordeel te mogen 
vernemen en op welke wjjze het cement moet worden bereid 

Bij voorbaat mijn dank betuigende, 
Hoogachtend, UEd. dat. du. 

R . A. DH GROOT. 

Vuurvaste specie is leem, die in gepaste verhouding met 
chamotte, d. i. gebrande leem, is verschraald om het krimpen, 
iu de hitte te voorkomen, waarvan losraken en uitvallen 
het onvermydelyk gevolg zou zyn. 

Zie verder het antwoord op de vraag van den heer 
ROTTINGHUIS in ons No. van 9 Maart j.1. 

Als de bakkers last gehad hebben van verbrokkelen en 
uitvallen der voegen, dan is de sprecie niet schraal genoeg 
geweest. 

Voor hitten, niet grooter dan in een bakkei 'soven voor
komen, zou ik er geen bezwaar in zien, bij gebrek aan 
chamotte, eenig zand door de vuurklei te mengen, in zoo
danige hoeveelheid, dat zy zich nog juist behoorlyk laat 
verwerken v. i>. K. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

X. te L. Wijlen mijn vader maakte in het laatst van 
zijn leven een kelder, die niet droog was: daarover werd 
geklaagd, maar op zijn verzekering, dat de kelder later wel 
dicht zou worden, heeft men er niets aangedaan en werkelijk 
is die keiler na verloop van een paar jaar goed droog 
geworden! Is de verharding der specie de oorzaak van het 
droog worden? bat kan ik mij niet goed voorstellen eu 
evenmin dat specie versteend, terwijl de waterdruk de samen
hang tracht te verbreken. Is de specie versteend, dan kun ze 
aan geringe spannende krachten weerstand bieden. 

Het is niet ïuogely'k daarvan iets met zekerheid te zeg
gen, doch het geval kan zich toegedragen hebben als volgt: 

De kelder zal gemetseld zijn in sterken trasmortel. Nu 
is er eene zekere verhouding tusschen kalk en tras, waarbij 
de versteening hare hoogste volmaaktheid bereikt. Die ver
houding ligt, naar dc ervaring heeft geleerd, om en bij de 
1 op 1. 

Gebruikt men meer kalk, b.v. 3 op 2, (volgens de A. V.van W. 
H. & N.), dan kan elk deeltje kalk niet aan zyn part van het tras 
komen, het vursteeuingsproces gaat minder volkomen en 
langzamer in zijn werk en er blijft nat kalkdeeg in deu 
mortel voorhanden, dat water opneemt en afgeeft, zooa's 
men zegt, doorzweet. Na verloop van langeren tyd komt er, 
als het kalkgehalte eene zekere grens niet overschrijdt, toch 
een zeker evenwicht tusschen kalk en tras tot stand eu 
het product daarvan kan toch nog eene harde waterdichte 
massa zyn. 

DEZELFDE. Gaarne vernam ik ook uw gevoelen omtrent 
de bewering, dat broei, voorkomende in dennenhout, onder 
water zich niet verder voortplant. Ik beweer dat niet en 
geloof het niet ook; in ieder geval keur ik dennen fundeeringhow, 
waar sporen van broei in voorkomen, bepaald af, zooals ik 
dan ook steeds gedaan heb. 

Zoolang wy niet weten wat zoogenaamd broei (of vuur) 
in vurenhout eigenlijk is, zult ge weldoen met het h» n t 

waar het in voorkomt af te keuren. 
Nog onlangs bleek immers, dat uileveeren in eikenhout, 

eene soort van zwam, waarvan men niet beter wist dan 
dat zy alleen in levend hout kan tieren, zich door een 
geheelen regel van eene sluisdeur had verspreid. (.Zie ons 
No. van 2 Febr. j.1.). v. i>- & 

AANBESTEDINGEN. 
fanbettedingeu Korden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG 1 APRIL. 
Amsterdam. 12 uur. tiet gemeentebestuur: het sloopeu vnn 

sbouwen der voormuliye g e v u n u e u i » aau den Heiligenweg. 
sterdam. 11 uur. De architect VV. L a n g h » u t Gz. , uitwens at <?e 

Am 
den 

WelKd. Qcb. heer J . VV. A . Diumont: bet herbouwen van een 
vfiiiatiswouing met koe- eu puardeostalliug en dorschvloer, 

i* evens twee bergen op de hofstede Catharijuehoeve aan de 
pj„..v»»rt bij Aalsmeer, gem. Haarlemmermeer. 

Oninien (Ov.) 1 uur. E . A . de Gtoot, namens Jeu heer E . Luns 
bet logement vau Gerrils : bet verbouweu vau eeu landbouwers 

woai"g iu de buurtschap Varssev, Ambt-Ommen, aanw. 1 Apr i l 
„ (j—12 uur. 
fe icr i i igen (N.Kr. ) 10..'i;' uur. Het algemeen armbestuur, op 

faet gemeentehuis : het afbreken vau een afgebrand woonhuis en 
bouwen van eene woning met stal en bergplna's aan de noordzijde 

vao de Uioeustraat, nabij de kerk aldaar. 

DINSDAG 2 APRIL. 
Dordrecht. 6.30 uur. De architecten Reus eu Zoon, aan hun 

tsutoor, Hooge Nieuwstraat 17: liet afbreken en verbouwen van 
bet |ia''d ('u te richten tot kantoor), aan de Groenmarkt no. 8. 

(Jroeiilo (Geld.) 2 uur. Namens den beer M. A. Heijmaus iu 
bet logement van Nales ; het al breken van eer bestaand huis ei. 
het weder ophouwen van een woonhuis met schuur in Ce Beltrum-
merstraat, aanw 's morg. 11 uur. 

'g-Hertogeuboscb. 11 uur. De genie, iu het l ï i u d h o v e n s c h 
koffiehuis in de Hinthamerstraat : 1. het é é n j a r i g onderhoud vau 
de «erken, gebouwen euz. te 's Hertogenboseli en ouderhoorighedeu, 
beer. f 10.150; 8. eene verving van gehouweu tc 's Het togen bosch 
es oinlerhooriglieden, begr. 1000, beide onder het beheer der 
genie aidaar. 

Willemstad, i l uur. Ü e genie iu het kolliel.uis de Bellevue: 
bel eenjarig ouderhoud vau ue kazernegebouwen enz. tc Willemstad, 
begr. I 2500; het eenjarig ouderhoud «au de werken enz. te 
Willemstad eu Numansdorp, begr. f 0050; het eenjarig onderhoud 
vnn ile werken enz, te Ooltgensplaat, beur. f 1200. 

WOENSDAG 3 APRIL, 
Dordrecht. 11 uur. De genie in het lokaal van J . C . van der 

Horst, op de Groeumarkl : 1. bet eenjarig ouderhoud van de werken 
es gebouwen enz. aldaar, begr. f 3S"0: 2. eene gedeeltelijke 
teiviig van gebouwen aldaar, beide onder het beheer der jcenie 
te Breda. 

Enschede. 12 uur. Het gemeeutebestuur in bet, hotel de K l o m p : 
1. het aaiitiouwen van twee schoollokalen en verdere annexe werkeu 
ran Je l e openbare lagere school op de ileurne : 2 het leveren 
tan alle meubelen in de atin te houwen schoollokalen. 

Knuipen. 1.30 uur. Het gemeeutebestuur, bestek no. 18: het 
vernieuwen vau eeu gedeelte kaaimuur langs den iinkei IJsselocver 
aldaar. 

V l i - s i n g » i i . 10 uur. He gei.ie ia het koffiehuis de Oude Vr iend
schap op de Korenmarkt: 1. het eenjarig onderhoud van de werken 
en L'i-1• •onveil enz. te Vlissingen en te Kaminekeiis, begr. f 5600; 
2. liet eenjarig onderhoud van de kazeruegeuouwer. enz. te 
Middelburg, begr. f 2650 ; 3. het bouwen vau een ptlronenmagnzijn 
te Middelburg, bagr. f 60U, alles ouder het beheer der genie tc 
Bergen op Zoom. 

DONDERDAG 4 APKIL. 
Amsterdam. 11 uur De architecl-ingei ieur J . F . Klinkhamer, 

natneus den heer B . van Marwijk Kooij in het gebouw van de 
Maatschappij voor Bouwkunst, Maruix-traat 402 : den herbouw van 
* Moomuwel- en broodfabriek Holland, Zoutkeelsgricht aldaar. 

Angerlo (Geld.) 12 uur. In het Wapen van Biugerdeu : het 
nouweii vau een dubbel woonhuis. 

tiriiiiiugen. 10 uur. De genie: het eenjarig onderhoud van de 
"terne- eu andere gebouwen en werken aldaar, begr. f 3575, 
°tder beheer der geuie te Zwolle, 

"ruil ingen. S uur. De aaunemer H . va:i de Coolwijk, iu het 
otel Friesland : het leveren en leggen van graniet-vloeren, ten 
'uoeve van bet statiorsgebouw Groningen en wel: van merk A 

J 1 V merk B 526 M». en merk C 82 M«. 
Isarleuj . 10 uur. De genie, ten bureele aan de Kinderhuisvest: 

^ net J u e n ï n n w e r k i a a m h e d e n en leveriugen voor het in staat 
' . '"dediging brengen van het lort bij Aalsm-er (materieel der 

£ ° l e ) . beur. f 14.700; 2. bet doen vau voorzieningen aan de 
^ « ' e n s c h o o l te Alkmaar, begr. f 5900. 

^ ''"«er-Amstel. 3 uur. Namens de Vereeniging In Omnibus 
'ntas te 's Hertogenboseli, in het c u l é de Kroon (hoek Kuiper

s t r a a t ) «nu den heer II. P. Groskamp - het bouwen van een 
gesticht met schoolgebouw op een terrein gelegen le Nieuwer-Atnstel 
ju de l l o e d e n u i H k e r s t r a a t . 

VRIJDAG 5 APltlL. 
Benschop (Utr.) 1! uur. De rereeniging de Kerkelijke Kas , 

in het koffiehuis de Zwaau : het bouwen vau een kerk eu school
lokaal met ouderwijzerswoning. 

Uithoorn (N.H.) Met bestuur van den Noorder Legmeerpolder: 
het iiiukeu vau eeu steenen brug in den Hoofdweg met de daarmede 
iu verband staande werken. 

Utrecht. 10 tiu'. De geuie ten haren bureele: het eenjarig 
onderhoud van: I. de werken en kuzernegeoouwen nldanr eu op 
de legerplaats bij Zeist, heg-. I 15.000; 2. de w e r k e n in de Nieuwe 
lloHaii'lsene Waterlinie vau af de Klop tot en met. Vreeswijk, 
begr. f 14.300; 3 de werken in de stelling «an Houswijk, tiegr. 
f 6300; 4. de werken lc Wijk bij Duurstede en van daar tot 
Odijk, begr. f 26011; eu eeue vervinu vau: 6. kazernegebouwen 
aldaar eu op de legerplaats bij Zeisl, begr. I \iW) ; ti. werken, 
gehouwen c n losse voorwerpen iu de Nieuwe Holltiudsche Waterlinie, 
vau af de Klop lot en met Vreeswijk, begr. f 1351). 

ZATERDAG « APltlL. 
Amsterdam. 2 uur. De architect. W . O. Welsiug, voor deu heei 

A . Holliuis. in het American Hotel : het ootiweu var, inauazijnen 
o p het lerreiu der perceelen Nieuwendijk i>4 en 56, iu aansluiting 
met de bestaande magazijnen Nieuwendijk 52. 

Hekelingen (Z.H.) IJ- heer I). Oosthoek : het a f b r e K e u eu weder 
opbouweu vau een woothuis niet graanschuur eu wagenhuis. 

M i d d e l i e (N .H. ) Het ueiueentebestuu- ; het verbouwen der scnool 
le Middelie met bi:beboorende welken. 

Woerden. 10 uur. De genie te Utrecht, o p het bureel van deu 
opzichter van fort i f icat iën : het e c : j a r i g ouderhoud vau de werken 
eu kazcrr.egt houwen enz. le Woerden en Wierickerschans, ouder 
b e h e e r der geuie te Utrecht, begr. (' 5040. 

MAASDAG 8 APltlL. 
Zwolle. 3 uur. De geuie : l o . he: eenjarig onderhoud van de 

kazerne- en andere gebouwen en werken aldaar, begr. I 1450; 
2o. bet eenjarig ouderhoud van de werken en gebouwen iu de 
legerplaats bij Oldeht lek, begr. f 6750 ; 3o. het eenjarig ouderhoud 
vin tie werkeu eu gebouwen in de legerplaats bij Ommen, begr. 
i 2890. 

DIMSDAG it APRIL. 
's-Gravenhage. 1 uur. De hoofdingenieur der telegraphie in 

het gebouw Kazernestraat no 3 : deu a a u ! g van eeue telegraaflijn 
met diie draden tusschen Amsterdam eu de l lembrug, en het 
hijspuiiueu vau é é u draad aau de beslaande telegraafpalen van de 
Henibrug tot Buitenhuizen, begr. f 1 87. 

's-Gravenhage. 1 uur. De hoofdingenieur der telegraphie in 
het gebouw Kazernestraat uo. 3 : het leggen van eeu telegraafkabel 
door het Spaarue nabij Spaiirudam, begr. f 1085. 

Utrecht. 2 uur. De Maatschappij tot exploitatie van .-laats-
spoorwegen, aan het ceutraalbureau bij de Moreelse Laan, bes'.ek 
0s4 : het maken van eeue opt ichterswoniog cn eeue wachters-
woniug met eenige diverse werkeu op het station Meuwersluis , 
begr. f 7475. 

WOENSDAG 10 APRIL. 
Berkhout (N.H.) Het gemeentebestuur : het maken vau een 

briiL' aau du Hulk over de vaart der Zes N . - H . steden, aanw. 2 
Apri l 's inorg. 10 uur. 

ZATERDAG 13 APRIL. 
Dordrecht. 1 uur. Het gemeeutebestuur: het bouwen vau een 

zuiverhuis en een gebouw v o o r Me'er K a m e r , Laboratorium en 
magazijn, ten dienste der uitbreiduig van de gemeente-gasfabriek. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Arnhem. Het amoveeren van het W . gedeelte van het perceel 

Pouwstiaat uo. 4 en het daar ter plaatse bouwen vau een winkelhuis 
mei bovenhuis en pakhuizen voor rekening van deu heer II. .1. K . 
van Ommeren Lwzu. te. Arnhem. Laagste J . II. vau Hiel aldaar 
voor f 12 100. 

Aardenbnrg. Het maken van grintwegen over 1745 M . lengte. 
Laagste M . van den Hoek te Terucuzen voor f 0860, niet geguud. 

B r e d a . Het bouwen van eeu steenen heul iu Hen Oostpolder 
onder de gemeente Oosterhout. Laagsie T h . Hoover.-- tc Made 
voor f 479. 

Dinteloord. Het bouwen van een graanschuur. Laagste C. J. 
lt»ais te Steenbergen voor f 5500, geguud. 

Dordrecht. Het verrichten vau eenige werkzaamheden aan het 



102 A R C H I T E C T Ü R A . 30 Maart 1895, 

huis VHII Dr. VVerndly. langste Hurkmau eu v. d. Berg voor f 790. 
's tiravoiiliage. Het iugruven van een telegraafkabel vau mijlpaal 

12 op deu 11.ill. l.lz. Spoorweg tusschen Halfweg en Haarlem. 
Laagste P. van Essen te Halfweg voor f 1077. 

's-Urateuhage. Het bouwen vau 3 lieereuhuizen op eeu terrein 
aan de Laan vau Meerdervoort. Laagste N . Boterinaus te Leiden 
voor f 38 580. 

Groningen. Het verhouwen vau een perceel in de Heerestraat. 
Laagste G . Kuyper aldaar voor I' 2083, gegund. 

G r o n i n g e n . Ket ondeihouden re herstellen van de rijksgebouwen 
voor invoerrechten en nr.cijuzen te Delfzijl. Laagste k. S. Ileijkets Cz . 
te Delfzijl voor f 1477. 

's-llortogciihosr.il. Het bouwen van twee woningen voor het 
personeel hij de Zuid-Willemsvaart. Laagste H . l i , VerliBgea tc 
Beek en Donk voor f 3715; 2. het vernieuwen van paalregels 
en beschoeiingen aan de sluizen 7 en 12. Laagste J . VI. van den 
Berg te Weert voor f 7Ü)4. 

Hooge Zwaluwe. Het Douweu van een woonhuis. Laagste H . 
van Dijk te Zevenbergsclienhoek vo-.ir f 6328. 

M a a i d e n . Het vervangen van de hou'en ophaalbrug over de 
Naardertrekva-trt, door een beweegbare brug Laagste A. de Geus 
vau den Heuvel te Nieuwer Ainstel voor f i0.ü30. 

Rotterdam. Het maken van een goc.lcreugebouw op ecu'errcin 
aan de Oos'-Maaslaan. Laagste A . P. P. Boeff aldaar voor f 11 .985. 
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1 Rotterdam, Het bouwen eener betgplnats voor dinamiet m e . 
daartoebehoorende omwalling, rasterwerken enz. op een terrei 

| aan den Oostpunt van liet eiland Hozeiburg. Laagste H. J , JJ ( 

derhorst te Gouda voor f 895U. 
R o t t e r d a m , liet maken van den onderbouw der te vernieuwen 

brug over de Rotte met aaiuluiter.de kaaimuren. Laagste J . y 
Siciwagen aldaar voor f 13.472. 

Slnls. Hel maken van 1220 M . grintbaau. Laagste J . A . Bogaard 
te Anrdeuburg voor f 5699, niet gegm.d, 

T h o l e n . Het al breken vau verschillende gelouwen, bet bouwen 
van eeu nieuwe graanschuur en liet herbouwen van een woonhuis 
enz. Laagste L . Raaijmakers te Wouw voor f 9000. 

Twello. De verlenging van het achieifcuis van deu Boskamp) 
te Terwold- voor den W c l E d . heer Mr. G . Schi nmelpei.uinck 
te 's-Graveuhage Laagste W . Proekhof te Apeldoorn voor f i$% 
gegund. 

U t r e c h t . Het wijzigen van lokalen iu bet hoofdgebouw en een 
der nevengebouwen en het. uitvoeren vau daarmede iu verband 
slaande werken op het station Utrecht C . Laagste C. van Slraa'en 
aldaar voor f 2756. 

Wor i i i erveer . Het bouwen vau een kantoorgebouw aldaar. Laagste 
V. Pb. Brauu te Beverwijk voor f 11.605. 

Zwolle. Het leveren en stellen vau een ijzeren ophaalbrug over 
de Arembergergracht te Wanueperveen. Laagste W. E . Peuoing 
te Kampen voor f 1495 

ADVERTENTIEN. 

P . D O L k f t Z O O H 
Spiegel-en Vensterglas. 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE^ GEKLEURD-
Cathedraai-, Mat-, Geribd-. 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-. 
RUW SP IEGEL- . 

W IT- , KRISTAL-, BROKI en M K L K -
d 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 . 
GKBOOKN G L A S en DAKPANNK.S. 

Lenzen- en P a t r ij s p o or tg lazer 
(89; G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF. lUGLICHT-REFLECTIRS. 

I Pract. en theor. ontw. PERSOON, goed 
I bekend met Stoommachines, mod. talen 
en Boekhouden, wenscht zich te belasten 

{ met het toezicht en het onderhoud van 
MACHINERIEËN. Br. fr. lett, N.Y. a/h. 
A l g . Adv -Bur. A J . R O U M A , Amsterdam. 

C j r « v i * i i a g d een e r v a r e n 

BOUWKUNDIG OPZICHTER, 
geschikt voor Bureau-werkzaamheden en 
uitvoering van Bouwwerken. 

Brieven letter II. aan de Uitgevers 
van dit Blad. 

e soorten var, 

Z A G E N 
WERKTUIG EN 

vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste gnaliteiten tot billijkt 

prijzen de Fabriek van 

J . D. DOMINICUS & SóHNE, 
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 i n l . ) 

Guvetstigd in 1842. (55) 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizenen Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

L A G E P R I J Z E N . (73> 

8 . BRUIGOM, Arnhem, 

O V E R K A P P I N G E N ^ 4 e n L O O D S E N < ^ 
van gegolfd ijzer, 

LIFTEN 

Vraag de geï l lustreerde I 'rjjscoiirant 
welke wij U gratis en franco toezenden. 

Vertegenwbordiger voor Holland : 
MAX DRESEN, ROTTER/JAM, 

Maaskade. hoek Corn. Trompstr. 2. 

KRANEN 
en 

I. I KIS K V 

T. G TISSOT J" 
AMSTERDAM, Singel I3«.j 

Jc VAN DER ElO)T& Z o o r 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 tneesten 
spoed tot zeer billijke pijzen te leveren. 

L E I I> I-: IX. 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHKKP8B0UWWKRÏ 
met DW4RSHELLING lang 50 Meter. 

Stoornbooten-, Bagger-en 
Spoor wepmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ t 7 > 

Zware en lichte Smeêwerken, 
A . N K JE Tt JS, 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met e e i - t i t i o i x a t van L l o y d ' * 

en H u r e a u V e t ' i t a s . 

Houtbereiding tegen bederf. 
KYANISEERINRICHTING. 

II. L E N S I N K , 

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 m v r i j ) ( 8'z 
Rasterwerken, schuttiliSf"-

B i . O E I B A K K E N , V L O E K Ë i V 

VLOERRIHREK, ent. enz. 

ie en E l e c t r t s c l e L I F T E N , 

F R E D . S T I E L T J E S 6 C o . , 
K e i z e r s g r a c h t 7 4 5 , m 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CREOSÖTEERING. 

BURXETTEERING. 
l i V 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 . (71) 

( j r o o t e v o o » - i * a . n . * l 
STALEN BALKEN 

o alle courante profielet 
op lengten van ó tot 
12Mr.,opklui 
mende i 

uet grootere 
'M.-iKVcrinoijeii 

innen lichtere pro 
tjelen in staiil gebezigd 

"worden, waardoor staler 
li,i-ii voordeeliger in het ge 

1; ziin dan tjasHreii hulken. 

H. E. OVINC Jr., w 
74 Haringvliet, R O T T E R D A M 

A m s t e r d a m . 

Nederlandsche Verzinkfabriek, 
V A N D E R L I N D E N & Co. - DORDRECHT. 

ALGEMEEN 
BOUWSYSTEEM. 

L E K V K IJ E 
Dak- en Zijbekleeding. 

Houten of IJzeren RAAMWERK, 
Z E C ^ Z P Z P Z E n s j - , G E B O T J W B I T , 

\ F D - \ 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 
,n Kofttevloeren, 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 
i„ Ni'.m'.Ht.ANi) of KOLONISK ; artevering aau fabriek en opstelling op bestemming 
n e n k e l e d a g e n . 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) 
WkW A G K > T E V G E V H A A ( ; i > . * W 

I I Ö l l T I I A N D E L 
F . & A . V A N D E K L I N D E N . - Dordrecht. 

Pitch-Pine Parketvloeren i Pitch-Pine Heiningen 
/ 1.75 per M». geheel gereed afgeleverd2.70 per NT. 

F O L K E R S & Co. 
middel tegen bet rotten van hout en touw. tegen zwanivoriiiing enz. 

Engelsche en Belgische A A R D E B Ü I Z E N . 
. _ _ K • _ K _ « . T •> im-i ENOKI.SCHK, DUITSCHK. FKANSCHK 

Directe aanvoer I. I P S M I i l 1 K li 1 en HOLtjAN'DRCHK 

unccTFFXPK TROTTOIR-, VLOER-
PORTLAMD CEMEMT. ï 0 0 1 - EN W ANDTEGELS, 

Merk: Knight Bevan & Sturge 
Merk: Drjckerhotf & Söhne. 

DRUF-. YÜÜR- EN METSEL-
STEENEN. 

•e* AMSTERDAM. RAPENBURG 29. 

in v e r s c h i l l e n d e d e s s i n s 

DAKPAPIER, ASPHALT 
KN VERDKRF. 

R O U W M A T E R I A L E N. 

http://'s-llortogciihosr.il
http://aaiuluiter.de
file:///FD-/KEN
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( \i:it(IIJM I M I LEONARD SLIGCBER, l o n n i c k e n d a m . 
„ V a n B a e r l e " , 

E E X I <. E A «• K X T K X voor 
Nederland (ii Koloniën: 

G. M. BOKS <$• Co., 
A M S T E R ] > A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) « » I I X. 

P O R T L A N D CEMENT, 
„JOSSOX 4' Co." 

HOOF li-V ERTEGEN WOORD IGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. B R A A T , 
Handel in Bouwmaterialen. 

A d r e s : ROTTERDAM, Nieuwehaven No. l i b . 
AMSTKRI.AM . A. E. B R A A T Fokki-

Simonzxtraat 74 (881 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
niitpnri fabrikaat en b i l l i j k » 1 pri is . (76) 

D e P o r t l a n d - C e m e n t - F a b r i e k 
V A H 

Gouden 
STAATS-

M E D A I L L E . 

MEIIAILI.F 

DYCKEKHOFl&SOimE 
te A t n ö n e ' o u r g liij ItlEllltK II ad Rijn. 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der Fabriek: fiOO.000 val en per jaar. 

Miürnzijnliotiders in de vooriinüinsir- sleden. 

GOUDEN 
MEDAILLE 

hoogste 
onderschei

ding in deu 
internatio

nalen wed
strijd, te 

A r n h e m 1879 

( « 4 ) 

Mill lil,1.1! 
van 

Verdienste 
Weenenl873 

VEREENIGING 

Maatschappij voor dpn Werkenden Stana'J 
AFDEELING : 

„AMBACHTSSCHOLEN" 
te Amsterdam. 

Aan de le Ambachtsschool, Wc-| 
teringschar,s, worden GEVRAAGD: 

«01 R E K 

MEDAILLE 

Offenbach 
a/M. 1879. 

D I P L O M A A, 

Eerste prijs 
voor uitmun

tend 
..jiikaat 

Kassei 1870. 

UI 

lp ' t l 
Salaris f 1600.—, 

op bezit der akte M. O. wordt prjjs 
gesteld; 

erivpr in ktrr 

voor 6 halve dagen per week, Salaris | 
f 600. 

Zich schriftelijk aau te melden vW| 
8 April hij den Directeur der Schoü^ 
onder overlegging der stukkeu. 

HET BESTOOB. 

llt'crciiKi'aclil .V-V». 

AMSTERDAM, 
hebben steeds voorhanden 

V O I t l l A A l . 

SPIJZKSLIFTS. 
Deze worden bier geheel compleet en 

gangbaar in liftschachtgeraamte gemon
teerd afgeleverd. (86) 

Talrijke Referenties. 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is Kt'heel «creed 

voor liet Kcliruiken 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 JEHBURG', 
(70 U i t w i j k ( Z . - l l . ) 

IV. J . W E 1 S S E N 0 
Nieuwendijk 111 te AMSTERDAM, 

fabriceert geykte DUIMSTOKKEN, twee 
en vijf M K T E R L A T T E N , Stalen MEET-
KETTINGEN, BAKENS, JALONS, 
koperen en stalen PEILLIJNEN, 1'EIL-
LOODEX, P E I L S T O K K E N , PEÜ> 
SCHALEN, enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASSERDOOZEN, 
TeukeubehovfteiienOptischeliistrunieoteii-

EQUERRES, PRISMA'S ENZ. 

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan van bet Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

Adrrr ten t lVn in dit blad kosten van 1—5 regel* 
gO etnU, iedere regel meer 10 cent». Groote letten naar 
pluUriiiinte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
Sjerekend. 

VERSCHIJNT ZATE "O AGS. 
Uitgeversi 

J . VAN DER ENDT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

A l l > H « l » « . i - i e n i l ë i i in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden g r a l l a geplaatst ia D E A M B A C H T S M A N , V«k 
blad voor Timmerlieden, Metselaar», Machinisten, Smeden, 

Ververs, em. Q_ 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

B R E K E N V A N P E I L G L A Z E N I N S T O O M K E T K L S . 

De vereeniging tot instandhouding van het museum voor 
bedrijfs-hygiène te Weenen heeft dit onderwerp door eene 
commissie van deskundigen uitvoerig doen uitwerken en 
naakt den uitslag van het verhandelde openbaar met den 
wensch, dat de voorstellen der commissie vanwege de vak
verenigingen aan eene zakelijke beoordeeling mogen onder
worpen worden, ten einde daarop verdere bespreking van 
het onderwerp te gronden. De door de commissie opgestelde 
besluiten luiden aldus: 

A. De oorzaken van het s p r i n g e n der 
peilglazen zijn te z o e k e n i n : 

I. Gebrekkige vervaardiging, ongeschikt materiaal en 
gebrekkige opstelling; 

II. onhandig ermede omgaan en bediening. 
Op punt 1: De veelvuldige gebreken komen voort uit: 
«. Ongelijkmiddelpuntig opstellen der peilkraankoppen 

en slecht bewerkte afsluitmoeren, waardoor eenzijdige druk 
ontstaat, die breken kan veroorzaken. 

b Overbrengen van uitzetting in den ketelwand op de 
kraankoppen, waardoor verschuivingen ontstaan, die gepaard 
gaan met klem- of huigspanningen in de einden, van het glas. 

ft Aanbrengen van vergaartrechters en uitlooppijpen voor 
het water. Door het afblazen in den vergaartrechter, alsmede 
door ondicht aanschroeven van de uitlooppijp verstuift het 
w»tei' naar alle kanten; daardoor kan het glas plotseling 
afkoelen en dientengevolge springen. 

d. Het opschroeven van den controle-manometer op den 
°oven peilkraankop, waardoor laatstgenoemde kan mede 
bewegen en het glas doen breken. 

«• Te groote lengte der glazen buis, die meer dan korte 
a a " breken door oorzaken van huiten blootstaan. 

ƒ• Het te ver reiken der glazen buis in de kraankoppen en 
tot aan de uitmondingen der dwarskanalen toe. Daar

door veroorzaakt bij het afblazen de stoom- of waterstraal 
"tooten „p de glazenbuis. 

Op den tocht staan der peilglazen tegenover ramen 
e n deuren. Door sterken tocht kan het glas plotseling 
boelen. 

*• Bloosheid of hrenkigheid van het glas. 
'• Gebruik van glazen buizen met afgebroken, afgevijlde 

•pen hoeken. Door dergelijke bewerkingen ontstaan 
*w»t fijne, met het ongewapende oog niet zichtbare sprongen, 

later wijder worden en het glas licht breekbaar maken. 
• Hei in gebruik houden van versleten glazen. 

6 a'slijting kan het gevolg zijn van-
lo < i'emische inwerking van het water op het glas. 

2o. Inwerking van in het water voorhanden zuren, 
üo. Gebruik van ongeschikte middelen tot waterzuivering. 
4o. Gebruik van gevulcaniseerd caoutchouc tot dichting 

(aan de püpeinden in de stopbussen;. 

Op punt II. Onder onhandig ermede omgaan wordt 
verstaan: 

•'. Snel openen en sluiten der kranen, waardoor in den 
toestel plotselinge veranderingen van druk en temperatuur 
worden te voorschijn geroepen. 

b. Sterk rukken aan of slaan op te vast zittende krukken, 
waardoor het glas zeer nadeelige dreuningen ondergaat. 

£ V o o r s t e l l e n omtrent het behande l en van 
p e i l g l a z e n . 

Het springen der peilglazen is niet geheel -en al te 
vermijden, doch door gepaste maatregelen wel het dikwijls 
voorvallen ervan en zoodoende verminderen van het gevaar. 

I. Met betrekking tot wijze vau vervaardiging, grondstof 
en opstellen 

a. Inschroeven, alsmede direct aanschroeven der peil
kraankoppen tegen den ketelwand moet vermeden worden ; 
daarentegen zijn vlakke, stijve onderlagen tusschen kraan-
kopflenzen en ketelwand noodig, om de juiste plaats der 
kraankoppen ten opzichte van elkaar te verzekeren. 

b. De verbindingskaualen tusschen ketel en peilglas moeten 
recht, kort en van voldoende wijdte zijn. 

c. De kraanhulzen moeten zoodanig gemaakt zyn, dat 
uitsteken der caoutchoucverpakking over het glas heen niet 
voor kan komen. 

d. De kranen in de water- en stoomkanalen moeten uit
sluitend stopkranen van sterken bouw zyn; het gat moet 
evenwydig met de kruk loopen, wat van buiten te zien moet 
zyn, het gat in den stop moet even wyd zyn als de buis. 
Holle metalen krukken zyn aan te hevelen; houten krukken 
hebben niet voldaan. Het is doelmatig verlengstukken op 
de krukken te gebruiken om ze gemakkelijk op grooteren 
afstand te kunnen bewegen. 

Schroefkrauen en kleppen kunnen uiet anders dan van 
zeer dicht bij bediend worden en men kan er niet spoedig 
tn met zekerheid aan zien of zij open ot dicht staan. 

Zelfwerkende balkleppen staan meer bloot aan onklaar 
worden door slib of ketelsteen. 

e. Het aanbrengen van het schroef werk van den controle
manometer aau den boveu-peilkraankop is niet raadzaam. 

ƒ. Vergaartrechters en uitlooppijpen zyn te vermijden. 

g. Als gedaante van het peilglas is de cylindrische 
buis, welke JAMES W A T T reeds gebruikte, proefhoudend 
bevonden. 

Over de nieuwere, door verhoogde spanning in de stoom-
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ketels vereischte vormen is nog geen afdoend oordeel nit 
te spreken. 

h. De onder druk verkeerende glazen buizen moeten 
met beschutmiddelen voorzien worden. Aan te bevelen is. 
dat spiegelglasruiten in sterk metalen raamwerk voor de 
peilglazen wordeu aangebracht; zy' beletten tegelijkertijd de 
aanraking daarvan met koude lucht; bij hoogere spanningen 
drie spiegelglasruiten zoo te plaatsen, dat zij in horizontale 
doorsnede drie zijden van een trapezium vormen, eveneens 
op gepaste wijze in metaal gevat. De ondervinding heeft 
geleerd, dat zulke glazen schermen op grooteren afstand van 
bet peilglas geplaatst, zonder onmiddellijke verbinding ermede, 
bijzonder doelmatig zjjn. 

Daarentegen zijn metalen buizen met gleuven en draad
netwerken geene doelmatige bescbutuiiddelen. 

i. Het glas voor de peilglazen moet uit een moeieljjk 
smeltbare harde glasmassa, vrij van zand en blazen, worden 
bereid en goed langzaam afgekoeld worden. Glas met hoog 
kiezelzuur- en laag alkali-gehalte is (als zwaar smeltbaar 
en hard) proefhoudend gebleken voor peilglazen. 

Het verbondglas van SCHOTT C. S. te Jena belooft voor 
peilglazen, op bet punt van weerstandsvermogen, chemische 
inwerkingen en temperattinr-wisselingen een goeden uitslag. 
Doch het is nog niet lang genoeg ingebruik om een afdoend 
oordeel mogelijk te maken. 

Proeven toonden aan, dat tot peilglazen geschikte glazen 
buizen een druk van 245 atm. weerstonden zonder te bar
sten. Gewone handelswaar dient voor het gebruik nauw
keurig beproefd te worden. 

Peilglazen met ingebrande (email-i verdeeling eischen eene 
bjjzonder zorgvuldige uitvosring. 

k. Dunne glazen van geringe middellijn verdienen de 
de voorkeur boven die met dikken wand en grootere mid
dellijn. De wanddikte moet over de geheele lengte der buis 
volkomen gelijk zijn. (Middellijn 15 tot 20 mM., wanddikte 
ongeveer 1jB der middellijn). 

/. De lengte der peilglazen moet niet grooter dan 30 cM. 
zjjn. Bij grootere wisselingen in het peil moeten meer peil
glazen trapsgewijze aangebracht worden. 

m. Afvijlen, aflaten, springen en afslijpen van de einden 
der glazen moet vermeden worden; zjj moeten afgesmolten 
worden. 

n. Het verdient aanbeveling typen van peilglazen in bepaalde 
lengten in den handel te brengen. 

o. De buitenmiddellijn van het peilglas moet zuiver over
eenkomen met die van het boorgat der stopbus en der 
sluitmoer. 

p. Het metaal der peilglastoestellen moet uit sterke 
legeeringen (roodbrousi zjjn bereid. 

q. Caoutchouc tot dichting mag slechts zwak gevulcaniseerd 
zijn, daar sterk gevulcaniseerd bet glas in de warmte aantast. 

II. Op het punt van b e h a n d e l i n g en be
d i e n i n g . 

u. Wordt bij peilglazen regelmatige afslijting waargenomen, 
dan dient men te zorgen dat zjj tjjdig vervangen worden. 

b. Onderzoek naar het overeenstemmen der kraankop-
aslijnen vóór het inzetten van het glas door middel eener 
kaliberstaaf. Bjj alle ketels moeten de peilkraankoppen niet 
anders dan met behulp der kaliberstaaf opgesteld worden. 
Aan de stokers moeten gepaste aanwijzingen worden verstrekt. 

c. Bjj het inzetten van nieuwe glazen moet de juiste 
plaats der dichting en de vrjje bewegelijkheid van het glas 
tusschen de sluitmoeren verzekerd zjjn. 

d. Nieuw ingezette peilglazen moeten voorzichtig in dienst 
worden gesteld. Waarlooze glazen worden doelmatig in een 
zandbed bewaard, waarvan de temperatuur met die van den 
stoom overeenkomt. 

De stoker moet eerst de bovenkraan langzaam openzetten 
en met open afblaaskraan het glas geleidelijk verwarmen 

Na voldoende verwarming wordt onder het ervoor houden 
van een plaatijzeren scherm de afblaaskraan gesloten en de 
onderste kraan langzaam open gezet. 

e. Schoonmaken en dergelijke werkzaamheden aan het 
peilglas mogen, terwjjl de ketel in bedijjf is, alleen m e t 

gesloten kranen plaats hebben. 
f. Bjj het doorspnien van het peilglas moet de stoker 

zich beschutten Het zjj hem aanbevolen zoo te gaan staan 
dat zijne oogen boven het peilglas komen. Om den water
stand goed op te nemen, moeten alle drie de kranen op 
hun tijd geopend en gesloten en langzaam in beweging 
gebracht worden. 

g. Ter bediening van hooggeplaatste peilglastoestellen 
moeien vaste steigers, bordessen enz. aangebracht worden• 
ladders enz. moeten vermeden worden. 

(Mitth. d. Gew. hug. Museums te Wecirn), 

N A T I O N A A L C O N G R E S , 

OMTRENT HET VAKONDERWIJS EN DE VAKOPLEIDING 

VOOR TOEKOMSTIGE WKRKLIEDEN IN NEDERLAND, 

te liouden te Amsterdam, op 17 
April en 4 Juni 1895. 

V r a a g 6 c : De opleiding van vrouwelijke werklieden. 
In l e i d s t e r : Jonkvrouw J . D K BOSCH K K M P K K . 

Stellen wjj ons de vraag hoe deze opleiding is. dan 
luidt het antwoord: zeer onbevredigend. 

Het herhalings-onderwjjs dat het meisje uit de volksklasse 
somtijds volgt, is ook niets meer dan herhaling van het 
reeds geleerde. 

Enkele vakken worden op de vier Industriescholen ouder
wezen, doch het schoolgeld is meestal te hoog voor min
vermogende leerlingen, en al kan eene uitstekende leerlinge 
der lagere school ook van Gemeente-wege eene vrijplaats 
bekomen, dan is zjj daar niet in den kring waarin zjj thuis 
behoort. De beroepen, die voor de hand liggen om door 
vrouwen uit den arbeider-stand te worden beoefend, staan, 
allereerst, in verband met het dagelijksch leven; de meesten 
harer worden dienstbode, werkster, waschvrouw, huishoudster. 
Z(j moeten dus kennis hebben van koken, onderhoud van 
huisraad, wassclien en strijken, het vervaardigen van lijf-en 
huishoudgoed. 

Hoe kunnen zjj zich deze kundigheden eigen maken? 
Het onderwijs in koken en huishoudkunde wordt dooide 

bestaande kook- en huishoudscholen, op kleine schaal, ook 
onder de volksklasse gebracht, voor zoover plaatsruimte en 
financiëele overleggingen toelaten om «eer weinig- of niet-
betalende leerlingen aan de lessen te doen deelnemen. De 
cursussen die het Nut doet geven, hebben evenzeer ten doe' 
de meisjes uit de volksklasse deze voor haar onontbeerlijke 
kennis te doen deelachtig worden. Eene school voor dienslhoies, 
zoo als er nu eene zal opgericht worden in Utrecht, is uit
stekend ; deze opleiding is natuurlijk uitgebreider dan de 
vrouwen uit die klasse noodig hebhen voor haar eigen gezin. 
doch dit zéér noodige onderwijs, dat iedere vrouw ten goed' 
komt, is lang niet algemeen genoeg. 

Dit onderwjjs moest door bespreking op de lagere sschoo-
worden voorbereid, om daarna practisch op de herhaling* 
school te worden toegepast, zooals dit reeds in andere lande» 
geschiedt. Dit zon een eenigszins afdoende maatregel* zü n ' 
in 's Hage wordt nu hiermede een proet genomen | > 8 * r 

nevens zonden vakscholen of cursussen moeten bestaan voor 
oudere meisjes, daar de voornoemde opleiding uit den a» 
der zaak, en door den jeugdigen leeftijd der leerlingen, sleo 

j 
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B /eer bescheiden eischen kan voldoen. Dienstboden, die 
D aa r vak willen kennen, moeten gedurende geruimen tyd 
eeDe svstematische opleiding genieten. 

Qe opleiding in nuttige handwerken is niet zóó verwaar
loosd; KW>n ' s u e t onderwys daarin, op de lagere school, 
Djeis meer dan de aanvang van hetgeen iedere vrouw 
daarvan dient te kennen; daar kan het tevens een opvoe
dingsmodel zjjn; er is echter geen tijd genoeg vour beschik
baar en de kinderen zyn ook te jong om het als vak te 
leeren, teneinde die kundigheden later als kamenier, naaister, 
werkster in mode- of coufectie-zaak, borduurster voor meubel-
of behaugersmagazjjn, productief te maken. De Industrie- ! 
scholen geven aan het vak naaien (linnen-en wollennaaieu j 
een ruime plaats. De stad Amsterdam heeft eene leer- en 1 

werkschoot, om na goed volbracht schoolbezoek, de meisjes 
palis naai-onderwy's te geven Op tal van particuliere naai
scholen wordt het z.g. linnen-naaien onderwezen, terwyl bet 
costnumvak (wollen-naaien) meest in handen is van particuliere 
personen, die of eene soort school hebben, of zelf voor 
klanten naaien; dit laatste heeft echter groote bezwaren, : 

het bestelde werk is hoofdzaak, het belang van de leerling 
komt eerst daarna; deze moet het veel hebben van de 
.kunst van afkijken." Evenzeer geldt dit van de leerlingen 
in de modewinkels. 

Naast deze vakken, allen in onmiddellijk verband staande 
met het dagelijksch leven, zyn er nog vele die de vrouw 
kan beoefenen; doch hoe kan zy het noodige onderwys hierin 
ontvangen ? 

Het behangers-vak, het maken van passeraenten, boekbin
den, het graveeren op metaal, het repareeren van uurwerken 
en goud en zilverwerk, het houtsnijden voor gravure, litho
graphic, letterzetten, type-writing, dit alles kan zjj alleen 
(behoudens een enkele uitzondering), in magazyn, winkel of 
kantoor, van afzien leeren, en het zelden ver in het vak 
brengen. 

Weuschelijk zou het dus zyn dat er naast de ambacht
scholen voor jongens, dergelijke scholen voor meisjes werdeu 
geopend, of dat de meisjes — wat minder kostbaar is — 
dit onderwys ontvingen te gelyk met de jongens, terwjjl 
die industrievakken, die byna of geheel, uitsluitend door 
vrouwen worden beoefend (zooals: dekens-stikken, corsetten-
maken, stroohoeden naaien, enz.) haar in afzonderlijke scholen 
of cursussen konden worden onderwezen. 

Die vakken, waarvoor men opleiding voor jongens wenscht, 
(tninbouw, schoenmaken, kleermaken, enz.) kunnen gevoe-
'eljjk ook door vronwen worden beoefend, zoodat men het 
onderricht hierin ook voor haar moet openstellen, onverminderd 
de noodzakelijke beroepsscholen voor speciaal-huishoudelyke 
vakken. 

In Parjjs zjjn zes écoles professionelles, waar men het 
'< geven onderwjjs regelt naar de buurt waarin de school ligt. 
Bet onderwys is er niet alleen kosteloos, maar aan behoef-
l'g« gezinnen wordt eene tegemoetkoming gegeven voor het 
12-uurtje en voor het gemis der werkkrachten der 

Het lste jaar is het onderwys hoofdzakelijk ingericht 
talingen. 
Vo°r het onderricht in huishoudkunde, koken, wasschen, strijken 
^ verstellen, gymnastiek, de beginselen van boekhouden, in 
eet* woord in al datgene wat iedere vrouw moest kennen, 
<* al behoeft zjj deze kennis niet terstond om te zetten in 

j^del van levensonderhoud voor zichzelve of haar gezin. 
volgende cursussen omvatten meer het eigenlijke vak-

en h"*''' s t r Ü k e n > lingerie en confectie, borduren, modewerk 
loen.enmaken, terwyl er voor de kunstvakken, schilderen 

Porcelein en aardewerk, op waaiers en stoffen, nog één 
twee 
H e t 

.laar studie wordt gevraagd. 
f 'bied der Kunstnijverheid behoort in eene meer 

0 f--««JU uer nungmyverueia oenoort in eene meer 
a a ! l e klasse van vrouwen thuis; zjj, die tjjd en middelen 

hebben, om zulke grondige studie te maken, behooren niet 
meer tot hetgeen men kan noemen, de vrouwelijke ambachts
lieden. 

In Engeland wordt het professioneel onderwjjs voor meisjes 
zeer ter harte genomen, zy genieten zelfs geldelyke onder
steuning. In bjjna alle graafschappen zyn industrie- en teeken • 
scholen; ook koken, wasschen, handwerken, de beginselen 
van ziekenverpleging, raelkery en boter maken, bijenteelt, 
bloemkweeken en ooftbouw wordt er onderwezen. 

Mag bet eenerzjjds een verblijdend verschijnsel geacht wor
den dat in Nederland zoo weinig vrouwen in de industrie 
werkzaam zyn, toch is het wenscheljjk haar de opleiding 
er voor niet te onthouden. Is voor de meesten de zorg voor 
het leven in huis hoofdzaak, velen vinden daar geen plaats. 
Het getal dienstboden neemt af, naarmate veel buitenshuis 
wordt verricht, wat vroeger in huis werd vervaardigd ; 
daarbjj tracht men het kostgeld der dienstbode, de verhoogde 
belasting voor hare inwoning, te vermijden, waar zulks 
mogelyk is; daarom is het echter noodig dat deze vrouwen 
naar andere middelen van bestaan omzien, om zichzelf te 
kunnen onderhouden. Daarvoor behooren zjj opleiding te 
kunnen genieten zoo goed als de mannen, die in de industrie 
werkzaam willen zyn. Toegang tot Burgeravondscholen moet 
haar verschaft worden, opdat zjj zich daar de noodige the
oretische kennis (ware het slechts voor het in zoovele 
vakkeu noodige teekenen) kunnen eigen maken. Daarnevens 
moeten zjj toegang kunnen verkrijgen tot die scholen, waar 
het vak harer keuze wordt onderwezen, vooral wanneer 
(zooals in het programma van bet congres woidt geopperd) 
beroepsscholen zullen worden opgericht, wier leerplan in 
overeenstemming wordt gebracht met lokale behoeften. En
geland en Frankrjjk geven in deze richting goede voor
beelden. De hier te lande bestaande Industriescholen voor 
meisjes zyn in dit opzicht ten eenen male onvoldoende; 
zjj leiden slechts bjj uitzondering op voor industrie in den 
gewonen zin, terwjjl de flaancieele omstandigheden verhin
deren dat hierin door uitbreiding der vakkeu, of verandering 
van leerplan, verbonden met vermindering van schoolgeld, 
verbetering worde gebracht. 

In verband hiermede mag men billijkerwijze vragen dat 
de Staat, die zooveel ten kos.e legt aan het vakonderwijs 
voor jongens, iets, ja véél meer moge doen voor dat voor 
meisjes. De kleine Ryks toelage voor de vier Industriescholen 
voor meisjes, komt nauwelyks in aanmerking by het vele 
dat in deze richting te doen valt, en kan geen belangstel
lende bevredigen, ook al treedt men niet in vergelijking 
met de groote kosten besteed aan vakonderwijs voor jon
gens. Reeds veel ware gewonnen en zonder noemenswaar
dige vermeerdering van kosten, zoo men bjj alle vakonder
wijs slechts als eischen tot toelating stelde: leeftijd, kennis 
en schoolgeld, het aan de belanghebbenden overlatende al 
of niet van dat aangeboden onderwys te protiteeren. 

Naast de thans bestaande stelle de Staat ruimschoots de 
gelegenheid open tot opleiding in de straks besproken vak
ken van huishoudeljjken aard. Zelfs degenen die bet meest 
gekant zjjn tegen „vrouwenarbeid" kunnen daar niets tegen 
hebben. Vorming van geschikte dienstboden is een maat
schappelijk belang geworden; het is het beroep dat tot nu 
toe het meest wordt uitgeoefend door vrouwen uit den z. g. 
werkenden stand. Wie harer zich niet daartoe geschikt of 
aangetrokken gevoelen, mogen echter grondige opleiding 
vinden tot vakken van industrie van allerlei aard — ook 
dit is billyk en daarom gewenscht. (Sijverheid). 
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INGEZONDEN STUKKEN. 
V i i i . m a a l congres voor Vakonderwijs. 

Mijnheer de Redacteur! 
Met het oog op het Nationaal Congres omtrent vakon

derwijs en vakopleiding voor toekomstige werklieden in 
Nederland, wenschte ik het volgende onder de aandacht 
uwer lezers te brengen. Hetgeen ik, omtrent het Congres 
en de aanhangige punten zeggen wil, staat in verband met 
de sociale zijde van het onderwerp. 

Wij bespreken vakonderwijs en opleiding voor toekomstige 
werklieden, waarmede natuurlijk de bestaande toestand en 
de toekomst, als in direct verband staande ter sprake komen. 

Ik wensen dan te wijzen op het volgende, om daarna te 
komen tot voorstellen welke volgens mijn meening doel 
kunnen treffen. 

Zal de opleiding tot een vak goed (degelijk) zijn, zoo 
zal gezorgd moeten worden, dat zij in de toekomst goede 
vruchten draagt. 

Dit nu is in onze maatschappij volstrekt niet verzekerd. 
Bij algemeene bekwaamheid toch, zal het peil van het 

loon steeds op het noodzakelijk minimum, ot' daaromtrent 
blyveu staan en slechts als de werkman zijn minimum loon 
uitgeeft, kan hij vice versa vrucht plukken van zijn vluggen 
en dus goedkoopen arbeid De nimmer ophoudende concurrentie 
toch der fabrikantenen en industriéelen tegen elkaar, zal 
steeds zijn loon blijven drukken. Hierdoor springt in het 
oog, dat lijj niet het leeuwenaandeel krijgt van zijn kennis, 
doch dat dit valt aan het publiek, voor zóóver het bo.en 
hem staat. 

Wanneer in dezen toestand geen verbetering wordt ge
bracht, acht ik de uitslag van betere opleiding voor den 
werkman van nagenoeg geen geldswaarde. (Niet geheel 
waardeloos: zij bevordert het mensch-zijn en zoo behoort 
het.) Het ga»t uiet aan, dat fabrikant of industrieel con
curreert met een kracht, die de zijne niet is. En toch is 
hij genoodzaakt dat te doen. Wat hij echter wel mag en dit 
blijft voor 't algemeen noodig, concurreeren met zijn ver
stand, zijn kapitaal en vooral met zijn machines. De ontwik
keling der machine en grootindustrie is en blijft de toekomst. 
En dit is nuttig. 

Dat men goedkoop en solied werk zoekt te leveren, 
door verdeeling van arbeid, door op de juiste plaats den 
juisten man te zetten, dat men den bekwame steeds boven 
den mindere, den vlugge boven den langzame stelt, is 
natuurlijk en op zijn plaats, maar de noodzakelijkheid van 
het bezuinigen op het loon moet worden opgeheven. 

Zegt men nu : „Ja maar het loon regelt zich naar vraag 
en aanbod en meer dergelijke", dan is mijn antwoord: ik 
weet dit ook wel en ik weet ook dat dit slechts gedeel
telijk waar is. Maar ik vraag moet dit zoo blijven? Toen 
EZAÜ, vermoeid van de jacht, zijn eerstgeboorterecht ver
kocht, was dat ook vraag en aanbod, hij behoefde dat niet 
te doen: maar daarmee wascht JACOB zich de schande niet af. 

Dit is het karakter van onzen toestand, doch dat de 
rechten van hen, die arbeiden, kunnen verkracht worden, 
is geen reden om dit te blijven doen. 

Vraagt men nu, acht gij het streven van dit Congres 
niet nuttig? Integendeel. Ik zou niet alleen de gelegenheid 
willen openen voor den werkman om zich te bekwamen, 
maar hem zelfs willen dwingen dit te doen. De arbeid 
is zijn geld waard, doch omgekeerd het geld zijn arbeid. 

Om hiertoe te geraken wenschte lk, tot opleiding in 
aansluiting aan de lagere school goede burgeravondscholen, 
zoo mogelijk met leerplicht. 

Vorder invoering der diploma's van bekwaamheid, in 
verband met minimum loon en maximum arbeidsdag. Wanneer 

dat is, zal daaruit vanzelf in fabrieken en werkpla ; l t 8 e | ) 

geboren worden een opleiding van aankomende werklieden 
welke het land niets kost en de maatschappij ten goede komt' 

Blijkt na eenigen tijd, dat men in de practijk der vakken 
de gevorderde hoogte niet kan bereiken zonder bijzonder» 
opleiding (hetgeen ik meen te mogen betwijfelen), dan k a n 

daarin nog voorzien worden voor jongelingen op den l.-eftyd 
van 18 a 20 jaar. Dit zou dan aanvulling van en niet 
voorbereiding tot opleiding in de practijk zijn. (Toynbee-werk) 

Door den tijd wordt dit echter zeker overbodig. Het 
schoolgaan in het algemeen is niets dan een noodzakelijk 
kwaad en langs dezen weg blijft de practijk wat zij jg j e 

school des levens. 
Past men dat stelsel zoo uitgebreid tnogeirjk toe, er zal 

zeer veel in goede richting zijn volbracht. 
Zoo meen ik over een groot gedeelte der vragen mijn 

oordeel te hebben uitgesproken, om reden dat het gezegde 

op haast alle vragen (vergelijk het No. van 1 Dec. 1894) 
betrekking beeft, en vele zich haast van zelt zullen schikken 

Niet dat dit nu een oplossing is voor alle kwalen in onze 
maatschappij, o neen! doch het een zal het ander helpen, 

Werkeloosheid kan er slechts gedeeltelijk door worden 
opgeheven. Voor zoover zij ontstaat uit overbevolking, zijn 
de middelen öt inkrimping der bevolking, of verplaatsing 
van het surplus, öf het scheppen van nieuwe industrie voor 

uitvoer of eigen gebruik. Voor dit laatste heeft men behalve 

bekwame werklieden ook goede technikers noodig. 
Dat ook steeds achterblijvers en domuien zullen blijven 

bestaan, behoeft geen betoog, maar toch geloof ik, dat zjj, 
die kunnen en willen, goede vruchten zullen genieten en 
niet zich bekwamen ten gerieve van een ander. 

A. SCHALLKK, 

21 Maart 1895. Delft. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

J . Zo K T uit te T e r n e u zen. Dikwijls blijkt, dat 
muren in het wit glad gestreken, later slecht vatbaar zijn 
om oner te witten; welk middel is hiervoor het best aan 
te bevelen ? 

Daar ik op dit punt geene ervaring heb, is eenige nadere 
omschrijving van de verschijnselen, die zich bij dit werk 
voordoen, wenschelijk. Misschien is dan de oorzaak na te 
gaan, wat een eerste vereischte is om het gebrek te kunnen 
verhelpen. v. D. IC 

AANBESTEDINGEN. 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen 

MAANDAG 8 APKIL. 
Amsterdam. 9.30 uur. Het bestuur van de Noordli.-tr»m in 

het kantoor overzijde tolhuis: net maken van een busntti-iuiir te 
Punnerend. 

Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur : het gewoon oii.'erhoud 
van- en de daarbij behoo'ende herstellingen en vernieuwingen »" 
de bruicgen der gemeente, gedurende 1895. 

A m s t e r d a m . 12 uur. Het gemeentebestuur: het verrichten der 
jaarlijksche siucadoorswerken, ten behoeve van de lagere aoholM 
en de gebouwen ten dienste van liet hooger en middelbaar on :rr<rijs-

A m s t e r d a m . 2 uur. De directie der Moll. IJz. 8poot«g" 
Maatschappij, in het centraal personenstntion, iu het lokaal naast 
de wachtkamer 3e klasse ingang vestibule, bestek no. 619: net 
uitvoeren van onderhoudswerken op de spoorweger den Helder— 
Uitgeest, Haarlem—Uitgeest, Velseu—Umuiden en HaarhW 
/.andvoort, in 3 perc, begr. f 19.100. 

's G r i i v c u h a g e . 10 uur. De architect J. H. Bshuijs, i" b t 

Z.-H. koffiehuis: bet bouwen van eeu dubbele villa aan de Groo -
Hertoginnelaan aldaar. 

Murmerwoude (Fr.) De architect W. D. Zijletra, bij A. Prakken-
bet verbouwen van eej gedeelte van het oud-fabriek te Dantt»* 
wonde. ..... 

St. Annuparochie (Fr.) Het gemeentebestuur van IK' , , L K ' 
de gedeeltelijke verbouwing van het gemeentehuis aldaar. 

D I N S D A G U A I'i:11 
pragten. 8 uur. Bij den beer J. M. Houwen: het vertimmeren 

liuizinge eigen aan den beer J. M. Houwen, staande in de 
7ujderbuurt aldaar, aanw. 8 April nam. 3 uur. 

jjn«chede. 12 uur. De heer i. van der Weerd in het hotel de 
„ j . bet boawen eener slagerij op een terrein aan den Noor. 
de'rh»,'n> a B n w - ' 8 m o r e * 9 u o ^ • Hazerswoade (Z.H.) 11 uur. Het bestuur van den Oost- en 
vyest meerpolder/ in het café van den heer J. Boers, aan het 
7 «santje ouder die gemeente : het verdiepeu eu gedeeltelijk veruit wen 

den poldermoleu uiet het onderhoud tol ultimo December a.s. 
' Nee. pelt (Belg.) 5 uur. De fi-ma Ballings en Swane : bet bouwen 
eener sigarenfabriek, aanw. uam. 3.30 uur. 

Nymegen. 10 uur. De genie, ten bureele: 1. het eenjarig 
„derlioud van de Waal-kazerue ca. te Nijmegen, begr. f 2100, 

°n 2. ci-ne verving vao de Waal-kazerne ca. te Nijmegen, begr. f 800. 
' uii leholtvrolde (Fr.) Heeren kerkvoogden s het verbouwen van 
de omierwijzerswoning aldaar. 

Utrecht. 2 uur. De maatschappij tot exploitatie van staats-
noorwegen, aan bet centraalbureau bij de Moreelse Laan, bestek 

„Q 6S5 : het maken vau eene bergplaats voor steenkolen op het 
Jtation Meppel, begr. f 3935. 

Veendam (Oron.) 5 uur. De heer J. H. Takens in het hotel 
de Leeuw : het albreken van bovengenoemd hotel en het bouwen 
T s n eene winkelbehuizing. 

Zwolle. 10 uur. De genie in het Odéon : 1. het eenjarig onderhoud 
tin de kazerne- eo aadere gebouwen en werken aldaar, begr. 
1 1150 ; 2. het eeijarig onderhoud van de werken en gebouwen 
in de legerplaats bij Oldebroek, begr. f 6750; 3. bet eetjarig 
onderhoud „„„ de werken en gebouwen in de legerplaats bij Ommen, 
begr- f 

W O E N S D A G 10 A P R I L . 
Langeraar (Z.H.) 11 uur. Het bestuur van den Noordeiudschen 

en Geerenpolder in het café van J. van der Laan aldaar: bet 
•movcercn vao eene oude bouten en bet weder opbouwen van eene 
geheel nieuwe steeuen schutsluis. 

Leeuwarden. 10 uur. De genie in het koffiehuis van H. Schaap 
aan den Arendstuin : 1. bet eenjarig onderhoud van kazernegebouwen 
enz. aldaar, begr. f 6250; 2. eeu gedeeltelijke buiten en binnen-
verving van kazernegebouwen enz. aldaar, begr. f 1600. 

SteenvrQk. De heeren Gebr. Mousieur: het vergrooten van 
hunne werkplaatsen. 

Twello (Geld.) 11 uur. Het gemeentebestuur van Voorst, ten 
rasdhuize: het schoonmaken van dat gebouw eu van 7 scholen, 
in 8 perc. 

D O N D E R D A G 11 A P R I L . 
Amsterdam. 11 uur. De directeur der directe belastingen, 

invoerrechten en accijnzen, in een der lokalen van het Oost-Indisch 
Huis: het onderhouden en herstellen van bet rijks-waaggebouw 
(Oosleidokswacht) te Amsterdam, van den dag der goedkeuring 
van de aanbesteding tot en met ultimo Maart 1898, begr. f 1000. 

Almelo (Ov.) 8 uur. De architect W. Elzinga in de Twentsche 
bierbal'e van den heer Kuiper voor rekening van den heer J. H. 
Tijlio!': het bouwen van twee woonhuizen, op een terrein gelegen 
in de "nomijes aldaar. 

Weei trnideiiberg. II uur. De cenie, in het hot-1 Santbergen : 
1. het eenjarig onderhoud vau de werken eu kazernegebouwen 
enz. ie Geenruidetiberg, begr. I 5350; 2. eene verving van 
gehouwen enz. te Geertruideuberg, begr. f 2100, beide onder het 
beheer der genie le Breda. 

Kampen. 10 uur. De genie op het bureau achter de Nieuwe 
Muur no. 37: 1. bet eenjarig onderhoud van de kazernegebouweu 
enz. 'ddaar, begr. f 700"- 2. het eenjarig onderhoud vau het 
gebouw van deu hoofdcursus aldaar, begr. I'3200 ; 3. het vernieuwen 
'an bouten vloeren in de kazerne en het herstellen va daken 
C 'S. iu verschillende militaire gebouwen aldaar, btgi. f 5050, alles 
onder beheer der genie te Zwolle. 

Naaiden. 10 uur. (Greenwichtijd). Dc genie, ten hare bureele: 
'• het eenjarig onderhoud der kazernegebouwen enz. te Naarden, 
be.gr. f 4975 ; 2. bet eenjarig onderhoud der werken te Naarden, 
Diterncer en Hinderdam, begr. f 6700; 3. bet eenjarig onderhoud 

"erken en kazernegebouwen langs de Vecht, van Kijkuit tot 
«•ar^eveen, begr. f 5850; 4. eene verving van kazernegebouwen 
' n w. rken te Naarden, Uitermeer en Hinderdam, begr. f 700 ; 

- het doen van herstellingen en vernieuwingen aan gebouwen en 
"erki | C Naarden en Hinderdam, begr. f 4890, alle onder het 
"eken der genie aldaar. 

V R I J D A G 12 A P R I L . 
Miiinerzodcn (Geld.) 2 uur. Het gemeentebestuur: bet bouwen 

ee'ier dokterswoning met koetshuis. 
I 0 1 "warden. 1 uur. Het gemeentebestuur van Leeuwarderadeel: 

net afbreken der bestaande en bet bouwen van eene nieuwe 
ruB o den Lagen Heerenweg over de Wurgevaart te Stiens; 

2. hel afbreken der bestaande en bet bouwen van eene nieuwe 
brug in den Kunstweg le Miedum. 

Z A T E R D A G 18 A P R I L . 
B e r g e n op Zoom. 10 uur. De geuie, in bet koffiehuis de 

Draak, op de Groote Markt: 1. het eenjarig onderhoud vau de 
kazernegebouwen enz. aldaar, begr. f 8150; 2. eene verving van 
militaire gebouweu euz. aldaar, begr. f 85H. 

W i l d e r v a u k (Gr.) 3 uur. Het bestuur «au het waterschap het 
Wildervankster Participanten Verlaat, in het Verlaatsbuis: bet 
afdammen, droogmakeu en drooghouden van het Verlaat, met bet 
maken van een paar ijzeren boven leuren eu bijkomende werken, 
aanw. 's raorg. 11 uur. 

M A A N D A G 15 A P R I L . 
R o t t e r d a m . De architecten J. Stok eu Zoon : het amoveeren 

van een pand aan de Kip<traat en hel ter plaatse bouwen van 
eeu winkelhuis met anuexeo. 

D I N S D A G 16 A P R I L . 
Amsterdam. 1.3C uur De directie der Holl. IJz. Spoorweg-

Maatschappij, iu het centraal nersonenstalion, iu hel. lokaal naast 
de wachtkamer 3e klasse ingang vestibule: bestek 621, bet uit
voeren van onderhoudswerken op den Geldersch.OverijsseUchen 
lokaalspoorweg en den Kou. Ned. lokaalspoorweg in 3 perreelen, 
raming f 10.200. 

G r o n i n g e n . 2 uur. De Maatschappij tot exploit, van staats
spoorwegen, aan het bureau van den sectie-ingenieur der Mij. tot 
exploit, van staatsspoorw. in de Oude Kijk-in-'t Jatstraat aldaar, 
bestek E : bet verrichten van eenige onderhoudswerken aan 
gebouwen, kunstwerken, euz. der lijnen hlarlingen—Nieuwerschaus 
en Groningen—Delfzijl, iu 9 perc 

Uel levoets lu i s . 11.30 uur. De directie der marine : 1. bet maken 
vau eeu bergplaats voor steenkolen eo bet herstellen van gebouwen 
en inrichtingen; 2. het uitvoeren van schilderwerken aan diverse 
gebouwen eo inrichtingen. 

V i e r l i n g s b e e k (N.Br.) 2 uur. Heeren kerkvoogden en notabelen 
der Ned. llerv. gemeente, in bet koffiehuis van Mej. Herkeoratb : 
bet doen van eenige belangrijke herstellingen en verfwerken aan 
de kerk eo pastorie der Herv. gemeente aldaar. 

W O E N S D A G 17 A P R I L . 
B r e d a . 11 uur. De genie, ia het koffiehuis de Beurs van Breda : 

1. hei eenjarig onderhoud van de kazeruegebouwen enz. aldaar, 
hegr. f 11.100; 2. bet eenjarig onderhoud van de koninklijke 
militaire academie aldaar, begr. f 6000. 

D O N D E R D A G 18 A P R I L . 
H a a r l e m . 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan bet gebouw van bet prov. bestuur: het maken 
van een remtoestel beneden de kleine schutsluis iu bet buitenkanaal 
te Umuiden beheorende tot de werken van bet Noordzeekanaal, 
begr. f 3650. 

H a a r l e m . 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel eu 
nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het bouwen 
van een tolhuis te Schagervlotbrug gemeente Zijpe, behoorende 
tot de groote en andere rijkswegen in de prov. Noordbolland, 
begr. f 4500. 

Nlunwer-Amgtel. 2 uur. ilet gemeentebestuur: bet doen van 
eenige onderhoudswerken aan gemeente-gebouwen en eigendommen, 
waaronder dc jaarlijksche schoonmaak eu witwerken der openbare 
scholen. 

W o u b r u g g e (Z.H.) 11 uur. Het gemeentebestuur, en gemeente-
huize: het verbouwen van de ophaalbrug over de Doeswatering 
te Hooginade, gemeente Woubrugge. 

Z A T E R D A G 20 A P R I L . 
Itreda. 2 uur. Ten kantore van den i-ectie iegenieur Frederik-

straat no, 72: hel doen van onderhoudswerken laugs den spoorweg 
Vlissiugen — Bokstel—Geldermalsen en Roosendaal—Belgische 
grens. 

blundert (N.Br.) 2 uur. De tijdelijke rentmeester ten raadbuize : 
het doeu van onderhoudswerken aan domeinhoeven en audere ge
bouwen in het rentambt Niervaart onder Klundert, bilj. inzenden 
19 April bij deu tijdelijkeu rentmeester. 

S c l i e r n i e r h o i i i (N.H.) 1.15 uur. Kerkvoogden der Ned. Herv. 
Gemeente in de Vergulden Valk: de herstelliugswerken vau de 
Ncd. Herv. Kerk le SchermcrhorD. 

M A A N D A G 22 A P R I L 
H o o g w o u d (N.H.) 11 uur. Het gemeentebestuur: het doen van 

vernieuwingen eu herstellingen aan den toren te Aardswoud, aanw. 
12 April 's morg. 11 uur. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het maken van een gebouw en magazijneu te Haar

lem. Lnagstcn G. I. C. de Klein en M. H. Eijsvogel le Alkmaar 
en te Uumpt voor f 75.713. 
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Amsterdam. Het sloopen eu herbouwen ran een uitgebrand 
perceel aan de Wagenaarstraat. Laagste W. M . Perquiu aldaar 
voor f 4495. 

A m s t e r d a m . Het maken en vergrooten van goederenloodsen op 
de stationsemplasementen Oroenlo, Aalten, Terborg, Zeihein, Doe-
tiucliem, Heng> lo, Haaksbergen en Borculo. Laagste 6 . H . Ditters 
te Aalten voor 1 13.916 

Amersfoort. Het verbouwen vau een woonhuis tot wiukelbuis 
en het bouwen vau twee burgerwoningen aldaar. L.tagste J . Dieters 
aldaar voor f 10.600. 

Beetslerzwaag. Het verven van de onderwijzerswnniug. Laagste 
H . Kirkenier voor f 438, gegund. 

B o l s i v u r d . Het verrichten van bet verfwerk aan het gerestau
reerde raadhuis. Laagste U . Nota en J . Popma voor f 772, gegund. 

Breda. Het doen van voorzieningen en lierstelliugen van ooder-
derscbeiden aard aan Gebouwen der Koninklijke Militaire Academie 
aldaar, .md-r bet beheer der genie. Laagste A . Verhagen voor 
f ÖOIU. 

D e l f t . Het maken van drie « t r a n d h o o f d e n eu eene s'eenglooiing. 
Laagste L . Kalis te Sliedrecht voor f 2 5 6 0 0 D ; Volker eu Bos 
in massa voor f 213.000. 

Deventer. Het veibetereo der schipbeek iu 4 perceelen. Laagste 
voor de perc. 1, 2 en 3 F . ten Zijthoff en Zoou aldaar f32 .968; 
laagste vooi de massa dezelfde voor f 41.680. 

E n s c h e d e . Het bouwen van eene school e i het leveren van 
meubels. Laagste voor dc school G . J . Sluijiner eu B. J . Turin 
aldaar voor f 24.940; voor de meubels G . en G . .1 Lasonder vour 
f 2200; voor de massa G . Huckriede aldaar voor f 28.926. 

Enschede. Het verbouwen vau het woonhuis met c a f é voor den 
heer G . Gerritsen aan de Gronauscne straat aldaar. Laagste J . H . 
Varvik er. G Huckriede aldaar voor f 12.977, gegund. 

's-Gravenbage. Het verbouwen van een huis in de Molenstraat 
tot 2 winkelhuizen Laagste A . P. K . Hardeman te Rotterdam voor 
f 13.473, gegund. 

H a a r l e m . Het bouwen van ? beneden en 2 bovenwoningen 
aldaar. Laagste H . Uudejans voor f 4116, gegund. 

H e n g e l o . Het maken van twee woningeu. Laagste G . Steggink 
aldaar voor I' 3490. 

I l e l l evoets lu i s . bet eenjarig onderhoud van werken en kazerne-
gebouwen. Laagste W . v Liendea aldaar voor f 6010; hetzelfde 
te Brielle. Laagste J . Korlenbout te Brielle voor f 3785; het 
verven van werken, gebouwen en meubelen te Briele. Laagste A . 
Moerman Jr. te Brielle voor f 570. 

'-• H e r t o g e n b o s c h . Het onderhoud van bruggen. Laagste W. \ j . 
van Beckum voor f 2138; sluizen, M . vau Bouwhuizen voor f 3 | . 
keersluizen, W . M . van Beckum voor f 157; verfwerken, Gebr. dé 
Laat voor f 130. 

H e e m s k e r k . Het bestraten van den Wijker- of Kuikerweg. Laagste 
L . Reuses te Beverwijk voor f 8668, geeur.d aan H . W . Duijn 
te Beverwijk voor f 9080, het bestraten van den Molen- of Kerkweg. 
Laayste C . Rol te Heemskerk voor f 2100. 

K o u d u i n . Het verbouwen van het schoolgebouw te Warns. Laagste 
M . A . S u n s m a te llemelum voor f 2909. gegund. 

L e e i MI i n . De verbouwicg aan de kerk aldaar, op dr i eër l e i wijze 
aanbesteed. Laagsie Gcbr. Koudijs te Doom voor no. 1 f S14S 
voor no. 2 f 3673, voor no. 3 f 4562. 

Njjmegen. Het leveren van 2 verplaatsbare loodsen, ten behoeve 
van het overvaartveer tusseher. Nijmegen en Lent. L a a g s t e T h . i l . 
Jan?sen te Rumpt voor f 610, gunuicg aangehouden. 

O l d c n z a a l . Het bouwen van een vereenigingsgebouw voor de 
R K . Arbeidersvereniging St. Joseph aldaar. Laagste A . Jeuniuk 
te Foschede voor f 10.870, gegund. 

R o t t e r d a m . Het maken, leveren en stellen van den bovenbouw 
vau de biug over de Rotte bij het Noordplein. Laagste firma 
Aiulriessens V . A . dil len en Co. te Utrecht voor I 23.000. 

De S teeg . Het bouwen van eene dubbele woning ujd Oversteeg 
aldaar. Timmerwerk, Laagste G . Kelderman aldaar voor f 829; 
metselwerk, Laagste J . Kleiubout aldaar voor f 1455; loodgieters'-
werk, Laagste G . J . Zweers te Rheden voor f 87.87; verfwerk en 
«dus, Langste F . Kriiaijeo brink te De Steeg toor f 96- ijzerwerk, 
L a gste F . Loomau aldaar voor f 75. 

ffanueperveen. De aanleg van een grintweg en straatweg van 
Wuuneperveen—Nijeteeo—Rijksgrintweg bij de Blauwe hand met 
twee daarin voorkomende bruggen. Laagste K. Groenink te Steen wijk 
voor f 39.460. 

ADVERTENTIËN. 

G e v r a a g d een e r v a r e n 

geschikt voor Bureau-werkzaamheden en 
uitvoering van Bouwwerken. 

Brieven letter I I . aan de Uitgevers 
van dit Blad. 

Alle soorten van 

Z A G E R 
BB 

W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 
Specialiteit 

slechts iu dejijaste ijualiteiten tot billijke 
prijzen de Fabriek van 

J . D. DOMINICUS & SóHNE. 
te Pemscheid-V ier inghausen ( R h e i n l . ) 

Gevestigd in 1822. (55 ) 

AltCIIITKAVEN 
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. IIoi.i. i:\ K A M I» & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profiel teekeningen en Prijscourant op 
lanvraap gratis. (80) 

Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wij li gratis en franco toezenden. 

Vertegenwoordiger voor Holland: 
MAX IMII.M.V ROTTER/JAM, 

Maaskade, hoek Corn. Trompstr. 2. 

t n L O O D S E N X £ 
van gegolfd ijzer, 

LIFTEN 
KRANEN 

en 

L I E R E N , 

T. G. TISSOT J". 
AMSTERDAM, SiiiKel 179. 

D E G R O E V E N 
VAN 

J. M EU RIN 
te Andernach n/d Iti.jii 

leveren sedert 1 8 5 1 : (83) 

In AndernachscheTras 
en Trassteen 

op strengste keur, verder: 
I M t l . l l - 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. 

VOCHTIGE MUREN 
PULFORD'S VOCI1TVERF is het 

radicanl middel tegen uitslaande, 
vochtige en salpeterige muren. 

Bekroond met GOUDEN MEDAILLE, 
Gezondheïdslentoonstelling Londen ,1884-

Beteugelen van muren voor het be
hangen, vervalt by gebruik dezer VKRF. 

Is beter dan menie voor bet 
verven van Balken, Kozynen, enz. 
Proef bussen ad f 1.50, f3 . -en f6.— 

Oeneraal Agent voor Nederland: 

J. P. LAERNOESPzu, 
VI iet s i II ge II. 

Agent voor Amtterdam en Omstreken: 

B. D E K A M Jxn* 
It i• i j-« li-n -aal 20. 

TE KOOP aangeboden: 
E E N G O E D B E K L A N T E 

T I M M E R M A N S A F F A I R E , 
0p een groot dorp op de Zuid-Holland
j e eilanden. 

Brieven onder letter W, aan het 
Bureau van dit blad. 

VEREENIGING 

„Maatschappij voor den Werkenden Stand" , 
AFDEKLIKO : 

„ A M B A C H T S S C H O L E N " 
te Amsterdam. 

Attn de le Ambachtsschool . We
teringschans, worden G E V R A A G D : 

b O M H U L 
Salaris f 1600.—, 

op bezit der akte M - wordt pry's 
gesteld ; 

) 
voor 6 halve dagen per week, Salaris 
I 600. - . 

Zich schriftelijk aan te melden v66r 
8 April by den Directeur der School, 
onder overlegging der stukken. 

HET B E S T U U R . 

M A \ \ II K 1 M K K 

Poftland-Cement-Fabfiek, 
FABRIEK 

IN 

WEISEH AU 
b/Huinz. 
Opgericht 
1864. 

FABRIEK 
IN 

MANNHEIM, 
Opgericht 

18(11. 

LEONARD SLIGCBER, fflonnickendam. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
ui l i n nut cn ii fabrikaat en billijfce prfls. (76) 

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 
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 i n 

Marmer en Bouwmaterialen. 

PETROLEUM SOLDEERLAMP 
g o e d k o o p e n z o n d e r g e v a a r . 

BRANDSTOF GEWONE PETROLEUM. 
Verhittend vermogen 1200 Graden Celsius. 

Krachtige roetvrye vlam in alle houdingen brandende en geschikt 
voor elk bedryf. 

Brandt 3 nur achtereen zonder bijvulling 
en kost minder dan 1 Cent per uur. 

D A G E L I J K S B R A N D E N D E T E Z I E N . 
Plaatselijke W E D E R V E R K O O P E R S gezocht. Reflectanten gelieven 

zich te wenden tot de 
Naaml. Venn. Internationale Machinehandel, 

Wijnstraat 141, Rotterdam. 

K O N N E D G R O F S M E D E R I J , 
L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHEEPS BOU WW ERF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ, l 7 ) 

Zware en lichte Smeêwerken, 
A N K E R S , 

I J Z E R E N ™ 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 B u r e a u V e r i t a s . 

P. DOLK & ZOON. 
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- , BBOKI en M K 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 • 

R A N D E N . 
GKBOQKN G L A S en DAKPANNKN. 

Lenzen- en Patrijspoortglazen.' 
(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF,DAGLICHT-REFLECTORS. 

http://LaagsteTh.il
http://IMtl.ll
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C A I i n O L I M l H 
„Van Baerle", 

B E N I G E v U J; \ i i; \ voor 
Nederland en K o l o n i ë n : 

G. M. BOKS & Co., 
A M 8 T E K . U A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) t; i i z . 

P O R T L A N D C E M E N T 
„JOSSON Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGEK 
voor Nederland en Indien 

A. E. B R A A T , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 118. 
„ AMSTKRDAM, A . E . B R A A T Fokke-

Simonzstraat 74. (88) ' 
X T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

perde Jaargang No. 15. Zaterdag 13 April 1895. 

KOMIMG#IEKFATT 

9 

xmec\)&VLSc\? <r>c]?eroisc\f 
o w ö e r a o e k ^ n a u TOetrxle-D 

b o u i o r o a l r e r L a . l e r ) , Ü G T ^ 
# T D Ö L c lpl?3e O I I © O , 

TTTTT r ( 6 9 ) 

T 3 E N E D E R L A N D S C H E 

Caoutchouc en Guta P e r c h a F a b r i e k 
S I I V T J O R I S " 

B A K K E R " & Z O O N , - 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 
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 WRINUROLLEN, 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. (85) 

Stoom J a l o u s i ë n Fabriek 
V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

L A G E P R I J Z E N . (73) 

8 . BRUIGOM, Arnhem, 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor het gebruiken 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 at tes ten gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK ,,KRAALTENBURG , 
(70 Hij-wijk (Z . -HJ 

ten 

& Cl 
lleerengracht 583, 

AMSTERDAM» 
hebben steeds voorhanden 

N O R M A A L 

SPIJZENLIFTS. 
Deze worden hier geheel compleet en 

gangbaar in liftschachtgeraamte gemon
teerd afgeleverd. (8 b) 

Talrijke Hetere ttties. 

A R C H I T E C T Ü R A 
Orgaan van het Genootschap Architecture et Amicitia. 

TECHNISCH G E D E E L T E . 

Ail vort p i l l ion in dit blad kosten van 1—5 regelt 

JO mils, iedere regel meer 10 cents. Groote letten naar 

plaatsnnMile. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 

lonkend. 

VERSCHIJNT ZATE-O AGS. 
Uitgever-* t 

J. VAN DER ENOT & ZOON, 
MAASSLUIS. 

A l l > i M l v e r i p n t l P t i in A R C H I T E C T Ü 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, 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 . 

N A T I O N A A L C O N G R E S , 
OMTRENT H E T V A K O N D E R W I J S E N D E V A K O P L E I D I N G 

VOOR T O E K O M S T I G E W E R K L I E D E N IN N E D E R L A N D , 

te houden te Amsterdam, op 17 
April en 4 Juni 1895. 

Vraag 2 : „ls ('e uitvoering van handenarbeid als opvoe
dingsmiddel op de lagere school icenschelijk?" 

I n l e i d e r : Dr. J . H. GUNNING W Z N . 

Aan de beantwoording dezer vraag mogen een paar inlei
dende opmerkingen voorafgaan. 

In de eerste plaats deze. dat dit onderwerp niet is af te 
scheiden van het eerste vraagpunt. Steller dezes zal zich 
dan ook niet uitputten in onvruchtbare pogingen om het 
terrein van zijn geachten mede-inleider in deze sectie te 
venu(jden. De wenschelijkheid van de invoering van handen
arbeid op onze lagere school kan eenvoudig niet betoogd 
worden, zonder daarbo telkens en telkens weder de gebrekkige 
inrichting van ons tegenwoordig lager onderwijs ter sprake 
te brengen. 

Een tweede opmerking is deze, dat de overtuiging van 
die wenschelijkheid in de laatste jaren in onderwijskringen 
tainelyk algemeen is geworden. Wie zich daarvan wil over
tuigen, behoeft slechts een blik te slaan in de ryke litteratuur 
over dit onderwerp, die ook in ons land in de laatste jaren 
is verschenen. Vakbladen en andere couranten bevatten menig
maal stukken daaraan gewyd, waaronder zeer goede en dege
lijke voorkomen. ( l) 

Het scheen mij plicht, hierop te wijzen, niet alleen omdat 
de bezoekers van het Congres, die werkelijk belang in dit 
vraagstuk stellen, veel meer nut zullen trekken uit de kennis-
making met die litteratuur dan uit het luisteren naar eeue, 
"it den aard der zaak, onvolledige voordracht, maar ook en 
Vooral, om hen te doen begrijpen, dat onder de mannen van 
tat vak, althans onder de jongere generatie, zich vrijwel 
leeds een communis opinio omtrent meergemelde wensehelyk-
taid heeft gevormd. 

Hiel uit volgt in de derde plaats, dat het hier voornamelijk 

(') Ouder de afzonderlijke geschtiften, ('.ie dit tbema bebacdeleu, 
•Wflieat uog allijd het door de Maatschappij tot Nut van 'l Aigemeei 
""gegeven geschriltje van deo Zweed J. Franzea „Handenarbeid 

opvoedingsmiddel", vertaald door C. J. Prins, met eeu voorwoord 
ü" 1 . VV. van Keilen (No. 6 der Volkschrilteii, prijs 5 ets.) wegens 

^Ju helderheid, beknoptheid en volledigheid een eervolle vermelding. 
°» liet. rapport over bet Onderwijs iu Handenarbeid in Nederland, 
"> wege dezelfde Maatschappij uitgegeven en opgemaakt door de 
'eren 1'leijte, Zaaijer nu Bruiowol Riedel, zal met vrucht gerand-

P «egd worden door ieder, die zich van den stand der kwestie ten 
"wa t 0 p de h o o g t e wil s t e l l e n . 

slechts te doen kan zijn om eenigen vooroordeeien en mis
verstanden weg te nemen; en tevens dat aan de vraag 
naar de mogelijkheid en de wijze vau invoering, hoewel niet 
uitdrukkelijk op het programma vermeld, noodzakelijk eenige 
plaatsruimte in onze discussies zal moeten worden ingeruimd. 

>'aan wü thans tot de behandeling onzer vraag zelve 
over, dan is het, na het gezegde, duidelijk, dat al de nadruk 
moet vallen op de woorden als opvoedingsmiddel. 

Eigenlijk gezegd is handenarbeid reeds op onze lagere 
school ingevoerd; immers de gewijzigde wet op het L-O. 
noemt onder de verplichte leervakken ook „de eerste oefe
ningen van het handteekenen" en „de nuttige handwerken 
voor meisjes". (Art. 2 lilt. i en k). En streng genomen valt 
ook het schrijven, ja zelfs in zekeren zin her, zingen (al 
geschiedt het niet niet de handl onder hetzelfde begrip. 

Dus niet dc invoering zelve, maar de invoering als op
voedingsmiddel moet het onderwerp uitmaken onzer bespre
kingen. 

Maar is dat eigenlijk niet een vanzelf heul V Is op de 
school niet alles opvoedingsmiddel; 

Het moest zoo zijn. ja: maar is het ook zoo? 
Laat de wet zelts ons het antwoord geven. 
Het bekende en veelbesproken artikel .'{.'5 luidt: „Het 

schoolonderwijs wordt onder het aanleeren van gepaste en 
nuttige kundigheden dienstbaar gemaakt aan de ontwikkeling 
van de verstandelijke vermogens der kinderen en aan hunne 
opleiding tot alle christelijke en maatschappelijke deugden". 

Aan dit voorschrift beantwoordt de werkelijkheid maar 
al te goed. Op onze scholen worden „kundigheden" (geeu 
vaardigheden!) „aangeleerd" (vooral dit woord is teekenend) 
en het doel, dat men daarmede tracht of hoopt te bereiken, 
is „de ontwikkeling der verstandelijke, vermogens der kin
deren" waarbij dan nog als aanhangsel kan komen ook 
komt?) de „opleiding tot alle christelijke en maatschappelijke 
deugden." 

Dus: voor iets anders dan de ontwikkeling van verstan
delijke vermogens eu de opleiding tot „deugden" is op 
onze s holen geen plaats. Derhalve is er voor opvoeding 
in het, systeem der wet eigenlyk ook geen plaats, want 
opvoeding betcekent ontwikkeling van den geheel en mensch 
met het doel om hem bestand te maken tegen den strijd 
des levens 

Wanneer dus desniettemin gymnastiek, zingen, teekenen 
en ivoor de meisjes; nuttige handwerken Rich een, ach 
zoo'n bescheiden plaatsje op onze volksschool hebben weten 
te veroveren, zoo is dit wel een bewijs vau den sterken 
drang der practyk, want zij maken eigenlyk inbreuk op het 
systeem der wet. Dan tigureeren zij daar niet als ,,opvoe
dingsmiddelen" maar als „leervakken" als specimina van 
de „gepaste en nuttige kundigheden" van Art. 33, die, 
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daar zij niets hoegenaamd bijdragen tot de verstandelijke 
ontwikkeling, waarschijnlijk zullen moeten dienen voor „de 
opleiding tot alle christelijke en maatschappelijke deugden!" 

Het blijkt wel, dat het systeem der wet niet gebaseerd 
is op de werkelijke eischen des levens, maar op een ab
stract begrip, een aprioristische, overgeërfde opvatting, die 
schoolonderwijs vereenzelvigt met ..ontwikkeling der ver
standelijke vermogens". 

Dieutengevolge is onze volksschool voor het volk eigen
lijk onbruikbaar. De uitspraak moge iu kaar algemeenheid 
te kras zijn, in haar kern wordt zjj door dt meest bevoegde 
beoordeelaars beaamd. Onze lagere school in haar tegen
woordige inrichting, zoo zij al opvoedt, voedt niet op voor 
het leven, dat de kinderen onzer werklieden wacht, maar 
hoogstens voor de middelbare scholen, die tot geleerde of 
sedentaire beroepen voorbereiden. Dit is de groote en voor
naamste reden, waarom na eenige jaren bjj de meesten van 
dat onderwijs zoo weinig meer over is. Want ieder mensch 
behoudt van het onderwjjs dat hij ontvangen heeft zooveel, 
als hjj in zyn eigen individueele leven kan verwerken, of 
als zyn intieme belangstelling heeft weten gaande te maken. 
Al wat daarbuiten ligt, valt binnen korten tyd als een 
verwelkt blad af. 

Wat hebben de kinderen onzer werklieden noodig ? Na
tuurlijk een gezond lichaam, een opgewekten geest, eeu 
rappe hand, een geoefend oog, kennis van lezen, scbrjjven, 
rekenen en teekenen, lust in arbeid, eerbied voor hun eigen 
werk en het vermogen om zich te kunnen bepalen bjj de 
taak, waarmede zij bezig zjjn. 

Ik geloof dat deze ljjst wel voor vermeerdering vatbaar 
is, maar moeilijk zal kunnen worden ingekrompen. 

Welnu, slechts een gering gedeelte van die vereisebte 
kwaliteiten wordt aangekweekt door die „gepaste en nuttige 
kundigheden'' waarop de wetgever onze kinderen onthaalt. 

Maar leg nu die ljjst eens naast de lijst der verplichte 
leervakken van Art. 2! Dan springt terstond het onderscheid 
tusschen de oude (en naar wy hopen spoedig verouderde) en 
de nieuwere opvatting in het oog. Als er iets is, waaromtrent 
de hervormingsgezinden onder de onderwijsmannen het eens 
zyn, dan is het wel dit. dat die lyst van vakken van Art. 2, 
als zoodanig moet verdwijnen. 

Inplaats van te vragen: wat wordt er op school „geleerd" 
zal men moeten vragen: „wat wordt er door de kinderen op 
school gedaan?". Voor het „aanleeren" van wat de meester 
voorzegt of verordent, moet in de plaats komen het zelf doen 
van eiken leerling. Alleen zulk een onderwijs zal in staat zyn, 
aan zijn leerlingen iets mede te geven, dat waarde heeft voor 
huu volgend leven en dat hun eigen economische waarde in 
de maatschappij verhoogt. 

Eigenlijk moet het geheele schoolonderwijs in niets anders 
bestaan, dan in het leiden van de aangeboren behoefte om 
iets te doen, iets uit te voeren, in bepaalde banen en richtingen, 
die door de maatschappelijke verhoudingen worden voorge
schreven. Den drang naar doen heeft ieder kind van nature, 
alleen maar beperkt tot die voorwerpen, die zyn belangstelling 
hebben gaande gemaakt, en nooit langer durend dan de 
kracht der motnentaneele opwelling: de opvoeding moet hem 
zoover brengen, dat hy dien drang even sterk gevoelt voor 
arbeid, dien hij zelf niet gekozen, maar die het leven, hem 
opgelegd heeft, en dat die drang even lang dnurt als die 
arbeid zelf, (wanneer die tenminste niet overmatig gerekt 
wordt; maar dit onderwerp is hier niet aan de orde). 

Dit is voorwaar geen kleinigheid, en zelfs het best ingerichte 
onderwys zal slechts met moeite daarin slagen. Maar onze 
lagere school werkt juist in de tegenovergestelde richting. 
Zij is er geheel op aangelegd om het kind het „doen" af 
te leeren, en dat nog wel juist in die jaren, die voor het 
aanleeren van die kunst de belangrijkste zyn. 

Een beter paedagogisch inzicht en de onafwijsbare eis< i , e n 

der praktyk hebben de bewaarscholen en de ambachtsscholen 
in het leven geroepen. Daar wordt een onderwjjs gegeven 
dat geheel op het doen gebaseerd is. Merkwaardig! jnj» 
waar de wet bet vry liet. heeft het onderwys het goede .spoor 
gevonden. Maar des te nadeeliger werkt de tegenwoordige 
inrichting der lagere school die daartusschen inligt, verstik-
kende, wat de bewaarschool had doen ontspruiten en niets 
opbouwende, waarop de ambachtschool voort kan bouwen 
Dubbel nadeelig werkt zy; want bewaarscholen en ambachts
scholen zyn helaas nog altyd slechts voor de minderheid toe
gankelijk: de lagere school wordt door ongeveer allen bezocht. 

Ofschoon iu het bovenstaande van „handenarbeid" niet 
gerept werd, zoo ligt het antwoord op onze vraag er toch 
geheel in opgesloten. Immers, is men het er over eens. dat 
ons lager onderwijs in dien zin hervormd moet worden, dat 
de daad, het zelf bezig zjjn van het kind, basis en uitgang», 
punt van het onderwjjs worde, dan is er eenvoudig geen 
ander middel dan invoering van handenarbeid. 

Maar dan ook als opvoedingsmiddel. 
Dat beteekent, niet als afzonderlijk leervak, maar als 

methode van onderwijs. Anders gezegd, voorzoover de leerstof 
het maar eenigszins toelaat moet zjj iu de school worden ver
werkt op zulk eeu wijze, dat de hand van het kind daarbjj 
iets te doen vindt. 

Tegenwoordig is „leeren" op school: stilzitten in de bank, 
met gevouwen handen, luisterende naar wat de meester 
debiteert — iets wat geen enkel kind langer dan twee minuten 
achter elkander uithoudt — later daarentegen, op de ambachts
school of op het ambacht, is „leeren het oefenen van de 
hand in het gebruiken van 't een of ander werktuig. 

Die tegenstelling moet ophouden. Reeds op school moet 
het oefenen van de hand, het maken van iets, het verrichten 
van eenigen lichaineljjken arbeid met zichtbaar resultaat, even 
goed „leeren" zyn als iets anders. 

Derhalve is de invoering van „handenarbeid" als opvoe
dingsmiddel niet slechts „weuschelijk", maar absoluut nood
zakelijk te noemen. Uit dien hoofde is de vertraging van 
de invoering van leerplicht geenszins te betreuren, want in
voering van leerplicht alvorens het lager onderwijs die u»od-
zakeljjke hervorming zal hebben ondergaan, zou de bestaande 
euvelen slechts verergeren, en dus inplaats van een zegen, 
veeleer een ramp voor ons volk zyn. Daar echter gelukkig 
van Regeeringswege de door ons voorgestelde hervorming 
van het onderwjjs op degeljjke en oordeelkundige wjjze 
wordt voorbereid, zoo bestaat er Kans, dat de leerplicht juist 
op 't goede oogenblik zal worden ingevoerd. 

Wy gewaagden boven van de mogelijkheid der invoering 
en van een bestaand misverstand. Deze twee punten li <ngeu 
ten nauwste samen. Velen toch, zelfs in de Tweede Kamer, 
meenen, dat het gaat om de invoering van alweer een 
nieuw leervak, een uitbreiding van de beruchte ljjst van 
Art. 2. Uit het gezegde blykt, dat dit niet wenscheljjk KO" 
zjjn: en het behoeft geen betoog, dat het ook niet mogelijk 
zou zyn. Een afzonderlijk onderwys in handenarbeid zou 
afzonderlijke werklokalen vereischen. De kosten hiervan 
zouden de uitgaven voor het. onderwjjs, waaronder staat en 
gemeenten toch reeds zoo gebukt gaan. zoo buitensporig doen 
stjjgen, dat er niet aan te denken valt. Hervormers van 
het volksonderwijs, die de grenzen van het bereikbare 0» 
het oog verliezen, verdienen geen gehoor. 

Daarentegen behoort hetgeen boven voorgesteld is, tot de zeer 
bereikbare dingen, gelyk de proef, die de Reering thans te 

Haarlem zal laten nemen, naar wy vertrouwen, weldra zal bewe
zen hebben. De regeling der détails kan men gerust aau de des-

igen overlaten; zjj zullen hebben uit te maken aau de hand 
j e r praktyk, welke bezigheden voor de lagere school geschikt 
gjjn en hoe die het best inet het theoretische onderwys kunnen 
gorden ineengevlochten, en daaraan dienstbaar gemaakt. 

Maar ieder begrijpt, dat papiervouwen, kartonplakken, model 
leeren in klei of pijpaarde, en op de dorpscholen eenige 
tuinaibeid (in steden, waar geen ruimte is, te vervangen door 
gchoolwandelingen) geen dingen zyn, wier invoering wegens 
de hooge kosten moet worden nagelaten. 

Tengevolge van de eigenaardige richting die de zaak in 
den laatsten tyd bjj ons heeft genomen, denken velen by het 
woord „handenarbeid" veel te uitsluitend aan den Deenschen 
0f Zweedschen Houtslöjd. Daarom hebben wy' dien in het 
bovenstaande opzetteljjk niet genoemd. In vele opzichten is 
de Houtslöjd inderdaad een ideaal vau handenarbeid; maar 
een bedachtzaam paedagoog zal er niet mede willen beginnen 
voor den 1 0 a 12 jarigen leeftjjd. Reeds daarom komt hy 
voor de lagere school niet in de eerste plaats in aanmerking; 
het komt ons voor dat deze tak van handenarbeid, aan 
welken wy van harte een grootsche toekomst in ons vaderland 
toewetischen, vooral zal moeten dienen, om op onze middelbare 
en hoogere scholen een tegenwicht te vormen tegen de een
zijdige, de nervositeit bevorderende, begunstiging van het 
werken met hoofd, en dus meer beteekenis heeft voor 
die standen, wier kinderen geen ambacht leeren. Mocht even
wel ooit, in ons land leerplicht worden ingevoerd tot het veer
tiende jaar, dan zal er iets op moeten gevonden worden om 
den houtslöjd, in eeu naar onze nationale behoeften gewyzigden 
vorm, ook op de lagere school een plaats te verzekeren. 
Hy' zal dan in de engst mogeljjke verbinding moeten treden 
met het teekenonderwys, en deze twee te zamen (misschien 
nog vermeerderd met metaalarbeid i zullen den overgang 
moeten vormen tot het eigenlijke ainbachtsonderwys. 

Zwolle, Maart 1895. J . H. (TUNNING W Z N . 

(Nijverheid.) 

Vraag l a : „Beantwoordt het lager onderwijs (de volks
school) aan de eischen eener voorbereiding voor den aan-
staatulen werkkring van leerlingen, die geene andere school 
meer zullen bezoeken ?" 

„Zoo neen, icelke wijzigingen zijn dan noodig ten aanzien 
van de verschillende leervakken en de wijze, waarop zij 
behandeld worden." 

I n l e i d s t e r : Mejuffrouw C. H. DK JONG. 

Aan de zeer verdienstelijke inleiding van den heer J . 
BHUIXWOM) RIBDEL is het ouderteekende vergund eenige 
woorden toe te voegen. 

1. Het is beter geen kennis te bezitten dan halve kennis : 
balve kennis doemt tot neuswijsheid, tot bedillen, en geeft 
dikwyls aanleiding tot onderschatting van de ondervinding, 
«e duur gekochte ervaringswetenschap van ouderen. 

2. Noodige eu bereikbare kennis voor alle 12-jarige 
kinderen van een klein land is: 

lezen van eenvoudig proza iu de moedertaal: 
lezen van eenvoudig proza in één wereldtaal; 
stellen zonder zinstorende fouten ; 
vlug rekenen uit het hoofd en vlug cijferen met getallen 

e n breuken, die dagelijks gebruikt worden : 
schrijven van een goed leesbare hand ; 
bet gebruik van uurwerk, munten, maten, gewichten en 

8PoorboBkjes; 
lezen en verstaan van eenvoudige plattegronden en door-

"«eden (Fröbel); 
lezen van gewone aardrijkskundige kaarten ; 
lezen van muziek in cyfer- en notenschrift. 
^pze nuttige kennis zal slechts het kieinste gedeelte vau 

den beschikbaren tijd in beslag nemen, en het aanbrengen 
dezer kennis kan de onderwijzer gebruiken om de leerlingen 
te oefenen in waarnemen en denken. 

3. De Herhalingsschool geve daarenboven den leerlingen 
de vaardigheid en kennis om kleine herstellingen te doen 
aan schoenen, kousen, linnen en boveukleeren. 

Aan de verplichte heriialingschool worde opgedragen de 
vaderlandsche geschiedenis, en dat gedeelte der aardrijks
kunde dat, d< Staatsinrichting van Nederland behandelt. 

4. Natuurkunde en teekenen geven zeer geschikte leerstof 
voor de zes leerjaren, leerstof om te doen opmerken, zien, 
denken en liefhebben ; men breke dan echter voorgoed met 
het inpompen van geestdoodende wjjsheid, het mesten met 
wetenschap. 

5. Handenarbeid voor jongens en meisjes mag nooit ont
aarden in peutcrwerk of knutselwerk, dat van de jonge 
oogen groote inspanning vergt zonder de alles compenseerende 
vrooljjkheid toe te laten : handenarbeid evenals muziek zy 
middel, geen doel. 

6. Voor alles is het noodig, dat het 12 jarig kind de 
school verlaat tintelend van levenslust, verlangend naar 
nuttig werk. 

7. De school oefene oog en hand, spraakorgaan en lede
maten, dan kan na 6-jarigen leertijd de jongen of het meisje 
beschikken over juist zien, niet oordeel aangrijpen en bewegen, 
duidelijk en aangenaam spreken, vlug en sierlyk bewegen ; 
dan geniet het kind de best mogelyke gezondheid en de 
grootst mogelyke vroolykheid. 

8. Aan een jongen of meisje, die gedurende 6 jaar ge
leerd heeft: opmerken, luisteren, precies en met overleg 
werken, kan ieder knap handwerksman een ambacht leeren, 
zonder dat genoemde handwerksman de kunst van onderwijzen 
behoeft te verstaan en zonder dat het noodig is. de technische 
wjjsheid van dat vak op de lagere school te brengen. 

9. Een te nauw sluitend corset hondt de ontwikkeling 
tegen : een te nauw sluitend leerplan schaadt het gedijen 
van hel, onderwys. 

Amsterdam, 10 Maart 1895. C. H. DE JONG. 
(Nijverheid.) 

V r a a g l i: Op welke wijze kan het best voorzien worden 
in het onderwijs voor die beroepen en ambachten, die thans 
niet op de ambachtsscholen onderwezen worden 9 

a) Voor den tuinbouw. 
I n l e i d e r : Dr J . T H . UAI-TIK Arnhem). 

Met het oog op de tegenwoordige eischen. die aan deu 
bloem-, boom- en groeutenkweeker, kortom, aau eiken tuin
bouwer gesteld worden, indien hij zyn grond productief wil 
maken en er in den korst mogely'ken tyd zooveel mogelyk 
vruchten van wil plukken, zoowel in materieelen als in tinan-
cieelen zin, is het gewenscht vakonderwijs te doen voorafgaan. 

De beteekenis van het tuinbouwbedrijf in de laatste twintig 
jaren zeer toegenomen, neemt nog met den dag toe. Dit is 
zichtbaar aan de statistieken van den uitvoer van verschil
lende gewassen, planten enz., naar hef. buitenland. 

Willen wy' niet ten achter komen by onze naburen (België, 
Duitschland, Frankrijk), dan moet ook hier van Staatswege 
de gelegenheid tot het verkrijgen van onderwys worden 
verstrekt. 

Er moet echter onderscheid gemaakt worden tusschen 
Lager- en .Middelbaar-Tuinbouw-onderwy's. 

Het eerste onderwys omvat, de kundigheden, die men mag 
eischen van jongelieden, die worden opgeleid tot kleine tuin
lieden, tuinknechts en opzichters op tuinbouwinrichtingen, 
Het moet zich aansluiten by bet lager onderwijs. 

Het tweede stelt zich ten doel de leerlingen meerdere 

* 
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ontwikkeling aan te brengen, ten. einde op te leiden : voor 
a. 8. bezitters van groote tuinbouwinrichtingen, hortulani, 
bezitters van speciaal-cultures, opzichters van groote cultures 
in N.-Indië, enz. Het moet zich aansluiten bij de H. B. S. 
inet 3-jarigen cursus. 

Voor het eerste onderwijs kan de Staat zorgen door cur
sussen te doen geven of te verbinden aan lagere scholen in 
gemeenten, die als middelpunten van tuinbouw bekend zyn, 
of het subsidieeren van bestaande lagere tuinbouwscholen. 

De behoefte aan het onderwys van de tweede categorie 
kan slechts bevredigd worden door eene middelbare Rijks-
Tuinbon wschoool. 

Het onderwys aan de Rijks-Tuinbouwschool moet aan
vangen op ongeveer 16-jarigen leeftijd en voornamelijk 
vakonderwijs omvatten, steunende op de kennis van de 
plantkunde en de aanverwante vakkeu. 

Taalonderwijs moet, slechts herhalingsoiiderwijs zyn in de 
drie vreemde talen en de moedertaal, vooral inet het oog 
op handelscorrespondentie en het zicli voldoende nauwkeurig 
uitdrukken in die vreemde talen. 

De Rijks-Tuinbouwschool moet eene. zelfstandige inrichting 
Viin onderwijs worden, niet ondergeschikt aan of gevoegd 
by bestaande inrichtingen van Landbouwonderwijs. 

Arnhem, Haart 1895. Dr. J . T H . CATÏIK. 
(Nijverheid). 

C O R lï E 8 P O N D Ë N T I E . 

Verwijderen van oude verf'. 

Cappellen-lez-Anves, 26 Maart 1895. 

Den heer J . A. v. i>. KLOBS, 

helft. 

Wil my vergunnen dat ik nog eens van uw erkende 
bereidwilligheid gebruik maak. oni u te vragen of u my ook 
een eenvoudig middel aan de hand kunt doen om hout 
zonder af te branden van verf te ontdoen. -- Het is hier 
voor een gedeelte buiten schilderwerk aan een villa in Zwitser-
schen trant. — Zoo ik mij niet vergis, bestaat er in den handel 
een preperaat, wat men slechts op het hout te strijken heeft 
om er de verf in vellen af te kunnen halen. Indien dit zoo 
is, zoudt u my ten zeerste verplichten door mjj te willen op 
geven, wat dat is en waar het te verkrijgen is. 

Ontvang by voorbaat mijn vriendelijken dank voor uwe 
zeer gewaardeerde mededeelingen, terwijl ik de eer heb te 
zijn met de meeste hoogachting. 

UEd. dv. dienaar 
NICO C. KLOOT, Arch, 

lid van A. et A. 

In de Ambachtsman van 4 Juni 1892 komt een stukje 
voor. getiteld: „Verwijderen van oude verflagen," overge
nomen uit de Eisen Ztg. Daarin wordt eerst melding gemaakt 
van soda-loog voor het oplossen van oude olieverf, dat voor 
metaal zeer dienstig is, maar voor hout minder, omdat er 
licht wat van in de poriën achterblijft, dat op de nieuwe 
verf even oplossend werk als op de oude. Op de behandeling 
met soda-loog moet daarom afwasschen met azijn volgen. 

Verder heeft men een mengsel van twee deelen geest van 
salmiak en één terpentijnolie aanbevolen. De werking van 
de terpentijnolie is daarby niet recht duidelijk ; in de plaats 
daarvan zou men even goed water kunnen nemen. Daaren
tegen wordt vermenging met geslibd kryt aanbevolen tegen 
het afloopen van het vocht. Ammoniak zal door zijne groote 
vluchtigheid geen nadeel doen aan de nieuw op te .strijken verf. 

Zeer wordt intusschen aanbevolen het gebruik der ben/ine. 
blaaslamp van Fiurz MABX te Keulen, die f 4.80 kost 
Zulke lampen worden hier reeds meer tot dit doel gebi w\\^ 
en o. a. verkocht door F K L I X JANSSKNS te Roermond. 

Men neemt de lamp in de linkerhand en richt de vlam 
o n m i d d e l l i j k op de oude olieverf; deze wordt daardoor 
week en wordt met de rechterhand met behulp van een 
steekyzer van ongeveer 7 mM. breedte afgeschrabt, zoodat 
het hout bloot komt. Men gaat met het steekyzer de vlam 
onmiddellijk achterna en werkt onafgebroken voort, zoodat 
het werk naar verhouding spoedig opschiet. Een handle 
werkman kan 1 M 2 oppervlak per uur schoonmaken. Het 
benzine verbruik is 50 gram per uur. De manier heeft het 
groote voordeel dat het te verven oppervlak volkomen droog 
blyft, zoodat onmiddellijk met het op nieuw verven kan 
worden aangevangen. v. u. K. 

V E R S T I K K E N V A N P A L E N . 

Naar aanleiding van het in ons No. van 26 Januari j.1. in 
het opstel „Bescherming van palen tegen den paalworm", 
tweede bladz. le kolom bovenaan, vermelde feit dat palen, 
over de waterlengte verkoold, nog heet zynde met creosootolie 
gedrenkt en koud geworden met zwart vernis bestreken, 
in zes jaren boven de waterlyn in het hart wegrotten, een 
feit, dat doet deuken aan verstikking, tengevolge van het 
niet kunnen uitzakken der hotitsappen door de volkomen 
dichte bekleeding der palen tot boven de hoogwaterlijn, 
ontving ik van eeu bevriend ingenieur, de volgende mede-
deeling omtrent een overeenkomstig geval, waarby de ver
stikking zich tot diep onder water voortzette. 

„Iu den nazomer van 1894 werd aanbesteed het ver
vangen van den houten onderbouw van twee bruggen 
door steenen draaihooofden. By elke der beide bruggen 
bestond de onderbouw van liet draaihoofd uit 20 eiken palen 
van ongeveer 20 cM. dikte. Een paar palen waren tusschen 
water en wind ingevreten, terwyl de sloven erop, van vier
kant bezaagd bout. ter dikte van ongeveer 22 cM. vrijwel 
verrot waren". 

,. Meenende, dat de palen een 30 cM. onder water wel 
goed zouden zyn, bepaalde de bouwmeester in zyn bestek, 
dat de palen op die hoogte zouden worden afgezaagd (in 
den dioge); dat er daarna pennen aan zouden gemaakt, 
er dennen kespen, schuifribben en een vloer op gelegd zouden 
worden enz." 

„Nadat de put was drooggemaakt en de palen op de 
geeischte hoogte waren afgezaagd, was er aan alle palen 
op twee na maar 2 tot 3 cM goed hout aan den buiten
rand; het overige daarbinnen zag er uit als chocolade. Er 
werd telkens een mootje van 10 cM. afgezaagd, waarmede 
men door moest gaan, totdat de fundeering ongeveer 45 cM. 
dieper kwam dan het bestek voorschreef Op 1 cM. onder de 
waterlyn vond men weer goed hout; op die diepte liep het 
verstikte gedeelte by wyze van een trechter in een puin uit". 

Ik heb de oorzaak van dit zonderlinge verschynsel aldoi 
trachten te verklaren: 

De palen werden by den eersten bouw groeu verwerkt 
Voor het inheien gaf men ze eene dikke laag teer of harp"18 

wellicht, die belette, dat liet water, waarin zy kwamen te 
staan, naar binnendrong. De nog versche sappen weiden 
dus niet uitgespoeld en raakten als het ware in hun nt> 
minlijken staat aan het gisten. Men heeft hier dus met h>'' 
byzondere geval te doen, dat palen in het water staand* 
een rottingsproces ondergingen, dat alleen mogelyk is, »'8 

lucht noch water van buiten af kunnen toetreden. 

V . D i 

A A N B E S T E D I N G E N . 
(^bestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen 

HAANDAG 16 APRIL. 
jjjjmrgon. 3 uur. De architect li. Semmelink, in 't café dc 

Bonte Os, aan de Molenstraat: het bouwen van een heerenhuis 
,„ den Oranjessiugel. 

DINSDAG 16 APRIL. 
Amsterdam. 3 unr. De directie der Eerste Hollaodscbe Levens 

verzekeringbauk, in het café Czaar Peter, aan De Kuijterknde 53: 
bet verbouwen van perceel no. 24 aan de Leliegracht. 

jiyniegen. 10 uur. De genie, ten limine bureele: bet eenjarig 
onderhoud van de werken en kazernegebouweu enz. te Nijmegen, 
Lent en I'anuerden, onder het beheer der geuie te Nijmegen, 
begr, 5050. 

Lonneker (Ov.) 4 uur. Het gemeentebestuur: de juarüjksche 
schoonmaak met eeuig onderhoud van de schoolgebouwen in de 
gemeente I.onneker. 

Rotterdam. 12 uur. D» directie der Nederl. stoombootmaat
schappij, te haren kantore op de fabriek te Feijenoord : het ver
nieuwen over ongeveer 48 Meter lengte van een der scbtepshellingen 
op de fabriek te Feijenoord. 

Wapenveld (Geld.) 3 uur. Het polderdistrict Veluwe bij Kluver: 
lo, her. onderhoud der watergangen; 2o. den onderbouw eener 
houten brug met ijzeren liggers over de groote wetering aan den 
Uocinvaard te Hattern, a.tnw. 's morg. 11.30 uur. 

WOENSDAG 17 APRIL, 
(jrouingen. 8 uur. De architect G. Nijbuis in het café Struvé 

van M. Prins aau de Groote Harkt: het verbouwen van het perceel 
geteekend Y uo. 845 iu het Zuiderpark, gemeente Groningen. 

Harderwijk (Geld.) 10.30 uur. De eerst aanw.- ingenieur te 
Amersfoort in het hotel „du Croix": lo. het tweejarig onderhoud 
tan de kazernegebouwen enz. aldaar, onder beheer der genie te 
Amersfoort, begi. 1 3430 ; 2o. eene verving van kazernegebouwen 
enz aldaar, ouder beheer der genie te Amersfoort, begr. f 150U. 

Rotterdam. 2 uur. De architect B. Tb. Kraaijvanger namens 
de firma Vroom en üreesmao te Amsterdam iu het Poolsch kof
fiehuis aan de Zuidblank : het amovecren vau liet hoekhuis aan 
de Hoogstraat en Goudscbe Wagenstraat no. 153 aldaar, kad. 
bekeud sectie M no. 96 en 97 en het aldaar nieuw bouwen van een 
ManuUctuur-mngazijn genaamd de Zon, een en ander volgens dc 
daarvan gemaakte teekeningen (0 stuks met détails). 

Utrecht. 10 uur. De aichitect S. .1. W. Motis in bet gebouw 
vau Kunsten en Wetenschappen: het amoveeren van 2 perc. en 
bet ter plaatse bouwen van een bcercubuis met koetshuis eu 
stalling op een terrein aan de Oude Gracht, hoek Zakkendragerssteeg 
aldaar, 

Utrecht. 10 uur. Dc genie, op het bureel vau den eerst aanw. 
ingenieur op Damlust: het herstellen van de putteu no. 5 en 6 
iu de legerplaats bij Zeist. 

Weesp (N.H.) 1 uut. Het gemeentebestuur: het bouwen van 
eeu geheel nieuw schoolgebouw. 

Zutphen. 10 uur. *)c genie, tei: hunne bureele, Geweldigershoek 
* uo. 83: het afbreken, verplaatsen en verbeteren van stal no. 
'5 m het remonte-depot te Millingen, begr. f 2000, onder beheer 
der genie te Zutphen. 

lutplicu. lo uur. De genie, ten hunne bureele, Geweldigershoek" 
A no. S3 : 1. bet cenjatig onderhoud van de werken, kazeruege-
bouwen enz. te Zutpben, begr, f 4400; 2. het eenjarig onderhoud 
'au de kazernegebouwon enz. op de legerplaats bij Vlilligeo, begr. 

7luü, beide onder het beheer der genie te Zutpben. 

DONDERDAG 18 APRIL. 
Amsterdam. 3 uur. De Amsterdnmsche Droogdok-Maatschappij, 

111 het café de lloode Leeuw op den Vijgendam : het maken vau 
"Hgeviugsmureu inet onderheide fiindceriugeu, enz. tot uitbreiding 

bet fabrieksgebouw aan de Vogelwijkslaudea tegenover Am-
•wdstti. 

Arnhem. 11 uur. De genie, iu het hotel Sluis: lo. bet eenjarig 
Meruuud der werken en gebouwsn te Arnhem eu Westervoort, 
'&*'• t 9800; 2o. eene buitenverving van het militair hospitaal 

i w'»r, begr. f 6'10. 
lrksluiid (Z-H.) 18 nur. De commissie van beheer over den 

Benoemden weg: bet zesjarig onderhoud \an den weg tusschen 
* ' "»" Dirksland en Herkingen van 1 Mei 1895—1901. 
>("*8tt'rgeest (Fr.) De ailm. kerkvoogd W. S. de Bruin : het 

'eken der voormalige staatsschool en het bouwen eener burger-
lnS C, a. aldaar, bilj. inzenden bij genoemde kerkvoogd. 

VRIJDAG 19 APRIL. 
vesburs;, H.30 uur. De genie, in bet Bof Gel ria : het eenjarig 

onderhoud van dc kazernegebouweu, de «erken enz. te Doesburg, 
onder het beheer der genie te Zutphen, begr. f 4600. 

's-Gravenhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur : het onderhoud 
van bet post- en telegraafgebouw te Goes, van den dag der 
kennisgeving van de goedkecriug der aanbesteding tot en met 
31 Dec. 1897, begr. f 95<i. 

Rotterdam. 1 unr. Het gemeentebestuur: bet bouwen eener 
school aan de Stampioenstraat. 

Ternenzen. 11 uur. De genie, in het hotel de Nederlanden 
bij mei. de wed. Susijn : bet eenjarig onderhoud van de werken 
en genouwec enz. te Terneuzen eu te Ellewoutsdijk en van de 
zeeweringen te Terneuzen, begr. f 3950. 

ZATERDAG 20 APRIL. 
Delft. 2 uur. De regenten van het oude en nieuwe gasthuis : 

het. ge lecltelijk verbeteren en verbouwen van het gasthuis. 
Driebergen (Utr.) 2 uur. Het vergrooten van het raadhuis met 

post- <:!i telegraafkantoor en directeurswoning aldaar. 
Hellevoctsiuis. 3 uur. Het gemeentebestuur iu het raadhuis 

B rakken C 7 : het gedeeltelijk af- en uitbreken van het oude 
en het maken van een nieuw raadhuis. 

Loc hem (Geld.) Het bestuur van bet waterschap van de Berkel: 
be verven en teeren van kunstwerken gelegen in het Waterschap, 
bilj. inzenden vóór 20 April. 

MAANDAG 22 APKIL. 
Deventer. 1 i uur. De beeren P. van Son eu Co., in het koffiehuis 

van J. Tb. van Poorten : het vergrooten hunner fabriek van inkten, 
zegellakkeu en aanverwante artikelen aan den Bergsingel aldaar. 

AFLOOP YAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het sloopen der gevangenis aan den Heiligenw.-g. 

Laagste A, Kleeusorge aldaar voor f 5100, met vier weken ver
lenging f 6500. 

Amsterdam. Het herbouwen van de stoommeel- en broodfabriek 
Holland. Laagste Cerlijn en de Haan aldaar voor f 125 980. 

Amsterdam. Het maken van een basaltmuur te Pu'iuereud. 
Laagste P. Vermeer te Purmerend voor f 9723. 

Amsterdam. Het vervoeren van onderhoudswerken op de spoor
wegen Helder—Uitgeest, Haarlem—Uitgeest, Velzen—lJmuiden 
en ° Haarlem—Zandvoort, in 3 perceeleu. Laagste voor peic. I 
Voorman te Schagen voor f 5360; voor perc. 2 Overtoon te 
Sehagen voor f 5560- voor perc. 3 Braun te Beverwijk voor I 6370. 

Angerloo. Het bouwen vaj een dubbel woonnuis. Laagste W. 
Sterk te Didam voor f 6218. 

Benschop. Het bouwen van een Kerk met schoollokaal en ou. 
derwijzerswoning in 2 pere. Laagste voor perc. I C. van Delft 
aldaar voor f 2975; voor perc. 2 A. Kooiman aldaar voor f2869; 
laagste voor dn massa G. v. d. Kwast te Lopikerkapel voor f 65S5. 

Dordrecht. I. Het eenjarig onderhoud van de werken en ge
bouwen. Laagste D. .1. Kwak aldaar voor f 368S.88; 2. eene verving 
van gehouwen. Laagste J. Ek Jr. aldaar voor f 547.99. 

Dordrecht. Het afbreken en verbouwen vau hel pand (in te 
richten tot kantoor) aau de Groenmarkt no. S. Laagste P. van 
Driel aldaar voor f 6611. 

Enschede. 1. Het aanbouwen van twee scboollocalen en verdere 
annexe werken aan de 4e openbare lagere school op de Heurue; 
2. het leveren van alle schoolmeubcleu iu dc aan te bouwen scbool
localen; onder beheer van deu heer H. P. Timmer gemeente archit. 
Laagste voor gebouwen G. J. Wagelaar voor f 10.1z8; voor Men 
beien J. Schreurs voor f 1249. 

's.Uravculiage. Het bouwen van een dubbele villa aan de Groot 
Hertnginuenlaan. Laagste M. v. d. Spek te Rotterdam voor f 24.598. 

Groningen. Het eenjarig onderhoud vau de kazerne- cn andere 
gebouwen eu werken te Groningen, onder beheer der geuie te 
Zwolle. Laagste J. Werkman aldaar voor f 3192. 

Groenlo. Het bouwen van een woonhuis. Laagste II. Ilalbers 
aldaar voor f 2876. 

Hasselt. D* metalen bovenbouw der brug over het Zwartewater. 
Laagste Sociéte anonyme d'Entreprisc et de Construction te Leuven 
voor f 26.160. 

Haarlem. 1. Het doen van werkzaamheden en leveringen voor 
het in staat van verdediging brengen van bet fort bij Aalsmeer 
(Materieel der genie). Laagste J. van Noordenne te Utrecht voor 
1' 11.969; 2. het doen van voorzieningen Cadettenschool te Alkmaar. 
Laagste W. Greve te Amsterdam voor f 5S0C. 

's-Hertogenbosch. 1. Het eenjarig onderhoud van de werken, 
gebouweu enz. aldaar en onderboorigbeden ouder het beheer der 
genie aldaar. Laagste G. de Uuijter te 's Bosch voor I 9610; 
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2. eene vemug van gebouwen en onderhoorighcdeii ouder bet bebeer 
der geuie aldaar. Laagste H . v. Uden aldaar voor f 870. 

K a m p e n . Hel vernieuwen van een gedeelte kaaimuur langs den 
linker Useloever. Laagste T . M o l te Qenemuiden voor f 6303, 
gegund. 

Ï l l e u w e r - A m s t o l . Het bouwen van een gesticht iu de Hoede-
makersstraat. Laagste T . H . Janseu te Rumpt voor f 41.400. 

O m m e n . Het verbouwen vso de boerenwoning voor den W e l E d . 
Heer IC. Lubs te Varsseo Ambt-Ommen met gedeeltelijke levering 
fan materialen. Laagxte H . van Aalderen voor f 390. 

S e x b l e r u m 'iet vernieuwen vau de roode tille ouder Wijnaldum 
het herstellen door g n v l e u d e e l » vernieuwen vau de Van Loousbrug 
onder Mi.ilum, beide met ijzeren bovenbouw en iiezarnenlijk pl. m 
68 me'er leuuiugwerk. Laagsie K . Kloosterman te Tzummarum 
voor f 2469, gerund. 

T e t e r i n g e u . liet afbreken vuu eeu afgebrand woonhuis eu bet 
opbouwen « » « e n e woniug met stal eu bergplaats aau ile noord
zijde van de Groenstraat nabij de kerk aldaar. Laagste Joh. Ligvoe* 
te'Oosterhout voor f 1 l ib, gegund. 

U t r e c h t . I. het eenjarig onderhoud vau de werken en k a ï e r n o -
gebouv.cn aldaar en op de Legerplaats bij Zeist I aagste W'. vau > 
Strateu aldaar v o r f .5.365- 2. het é é n j a r i g onderhond van .te I 
werken in de Nieuwe Hollandsche Waterlinie vau af de Klop tot ; 
en met Vreeswijk. Laags'e L , Simou te Jutfaas voor f l i h20; 
3. het é é n j a r i g onderhoud vnn de werken in de stellioj; van Hons. : 
wijk. Laat'Ste I). Ka-iie.elci aldaar voor f .i834; + hel é é i i j a r i e ' 

onderhoud van de werken te Wijk bij Duurstede van daar tot 
Odijk. Laagste dezelfde voor f 2365; 5. Eene verving v « 0 

kazernegebouwen te Utrecht en op de legerplaats bij Zeist. Laagste 
ü . Fraza te Werkhoven voor f 1110; 6. Eene verving van werken 
gebouwen en losse voorwerpen in de Nieuwe Hollandsche VVaterli nj e 

van af de Klop tot en met Vreeswijk. Laagste J . J . Siero voor 
f 1270. 

U t r e c h t . Het maken van een opzichters- en wachterswoning met 
eenige diverse werkeu op bet station Nieuwesluis. Laagste W . tireve 
te Amsterdam voor f 7180. 

U t r e c h t . Het maken van een bergplaats voor steenkolen op het 
station Meppel. Laagste J . Hillen aldaar voor f 3200. 

U i t h o o r n . Het maken van een steenes brug, Laagste O , Verweij 
aldaar voor f 1285, gegund. 

V l i s s i u g e u . 1. Het eeujarig ouderhoud enz. aldaar en te Haro-
inekeus. Laasrste J . M . van Pitmara eu Z n . voor f5320; 2. het 
eenjarig onderhoud der kazernegebouwen te Middelburg. Laagste 
J. A . Vertreg te Middelburg voor f 2497; 3. het bouwen van een 
palroonenmagazijn te Middelburg. Laagste J . M . van Di'.mirs en 
Zn voor I 645. 

W i l l e m s t a d . Het é é n j a r i g onderhoud vau: 1. de kazernegebon. 
wen aldaar; 2. de werken te Willemstad en Numausdorp; 3. de 
werkeu le Ooltgensplaat. Laagste voor perc. I C. Lodder Rz . aldaar 
voor f 19+9; voor perc. 2 dezelfde voor f 5 + 19; voor perc. 3. L. 
de Ruiter te O Itgensplaat voor f 1245 

TE KOOP aangeboden: 
EEN GOED HEKLANTE 

E 
op een g u m t dorp op de Zuid-Holland-
sche eilanden. 

Brieven onder letter W, aan het 
Bureau van dit blad. 

W . J . W E I S S E N O , 
Nieuwendijk l i l te AMSTERDAM, 

fabriceert geijkte DUIMSTOKKEN, twee 
en v\jf 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. ( 6 5 ) 

MAGAZIJN VAN PASSERDOOZEN, 
TeekenbehocfteiienOiil Ui-hel nstrumenten. 

EOUERRES. PRISMA'S ENZ. 

DAKVILf 
waarbij planken onderlaag overbodig; 

levert H. H 0 0 G H WIN K EL, 
te GOR1NCHEM. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

L A G E P R I J Z E N . (73) 

8 . BRUIGOM, Arnhem. 

f VOCHTIGE MUREN. 
PULFORD'S VOCIITVERF is het 

radicaal middel tegen uitslaande, 
vochtige en snlpeterige muren. 

Bekroond met GOUDEN MEDAILLE, 
Gezondheidstentoonstelling Londen 188i. 

Beteugelen van muren voor het be
hangen, vervalt bjj gebruik dezer V E R F . 

Is beter dan menie voor het 
verven van Balken, Kozijnen, enz. 
Proef bussen ad f 1.50, f3.— en f6.-. 

Generaal Agent voor Nederland. 

J. P. LAEBNOES Pzn, 
V l i s s i n g e n . 

Agent voor Amsterdam en Omstreken: 

B. DE KAM J z n , 
Ruijschstriint 20. 

De Portland-Cement-Fabriek 

DYCKERH0FF&SÖ1INE 
te A m ö n e b u r g bij IIIEIIIW 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. 
Mtijrtizijiiliouders in de viinrnuaniste steden. 

Gouden 
STAATS-

•EDAILLE. 
J I E I I A I I J . E 

GOUDEN 
MEDAILLE 

hoogste 
onderschei

ding in den 
internatio

nalen wed
strijd, te 

Arnhem 1879. 
(84) 

MEDAILLE 
van 

Verdienste 
Wennen 1873 

OOI'DEN 
UI I1AILLE 

a/M. 1879. 

D I P L O M A A . 

Eerste prijs 
voor uitmun

tend 
...nkaat 

Kassei 1870. 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CREOSOTEERING. 

BURNETTEERIS6-
KYANISEEREN 

en Gemengde Bereiding 
HOUTHANDEL. 

O . G i p s G z o o n J 
D O R D R E C H T - (7l)l 

Houtbereiding tegen kiA 
KYANISEERIMRICHTINGI 

tl. L E A S I N G 
A R N H E M . 

• • p e I'd L 
levert pasklaar gekyai"s<= | 

(rot- en zwam vrij) I I 
Rasterwerken, s chnt t i»* ' 1 ' 

BROEIBAKKEN, VLOERT 
Y L O E R R I B B E N , enz. 

goedkoop en zonder gevaar. 
BKANDSTOF GEWONE PETBOLEUM. 

Verhittend vermogen 1200 Graden Celsius. 
Krachtige roetvrjje vlam in alle houdingen brandende en geschikt 

voor elk bedrijf. 
Brandt 3 nur achtereen zonder bijvulling 

en kost minder dun 1 Cettt per uur. 

D A G E L I J K S B R A N D E N D E T E Z I E N . 
Plaatselijke W E B E R V E R K O O P E R S geioeht. Reflectanten gelieven 

zich te wenden tot de 

Naaml. Venn. Internationale Machinehandel, 
Wijnstraat 141, Botterdam. 

P. DOLK ft ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINEN GEKLEURD-
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carri-, 
RUW S P I E G E L - . 

W I T - , K B I S T A L - , BBOKI en M E L K -

G r H J . 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 . 
G E B O G E N G L A S en D A K P A N N E N . 

Lenzen- en Patrijspoortglazen. 
(89 ) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF,DAGLICHT-REFLECTORS. 

F O L . K E R S & Oo. 

EN 

middel tegen het rotten van hout en touw. tegen zwanivorming enz. 

Engelsche en Belgische A A R D E B U I Z E N . 
v m . n n w a a r n « t ENGELSCHE, D u i T S C H K , F R A N S C H E 

Directe aanvoer (ï | P SI L 1 <\ it h i i «» 
TROTTOIR-, VLOER

EN WANDTEGELS. 
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 VBBDBBB 

B O V W H A T E R I A L E 

PORTLAND CEMENT. 
Merk: Knight Bevan it Sturge. 

Merk: Djjckerhoif & Söhne. 

M OSSTEE\EN 
voor ligte muren, plafonds, enz. 

DRIJF-, VUUR- EN METSEL 
STEENEN. 

82) A M S T E R D A M . R A P E I N B U R G 2 9 . 

I 
L E I I"> K 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

8 C H K E P S B 0 Ü W W Ë R F 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Ütoombooten-, Bagger- eii 
üpoorwegmateriaal. 

U Z E R - E N K O P E R G I E T E R I J . ( 7 ) 

Zware en lichte Smeêwerken, 
A N K E R S , 

IJZEREN E N STALEN KETTINGEN, 
*«t certificaat van Lloyd's 

e " Bureau Veritas. 

H E i u r r i i t E i ^ 

en LOODSEN 
van gegolfd ijzer, / ^ ^ ^ ^ 

LIFTEN, < \ V 

^ D i a a g b a a i S p o o i , 
T. C. TISSOT J". 

AMSTERDAM, Singel 1711 

K R A N E N 

en 

L I E R E N , 

Alle soorten van 

Z A G E N 
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 & SóHNE, 
te Remscheid-V ier inghausen ( R h e i n l . ) 

Gevestigd iu 18**. ( 5 5 ) 
W^F" Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wjj U gratis en franco toezenden'. 

Vertegenivoordiger voor Holland : 
MAX BREMEN, ROTTERDAM, 

Maaskade, hoek Corn. Trompstr. 2. 

http://gebouv.cn
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CARBOLINEUM 
„Van Baerle", 

E E N I U E A « E N T E \ voor 
Nederland i n 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 S E . 

P O R T L A N D C E M E N T , 
„JOSSO\ 4- Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. B R A A T , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTKKDAM, Xieuwehaven No. 1 1 8 . 
„ AMSTERDAM, A . E . B R A A T .Fokke-

Simomstraat 7 4 . (88) 

LEONARD SLIGCBER, l o n n i c k e n d a m . I R JJ I T E C ï U R A< 
1 ' 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
uitmuntend fabrikaat en bi 11 ij ke pr i js . (76) 

Hydraulische m Electrisciie 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 S , (78) A m s t e r d a m . 

Chemisch bereide Nederlandsche Verzinkfabriek. 
\ T V A W h E l i L I K D E M & C o - " DORDRECHT. 

V -1—J X L X # A L G E M E E N 
BOUWSYSTEEM. 

L E K VRIJE 
Dak- en Zijbekleeding. 

Houten of IJzeren RAAMWERK, 
-ZZJ^FFttJST, Q E B O U W E K , 

AFDAKEN, BRUGGEN, SCHUTTINGEN, BESCHOEIINGEN, DROOG-INRICH-
TINGEN voor trapisehe producten, ROLLENDE K A P P E N voor S t e e n o v e » 
en Kofllevloeren, 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 KBDBBLAKD of KoiiONlÈN; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in enkele dagen. GEGALVANISEERD IJZEREN, ook gegolfde PLATEN. 

PLANNEN en BEGROOTINGEN worden opgemaakt voor elk gevraag* 
doel. OPGESTELDE CONSTRUCTIES ter bezichtiging. 

CATALOGI op aanvraag franco en gratis. (58) 
VaF~ A(ilO.NTK> ( i E \ U A A G l ) . 

Deze O L I E V E R F is geheel gereed 
voorliet teel»ril ik 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 e n gaarne 
verkrjjgbaar. 

FABRIEK .,KRAAIJENBURG", 
(70 Rijswijk / . - I I ) 

l l e e r e n K r n e l i t .»*.'), 

AMSTERDAM, 
hebben steeds voorhanden 

Y O I 5 . l l A A I , 

s n j z i H i n s . 
Deze worden bier geheel compleet en 

gangbaar in liftschachtgeraamte gemon
teerd afgeleverd. (86) 

Ta lrijke Re ferm ties. 

HOUTHANDEL 
F . & A . V A N D E K L I N D E N . - Dordrecht 

Pitch-Pine Parketvloeren Pitch-Pine Heiningen 
/ 1.75 per Al'. geheel gereed afgeleverd ƒ2.70 per 

Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 
TECHNISCH G E D E E L T E . 

A < l v r r t r n t l ^ n in dit blad kotten ran 1—5 regelt 
JO cents, iedere regel meer 10 cent*. Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt tleehtt tweemaal 

IflfekenA* 

VERSCHIJNT ZATE'O AGS. 
Uitgevers i 

J . VAN DER ENDT A ZOON, 
M A A S S L U I S . 

A M . - i K i v r r t e n i l P n in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden i r r n t i * geplaatst in D B A M B A C H T S M A N , Vak 
blad voor Timmerlieden, Metselaar», Machinisten, Sraedet. 
Ververt, enz. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

N A T I O N A A L C O N G R E S , 
O M T R E N T H E T V A K O N D E R W I J S E N D E V A K O P L E I D I N G 

VOOR T O E K O M S T I G E W E R K L I E D E N I N N E D E R L A N D , 

te houden te Amsterdam, op 17 
April en 4 Juni 1895. 

V r a a g 7 : „ Verdient in het algemeen de opleiding in de 
werkplaats of die in de ambachtsschool de voorkeur ?" 

,, Voor welke ambachten in het bizonder is het eene of 
het andere stelsel het meest aanbevelenswaardig ?" 

„Is combinatie van beide stelsels mogelijk en icenschelijk '?' 

I n l e i d e r : de heer Dr. J . T H . MOUTON. 

Ten opzichte der eerste vraag veroorloof ik mjj de op
merking, dat zjj noodzakelijk moet beperkt worden binnen 
zekere grenzen. Ik meen haar te mogen beperken tot Neder
land, tot de plaatsen, waar ambachtsscholen zjjn, en tot de 
vakken, die op die ambachtsscholen worden onderwezen. 

De bestaande ambachtsscholen zjjn 20 in getal, n.1. Alk
maar, Amsterdam (2), Arnhem, Breda, Dordrecht, Goes, 
Gorinchem, s' Graveuhage, Groningen, Haarlem, 's Hertogen
bosch. Leeuwarden, Leiden, Middelburg, Rotterdam, Utrecht, 
Zierikzee, Zutphen, Zwolle. 

De vakken, die er worden onderwezen, zjjn: 
'i. timmeren , meubelmaken , h o u t draaien , bontsn jjdeu , 

ornament. 
schilderen, boetseereu. 
smeden, vuur- en bankwerk, machinevak, model maken, 
metaaldraaicn 
steenbouwen. 
koper- en blikslagerij. 

ƒ. lood- eu zinkwerk, leidingen voor gas en water. 
° i b, c vrjj algemeen ; d, e, /', slechts op enkele scholen, 
Beperking der vraag, waar van werkplaatsen sprak3 is, 

m&g ook gelden, door uit te sluiten de bespreking van die 
Werkplaatsen, waaraan bizondere opleidingscursussen zjjn ver
konden, b.v. die der Hollandsche Spoorwegmaatschappij, der 
Ned. Gist* en Spiritusfabriek, van vele fabrieken in Twenthe, 
der fabriek van de tinna Van Kempen en Zonen te Voor
schoten en andere dergelijke. De opleiding aldaar is ten 
deele een meer bizondere, ingericht met het oog op de 
eischen van het bedrijf, konden dergeljjke cursussen bij 
e'k btdrjjf wordeu opgericht, dan zonden de vragen, 
°P een congres voor vakopleiding te stellen, meeren-
eels gebeel andere zjjn, dan thans het geval is. 

van vergeljjking echter van de opleiding op eene am-
achtsschool met die op eenige der bedoelde werkplaatsen 
ehoett.meen ik, uit het oogpunt van vraag 7 geen sprake te zjjn. 

In welk opzicht verschilt de opleiding der ambachtsschool 
van die in de werkplaats ? 

Op deze vraag is in het algemeen slechts één antwoord 
te geven : in elk opzicht Het ware ook aldus te formuleereu : 
de ambachtsschool geeft eene opleiding op degeljjken grond
slag, de werkplaats geeft geene opleiding. 

Daargelaten, dat er geen regel j s zonder uitzondering 
[dit inet het oog op de erkenning van de verdiensten van 
sommige patroons], geeft een rapport als dat van Juni 1 8 9 4 
over de vakopleiding te 's Gravenhage het duideljjk bewjjs 
van de juistheid dezer opvatting. 

De grondslag der opleiding op de ambachtsschool is 
ongetwijfeld het teekenonderwjjs en wat daarmede in verband 
staat, voornamelijk rekenen en meten. De leer van den vorm 
is het eerste, die der stof het tweede hoofdelement. 

De? wetgever bewees de noodzakelijkheid van het eerste 
element, de leer van den vorm, voor de kinderen des volks 
te hebbeu begrepen, toen. hij de vormleer opnam onder de 
vakken van het L . ()., en nadat 11ij dit leervak van de 
lagere school verbande, heeft hij deze fout hersteld, door 
het teekenonderwjjs verplicht te stellen. Maar het teeken
onderwjjs der L. S. is evenmin als voorheen e vormleer — 
beide met het daaraan verbonden rekenen eu meten — 
voldoende grondslag voor de kennis van den a s. vakman 
De ambachtsschool heeft deze leemte aan te vullen. 

Bovendien leert zjj de eigenschappen en behandeling derslof. 
De werkplaats, tegenover de ambachtsschool gesteld, geeft 

— afgezien van de bovenbedoelde fabriekscursusseu — 
zooveel niet, het eerst noodige niet; zjj leert slechts de 
behandeling der stof. 

Onbetwistbaar volgt ui. i. hieruit, dat — in liet algemeen 
en met het oog op goede scholen eu goede werkplaatsen — 
de ambachtsschool de voorkeur verdient voor de opleiding. 

Mocht iemand ïneeuen, dat hiermede eene on*edersprekeljjke 
waarheid wordt verkondigd, dan zal, vrees ik, het debat 
zelf hem doen inzien, dat. deze meening niet gedeeld wordt 
door alle patroons van vakwerklieden. Sommigen hunner toch, 
en daaronder ontwikkelde, beschaafde menschen verlangen 
van den werkman slechts, dat hjj de werkteekening zal 
verstaan, maar zjjn van oordeel, dat hjj zelf niet behoeft 
te kunnen teekenen naar den eisch. 

Grondig teekenonderwjjs is n. m. m. de grondslag van 
het onderwjjs van elk vak, dat eene bizondere opleiding 
vereiseht : niet alleen het verstaan der teekening maar ook 
het maken der teekening zjj de kundige werkman machtig. 
Het teekenen zjj hein niet alleen lezen maar ook spreken 
en schrijven : voertuig zijner gedachte. 

Ondersteld, de ambachtsschool geeft goed teekenonderwjjs, 
dan ontstaat de vraag: is op deze grondslag het vakonder
wijs, de leer der eigenschappen en der behandeling van de 
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stof, aan haar beter toevertronwd, dan aan de werkplaats? 
Indien men van haar niet meer eischt, dan zij geven kan, 

luidt het antwoord op deze vraag bevestigend. 
Immers alleen op de school kan het verband tusschen 

den vorm en de stof tot zyn recht komen derwijze* dat de 
leerling van dat onderwijs in beide richtingen het meeste 
nut trekt. Bovendien is de afwisseling van beide soorten 
van onderwijs ongetwijfeld hoogst bevorderlijk aan den ijver 
en de toewijding van deu leerling. Eindelijk kan er op de 
school nog heel wat geleerd worden met het oog op beide 
soorten van onderwijs, dat de belangstelling van den leerling 
in hooge mate verdient en ook wekt, en hem in zijn vol
gende loopbaan van nut is. 

Voor welke vakken is nu de ambachtsschool de geschikte 
leerplaats ? 

Ik kom hiermede op het gebied der tweede vraag, en 
tracht deze op te lossen door het stellen eener andere: 
hebben de oprichters zich bij de keuze der vakken laten 
leiden door op de gestelde vraag het antwoord te zoeken, 
of door andere redenen ? 

Ik geloof, dat zij meerendeels zich die vraag niet hebben 
gesteld, maar dat op de vakkeu, hierboven sub a, b, c, en 
sub d, e, ƒ genoemd, alleen daarom de keuze in de meeste 
ambachtsscholen gevallen is, omdat de behoefte aan goede 
opleiding in die vakken het meest door de patroons werd 
gevoeld, wijl in die vakken de opleiding in de werkplaats 
het miust tot haar recht kwam, en omdat de eischen van 
het publiek op dat gebied tegelijkertijd langzamerhand hooger 
werden. 

Het antwoord zou dan zijn : voor die vakken is de am
bachtsschool niet het meest aangewezen, maar voorziet zü 
in eeue grootere behoefte, dan voor vele andere. Op andere 
vakken toegepast, kan zij ook goede resultaten geven. Ik 
noem daarvan o.a.: 

lederbereiding en bewerking, 
goud- en zilverindustrie, 
het maken van fijnere werktuigen, 
plateelbakkerij e u glasschildering, 
boekdrukkerij, steendrukkerij en andere middelen tot repro

ductie van teekeningen, enz., 
boekbinderij en cartonnage, 
kleermakerij, 
behangerij en stoffeerderü, 
scheepstimmeren en aanverwante vakken, als touw- blok

en zeilmakerij. 
Deze lijst is natuurlijk voor aanvulling vatbaar. 
Het zal echter van de plaats der vestiging afhangen, of 

voor zoodanig onderwijs zich genoeg leerlingen zullen aan
melden, eu of eene vakschool op den duur reden van be
staan zou behouden. 

Om eene zeer gegronde aanmerking op dergelijk overzicht 
te ontgaan, voeg ik hierbij, dat voor vakscholen in huis
houding, koken, wasscherü, naaldwerk, bloemenmaken, 
kleermakerij voor vrouwen, enz. ongetwijfeld ook tal van 
leerlingen zullen te vinden zijn. 

liij vele van deze vakken is teekenonderwijs ook onmisbaar. 
Tot juist begrip van mijne voorstelling zij hier opgemerkt, 

dat ik geenszins zou weuschen, dat de bestaande ambachts
scholen haren werkkring zouden uitbreiden tot enkele of 
meerdere van deze vakken; ik bedoel alleen, dat vakscholen 
tot dat doel reden van bestaan hebben daar, waar die vakken 
in voldoende uitgebreidheid worden beoefend. 

Moeten wy na het gezegde de vakscholen beschouwen als 
het ééne noodige? Ik geloof het niet. 

Ik meen dat de practijk leert, dat de afgeleverde leerlin
gen, die de school met diploma verlaten, geenszins volmaakte 
werklieden zijn en dat hunne verdere opleiding van de praktijk, 

van het leven moet worden geëischt. Ik acht het onbillijk, om die 
reden te beweren, dat de ambachtsscholen niet kunnen voldoen 
en de door haar gegeven opleiding, zonder nader onderzoejf 
van elke school en van elk vak in het bizonder, af te keuren-
Erkennende wat aan elke school of aan de behandeling \ an 
een vak in eenige school ontbreekt, behoeven wij niet te komen 
tot het besluit, dit zy dus overbodig, of zelfs schadelijk z(jn. 
Immers, denken wij ze weg, dan blijft ons niets anders over dan 
de werkplaats, en werkplaats is hier — afgezien alweder om 
de hierboven met name genoemde en dergg. — synoniem met 
ontstentenis van onderwijs. We behoeven slechts de verslagen 
in te zien van de commissiën, die zich moeite gaven voor 
onderzoek in deze richting, om te komen tot de wetenschap, 
dat toeval de eenige factor is voor het welslagen der opleiding 
in de werkplaats. De tijd is voorbij, dat men de opleiding van 
het grootste gndeelte van het volk aan het toeval mag overlaten. 

Daar ook de werkplaats onmisbaar is voor de opleiding, moet 
ze verbeterd worden. Hoe is die verbetering te verkrijgen, 
zonder vanwege bestuur of regeering in te grijpen in de, aan
gelegenheden der particuliere werkgevers, die, het hljjkt uit 
alle verslagen van onderwijzers, leeraars, scholen, enqnêten, 
belangstellenden, op enkele loffelijke uitzonderingen na, geen 
zier om de opleiding van de zonen des volks geven? 

Zij is te verkrijgen door wettelijke regeling van het leer-
liLgcontract. Ook hierover is gedacht en geschreven, althans 
door hen, die niet regeeren noch besturen. Ik zal over de 
voorstellen, door hen gedaan, niet uitweiden. Ik zal alleen 
opmerken, dat, is eenmaal het leerlingcontract bij de wet ge
regeld, daardoor de werkplaats in het algemeen nog niet zal 
worden eene voldoende opleidingsplaats voor den leerling, maar 
dat er waarschijnlijk onderscheid zal blijven bestaan tusschen 
werkplaatsen, daarvoor geschikt, en andere, daarvoor ongeschikt. 
Tot de eerste zullen zich de leerlingen wenden, wier ouders 
inzien, dat het contract hun een wapen in de hand geeft, 
waarmede zij voorrechten voor hun kind kunnen vermeeste
ren ; tot de andere zullen zich alle anderen blijven wenden 
gelijk tot dusverre, dat zijn de onnadenkenden, de onverschil
ligen, de met zorgen overladenen. 

Is eenmaal zoodanige toestand bereikt en het getal der 
laatstbedoelden tot een minimnm teruggebracht dan zal op 
nieuw de vraag kunnen gesteld worden: welke opleiding is 
beter ? 

En dan zal het antwoord opnienw luiden: die van de 
ambachtsschool ga vooraf, en die der werkplaats sluite zich 
aan de eerste aan. Want in geene werkplaats van een par
ticulier, — tenzij deze zich ais leermeester vestige en zijn 
zaak inricht meer met het oog op het onderwijs, dan op de 
practische nitoefening van zijn vak — zal het onderwijs 
zoo goed voorbereid kunnen zijn, op zoo degelgken grondslag 
kunnen rusten als op de ambachtsschool. 

Maar het zy met nadruk gezegd en herhaald: noch de 
ambachtsschool noch de werkplaats met leerlingen onder 
contract zal iets meer geven dan opleiding; eerst in het 
volle leven, het leven van het bedrijf, onder den arbeid 
voor het bestaan, zullen de eigenschappen van den jongen 
man tot rijpheid komen ; hoe die ontwikkeling zal pla« t9 

vinden, zal afhangen van hem zeiven iu de eerste plaats 
en van zijne omgeving in de tweede plaats. 

Van hein zeiven, van zijn aanleg, van zijn handigheid) 
van zijn karakter. Van zijne omgeving, van haar aanlefc 
haar handigheid, haar karakter. 

Die aanleg moet ontwikkeld, die handigheid geoefend, da 
karakter gevormd zijn. En van hem, die goede grondige" 
voor die ontwikkeling, die handigheid, dat karakter heert" 
gelegd, zal meer mogen verwacht worden, dan van de i el** 
bij wie dit een en ander veel te wenschen overlaat, 
wanneer zal de grondslag beter gelegd worden dan >n 
jeugd? Waar beter dan onder de tucht eener goed' 
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de 
am* 

bach1 -school met leeraars, die in den leerling meer zien dan 
den »-8. werkman, die in hem zien den a.s. mensch ? 

Ik kom zoo tot de meening, die ik altijd heb voorgestaan : 
eeu goede ambachtsschool is een zegen voor den leerling. 

Maar ik voeg er by, by' gemis aan een goede ambachts
school kan de leiding van eeu goeden patroon veel goed
maken. En na den school-cursus blijft de opleiding in eene 
goede, werkplaats onmisbaar. 

Deze uitkomst van ons onderzoek is allerminst verblijdend 
voor de overgronte meerderheid van Nederlands a.s. werklieden 
Want iu het overgroote aantal der steden en dorpen is een 
ambachtsschool ondenkbaar, des te onbereikbaarder, naarmate 
men daar meer vakken zou wenschen te zien onderwezen. 

Maar wat niet ondenkbaar is, en wat in vele plaatsen 
reeds bestaat, is de teeken-cursus, die men zou kunnen 
noemen ambachts-teeken-cursus Waar deze niet bestaat, moet 
hjj komen; dat onderwijs kan zich aan de lagere school 
aansluiten en zoodanige cursussen moeten overal bestaan. 
Die teeken cursus moet zyn een onderwijs in rekenen, meten 
en teekenen, dat is de wiskunde des werkmans. Laten de 
omstandigheden zulks toe, dan is daaraan onderwys in de 
eigenschappen der stof zooveel mogelijk te verbinden. 

En waar ambachtsscholen voor bepaalde vakken leerlin
gen kunnen vinden, in voldoenden getale om de school 
levensvatbaarheid te geven, moeten zjj komen : zij zyn het 
hooger onderwys des werkmans. 

Ambachts-teeken-cursussen eu vakscholen zyn de voor
waarden voor de ontwikkeling in de richting, door de nood
zakelijkheid van het levensonderhoud der massa vanzelf 
aangewezen. 

Is, aldus luidt de derde vraag, combinatie van beide 
stelsels mogelijk en wenschelyk ? 

Niet wenschelyk, indien te verkrijgen is wat het meest 
gewenscht is: de school vooraf, de opleiding iu de werk
plaats daarna. 

Wenschelyk, indien dit afstuit hetzy op de inrichting der 
school, hetzy °P gebrek aan tijd. 

De inrichting der schoot en de persoonlijkheid van het best uur 
zullen hierop zeer grooten invloed hebben; de commissie is 
wel niet mogelijk, tenzij de school des avonds beschikbaar 
zjj, en wel niet wenschelyk, tenzij in de werkplaats de leerling 
niet worde oververmoeid. Zij vereischt /.eer nauwgezet toezicht 
van het bestuur der school of volkomen toewijding van den 
patroon der werkplaats; het laatste is byna eene utopie 

Slechts op twee scholen wordt de combinatie toegepast: 
te Rotterdam en te 's-Gravenhage. 

De resultaten zyn, zoover ik weet, nier, schitterend. 
Gebrek aan tijd. Hiermede is bedoeld de noodzakelijkheid 

van den leerling om spoedig iu de verdienste te komen. 
Ban wordt de werkplaats boven de school verkozen, maar 
de opleiding wordt dan ook altyd min of meer opgeofferd. De 
combinatie is alleen dan uitstekend, wanneer de school eu 
de werkplaats onder hetzelfde toezicht staan, dat voor beide 
soorten van opleiding evenveel hart heeft. Dat is waarlyk 
het geval in de opzettelijk daarop ingerichte fabrieksschool. 

Maar daarbuiten zal een goede combinatie altyd een 
gelukkig toeval bly'ven, en het welslagen afhankelijk zijn 
V a « persoonlijke toewijding, die in de industrieële wereld 
"•aai al te zelden wordt aangetroffen. Zonder de regeling 
yan het leeringcontract nauwelijks ergens te verwachten, 
zullen de goede vruchten nog wel niet spoedig overvloedig 
zU<i, ook al is dit laatste by de wet ingesteld. De combi
natie blijft daarom naar ïuyne bescheidene meening een 
Uoo,lmaatregel, alleen toe te passen op die vakken welke 
°P d. school niet kunnen worden onderwezen. 

Be combinatie is tegelijkertijd het eenige middel, om de 
opleiding tot haar recht te doen komen voor die vakken, 

welke niet op school worden onderwezen, en in die plaatsen, 
waar geen vakscholen zyn. Daar moet de combinatie van 
ambachts-teeken-cursus en werkplaats ten behoeve der oplei
ding met alle kracht worden bevorderd. 

(Nijverheid.) 

W A T E R D I C H T E K E L D E R S . 

De vraag van een abonné omtrent dit onderwerp, in ons 
No. van 16 Maart jl. opgenomen, was te onbepaald gesteld, 
om er eeu afdoend antwoord op te kunnen geven. Immers 
is het niet moeielyk op te geven welk beton waterdicht is 
en welk niet, maar daarmede is de zaak niet afgedaan en 
ik zou niet gaarne zien dat, als later soms eene of andere 
toegepaste constructie faalde, men er zich af zou kunnen 
maken met de verontschuldiging, dat ik de samenstelling 
van de specie had opgegeven. 

Om aan des Abonné's verlangen te kunnen voldoen, zou 
ik allereerst de afmetingen van deu te maken kelder en 
vervolgens den aard van den bouwgrond en de daaruit 
voortvloeiende wijze van ftindeering van het gebouw moeten 
kennen. 

Onlangs werd my door een bevriend man van het vak 
gevraagd of ik instemde met den volgen len regel voor een 
kelder van 6 M. in het vierkant: 

„Maak den vloer zoo dik, dat het gewicht aan metsel
werk overeenkomt met de op waart sche drukking van het 
water." 

Moet b.v. de kelder.loer 2 M. onder water komen te 
liggen en dus een opwaartschen druk, van 2000 K G . per 
M". doorstaan, dan zal aldus redeneereude de dikte van den 
vloer ongeveer 1.10 M. moeten bedragen. 

De redeneering berust op de onderstelling, dat van zulk 
een vloer elke strook van willekeurige breedte als een balk 
mag beschouwd worden van 6 M. draaglengte, die over de 
volle lengte gely'kinatig wordt belast met 2000 RG. per 
M 2 . Zulk een stuk metselwerk of belon mag dan niet het 
minst doorbuigen; uitrekken kan liet uiet zonder scheuren, 
dus moet het gewicht even zwaar zyn als de waterdruk. 

Voor sluizen op betonfiiiideering is dit alles in. i. zeer 
juist. Zoo'n sluisvloer is met recht te beschouwen als een 
balk ter breedte als de lengte der slnisvloer, vry dragende 
tusschen de sluismuren, die erop komen te staan. Gaat 
het drooghouden met veel moeielykheden gepaard, dan is er 
ook niets om tegen den put door uitbaggering op diepte te 
brengen, hel beton onder water te storten en eerst als het 
werk tot een zekeren graad versteend is, het water er 
boven weg te malen, om de sluismuren op te kunnen trekken 
eu de verdere werken op den vloer te voltooien. 

In dit geval zal men wel doen waterdicht trasbeton aan 
te wenden van 1 kalk, 1 tras, 1 zand, 3 steenslag, of als 
men om de eene of andere reden liever 1'ortland-cement-
beton meent te moeten bezigen, 1 cement. 1 kalk, 3 zand, 
5 steenslag, (zie myne A.V. blz. 38.) 

Ten einde krimpscheuren in de betonmassa door uitdro
ging in de lucht te voorkomen, zal men weldoen het beton
werk zoo kort mogelyk droog te houden en zoo spoedig 
mogelyk weder onder water te zetten. 

Door hetzelfde beginsel op een kelder van groote afme
tingen toe te passen, zou men wel eens verkeerd uit kunnen 
komen Ik doel hier niet op het feit, dat een keldervloer 
geen balk is, maar een langs alle zijden ondersteund plaat, 
dit komt in het voordeel van het werk. Evenmin doet hier 
de opmerking iets ter zake af, door mijn vriend zelf 
gemaakt, „ dat de druk onder den keldervloer niet zoo groot 
is als het verschil in hoogte tusschen den onderkant van 
den keldervloer en het buitenwaterpeil, omdat de kelder op 
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eenigen afstand van het water gebouwd wordt; het water 
moet oin onder den vloer te komen van de vaart uit door 
den grond heen en zal dus daardoor in drukking vermin
deren ; al naar gelang die grond zwaarder of lichter is, zal 
dit drukverlies grooter of geringer zjjn". Ook dit komt ten 
voordeele van het werk. 

Het verschil tusschen een sluis- en een keldervloer is 
dat de eerste onder water, de laatste droog komt te liggen. 
Hoe droger, (d. w. •/.. hoe volmaakter) de kelder later zal 
ziju, hoe meer gevaar er dus zal ontstaan voor krimpen 
(en daardoor scheuren) van den kolossalen koek beton. De 
ondervinding heeft geleerd, dat de neiging tot krimpen bij 
het uitdrogen te sterker is, naar mate de dichtheid der 
massa grooter is. Met het oog daarop mag men hier geen 
waterdicht, maar moet men poreus beton aanwenden en in 
de waterdichtheid van den kelder voorzien door het oppet vlak 
van den vloer met eene dunne waterdichte deklaag te 
bekleeden. Op de waterdichtheid en de sterke aanhechting 
van deze bekleeding berust de droogheid van den kelder. 
Bestaan ook de keldermuren nit beon, dan geldt daarvoor 
den zelfden regel. 

Hier te lande heeft men van deze soort van werk nog 
niet de groote ervaring van de Duitschers; van hen kunnen 
wij in dit opzicht uitermate veel leeren. Men vergelyke 
het opstel Stanqibeton in Jaarg. V, Nos. 18, 19 en 22 van 
de Ambachtsman. 

Om zoo'n kelder te maken, beginne men dus met den 
put droog te maken en op den bodem daarvan eene laag 
stampbeton aan te brengen uit 1 deel Portland cement, 6 
tot 8 deelen grindzand en 6 tot 8 deelen grind of wel 8 
tot 10 deelen steenslag. (Vergeiyk mijne A.V. blz. 38). (2) 

By elk gedeelte bodem voere men tegelijk de erbij 
behoorende wanden, pijlers en gewelven uit in stampbeton 
van 1 cement, 5 tot 6 grindzand en 5 tot 6 grind of wel 
7 tot 8 steenslag en aarde zoo spoedig mogelijk aan, als 
het werk genoegzame vastheid heeft bereikt; vooral ook de 
gewelven moeten zoo spoedig mogelijk met grond worden 
bedekt. 

Later wordt alles waterdicht afgepleisterd volgens blz. 
127 mijner A. V. 

Het zou geen redelijken zin hebben om bq een bodem 
van stampbeton, waarvoor men toch deskundige werklieden 
van eene cement-steenfabriek moet laten komen, wanden en 
gewelven uit metselwerk samen te stellen, wat altijd vrij 
wat duurder wordt dan stampbeton. 

Evenmin is het geraden zulk betonwerk aan gewone 
metselaars op te dragen, die niet het minste begrip hebben 
van hetgeen daaraan vast is. 

Of het werken met stampbeton in een gegeven geval 
ook in het klein voordeel zal opleveren, hangt geheel van 
de plaatselijke omstandigheden af. 

Bjj een woonhuis op paalfuudeering kan men niet beter 

doen dan de kespen der fundeering: en den ftuideeringsvloer 
onder den kelder te doen doorloopen en daarover eene laag 
of vijf, zes klinkers in sterke bastcrdtrasinortel van gelijke 
deelen kalk, tras en zand aan te brengen. 

Bjj op zandgrond gefundeerde gebouwen is het eenvou
digste in de keldermuren balken in te metselen en daarop 
een houten vloer met vyf of zes lagen van hetzelfde met
selwerk aan te brengen. 

In groote waterdichte kelders is het geval eveneens 
denkbaar, dat de vloer door waterverlies krimpt en scheurt. 
Het is niet onmogeiyk, dat juist dit onzen voorzaten aan
leiding heeft gegeven tot het construeeren van drijf kelders, 
gemetselde bakken als het ware, rondom vry van de kel
dermuren op een eveneens vry liggende balklaag en houten 
vloer opgetrokken. 

Naar ik vernam, zyn o. a. in den Haag in de laatste 
jaren met goed gevolg waterdichte keldervloeren van Mo-
nier-werk geconstrueerd; by zonderheden /.yn mg er echter 
niet van bekend geworden. 

Iu eene der eerstvolgende Nos. zal men eene nieuwe combi
natie van yzer en cement beschreven vinden, die het mogelyk 
maakt dunnere betonlagett als het ware aau den bodem vast, 
te krammen. 

Ik meeu het voor ditmaal hierbij te kunnen laten, doch 
zal gaarne eventueele bemerkingen op het bovenstaande van 
de betrokken personen ontvangen. 

v. i). K. 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen morden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

(') V r Ö gevolgd naar E . I)vt Kiaiuorr, „Ueber Retonbauten, 
insbesondere Ausführutigen iu Stampfbeton" der Firma D Y C K E R -

uorr & W I D M A N N in Kiebricb a. Rh. 

(-) De Rijksbouwmeester K N U T T E L zegt. iu eene noot bij zijne 
recensie vnn mijne A.V. In bet weckbl. de Ingenieur van IS >ept. 
1894 dat hij „ongaarne de „magere" samenstelling van betou zou 
willen overnemen. 

Zoo'n machtwoord gooit men er maar zoo los neer, alsof ik 
zulke voorschriften uit mijn duim zoog! Op meer andere punten 
getuigt dezelfde recensie van eeue opmerkelijke oppervlakkigheid 
om niet te spreken <an gebrek aan malerialenkennis. 

De Bouwmeester van het Departement van Justitie schrijft 
in zijne nieuwe A.V. voor dat Dept. sterke trasmortel voor van 
5 kalk, 3 tras en de heer N., lid 'au de Rijkscommissie voor de 
A.V. v. W. H. & N., raadt in het Bouwk. Weekbt, elkeen aan, 
die A.V. in zijne bestekken op te nemen. 

Die heeren zijn onverbeterlijk! 

MAANDAG 22 APltlL 
Breda. 12 uur. Het gemeentebestuur: 1. het bouwen vao eene 

woning voor den opzichter der beplantingen met schuurtje tot 
berging van gereedschappen; bet sloopea vau het bestaande 
woonhuis met schuut eu liet verplaatsen eu \erleugen van eeu 
ijzeren hek met voatmuur iu hel park Het Valkenberg; 2. het 
maken en stellen van vier plaatijzeren openbare waterplaatsen. 

Gorinchem. 2 uur. Het gemeeutebestuur: het verbouwen en 
meubileereu van een lokaal <!er school voor lager onderwijs, op 
de gedempte Kalkhaven; perc. 1. het verbouwen van het lokaal; 
petc. 2. het meubileereu daarvan. 

Hillegom (N.H.) 2 uur. De architect J. F. Everts, iu het hotel 
Koniug: het bouwen eener dubbele villa, op een terrein aldaar. 

Siddebnren (Ur) 3 uur. I>- I ouwkuodige E. Liagbeek, uameus 
den beer J. H. Hopman, iu het loge neut van J. Nieboer aldaar: 
bet afbreken en weder opbouwen van eene boerenbebuizing te 
Siddeburen, gemeente Slochteren. 

'1'ii'l. De administrateur der stichting lloogendijk A. Landman, 
aan do stichting: het verrichten vau verf- en metselwerk, in 2 perc, 
alleen voor leden der Herv. Kerk. 

Zutfeu. 2 uur. De heer M. O. Klem, in bet logement van den 
heer Beijer, in de Klok, Spittaalstraat : het bouwen van een boe
renhuis op de Bruninkweerd onder Warnsveld met bijlevering van 
alle materialen. 

DINSDAG 38 APRIL. 
Enschede. 12 uur. De heer S. Muller, in het hotel de fir., 

het bouwen van 3 woningen op een terrein gelegen aan den Bot* 
hofsweg aldaar, aanw. 'e morg. 9 uur 

'••Uravendeel (Z-ll.) 11 uur. Het gemeentebestuur, in de raad 
kamer: 1. het vernieuwen van een verzakt gedeelte van deu 
basaltkaaimuur langs de haven, ter lengte van p. m. 30 M.; -• 
het leveren en leggen van een pakberm van walchersche palen 
langs de haven ter lengte van 9öj M. 

Leiden. 11.15 uur. De genie in het geniemagazijn: lo. het 
eenjarig onderhoud der kazernegebouwen enz. te Leiden, on Ier 
beheer dei genie te '» Gravenhage, begr. f 9400 : 2o. eene verving 
van kazernegebouwen enz. te Leiden, onder het beheer der genie 
te '» Qravenbage, begr. f 1400. 

NieuTrer-Amstel. 12 uur. Het gemeentebestuur: het maken 
van een hoog riool, aanvangende in den Parkweg, van at' het 'Je 
rondpoint (gerekend van nit de van Baerlestruat) door den Konin* 

,.<, aansluitcude aan hel bestaande boog riool in de Dubbele 
S'""6 alle daartoe beboorende materialen en arbeidslooi.eo. 

n êrnioud. u u r _ r>e genie ten huize van den opzichter van 
•li all'1' : n e t onderhoud van de kazernegebonwe.-i enz. aldaar, 

'0 I" C j , e I beheer der geuie te Nijmegen, begr. f 2650. 
0 i t i f i dam. 1 uur. Bet gemeentebestuur: bet maken vau de 

b iding der bewaarschool aan de Warmoezierstraat en van eenige 
deriiigeu in de daarbij behooreude woning, 

"«"„lo. tl uui. De genie: net eenjarig onderhoud van de kazerne, 
uwen enz. te Venlo, onder beheer der geuie te Nijmegen, 

kgr. f » 5 0 0 -
WOENSDAG 24 APltlL. 

Helft* 1» u u r ' seu'e> °P u c l geuiebureau, Korte Geer uo. 
klaar: bet eenjarig onderhoud vau de kazeruegebouwer, enz. 

VÜD tie werken te Delft, begr. I 8 l C 0 . 
e"fa»»tricht. 10 uur. De geuie, ten bureele op den Maagden-
n • , . bet eenjarig onderhoud vau de kazernegebouwen enz. aldaar, 
„„der beheer der genie te Nijmegen, begr. f 6GU0. 

Herpt (N.Ui.) '2 uur. Het gemeeutebestuur ten herberge van 
\ LiuIJS aldaar : het bouwen vau een raadhuis met bijlevering 

,in all" materialen, aanw. 's morg. 11 uur. 
Woerden 11 uur. Dijkgraaf eu hoogheemraden van het Groot-

«tetscliap vau Woerdeu, in Uet Gemeeuelandsliuis : 1. herstellingen 
un de sluis te Bodegraven ; i. het verwen tan de Langeweidsche-
. ie Driebiug; 3. herstellingen aau de brug ov<-r de dubbele 
(ïiericke te Nieuwerbrug; 4. idem aau de brug over de enkele 
ffieticke in den Hoogeu Rijndijk. 

Iit»Mi KitI» At; J.. APKIL. 
Bunschoten (Utr.) 12 uur. Het gemeentebestuur : het verbouwen 

,au de westelijke afdeeling der school tot woning eu raadhuis, 
mv. 'smorg. 10 uur. 
Vljlravenhage. 2 uur. Het gemeentebestuur: bet rioleeren en 

bestraten van eenige straten iu het westelijk deel vau Duinoord. 
tiiiiiiiclieni. 10.30 uur. De commissie voor gemeeue belangen 

nu de Hoogheemraadschappen de Alblasserwaurd met Arkel beneden 
de Zuuwe en de Vijf heerenlandcu, iu de Doelen: bet doen 
tau herstellingen en vernieuwingen aan de sluizen, duikers, bruggen, 
gehouwen enz. lungs de Dief- Meer- eu Zuider Lingdijken. 

Haarlem. 11 uur. De architect C. L. M. Robbers camens zijn 
principaal in bet café van den heer J. B. Assum, Spaarnwouder-
straat: het bouwen van een koffiehuis met twee bovenwoningen 
opeen terrein 105 HUU de Bakenessergrucbt. 

Lobith. 2 uur. De heer G. van Einden, bij Mej. de Wed. 
Stokman: bet gedeeltelijk afbreken en weder opbouwen van zijn 
woonhuis, gelegen op den Osseuwaard. 

Mijdrecht (Utr.) 11 uur. Het gemeentebestuur: het amoveeren 
lande hestaaude grondmuren en bijbehooren, van deu voormaligen 
Pondskoekermaleu en het daar ter plaatse maken van een groud. 
duiker met schuif beweging, alsmede het stellen van eeu ijzeren 
ophaalbrug over de sluis eo daarmede in verbaud staande werken. 
Zitphen. Provisoren in liet Burger-Weeshuis : het bouwen van 

'en nieuw boerenwoonhuis op de bouwplaats Lebbink te Linde 
onder Vorden. 

\ i; l.l li v t. 26 APRIL. 
Amsterdam. 10 uur. De majoor eerst aanw. ingenieur op het 

«weel der genie, Plantage-Lijnbaansgracht 1 : het uitvoeren van 
'oorzieniugen aan het fort in de Zuiderzee aan het Pampus, als 
"'betering van ondergeschikt belaug, onder beheer der geuie te 
^•terdam, begr. f 3000. 
tdam. Het Polderbestuur van het waterschap de Pormer ; het 

gedeeltelijk vernieuwen van de Purmerender en de VlonniKendammer 
'Jggen, beide gelegen over de ringvaart van de Purmer. 
Gravenhage. 1 uur. Het ministerie vau waterstaat, handel 
nijverheid : het uitvoeren van eeuige werkzaamheden ten behoeve 

"° <>e rijkstel-graafloods te Haarlem, begr. f 562. 
Gravenhage. 2 uur. De architecten A. Jacot en W. Oldewelt 

' Q c ' Zuid-Hall. Koffiehuis : het maken van een villagebouw op 
} terrein in de nabijheid van het hotel de Witte brug aldaar. 

kl

8'"jertogcnbosch. 10.30 uur. Het ministerie van waterstaat, 
ndel en nijverheid, aan het gebouw van bet prov. bestuur i bet 

poeren van verbeteringen aan den rijksweg van Breda naar de 
'"P f lt s r e n s ' o n d e r a e gemeenten Prioseuhage en Rijsbergen, 

/ . V I Kl!li H . 27 APRIL. 
'•hem. 11.30 uur. Het gemeentebestuur, bestek no. 17: bet 

Hoorn. 11 uur. De genie in het hotel den Doelen van den beer 
Igesz: het eenjarig onderhoud van kazernegebouwen enz aldaar, 
onder het beheer van de genie te den Helder, begr. f 2150. 

Heercnveen 2 uur. Het polderbestuur van het 4e eu 5e Veen-
district oudet jEngwirden : bet onderhoud met vernieuwingen aaa 
6 windwatermolens, stoomgemaal en vier sluizen. 

Utrecht. 2 uur. Het ministerie van bionenlaiidsche zaken aan 
het gebouw van het prov. bestuur : het doen van eenige veranderingen 
en verbouwingen aan het perceel aan de Wiltevrouwenkade H. 
no. 9, eu dit in te richten tot kliniek voor tandheelkunde aldaar, 
begr f 10.000. 

Ill \M» Hi 30 APRIL. 
Alkmaar. 12 uur. He', gemeeutebestuur: het terbouweu van 

de openbare burgerschool, aan Je Brilleusteeg, in massa en in 2 
perceelen; begr. le perc, gebouw, f 21.000; 2e pt-ic, meubelen, 
f 30«0. 

Helder. 10 uur. De genie, iu de socileit de Eensgezindheid : 
1. het eenjarig onderhoud van de werken eu kazernegebouwen 
enz. te den Heller eu op Texel, begr. f' S 7 0 U ; i ' . eeue veiving 
van gebouwen cn werken te den Helder, begr. f 18 ; »0 . 

Utrecht. 2 uur. De maatschappij tot exploit, van slaatssponrw., 
aan het ceotraalbureau der maatschappij hij de Moreel1--e Laan, 
bestek uo. 2 : hel maken der fuudeeriugeo voor eeue brug voor 
spoorweg- en voor gewoon verkeer over deu IJssel bij Westervoort, 
met eenige bijkomende werken, begr. I 414.0(10. 

Utrecht, 2 uur. De maatschappij tot exploit, van staatsspaorw., 
aan liet ceotraalbureau bij de Moreelse Laan, bestek no. 6 8 6 : 
het wijzigen en uitbreiden vau het dienstgebouw!je met bijbehoorende 
werken op de halte Maaru (Utrecht—Arnhem), begr. f 1950. 

WOENSDAG 1 MEI. 
Bommel. 3 uur. Het R. K. Kerkbestuur van den H. Douatus, 

teil huize van den koffiehuisbouder .1. H. Janssen aldaar: het 
bouwen van 4 schoollokalen met overdeicte speelplaatsen, tuinmuren 
enz. aan het St. Jozefs-gesticht te Beinmel. 

ZATERDAG 4 MEI. 
Hei- en Boeicop (Z.H.) 1 uur. ')e architect N. Spronk : het 

amoveeren der oude eu w-der opbouwen eener nieuwe pastorie 
der Ned. Herv. gemeente uldaa-, aauw. 27 April nam. 1 uur. 

MAANDAG 6 MEI. 
's-Gravenhage. 11.30 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur : het maken 
en opbergen van een paar sluisdeuren ten dienste vau het kanaal 
door Voorue in de provincie ZuiJholiand. begr. f S200. 

DINSDAG 14 MEI. 
Utrecht. 2 uur. De maatschappij tol exploit, van staatsspoorw., 

aan bet bureau van den sectie-ingeniem H. E. Beunke, Centraal, 
statiou : bet doen van berstellingeu aan kuustwerkeu, gebouwen 
en inrichtingen behooreude tot de lijnen Amsterdam—Utrecht, 
Utrecht—Rotterdam, Breukelen—Harmeien, Gouda—den Haag— 
Schevecingen en Leiden—Woerden, bestaande in : A. hei- en 
timmerwerk in 6 perc, B. witwerk, metselwerk en straatwerk in 
7 perc. C. loodgieterswerk in 2 perc, D. verf- en behaugwerk 
in 4 perc, E. leerwerk iu 2 perc. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 

'Sten 
'U d T a " r ' 0 , e n e n het verrichten van grondwerk) 

i, ™ verbetering van Westelijk Klareudal. 
drie , rV e"n alte. Het ministerie van justitie: het bouwen van 
Pstiolj? ! ' l , a r 8 w o n « n g e n °P n e t t e r r e ' ° v a n n e t Rijksopvoedings-
'ienii; " [ |" Kruisberg", nabij Doetinchem, ten laste vau het 

1S95, begr. f 7100. 

en ten behoeve 

Amsterdam. Het uitvoeren van onderhoudswerken op den Gel-
dersch—Overijselschen lokaalspoorweg, in 3 perceelen. Laagste 
voor het le en 2e peroeel samen G. ü. Ditters te Aalten voor 
f 8373, 3e perceel F. Ejmers te Apeldoorn voor f 1937. 

Amsterdam. Het bouwen van magazijnen op bet terrein der 
perceelen Nieuwendijk 54 en 56 in aansluiting met de bestaande 
magazijnen Nieuwendijk 52 voor den heer A. Hofhuis. Laagste 
H. J . Meekers aldaar voor f 19.867. 

Amsterdam. Het gewoon onderhoud van de bruggen, gedurende 
1895. Laagste U. H. Klsinga aldaar voor f 27.777. 

Amsterdam. Het onderhouden en herstellen van het rijkswaag
gebouw. Laagste C. J. Maks Jz. aldaar voor f 989. 

Almelo. Het bouwen van twee woonhuizen voor deu beer J. 
Tijboff te Almelo. Laagste Nijbof aldaar voor f 4900 met- en 
f 4800 zonder zinkbewerking. 

Berkhout. Het maken van een nieuwe brug van Berkbout naar 
de Halte. Laagste G. Renoy te Westerblokker voor f 2434, gegund. 

Breda. Het bouwen v-n een kapel en het verbouwen en ver-
groo'.en van het R. K. Gasthuis, de vereeniging Alles voor Allen 
aldaar, onder beheer van den architect P. J. van Genk te Leur 
bij Breda. Laagste M. Bakkeren te Prineeobage voor f 56.970, 
gegund. 
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D r a c h t e n . Het vertimmeren der kuiiinpe van den heer J . M . 
Houwen. Laagste VV. Baron aldaar voor f 8250. 

D o r d r e c h t . Het bouwen van een t u i » e r l i n i s eu een gebouw 
voor meterkamer, laboratorium en magazijn voor de uitbreiding 
der gemeente-gasfabriek. Laagste J . J . Koovmans aldaar voor 
f 25.757. 

Enschede . Het bouwen van eene slagerij. Laagste G . Huckriede 
voor f 2240. 

' s - U r a v e n b a g e . Het aanleggen van 3 draden tusschen Amsterdam 
eu de Hembrug enz. Laagste H . Komijn te Schiedam voor f 697 ; 
het leggen van een telegraafkabel door bet Spaarne. Laagste 
Nederl. Heltelefoon-mitaUcbappij te Amsterdam voor f 730. 

H a a r l e m . 1. Het verbeteren van 2 hoofden van de Pettemer-
zeewering. Laagste J . Giltjes te Helder voor f 3885 ; 2. bet 
uitbreiden vau dc plankieiwerken in de haven te Wieringen. 
Laagste B . Boon te Helder voor f 1725 ; 3. het verbeteren vi>n 
de rijkszeewerkeu te Utk. Laagste VV. van Eerde te Urk voor 
f 2940. 

l lnze i swoi lde. H e t vernieuwen van den poldermolen. Laagste 
J . Dekker altaar voor f 5449. 

H e k e l i n g e n . Het bouwen van een bouwinanswoning met graan
schuur, wageukeet en bokkelingeuhok. Laagste G . Beukelman le 
Zwanewaal voor f 1 3 . 9 ' ü l . 

U e l l e v o e t s l u i s . Het maken van eeu bergplaats voor steei kolen 
en bel herstellen van gebouweu en inrichtingen. Laagste W . van 
Leeuwen te Uellevoetsluis voor f 6719 ; verschillende verfwerken. 
Laagste II. van der Sande te Hellevoetsluis voor f 739. 

K a m p e n 1. Het eenjarig onderhoud van de kazernegebonwen. 
Laagste A. Meulink te Zwolle voor f 6749 ; 2. het eenjarig onderhoud 
van het gebouw van dun hoofdcursus. Laagste O. Bruggink aldaar 
voor f 2679 ; 3 het vernieuwen van houten vloeren iu de kazerue 
eu het herstellen van daken op verschillende militaire gebouwen. 
Laagste H . van Dijk Hz. aldaar voor f 4100. 

L a u g e r a a r . Het a u i o v c c r e n van een oude houten schutsluis 
en het ophouwen van eeu steenen schutsluis. Laagste C . Akerboom 
Cz. aldaar voor f 5288, gegund. 

L e e u w a r d e n . 1. Het eeujariir onderhoud van de kuzernegebouwen. 
Laagste C. Goud aldaar voor f 5027 ; 2. een gedeeltelijke verving 
der gebouwen. Laagste VV. K . Wits aldaar voor f 129S. 

M i d d e l i e . De verbouwing der school aldaar. Laagste P . de 
Groot le Purmereod voor f 8738, gegund. 

Murmernoude. Bet verbouwen van een gedeelte van h e l 

oud-fabriek »e Dantumawoude. Laagste W . D . Zijlstra te l)»ut u . 
mawoude voor f 2650, gegund. 

Nijmegen. 1. het eenjarig onderhoud van de Waalkazerne .ld»,,, 
Laagsten H. Seegers eo J . van Ginkel aldaar ieder voor I ISGO' 
2. eene verving van de Waalkazerne aldaar. Laagste M . J . lïvert» 
aldaar voor f 624. 

Naarden. 1. Het eenjarig onderhoud der kazernegebouv/ea, 
Laagtte J . H. van Asperen aldaar voor f 4674; 2. het eenjarig 
onderhoud der werken te Naarden, Liter-meer en Hinderdam. 
Laagsten J . H . van Asperen en U . vau Rhijn, elk voor f G! V), bij 
loting gegund aan H . van Rhijn; 3. het eenjarig onderhoud der 
kazernegebouwen eu werken langs de Vecut van Kijkuit tot Maars. 
seveen. Laagste P . van Scbaik le Breukelen voor f 6600 ; 4. eene 
verving vau kazernegebouwen eu werken te Naarden, Uitermeer 
en Hinderdam. Laagste N . van ' l Hof te Amersfoort voor t 759. 
5. bet doen van herstellingen en vernieuwingen aan gehouweo 
en werken te Naarden en Hinderdam. Laagste Ë . J . Jur i ëns voor 
f 4850. 

Neerpe l t . Het bouwen vau eene sigarenfabriek. Laagste 0, 
Reijnders te Bergeijk voor frs. 10.300, gegund. 

S t . A n n a P a r o c h i e . De gedeeltelijke verbouwing v»n bet 
gemeentehuis aldaar. Laagste J . Woudstra en G . Smits aldaar 
voor f 3823, gegund. 

S t e e n w y k . Het vergrooten van de werkplaatsen van de beeren 
Gebr. Mnuueur. Laagste J . de Boer eu Zonen aldaar voort'3793, 
gegund. 

Veendain . Het afbreken vau '•• hotel De Leeuw eu het opbouwen 
van eau winkelbebuizing. Laagste J . Bulder aldaar voor I 3332, 
gegund. 

W o e r d e n . Het eenjarig onderhoud vau de werken en kazerne-
gebouwen enz. te Woerden en te Wierickerschans. Laagste A. 
Koteres aldaar voor f 4830. 

Z w o l l e . I. het eenjarig onderhoud van de kazerue en andere 
gebouwen. Laagste L . Meijer Jr . aldaar voor f 1250. 2. het 
eenjarig onderhoud van de werken eu gebouwen iu de legerplaats 
nij Oldebroek. Laagste dezelfde voor f 6480. 3. bet eenjarig onder. 
1 oud van de werken en gebouweu bij Oinmerschans. Laagste W. 
ter Haar te Avereest voor f 2490. 

A D V E R T E N T I E N . 

P O R T L A N D GEHENT, 
„JOSSOJX $ Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. B R A A T , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 1 1 8 
„ A M S Ï K B D A M , A . E. B R A A T .Fokkf 

Simonzstraat 7 4 . (88) 

Chemisch bereide 

V E R F . 
D e z e O L I E V E R F is g e h e e l « i - r e e d 

v o o r l i e t K c b r u i k e n bezinkt of verhard 
nooit. Zij is gemakkelijk in liet g e b r u i k , 

duurzaam en goedkoop. 
S t a a l k a a r t e n en a t t e s t e n gaarne 

verkrijgbaar. 

FABRIEK . .KRAAIJENBURG , 
( 7 0 R i j s w i j k ( Z . - H . J 

P.D0LK&Z00N. Stoom J a i o u s i ë n Fabiiet 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carri-, 
RUW S P I E G E L - , 

W I T - , K R I S T A L - , BROEI en M E L K -

<jr 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 . 
GEBOGKN G L A S en DAKPANNEN. 

Lenzen- en Patrijspoortglazen-
(89 ) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF,DAGLICHT-REFLECTORS. 

AliCHITRAVEIi 
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 Schaven) van 

I!. W. ltOGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijscourant op 
aanvraag gratii. (80) 

ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 
L A G E PRIJZEN. (73) 

S. BRUIGOM, hïs 
M ; I U . I ; M I . I \ I . 

„Maatschappij voor den Werkenden Stand". 
\ ' 111. ] 1.1 N. , : 

„AMBACHTSSCHOLEN" 
te Amsterdam. 

Aan de le Ambachtsschool, We
teringschans, wordt GEVRAAGD: 

jij l u W ' l W " ! 

voornamelijk aan Timmerlieden, 
Salaris f 1400.—, 

op bezit der akte M ^ wordt P'ÜS 

gesteld; 
Reflectant dient te zijn, theoretic* 

en practisch ontwikkeld bouwkm;dige. 
Zich schriftelijk aan te meld" v *°' 

Maandag 22 April bij den Directeur» 
School, onder overlegging der stukke* 

HET BESTIK* 

Er wordt gevraagd | D E G R O E V E N 
h a l f M e i a.s., voor een bouw

werk 's-Gravenhage, een al leszins 
bevvaniii 

OPZICHTER, 
„iet beneden de d e r t i g jaar, P. G. 
Flink salaris, nader te bepalen. 

grieven franco bij E. F. EHNLE, 
Architect. Pieter Bothstraat No. 23 te 
ifjjravenhage. 

L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

gCHKKPlSBOUWWKRF 
met DW4RSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger- eu 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7> 

Zware en lichte Smeewerken, 
A N K E R S , 

IJZEREN E N STALEN KETTINGEN, 
net e e v t i f i e a a t v a i i T ^ l o y d ' s 

en H a r e a n V e r i t a s . 

J. M E U R I IS 
te Anderiiach a/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (83) 

la Andernachsche Tras 
en Trassteen 

op strengste keur, verder: 
DRIJF- of Z W E M S T E E N ; I V -

\ V I . H O ' I ' S i ' E EK, beste en goedkoop
ste SIERSTEEN voor Tuinen, Terrassen, 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

QUVIIT 
waarbij planken onderlaag overbodig; 

levert H. HOOGHWINKEL, 
te G0R1NCHEM. 

Alle soorten van 

Z A G E N 
en 

WERKTUIGEN 
" vervaardigt als 

Specialiteit 
«lechts in de,fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D. DoMINtCUS & Só'HNE. 
te Bemserifiid-Vieringhausen (Rheinl.) 

GevestiKd in 1822. (55) 
Vraag de geïllustreerde Prijscourant 

*elke wy U gratis en franco toezenden. 
Vertegenwoordiger voor Holland: 

MAX DRESEN, ROTTERDAM, 
Maaskade, hoek Corn. Trom pst r. 2. 

..HRfflauiun 
STOOJI-BOEKDRUKKGRIJ 

TE 

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 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. 

TE KOOP aangeboden: 
EEN GOED B E K L A N T E 

op een groot dorp op de Zuid-Holland-
sche eilanden. 

Brieven onder letter W , aan het 
Bureau van dit blad. 

M A \ \ ii i ; i M i : K 

Portland-Cement-Fabriek 
F A B R I E K 

IN 

MANNHEIM. 
Opgericht 

1861. 

I 
F A B R I E K 

IN 

WEI SENA U 
b'Xuinz. 
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 l i j 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 i n 

Marmer en Bouwmaterialen. 

LEONARD SLIGCHER, Monnickendam. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
ii i t in ii ii I (Mid fabrikaat en hi 11 ij k e prijs. (76) 
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< ; \ I . I I O Ü \ I : I , i 
„Van Baerle", 

E E i\' I« . E A <• E \ I 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) 

UTRECHTSCHE LOOD WIT FA BREEK, 

VOCHTIGE MUREN. 
PUEEORD'S VOCIITVERF is het 

radicaal middel tegen uitslaande, 
vochtige en salpeterige muren. 

Bekroond met GOUDEN MEDAILLE. 
Gezondhëidstentoonstelling Londen 1884. 

He it-lieden van muren voor het be
hangen, vervalt bij gebruik dezer VERF. 

Is beter dan menie voor het 
verven van Balken, Kozijnen, enz. 

Proef bussen ad f 1.50, f 3 . - en f 6 . - . 
Oeneraal Agent voor Nederland: 

J. P. LAERNOES Pzn, 
V Ut» s i l i g e ii« 

Agent voor Amsterdam en Omstreken: 

B. DE KAM Jzn, 
Huijschstrnat 20. 

a LOODSEN 
van gegolfd ijzer, 

LIFTEN 
V*> KRANEN 

en 

L I E R E N , 

T. G. TISSOT JR. 
AMSTERDAM, Singel 1?9. 

IlccrciiKlacht 5*3, 

AMSTERDAM, 
hebben steeds voorhanden 

N O R M A A L 

SPIJZEIM1FTS. 
Deze worden hier geheel compleet en 

gangbaar in liftschnchtgeraamte gemon
teerd afgeleverd. (86) 

Talrijke Referenties. 

GREVE ' S 
18 

18 

G R 132 V K , U t r e c h t , 

beter dekkend, lijlier, witter en iK'tt.r 

kleurhoudend dan eenig ander; 
bekroond door den Nederl. Schildei-sl>oud 

Tentoonstelling vau Decoratieve Schilderkunst' 
Arnhem 1881 ;attesten vanervaren scliil ( | (. r s 

uit alle oorden van ons land en daarbuiten, woi. 
den op aanvraag franco toegezonden; 

wordt door tal van Ingenieurs, Cüeiiii ente. 
Architecten en andere Autoriteiten iu hiiii)le 

bestekken voorgeschreven; 
wordt, tot waarborg van echtheid, zuiver heid 

en goed gewicht, nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van Zegel, Etiket en Fa. 
brieksmcrk, welke allen wettig zyii gedeponeerd-

wordt steeds op de strengste keur geleverd, des-
verla-gd met certificaat van OH sprong. 

Men leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in i i t , K . 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'' u-l. 1 Mei 1889 ; in de 

„Opmerker'' dd. 15 Juli 1889 en 12 Juli 1890; in de „Ambachtsman ld.8 
Febr. 1890, en in het „ B o u w k u n d i g Weekblad" dd. 5 Dcc. 1891. (27) 

Verkrijgbaar bij alle soliede Verfhandelaren en Drogisten, 

T 

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Ï T T T Ï Ï 1 iTi ï i i 

k()\l.\C 15IHXIAH: 

m j 
W6c\)d,VLSC\/ ENCJ?eTOLSCb" 
OTJÖeinoekLDau TOefcalerj 
bovtomsJcer I d l e r ) , ü e r f 

. r D 3 i C i ? L D e q t t e ü , 

1 • i i i u m i m m i i n A i J i i ü j L i i i J i J (69) 

PETROLEUM SOLDEERLAMP 
g o e d k o o p e n z o n d e r g e v a a r . 

BRANDSTOF GEWONE PETROLEUM. 
Verhittend vermogen 1200 («raden Celsius. 

Krachtige roetvrye vlam in alle houdingen brandende en geschikt 
voor elk bedrijf. 

Brandt 3 uur achtereen zonder bijvulling 
en kost minder dan 1 Ctmt per uur. 

D A G E L I J K S B R A N D E N D E T E Z I E N . 
Plaatselijke W E D E R V E R K O O P E R S gezocht. Reflectanten gelieve» 

zich te wenden tot de 

Naaml. Venn. Internationale Machinehandel, 
Wijnstraat 141, Rotterdam* 

perde Jaargang No. 17. Zaterdag 27 April 18%. 

A R C H I T E C T Ü R A . 
Orgaan van het Genootschap Architecture et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

4 , n«Ti»n l l ë i i in dit blad kotten vin 1—5 rebels 

gO eeott, iedere regel meer 10 cent*. Groote letter* n u l 

plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 

pinkend. 

VERSCHIJNT Z'TE-DAGS. 
Uitgevers | 

J. VAN DER ENOT & ZOON, 
MAASSLUIS . 

A l l o n<lv<-rieiiil<>n in A R C H I T E C T Ü R A opgenomen 
worden g r a t i a geplaatst in D B A M B A C H T S M A N , Vak 
blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Smedei. 
Ververs, enz. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

( J E M E N T - L J Z E R C O N S T R U C T I Ë X V A N 

D B E N C K H A H N & S U D H O P T E B R U N S W I . I K . 

Het denkbeeld om ceinentbeton en ijzer zoodanig samen 
te voegen, dat van beider eigenschappen op het voordeeligst 
wordt party getrokken, oorspronkelijk afkomstig van den 
tuinman J. MOJJIKK te Parys, heeft iu de laatste jaren tot 
hoogst merkwaardige bouwconstructie!) aanleiding gegeven. 
In den aanvang als eenvoudig handwerk toegepast op het 
maken van bloemkuipen, waterbekk. ns, enz. ontwikkelde het 
zich meer en meer op wetensoliappelyken grondslag, toen 
men zich rekenschap ging geven van de taak, die elk der 
beide materialen in het werk heeft te vervullen. Kwam na
melijk in deu eersten tyd van het Monier-werk het yzer 
daarin voor in de gedaante van een eenvoudig net- of 
traliewerk, waarvan de mazen als het ware met cement-
mortel waren volgegooid, evenals die van behangselliiinen 
met papier en styfselpap worden gedicht, meer en meer 
kwam men tot het besef, dat er meer achter zat, dat in 
dit werk opstijving niet de eenige bestemming van het yzer, 
dichting niet de eenige van her. cement behoefde te zyn. 
Men bedacht dat ceiuenmortel grooten weerstand biedt aan 
druk, dat smeedijzer in dunne staven en draad eene zeer 
groote trek vastheid bezit en dat Portland-cement zich zoo 
sterk aan yzer hecht, dat het zich als het ware tot één 
vast geheel daarmede verbindt. Eenmaal op deze gedachte 
gekomen, had men het in de hand om aan het Monier-
werk meer te gaan toevertrouwen dan de lijdelijke rol van 
waterberging en afsluiting; er ontstonden Monier-gewel-
ven, Monier-keldervloeren, Monier-rioien van groote afmetin
gen, enz. Met de uitvinding van den Belgischen ingenieur 
HENNKUKJUK, geheele zolderingen (Iraagvloeren) van cement-
beton, waarby de trekspaniiingen in elke rib door eene 
eenvoudige ronde staaf van enkele cM. middellyn worden 
opgenomen, scheen het stelsel zyne uiterste consequentie te 
«ebben bereikt en niet meer voor verdere ontwikkeling 
vatbaar te zyn. (Vergelyk onze Nos. van 28 April en 5 Mti 
1894'. 

Het tegendeel blykt nu. De tinna DKKNCKIIAUN & SUDHOP 
(Buutechnisches Hureau & Cemenlwarenfabrik) te Brunuwyk, 
"eett niet enkel het denkbeeld van cemeut-yzeren draag-
"oeren in geheel anderen zin uitgewerkt, doch een geheel 
nieuw veld voor de toepassing der cement-yzer-eombinatiëii 
Seopend door ze toe te passen op het maken van oeverbe-
'eedin̂ en, ankerpalen, intangen, enz. 

A. De draagvloer. 

Van de constructie der draagvloeren van de firma 
IJ B E"I[VHAHN «t SUDHOP, in hunne eenvoudigste gedaante, 

verkrygt men een goed begrip dooi onderstaande tig. 1 -4 , 

Spcurx^sdoOXrtacdz^ CV) LV<Xx;idocx.snedc, 

betrekking hebbende op eene in 1894 voor de wegbouw-
afdeeling Wolfenbiittel uitgevoerde brug bij Hcerte. Deze 
brug heeft eene dagwydte van Al.; de beten-overspanning 
heeft de gedaante van een segmentgewelf van I 5 cM. dikte 
in den top en 40 cM. in de geboorte; de pyi van het 
segment is dus slechts 25 cM. Dit gewelfde biuggedek is 
versterkt door en rust op betonribben in den voini van 
omgekeerde bogen van 20 cM. breedte en 0 9't cM. on
derlinge afstand, hart op hart. De onderrand der ribben, die 
de trekspanning op heeft te nemen, bestaat uit een platten 
yzeren band van 12 mM. dikte, die aan weerseinden inde 
betonmuren is verankerd door middel van overdwars opge 
klonken stukken |_ J en |_ Ö z e l'-

Bij overspanningen tot 5 of 0 M. toe, worden de draag
vloeren geheel op deze wyze uitgevoerd. By overspanningen 
van 5 tot 8, binnenshuis tot 10 M., worden op deu boven
kant der platte yzeren onderranden, van afstand tot afstand 
korte stukken hoeky/er opgeklokken, met het doel om in de 
betonribben werkende horizontale krachten over de gehee 
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lengte door den ijzeren onderrand te doen opnemen en 
schuiven van het beton over het jjzer onmogelijk te maken. 

Ook worden grootere overspanningen in dit stelsel uiogeljjk 
geacht. Men maakt dan de ribben geheel uit jjzer, 't zij in 
den vorm van dichte ot' wel in dien vau tralieliggers. Daarbjj 
valt erop te letten, dat iu de bovenranden niet te veel 
jizer verwerkt worde en de uitvoering van het werk bjj 
middelmatige temperatuur geschiede. Zoodoende kan uien den 
nadeeligeu invloed der teinperatunr-wisselingen geheel en al 
onschadeljjk maken. Verhooging van temperatuur veroorzaakt 
eene grootere, verlaging van temperatuur eene geringere 
krachtsuitoefening op het jjzer in den bovenrand. Bjj ver-
boogiug vau temperatuur ondergaat de draagvloer slechts in 
zoover verlenging, als het beton zich uitzet; bovendien 
ontstaat dan eene geringe buiging van den ligger naar 
bovenbeen. Deze geringe bewegingen zullen echter voor de 
deugdelijkheid van den vloer van geen belang zjjn, daar uit 
genomen proeven is gebleken, dat bjj overmatige belasting, 
die eene doorbuiging van 95 mM. tengevolge had, de 
betonvloer nog volstrekt geene barsten vertoonde. 

Bedoelde proefneming geschiedde in tegenwoordigheid van 
deleden van het Architecten & Ingenieurs Verein te Brunswjjk, 
op den lOen en 12en Februari 1894, in de werkplaats der 
tirma D K K N C K H A H N & S U D H O P , nabij het spoorwegstation 
aldaar. Bjj t>,78 M. overspanning en 2.10 M. breedte bezit 
de ook na de proef in stand gebleven vloer twee ribben, 
d. z twee in het midden 29 cM. doorhangende draagranden 
uit plat ijzer van 20 cM. breedte bjj 12 mM. dikte, waarop 
betouribben eu een beionvloer, de laatste van !> cM dikte. 
De platte jjzers zjjn alsvoren door middel van aangeschroefde 
. | en | jjzers boven de stennmnren in bet beton van 
Iden vloer verankerd. De geheele hoogte der constructie van 
bovenkant vloer tot onderkant plat jjzer bedraagt 38 cM. 
of slechts y g der vrjjdragende lengte. 

Het werk werd den 23 November 1893 op een dag 
ingestampt, waarop een nacht met 5 graden vorst volgde ; 
het werd met stroo afgedekt, maar kreeg aan den windkant 
eenige kleine vriesbarsten. Nadat de dooi ingevallen was, 
werd het op den 12en dag na de uitvoering blootgemaakt. 
Ten tyde der proefbelasting was het werk ruim elf weken oud. 

Eerst werd een uit jjzeren liggers en groote, met water 
gevulde jjzeren kuipen samengestelde belasting van 9000 
Kü. gewicht op l / 4 der vrjjdragende lengte aangebracht. 
Behalve de daardoor veroorzaakte doorbuiging vertoonden 
zich geene veran 'eringen. De trekspanning in het jjzer van 
den draagband was intnsschen in het niet door boutgaten 
verzwakte gedeelte tot 1050 KG. per cM*. gestegen. 

Door vergrooting van deu waterlast en door het opbrengen 
van grind werd toen nog eene geljjkmatig verdeelde belas 
ting van 23500 KG. erbij gevoegd, zoodat de gezamenlijke 
belasting, met inbegrip van het eigengewicht tot 36700 
KG. was gestegen. Zonder de boutgaten eraf te rekenen, 
trad daarmede in het (jzer eene trekspanning op van 2200 
KG. per cM'-. en in het beton van den vloer eene druk-
spanning van 50 KG. per cM'J. Ook stond de aldus belaste 
draagvloer met eeu 4 M. hoogen bovenlast den 12 Februari 
1894 een orkaanachtigen storm door, die elders veel schade 
aanrichtte. 

De doorbuiging bedroeg op 12 Februari 78 mM. Het 
bovenmatig gespannen jjzer rekte echter nog verder, zoodat 
de doorbuiging op 12 Maart tot 95 mM. gestegen was. 
Intusschen is de belasting weggenomen; daarbjj ging de 
ligger iets terug, doch hjj vertoont zich nog geheel ver
bogen. De nu 70 tot 80 mM. doorgebogen en niettemin 
volkomen ongeschonden betonplaat heeft een zeer eigenaardig 
aanzien. Beneden de onzjjdige vezels, waar trekspanningen 
optreden, begon het beton van de rib natuurlijk te scheuren, 
toen het jjzer te sterk werd uitgerekt, d. i. bjj eene spanning 

van meer dan 1200 KG. per cM*. De bedoelde barsten 
beginnen onder bjj den draagband en loopen boven in ,je 

rib onder de vloer te niet. 
In het najaar van 1894 waren een twaalftal weiken 

naar dit stelsel uitgevoerd; daaronder komen voor isoo 
M'2. zolders voor suikerfabrieken, werkmanswoningen e n 

stallen, verder eene brug van 42 M. gezaiuenljjke lengte 
waarover een zijspoorweg naar eene fabriek. Deze brug 
heeft zes openingen van 7 M. draagwjjdte; zjj ligt bjj 
Kiiningeu, niet ver van Brunswjjk, over de Oker. (') 

Voor bruggen, ook van grootere overspanning, laten zich 
de draagvloeren van D H B N C K H A H K & S U D H O P ook nog j n 

anderen zin toepassen, door nameljjk van dwarsligger tot 
dwarsligger doorgaande hangplaten te spannen en daarop 
overdwars hoekjjzers te klinken. Zulk eene hangplaat van 
4 M. draagwjjdte draagt bjj ti mM. dikte over 1.50 J[. 
breedte eene belasting in het middeu van 4000 KO. met 
15voudige zekerheid. Zjj zon zich dus eerst bij eene mid-
denbelasting van 60000 KU. begeven. 

De draagvloeren van D K K N C K H A H N & S U D H O P oefenen 
geen den minsten zjjdelingschen druk uit op de rechtstands-
muren, zoodat deze geene grootere zwaarte behoeven te 
hebben dan bjj gebruik van gewone bintlagen. Bjj bruggen 
geeft de massieve vloer den muren een belangrijken steun 
tegen den gronddruk. 

B . De ankerpaal. 

Met het oog op het feit, dat bjj vele construction beves
tiging aan den bodem gewenscht is, heeft de tirma D K K N C K -

H A H N & S U D H O P getracht p pen in den bodem te schroeven 
of te heien, die bjj het indringen weinig, doch bij het 
uittrekken grooten weerstand ontmoeten. Om dit laatste te 
bereiken is de wand der buis met gaten doorboord, waardoor 
dunne cementinortel, die in de pjjp gegoten wordt, naar 
buiten en in den bodera dringt, zoodanig dat hjj eene vaste 
aansluiting tusschen pjjp en bodem vormt. 

Fig. 5. In de onderstaand.) figuren 5 en ti is als 

U voorbeeld van het gebruik van zulke palen 
het verankeren van een slnisvloer aan den 
ondergrond afgebeeld. Met behulp van eene 
stalen hulppjjp c wordt de gegoten jjzeren 

I I 
^ schoen a, alsmede de eigenlijke ankerpjjp b 
% (tig. 5) ingedreven. Dan wordt de hulppjjp 

Fig. 6 uitgetrokken en te 
gelijkertijd in de 
ankerpjjp b met be
hulp van eene vul-
pjjp d (tig. 5) diinue 
mortel ingegoten, 
die, naar mate de 
hulppjjp c wordt 
uitgetrokken door 
de gaten in de 
ankerpjjp b naar 
buiten dringt en 
de plaats van de 
hulppjjp c inneemt. 
(In fig. 5 is dit 
door eene arceerinf 
in tegenovergestelde 
richting aangege
ven.) Vervolgens 
schuift men een 

vooraf daartoe gereedgemaakte betonkegel h over de anki rpUP 
en laat deze door een duiker met de plaat ƒ en de " i ° e r 

g opsluiten. Het voltooide betonbed is in fig. ti voorgesteld. 

() Eene teekening van deze brug i* in mijn bezit. v. D« =>• 
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Volgens opgaaf van Prof. M. MÓLLKR te Brunswjjk, hecht 
e c D ankerpaal als de beschrevene bjj eene lengte van 6.40 
«, e l i eene buiten middelljjn van 20 cM. met eene kracht 

. . . . . . n r . r \ t \ t \ j r r . i_ J. „ 1 ] — I...... kil Uil 

van 
eene 

13000 tot 20000 KG. in den bodem en kost hjj bij 
eenheidsprijs van f 0.30 voor 1 KG. jjzer, de gewone 

prijzen voor cement en /' 14.40 arbeidsloon, met inbegrip 
van de winst voor den aannemer, ongeveer /'3ti.—. Om 
zulk ''en weerstand tegen uittrekken door gewicht aan 
beton te vervangen, zou er 12 M : ' . beton gevorderd worden, 
daar beton onder water niet meer dan 1200 KG. per M 3 . 
weerstand biedt tegen oppersing. De kosten voor uitbagge
ring e " beton te zamen op/18 .— per M : I . rekenende, zou 
jat voor 12 M 3 . beton ƒ 2 0 6 . — worden. 

Door gebruik van deze ankerpalen zou dus een gelijke 
weerstand van ongeveer 14000 KG. op zesmaal goedkoopere 
wjjze te bereiken zjjn, dan inet enkel beton. En dan is nog 
niet eens in aanmerking genomen de groote besparing aan 
diiiupliinkeu en palen en op bet drooghouden van den fan-
deeringput, als deze zooveel minder diep wordt. Men 
bedenke b.v., zegt Prof. MÖLLKH, dat de dikte der betonlaag 
van de sluizen te Holtenau ongeveer 3 M. en van die te 
Bruns-üttttel ongeveer 4 M bedraagt en dat voor de lun-
deeriug der sluishoofden te Bremerhaven eene betoiidikte 
van 6 M. is ontworpen. Bjj gebruik van de boven beschreven 
ankerpalen had men de helft dezer zeer groote bet.onmassa's 
kunnen uitsparen, d.w.z te zamen ongeveer ƒ 1 . 2 0 0 000, 
van welke som dan de kosten der ankerpalen. ruim gerekend 
op / 300.000. — moeten afgetrokken worden, zoodat er 
eene zuivere winst van / 900.000. • zou overgebleven zjjn. 

(Slot volgt). 

I M P R E G N E E R I N G V A N H O U T D O O R 
E L E C T R O L Y S E . 

Naar de Electrotechu. Auzeiyer vermeldt, is het impreg-
neeren van hout door middel van electrolyse snel en op 
zeer afdoende wjjze uit te voeren. De inrichting bestaat uit 
twee ketels voor de inpregneervloeistof, eene dynamo-
machine, eene circulatie pomp eu de stooin-machiue voor de 
drjjfkracht. De vloeistof, zjjnde kopervitriool of eene andere 
zoutoplossing, wordt op de gewone manier door stoom verbit 
en te geljjker tijd een electrisciie stroom door deu impreg-
neetketel geleid. Door de vereenigde werking van warmte 
en electriciteit wordt een boomstam in een tot anderhalf 
-nr voldoende geïmpregneerd, terwjjl door enkel warmte 
daar tien, twiutig en meer uren voor gevorderd worden. 

A L U M I N I U M A L S T O E T S V O O R D I A M A N T . 

Hoe veelzjjdige toepassing het aluminium ook in korten 
Ü̂d heeft gevonden en van hoeveel belang het ook voor de 
industrie is geworden, nog altjjd komen nieuwe goede eigen • 
ĥappen en bestemmingen van dit metaal aan het licht. 

Zoo maakt „La Nature" nu eene vondst openbaar van deu 
Preparateur MABOOT aan het Physisch Instituut te Genève, 
ffaarnit blijkt, dat aluminium een voortreffelijke toetsteen is 
To»r echt diamant. De tot dusver gebruikelijke, niet volkomen 
onbedriegelgke middelen worden onfeilbaar door het nu 
ontdekte herkenningsmiddel tot onderscheiding van het echte 
d'amant van zjjne vele namaaksels overtroffen. Terwjjl men 
*e« een aluminiumgriffel zoo volkomen op eene met water 

ev°ehtigde glasruit schrijven of teekenen kan, dat de ljjnen 
"et zilverwitten metaalglaiis vast erop hechten en zelfs 
""gevoelig zyn voor den invloed van het weer en van che
mische middelen, neemt het echte diamant geen alnminium-
, rokken a a D - Men kan de aangegeven methode op alle 

e*elzunrhoudende verbindingen beproeven, op porselein, 

gla/uursel, topaas, smaragd eu op valsche, kiezelzunrhou 
dende diamanten, op alle welke men met aluminium kau 
schrjjven. (Lid. h'uiidschau). 

G E G O T E N R A I L V E HIJ IN D I N G E X. 

Het electrisch wellen van railkoppelingen heeft van den 
aanvang af de bijzondere aandacht getiokken der tramdi-
rectiën, vooral van die van kabeltrams (trolley lines . On
langs is door de Falk Manufacturing Company van Milwaukee 
eene andere manier van railkoppeliugen iu toepassing ge
bracht. Het bestond in hei. gieten rondom den stuikuaad 
vau eene groote hoeveelheid gesmolten jjzer, iu verhitte 
metalen vormen; het meeste metaal wordt rondom den voet 
en de staande rib der spoorstaven aangebracht, waardoor, 
naar gezegd wordt eene goede aaneenwelliitg ontstaat tus
schen het gegoten jjzer en de stalen rails, wat door breuken 
dwars door de koppelingen is aangetoond. Het jjzer wordt 
evenals in eene gewone tiieterjj uit een gietpan uitgegoten. 

Deze manier van wellen is onlangs bjj wjjze van proet 
uitgevoerd over drie injjlen spoorweg in St. Louis en eveu-
eens toegepast tot herstelling van zeven en dertig koppe
lingen in zes mjjlen spoor, die electrisch geweld waren ge
weest. Het eerste werk is natuurlijk het uitgraven eu 
blootleggen van de koppelingen. Ondertusscheii worden de 
vormen, die uit gewoon gegoten jjzer zjjn vervaardigd, op 
eeu hoop geworpen iu de buurt van het werk en daarom
heen een vuur aangelegd, zoodat zjj op het oogenblik van 
het gebruik donkerrood gloeiend zgn De vormen worden 
bestreken met een mengsel van graphiet en nog wat, dat 
er met den kwast wordt opgestreken. Dit kan beet ge
schreden en loopt per stel in een halve minuut af. De 
vormen kunnen twintig maal gebruikt worden, alvorens op 
nieuw bestreken te worden. Voordat de vormen om de 
rails worden aangebracht, worden de einden daarvan schoon 
gemaakt en als, zjj niet goel tegen elkaar sluiten, wordt 
er een dun schijfje van eene rail tusschen gedreven om 
den stuikuaad op te vullen. 

De benoodigde toestel voor het gieten is een klein koe
peloventje op wielen. Het te St. Louis gebruikte weegt 
7000 pond. Er kunnen per dag zeventig koppelingen mede 
gemaakt worden, maar grooter toestellen zijn reeds in aan
maak. De koepeloven hangt op een kompasbeweging, zoodat 
hjj altjjd waterpas bljjft en daarachter is een klein stoom
werktuig, dat een blaastoestel drijft om lucht in den smelt
oven aan te voeren. De machine zorgt grootendeels voor zich 
zelf; de vuurhaard wordt zelfwerkend gevoed; de voeding 
wordt door den waterstand in den ketel geregeld: de brand
stof is olie, waarvan de toevoer door stoomdruk geregeld 
wordt. De luchtpijp tusschen blaastoestel en oven heeft een 
bewegeljJK lid, dat, de beweging van den oven om zijne 
tappen volgt Ouder de machine is eeu vergaarbak voor 
het voedingswater. 

De vormen zjjn van oogbouten voorzien, zoodat zjj met 
ijzeren haken gemakkelijk te hanteeren zjjn. Zjj worden 
door gewone klauwen op hunne plaats gehouden en hunne 
gedaante is van dien aard, dat zjj zuiver om de rails pas
sen en deze onwrikbaar op hunne plaats houden, totdat het 
gietwerk afgekoeld is. De voegen tusschen de beide heltten 
worden met een mengsel van klei eu zand gedicht. Op 
den stuiknaad tusschen de railkoppen wordt een stuk plaat
ijzer gelegd, zoodat, als het vloeibare jjzer p o o g t naar buiten 
te dringen, het plotseling afgekoeld en belet wordt boven 
de rails uit te komen. Van ouder wordt de naad tusschen 
de beide helften van den vorm gedicht door er een bak 
met zand tegen te honden. De vorm kan in twee minuten 
op z i j n e plaats om de rails worden aangebracht. De vorm 
wordt heet aangebracht en meu laat hem lang genoeg staan 
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om ook de einden der rails heet te doen worden. Nadat 
het iizer uitgegoten is, blijft de vorm tien minuten erom. 
Ongeveer een dozijn stel vormen zijn tegelijk in gebruik. 
Men giet 's morgens om de andere koppeling, en in den 
namiddag de overgeslagen koppelingen, ten einde zooveel 
doenlijk de spanningen te vermijden die het gevolg zijn van 
de samentrekking en uitzetting, daar de rails aan weers
zijden van de koppeling over een deel hunner lengte ver
hit worden. 

De koppelingen te St. Louis wogen 120 pond per stuk. 
Zij kunnen natuurlijk op elke vei langde zwaarte gemaakt 
worden en het genoemde gewicht schijnt wel wat heel groot. 
De eerste koppelingen, die de fabriek maakte, wogen slechts 
54 pond per stuk en men zegt, dat zulk eene koppeling, op 
twee steunpunten rustende <>p 2 voet afstand van elkaar, 
eene belasting van 100.000 pond heeft uitgehouden. 1 'e 
120 ponds koppeling overspant vier boiitgateu en kost per 
stuk ongeveer 3 dollars. 

Men beweert dat. rail- en gietwerk enkel rondom den 
voet tot op twee derden van de hoogte der staande rib 
worden aaueengeweld, zoodat als de koppeling gebrekkig is 
en zich begeeft, de kop der rail gaaf blijft. Een ander 
voordeel van deze methode wordt gezegd te zijn, dat door 
eene kleine verandering in de manier van werken de aan
hechting, d. w. z. het aaneenwellen kan belet worden, waar
door eene koppeling verkregen wordt, die verschuiven van 
van de rails erin by lekken en krimpen toelaat. 

Alhoewel dit proces nog niet genoeg in practijk is gebracht 
om ten volle over de waarde ervan te kunnen oordeelen, 
trekt het zeer de aandacht der direction van kleine straat-
banen, daar de toestellen voor electrische wellen veel kost
baarder zyn dan de voor dit stelsel benoodigde, ook wat 
het onderhoud en de bediening betiett. De smeltoven met 
toebehooren wordt gezegd voor minder dan 1000 dollars 
geleverd te kunnen worden. (Scient. Amer.) 

G R O O T E S M E E D P E R S . 

Staht & Eisen bericht, dat de Dillinger Hüttenwerke, Act. 
Ges. te Dillingen a. d. Saar bij de Kalker Werkzeugtnaschi-
nen-Fabrik L. W. BKEUER, SCHUMACHER & Co. eene smeed
pers van 8 tot 10 millioen KG. druk naar het octrooi der 
laatstgenoemde firma hebben besteld, om daarmede pantser
platen en dergelijke groote smeedstukken te bewerken; het 
zal de grootste smeedpers op het vasteland worden. 

B R A N D K A S T E N V A N M O N I E R - W E R K . 

Te Berlijn werd onlangs op last van den Geh. Regie-
rungsrath EMMERICH op het plein van het hoofd-brandweer-
station eene brandkast van Monier werk beproefd, die door 
de Maatschappij voor Monier-werk ter beschikking was ge
steld. In de kast waren zijdepapier, wisselformulieren en een 
maximaal-thermoineter geborgen. De kast werd 30 minuten 
lang op een brandstapel aan eene hitte van ongeveer 1000° 
Réaumur blootgesteld, waarna het vuur werd gehluscht. Twee 
uren later werd de kast open gemaakt. De inhoud was 
volkomen ongedeerd. De inaximaal-thermonieter wees 34° 
C. aan. 

Er is sprake van dat de rijksbank te Berlijn zich eene 
schatkamer naar Monier's stelsel zal laten bouwen. 

(Thon. Ind. Ztg.) 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Creosoteeren. 
Onlangs werd een partij zwaar en licht vurenhout onder 

toezicht gecreosoteerd. De gevorderde hoeveelheid olie was 
200 L. per M 8 . hont. 

Deze hoeveelheid is in den ketel geperst met 10 at mos-
feren druk, zooals volume- en manometer aanwezen. 

Ook door verschillende wegingen werd hierop controle 
uitgeoefend, en bleek dat per M*. in het hout aanwezig was-

in hout lang 3.78 M. zwaar 15 by 20 cM., achteieen-
volgens b.na 148, ruim 148 en ruim 187 L ; 

in hout lang 5.4 M. zwaar 6 hij 25 cM. achtereenvol. 
gens bijna 184, ruim 278 en bijna 300 L. 

Neemt men nu aan, dat het gedeelte van het hout, j a t 

geïmpregneerd is, de helft van zijn volume aau olie bevat 
dan heeft men iu dezelfde volgorde als bovengenoemde cijfers 
een diepte van indringing voor de olie (berekend) als volgt: 

bijna 148, ruim 148 en ruim 187 L . 
13.5 13.5 „ 17,5 mM. 

ruim 184, ruim 278 en bijna 300 L. 
10, 15 „ 16 mM. 

Hoe wisselvallig nu de uitkomsten zijn, per lt*. hout 
uitgedrukt, bij zwaar en licht hout, komt hierbij duideljj.; 
in het licht 

184 L . bij de platen moet onder doen, voor 148 L. bij 
de balken en 187 L. by de balken wint het zelfs van 278 
en 300 L. bij de platen. 

Hoogachtend, 
Utrecht, 7—IV - 95 B . 

In tegenstelling met deu geachten schrijver komt mij de 
diepte van doordringing tamelijk gelijkmatig voor. Men moet 
niet vergeten, dat de onderstelling, dat 1 M :' volkomen 
doordrongen hout 500 L. olie bevat, op zeer losse grondslagen 
berust, dat Uit cijfer bg het eene stuk hout b.v. 300 en 
bij hel andere 700 kan zijn, al naar gelang van de dicht
heid, de lijn jarigheid, den staat van droogte, en den ouderdom van 
het hout, van de richting der zaagvlakken met betrekking tot 
het beloop der jaarkringen enz. enz. Mij dunkt, als men dit 
alles in aanmerking neemt, dan mag men met zulke bere
kende cijfers uiterst tevreden zijn. v. i>. K. 

Afbranden van oude verf. Samenstelling van 
metselspecie. Witten met Doorniksehe kalk. 

Cappellen-lez-Anvers, 28 April '95. 

Den heei J . A. VAN UKB KLOES, 
Delft. 

Uw opgave voor het verwijderen van oude verflagen heb 
ik met het beste succes toegepast. 

De destijds (verleden voorjaar) door U aan mij opgegeven 
mélange voor metselspecie, 2 deelen Doorniksehe kalk, 1 deel 
tras en 3 deel zand, alsook die voor het ceiuentwerk 1 deel 
porti, cement 3 deel zand en */, deel kalk, heb ik mede 
bij twee villa's hier ter plaatse toegepast, waarvan de uit
slag mijn beste verwachtingen nog verre heeft overtroffen. 
Zoo ook heb ik gepasseerde week voor het bestrijken van 
cementwerken uw opgave van 3de soort Doorniksehe v\ ater-
kalk (drooggebluscht) aangeroerd met zuiver water aangewend. 
De kleur is aangenaam en, gelijk in zoover ik daarover nu 
nog kan oordeelen, het werk uitmuntend. 

Het komt mij voor in 't ware belang van vakgenooten 
te zg'n, wanneer U deze mededeelingen wildet publiceeren. 
Het zou ra. i. een middel kennen wezen om veel verkeerds 
in de toekomst te verhoeden. 

Wfi leden van Architectura en allen, die Uw vakbladen 
lezen, kunnen niet genoeg dankbaar zijn in U een zoo Kundig 
voorlichter te bezitten. 

Geloof mij met de meeste hoogachting, 
UEd. dv. dienaar, 
Nico C. K L O O T . 

Arch •• 

A A N B E S T E D I N G E N . 
lunbestedinge» worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG 28 A 1'l; 11. 

Amsterdam. S uur. Be Moll. IJz. Spoorweg-Maatecbappij, in 
bet centraal personenstation ea iu bet lokaal naast de wachtkamer 
3e kU s s e ('n8HD8 vestibule) volgens bestek D O . 620: het uitvoeren 

onderhoudswerken op de spoorwegen Amsterdam—Kotterdaui 
_Schiedaiu—Hoek van flollaud eu op het gemeenschappelijk station 
Rotterdam—Maas, in 7 perc, begr. f 62.080. 

Deventer. 10 uur. De bestuurders van bet Groote en Voorster 
gasthuis, in de bestuurskamer van geuoeind gesticht : het bouwen 
f ln eene schuur op bet erve de Vourhorst iu de buurschap Averlo, 
rttneente Diepenveen. 
" Heuge'o. 3 uur. De architecten Van der Ooot en Kruisweg, 
;u het hotel Je Halve Maan : het bouwen vau een keereubuis iu 
j c buurtschap Drieoe voor den heer A. Waruaars te Deldeu 

HlVMi.vii 80 AFR1L. 

Alkmaar. 12 uur. Het gemeentebestuur: I. bet uitvoeren van 
eenige rioleringswerken en bet maken van p. m, 44 M. walbe 
schueiii.g langs de Kanaalkade, in i perc, geraamd perc. 1 op 
( 4970, perc. 2 op f 100°; '2. bet bouweu vau een gymastieklokaal 
in deu tuin van de H. B. S. voor jongens, geraamd op f 4600. 

Amsterdam. '0 uur. Ue genie ten haren bureele, Plantage 
Lijnbaansgracbt 1:1. bet eenjarig onderhoud der kazernegebouwen 
aldaar, begr. f $450 • 2. het eenjarig ouderhoud van de werken 
VIL het noordelijk front der stelling aldaar, begr. f 1600; 3. het 
eenjarig onderhoud van de werken vai bel zuidelijk front der 
itelliug aldaar, begr. f 5800; 4. een» verving van gebouwen 
aldaar, begr. f 3000 ; 5. be*, eenjarig onderhoud van de werken 
3D gebouwen te Muiden eu te Weesp, begr. I' 4900; 6. een ge
deeltelijke buiteuverving vau werken en gebouwen te Muiden en 
te Weesp, begr. f 1250. 

WOENSDAG 1 MEI. 

Arnhem. 2 uur. De architect VV. G Welsing te Amsterdam 
voor de firma Peek en Cloppeuburg, bij Th. Hcrmseu, Rijaorug : 
net auioveeren van de perceeleu Roggestraat no. 21 en Velperplein 
no. 2G er. 27 aldaar en bet bouwen op deze terreinen van een 
groot magazijn en afzonderlijk winkelhuis. 

Breda. 10 uur. Het neemraadschapsbesluur vau de Mark en 
Dintel in hei Zuid.Hollandse!) Koffienuis van II. J. Fol, Groote 
Harkt, bestek no. 1 : de herstellingen eu verui-mviugen met bet 
eeojarig ouderhoud der sluiswerken, pak- eu slietbermen, bet maken 
eener sloouileidingfkrib en 208 M 3. slietberin, begr. f 7400 ; bestek 
00. 2: het baggeren in de rivier iu 'i perc. te samen 33600 
M*., begr. f 10.700; bestek no. 3: het schoonmaken der rivier 
van af Breda tot Dintelsas in 2 perc, begr. f 400. 

Dordrecht. 2 uur. De architecten Reus eu Zn. ten hunnen 
kantore: de verbouwing van twee pakhuizen, Voorstraat .16, tot 
vinkei- eu woonhuizen. 

DONDERDAG 2 MEI. 
Enschede. 12 uur. Voor den heer J. VleoKens, iu bet hotel 

«e Graaft?: het verbouwen van zijn woonhuis aan de Walstraat 
aldaur, aauw. 's morg, 9 uur. 

Haarlem. 11 uur. Het prov. bestuur: het tweejarig onderhoud 
'au het gebouw vau bet provinciaal bestuur van Noordholland 
'* Haarlem, vao den dag der goedkeuring van de aaubesteding 
lot en met 31 Deo. 1896. 

Heersen (Limb.) 11 uur. Het gemeentebestuur: het uitbreken 
dei bestrating van deu Steenweg loopeude van af den verlaten 
Rijksweg tol aan liet goederenmagazijn G. C. B. te Limmel en 
°*t aanleggen van een kiezelweg op de aangeduide pl.tats, 

VRIJDAG 8 MEI. 
Apeldoorn. 12 uur. Het gemeentebestuur: 1. het maken vao 

*"> nieuw schoollokaal met bijkomende werkzaamheden aan de 
8™>ol te Hoenderloo,- %. bet leveren en plaatsen van meubelen 

alles in en lea behoeve van genoemde school; 3. het verrichten 
eenige werkzaamheden aau de bestaande schoollokalen en 

"oderwijzerswoning. 
ond 8 u u r ' ^ e t 8 * ' " n a e n ' e o e » t u u r : n e ' bouwen eener 
jMer°fficierswoiiing naast de woningen der militaire wasebbazeo, 

de nabijueid van deu Groeabeekscbeu dwarsweg aldaar, 
otterdam. 1 uur. Het gemeentebestuur: bet bouweu van eene 

"citicloods aan den Crooswijkschen weg. 
/. vi i: Uit vi. 4 MEI. 

A * ' k u o , « e B . 12 uur. De arohileot C. B. Posthumus Mcijjes te 
«erüam i n bet hotel Ossen aan den Dijk i het bouwen van 

een opzichterswoning en vau 50 arbeiderswoningen en bet verrichten 
van verschillende werkzaamheden in het Snouck van Loosen Park 
aldaar. 

Gorredijk (Friesl.) 10 uur. Het polderbestuur van het 6e en 7e 
Veendistrict onder Opsterland en .lEngwirdeu in bet logement de 
Koornbeiirs aldaar: A. het eenjarig ouderhoud en de vereischt 
wordende reparatiën, vernieuwingen eu leverantiëu aan de wind
molens, bruggen, sluizen, duikers, gebouwen, dammen, hokken en 
stekken ene, eijren aau den polier, vau den dag der gunning tot 
1 Jan. 1896 iu 5 perc- R. het driejarig onderhoud van de Tocht
en ringvaarten, wegen en kanalen enz., mede eigeu aan den polder, 
van deu dag der gunning tot 1 Jao '98, in 1 perc. 

MAANDAG 6 MEI. 
Amsterdam. 1.30 uur. De tloll. IJz. Spoorweg-Maatschappij, 

in het centraal personenstation cn ia bet lokaal naast de wacht
kamer 3e klasse (ingang Vestibule) bestek no. 627 : bet vergiooten 
van een- en uitvoereu van herstellingen aan beide houten goede
renloodsen der Maatschappij aan de Handelskade te Amsterdam, 
in 2 perc, begr. le perc. f 18.300, 2e perc. f 58:.U. 

DONDERDAG '.» MEI. 
Bet Hont (N.Br.) Het R. K. parochiaal kerkbestuur : het bouweu 

eener nieuwe kerk met toren, sacrysty, zusterkapel en doopkapel, 
aauw. 8 Mei, 's morg. 11 uur. 

Valkeiiswaard (Limb.) 11 uur. Het R. K. parochiaal kerkbe
stuur, ten herberge van deu heer H. Kots in de Valk aldaar: bet 
bouwen van een liefdegesticht met oude ma nen- en vrouwenhuis, 
gasthuis en schoolgebouw, voor de parochie van deu H. Nicolaas 
te Valkenswaard, bisdom 's Hertogeuboscb. 

AFLOOP TAN AANBESTEDINGEN. 

Amsterdam. Het maken van omgeviogsmureu enz., door de 
archit. A. L. v. Gendt en .1. G. v. Gendt ALz. Laagste J. van 
Honweliogen aldaar voor f 9580. 

Amsterdam. Het verbouwen van perc. 24 Leliegracht. Laagste 
J. A. Kiel en Co. aldaar voor f 9597. 

Arnhem. 1. riet eenjarig onderhoud der werkeu en gebouwen aldaar 
en te Westervoort. Laagste J. A. Koeaders aldaar voor f 9618; 
2 eene buiienverv:ng van \\"\ militair hospitaal aldaar. Laagste 
VV. C. E. Berger aldaar voor f 484. 

Ammerzodeu. Het bouwen eener dokterswoning met koetshuis iu 
de gemeente. Laagste Ch. van deu Heuvel en M. Maas te Vught 
voor f 6189. 

Bergen op Zoom. 1. Het éénjarig onderhoud vau de kazerne
gebouwen enz. aldaar. Laagste J. J Hornst.ru voor I 7993; 2. eene 
verving van Militaire gehouwen euz. Laagste'C. Borrie voor f 819. 

Breda. 1. Het éénjarig onderhoud van kazernegebouwen enz. 
onder beheer der genie aldaar. Laagste A. Deelen aldaar voor f 11.IS5; 
2. het éénjarig ouderhoud van de gebouwen der Koninklijke Mili
taire Academie te Breua, onder beheer der genie aldaar. Laagste 
A. Verbagen aldaar voor f 6145. 

Birksland. Hel onderhoud van den giiu Iweg tusschen bet Sas 
«an D.rkslnnd en Herkiogeo, over 1895—1901. Laagste C. P. 
Tieleman te Melissant voor f 1494, per jaar. 

Doesburg. Het éér jarig onderhoud van de kazernegebouwen, de 
werkeu enz. aldaar, onder beheer der geuie te Zutpkcn. Laagste 
H. van Dijke aldaar voor f 4199. 

's-Gruvenhage. Het onderhoud van het post- en telegraafgehouw 
te Goes, van deu dag der kenuisgeviiig vau de goedkeuring der 
aanbesteding tot en met 31 December 1897. Laagste VV. J. vau 
de Weert en Zonen aldaar voor f 945. 

Haarlem, Hel maken van een remstoel in het buitenkauaal 
te Umuiden. Laagste H. J. Meekers te Amsterdam voor f3400; 
het bouweu van een tolhuis te Sohagerviotbrug, gem. Zijpe. Laagste 
C. N. Vlaming ie Schairen voor f 4277. 

Harderwijk. Het éénjarig onderhoud van de kazernegebouwen 
enz. aldaar, onder beheer d»r genie te Amersfoort. Laagste H. van 
der Toorn aldaar voor f 3427. 

Harderwijk. Eene verving van kazernegebouwen enz. aldaar, 
onder beheer der genie te Amersfoort. Laagste J. R. v.'t Hotte 
Amersfoort voor f 1297. 

Hellevoetslnls. Het gedeeltelijk af- eo uitbreken van het oude 
raadhuis en bet bouwen van eeu nieuw. Laagste G. Beukelman 
te Zwartewaal voor f 4308. 

Leenwarden. Het afbreken der beslaande en bet bouwen van 
eene uieuwe brug in deu lagen Heerenweg over de Wurgevaart 
te Stieos: ingehouden; het afbreken der bestaande en het bouwen 
van eene nieuwe brug in den kunslweg te Miedum. Laagste K. 
D. Swierstra en P . D. Dijkstra te Engelum voor f 1249, gegund. 

http://Hornst.ru
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Nieuwer Amstel. Eenige onderhoudswerken van geineentegebou-
wen en eigendommen waaronder de jaarlijksche schoonmaak en 
witwerken der openb. xliolen met inbegrip der levering van alle 
daartoe benoodigde materialen en arbeidsloonen. Laagste A. tluijskeu 
aldaar voor f 5095. 

Nymcgen. Het bouwen van een heerenhuis aan Oranjesingel 
aldaar, voor rekening van Notaris Hijink. Laagste H. Seegers 
aldaar voor f 12.600. 

Nijmegen. Het éénjarig onderhoud van de werkeu eu kazerne
gebouwen aldaar, Leut en Paunerden, onder het beheer der genie 
te Nijmegen. Laagste J . M. Roos aldaar voor f 4400. 

Rotterdam. Het maken vun de uitbreiding aan de IVarmoe-
zierstraat c> vau eenige veranderingen in de daarbij beboorende 
woning. Laagste 1. vau Poveu te Rotterdam voor I i>788. 

Rotterdam. Het amoveeren van een pand aan de Kipstraat en 
bet aldaar bouwen van eeu winkelhuis. Laagste li. Breur voor 
f 9700. 

Rotterdam. Het amoveeren van het hoekhuis Hoogstraat eu 
Goudsehe Wagenstraat en aldaar bouwen vau eeu mauufactuurma* 
gazijn de Zon. Laagste Vau der Pluijm en Gielen aldaar voor 
f 24.600, gunning aangehouden. 

Rotterdam. Het bouwen van eene school aan de Stmiipioeiist rant. 
Laagste A. Kos Koolhaalder aldaar voor f 34.838. 

Terneuzen. 1. liet éénjarig onderhoud «an de werken en s:eri(>u 
wen enz aldaar en te Ellewoudslijk cu van de zeeweriugen te Ter-
neuzen. Laagste H. v. d. Velde aldaar voor f 4270; 2. hel hers'ellen 

van keiheslratinueu op den weg naar Axel. Laagste C. v. d. Hooft 
aldaar voor f 1484. 

Utrecht. Het herstellen van de putten uo. 5 en 6 iu de legerplaats 
Zeist. Laagste E. Scheepbouwer aldaar voor f 1459. 

Vlerliogsbeek. Het doen van eeuige belangrijke herstellingen 
en verfwerken aan de kerk en pastorie der hervormde gemeente 
aldaar. Laagste .1. Wijnhoven aldaar voor f 995. 

Woubrusge. Het verbouwen van de brug over de Doeswaterio» 
te llnogmade. Laagste H. Verbij aldaar voor f 4825, gegund. 

Westergeest. (Fr) Het afbreken der voormalige staatsschool en 
het bouwen eener I utgerwoning. Laagste O. A. v. d. Wal te Koot-
slertille voor f 760, gegund. 

Wildervank Het maken vau eeu paar ijzereu verlaatsdeuren 
bet droogmaken eu droogbouden van het Verlaat. Laagste H. 01inó 
te Veendam voor f 2348, gegund. 

Wapenveld. Den onderbouw eener brug aldaar. Laagste J. ran 
Vuuren te Zalt Bommel voor f 1296. 

Weesp. Het bouwen van ecu nieuw schoolgebouw. Laagste A. 
F. Sleeswijk te Amsterdam voor f 23.775. 

Zutfeu. a. Het eenjarig onderhoud vau de weiken, kazernege
bouwen enz. te f uiten. Laagste li. Koordeman aldaar voor f Ui [ • 
b. Het eenjariir onderhoud van de kazeroeitebouweu enz te Millingen. 
Laagste G. Wegerif Hzn. te Apellooru voor f 6442; c. Het 
afbreken, verplaatsen en verbeteren van stal No. 15 in het Ra. 
iiinnti' lepot te Vullingen. Laagste H. J . Buitenhuis te Nuuspcet 
voor f 224!). 

A D V E R T E N T I Ë N . 

VOCHTIGE MUREN. 
PUI.FORD S V O C H T V E R F is het 

radicaal middel tegen uitslaande, 
vochtige en salpeterige muren. 

Bekroond met GOUDEN MEDAILLE,' 
Gezondheïdslentoonstelling Londen 1884. j 

Beteugelen van muren voor het be
hangen, vervalt bij gebruik dezer VERF. 

Is beter dan menie voor het 
verven van Balken, Kozijnen, enz. 
Proef bussen ad f 1.50, f 3 . - en f 6 . - . 

Generaal Agent voor Nederland: 

J. P . LAERNOES Pzn, 
V I i s s i h g e n . 

Agent voor Amsterdam cn Omstreken: 

B . B E K A M J z n , 
II II ij sc hst ra at 20. 

Stoom J a l o u s i ë n Fabriek 
VOOR 

Huizenen Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

L A G E PRIJZEN. (73) 

_ S. B R U I G O M , Arnhem, 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYANISEERINRICHTING. 

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 - en z w a m v r i j ) (81) 

Rasterwerken, schuttingen. 
BROEIBAKKEN, VLOEREN, 

Y L O E R R I B B E N , eni. enz. 

t n L O O D S E N < ^ 
van gegolfd ijzer, / ^ ^ ^ a r 

LIFTER, ^ s V 

Oiaagbaa, Spooi, 

T. G. TISSOT J". 
AMSTERDAM, Singel l ï» . 

KRANEN 
en 

L I E R E N , 

U . J . W E 1 S S E N O , 
Nieuwendi jk 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 , J A L O N S , 
koperen en stalen P E I L L I J N E N , PEIL 
LOODEN, P E I L S T O K K E N , PEIL 
SCHALEN, enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASSEROOOZEN, 
Teekeulie hoeftenen Opt Ischc lust rumenten, 

EOUERRES, PRISMA'S ENZ. 

KDOLk&ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

viOUSSELINÉ^ GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW SPIEGEL- . 

W I T - , KKISTAL-, BKOKI en MKI.K-
Ju A S . 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere ROZETTEN en 

R A N D E N . 
GKBOGKN ÖI.A8 en DAKPANNKK. 

Lenzen- en Patrijspoortglazen» 
(89) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

D \ h \ i II 
waarbij planken onderlaag overbodig; 
levert H. HOOGHWINKEL, 
te GORINCHEM. 

K O N . N E D G R O F M E D E R I J , 
L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHËËPSBOUWWKRF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooteu-, Bagger-en 
8poorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. 

Zware en lichte Smeeweta 
A N K E R S , 

IJZEREH EN STALEN K E T T I N G ^ 
met c e r t i f i c a a t vau Ulayil * 

en B u r e a u V e r i t a s -

F O K K E R S & Co. 
gsggg-»^ middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwainvorniing 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 . 
Directe aanvoer ( i | | » S I * L A \ A IA ENOKLSCHK, DUITSCHK, F K A N S C H K 

en HOLI.ANDSCHK 

EN 

PORTLAND CEIENT 
Merk: Knight Bevan '& Sturge. 

Merk: Djjckerhoff & Söhne. 

MOSSTEEXEX 
' voor ligte muren, plafonds, enz. 

DRIJF-, VUUR- ER METSEL
STEEN EN 

82 A M S T E R D A M . M P E i N B U R G 2 9 . 

TROTTOIR-, VLOER
EN WANDTEGELS, 

i n v e r s c h i l l e n d e d e s s i n s 

DAKPAPIER, ASPHALT 
EN VKKDKRE 

B O U W M A T E R I A L E N 

De Portland-Cement-Fabriek 
T A K 

STAATS-
IIEDAILLE. 

11EDAILLE 

llulau 1 9 , 

80ÜDEN 
| MEDAILLE 

hoogste 
I onderschei-
\H in den 
1 internatio-
I "*len wed-

•W, te 
|*"ihem 1879. 

(84) 

DYCKERIIOFF&SOnNE 
te A m ö n e b u r g bij BIEKRICH a tl Rijn, 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 
voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der Fabriekt 600.000 vaten per jaar. 
Maeazijiihoutlers in de voornaamste steden. 

Düsseldorf. 
m i , 

MEDAILLE 
van 

Verdienste 
Weenenl878 

GOUDEN 
• l i I» U i l . F, 

Offenbach 
a/M. 1879. 

DIPLOMA A . 
Eerste prijs 

voor nitmun-

.jiikaat 
Kassei 1870. 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CREOSOTEERING. 

BURNETTEERING. 
K Y A N I S E E H E N 

*n Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL. 

0. G i p s O . z o o n , 
D O R B H E C II T . (71) 

-I. 1 

STOOm BOEKDRUKKERIJ 

TE 

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 e n 

s p o e d tot zeer billijke prij' 

zen te leveren. 

Alle soorten van 

Z A G E N 
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 & SóHNE. 
te Remscheid-Vier inghausen ( R h e i n l . ) 

Gevestigd in 1822. (55) 
EWV~ Vraag de geïllustreerde 1'rjjsconrant 
welke wjj II gratis en franco toezenden. 

Vertegenivoordiger voor Holland : 
MAX BREKEN, ROTTER DAM, 

Maaskade, hoek Corn. Trompstr. 2. 

Door den Raad van helleer der Maat
schappij tot exploitatie van Bad- en over
dekte Zweminrichtingen te Amsterdam, 
zal op D o n d e r d a g 10 Mei a.s. 
'8 n a m i d d a g s te .'ï'/2 uur iu het 
AMERICAN-HOTEL aldaar, iu het 
openbaar Worden aanbesteed : 

Het bouwen van eene bad
inrichting met overdekt 
zwembassin aan den Hei
ligen weg te Amsterdam. 

BESTEK en TEEKENINGEN zijn & 
f 2. - verkrijgbaar HEERENGRACH1 
424 te Amsterdam. 

K A R E L MULLER, 
JONASINGENOHL ,1 

Architecten. 
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GAIIBOLINKUN 
„Van Baerle", 

B E N I G E A O E N T l N voor 
Nederland en K o l o n i ë n : 

G\ M. BOKS Co., 
A M S T E R U A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) G> XX z . 

PORTLAND CEMENT, 
„josson Co." 

H O O F D - V E R T E G E N W O O R D Itt E B 
voor Nederland en Indien 

A. E. B R A A T , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTKRUAM, Nieuwehaven No. 118 
„ AMSTERDAM, A . E . B R A A T .Fokkt-

Simonzstraat 74. (881 

LEONARD SLIGGBER, fflonnickendam. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
uitmuntend fabrikaat en billijke prijs. (76) 

en Electrisck L I F T E N , 

FRED. STIELTJES & Co., 
K e i z e r s g r a c h t 7 4 8 , (78) 

Nederlandsche Verzinkfabriek, 
V A N D E R L I N D E N & 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, 
lECAJPIFEILT, 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 - 1 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 Kofl ie vloeren, 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 NKDKKI.AND of KOLONIËN ; aflevering aau fabriek en opstelling op bestemming 
in enkele dageu. 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 8 ) 
WfW A M E N T É X C^EVR.AA<»1>. 

HOUTHANDEL 
F . & A . V A X D E K L I N D E N . - Dordrecht. 
Pitch-Pine Parketvloeren i Pitch-Pine Heiningen 

/ 1.7» per >I . geheel gereed afgeleverd / ' 2.70 per M 

A m s t e r d a m . 
Chemisch bereide 

V E R F . 
De/.e O L I E V E R F is geheel gereed 

voor het gebruiken 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 (Z.-H.> 

J A N H A M E R & Cl, 
lleerengraeht 583, 

AMSTERDAM, 
hebben steeds voorhanden 

N O R M A A L 

SPIJZENLIFTS. 
Deze worden hier geheel compleet en 

gangbaar in liftschachtgeraamte gemon
teerd afgeleverd. '.sö) 

Talrijke Referenties. 

A R C H I T E C T Ü R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectara et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

Aiiv>-rt<>iitl*ii in dit blad kosten Tan 1—5 regelt 
00 oenti, ieilere regel meer 10 centi. Groote lettert naar 
l^tiruiinte. Driemaal plaatsing wordt tlechts tweemaal J, VAN DER ENDT & ZOON, 
hakend. MAASSLUIS. 

VERSCHIJNT ZATE-O AGS. 
Uitgevers i 

AU.- a f l v c r t r n l l f n in A R C H I T E C T Ü 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, Mettelaara, Machinisten, Sintder.. 
Ververs, enz. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

C E M E N T - . J Z E R C O N S T R U C T 1 È N V A N 

D R E N C K H A H N & S U D H O P T E B R U N 8 W I J K . 

{Slot.) 

C. Cement-intangen. 

Tijdens de uitvoering van eenige proeven met de be
schreven ankerpalen bleek, dat ook eene verreweg; eenvou
diger constructie van denzelfden aard eene zoodanige waaide 
vour de practyk heeft, dat het zeer de moeite waard was 
ook daar octrooi op aan te vragen. Met eene gewone 
breekstang en hamer laat zich binnen ongeveer eene minuut 
een gat van 1.50 M. in een gewonen bodem dryven. Na 
liet uittrekken der stang blijft zelfs in een zandbodem het 
gat open Steekt men er nu eeu IJzerdraad in en giet men 
liet gat daaromheen vol mortel vau 1 cement op 1 tot 2 
deelen zand, dan is de cement intang gereed. Het uit den 
bodem stekende eind vau den draad wordt aangewend tot 
het bevestigen van oeverbekleedingen eu aanlegsteigers, het 
schoren van telegraafpalen, omheiningen, enz. 

Voor het aanbrengen van cement-intangen in groudwater 
wordt eene pyp gebezigd niet een ronde stang erin. Na 
het indryven wordt eerst de stang uitgetrokken en in de 
plaats daarvan de draad ingestoken, vervolgens cemeut 
ingegoten en eindelek de pyp uitgetrokken. De onder druk 
verkeerende cementmortel, loopt van onder nit de pyp, houdt 
het grondwater tegen en vult de holte op. Zulke cement-
intangen weerstaan in heel gewonen grond ongeveer de 
volgende uittrekkende krachten. 

Intangeu van 4 cM. middellyn der cementmortelstaaf en 
0 uiMs. draad in gewonen grond, zand met een weinig klei, 
den 19 December 1893 aangebracht: 

Lengte. Trekkracht. 
0 50 M. 178 K G . uitgetrokken 7 Februari 1894. 
0 5 0 . 185 „ „ 7 
°-eo , no , , 7 
0 7 5 „ 280 r „ 7 
0.69 „ 543 „ „ 29 Juni 7 

' , e laatste. 0.69 M. lange intang is met enkel cement 
^"Begoten en heeft aan het ondereind toevallig een dik-
[*eu klomp gekregen. Men is voornemens gereedschappen 

U l t t e denken om zulke verdikkingen aan het ondereind met 
°püet t(. , j o e n ontstaan. 

Lengte 1.50 M. Trekkracht ruim 558 K G . 
D e draad werd buiten den grond tweemaal stuk getrok-

de intang blyft in den bodem zitten. Zy was den 16 
eceniber 1893 aangebracht en werd den 29 Juni 1894 

"eproefd. 
A a n den nieuwen Weserdyk te Bremerhaven werden 

onder welwillende medewerking van den heer Wasserbau-
Inspektor RUDLOKF cement intangeu geplaatst. De bodem 
bestaat uit klei. Het indrijven van het breekyzer nam 
slechts 20 seconden tyds. Middellyn der cementstaaf 4 cM., 
draad 5 mM. 

Lengte. Trekkracht. 
0 65 M. 190 K G . 
1.05 M. 315 K G . 

Een intang van 1 M. lengte kost ongeveer 9 cents. Een 
intang vervangt een inliojud aan beton van 1L II*., ter 
waarde van ongeveer ƒ 1.80, dus 20iuaal meer dan de cement-
intang 

De uit den bodem getrokken cement-intangen, die gedu
rende den winter daarin gezeten hadden, toonen cok daar, 
waar het mortel-omhulsel niet meer dan 2 mM. dikte bezat, 
niet het minste spoor van roestvorming 

Twee gevallen van toepassing van cement-intangen by 
oeverbekleedingen zyn in onderstaande figuren 7 en 8 ver-

1 
I 

I 

A i * . 8. 

i : 10 

05O-O.T5 

: 1 0 0 

duidelykt. Deze figuren verdienen met het oog op ons 
waterland de bijzondere aandacht. Deze betonglooiing werd 
bij wyze van proef onder medewerking van Prof. HOLLEK, 
in Augustus 1894 uitgevoerd in de bouwinspectie Lingen. 
Over het onder de helling van l ' / 4 op 1 afgewerkte talud 
werden in horizontale richting IJzerdraden gespannen op 
onderlinge afstanden van 45 tot 50 cM. en aan de einden 
voorloopig bevestigd. Daarlangs werden op 50 tot 75 cM. 
ouderlingen afstand met behulp van eene aangepunte yzeren 
stang en eeu houten hamer gaten in den bodem geslagen 
van 55 eM. diepte en in elke daarvan een draad met. een 
haak gestoken, zoodanig, dat laatstgenoemde de gespannen 
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draad pakte. Vervolgens werden de gaten met Portland-
cementmortel van gelijke deelen cement en zand volgegoten. 
Den volgenden dag zaten de draden al vast genoeg in het 
cement om steentjes onder (SS lig. 81 onder de langsdraden 
te kunnen klemmen om deze van den bodem vry te doen 
liggen en ze in de bet onbekleed in g in te sluiten, die ter 
dikte van 5 cM. aangebracht, vast aangeslagen en gelyk 
afgestreken werd, zoodanig dat het oppervlak wel eenigszins 
ruw van korrel bleef, maar onder de rjj vlak en gesloten 
kwam te liggen. Zulk eene taludbekleeding beboert weinig 
ot geene voegen te hebben, wat een groot voordeel is 
tegenover alle andere steenen glooiingen, omdat het juist 
de voegen zyn waarop de golfslag vat heeft om door uit
spoeling van den grond holten en gaten te vormen, en de 
steenen hunne vaste ligging te doen verliezen. 

In lig. 9 is eene loodrechte beklee
ding voorgesteld, zooals er eene 
langs het erf van de fabriek der tinna 
DSSNCKHAHN <S. ^utiHOi' is uitge
voerd. Zjj wordt gezegd per M 3 . 
oppervlak een weerstandsvermogen 
van ongeveer 1500 K G . te bezit
ten en met meer dan viervoudige 
zekerheid te zyn uitgevoerd. Zjj 
heeft zonder schade een bovenlast 

4 > l 1 2 t 1 van 1.50 M. hoog opgehoogden 
grond uitgehouden. 

Verhoogde ladingplaatsen uit gewonen opgehoogden grond 
laten zich by gebruik van ceraent-intangen zeer goedkoop 
met een dunnen loodrechten wand uitvoeren. 

D. De schenkel-steunwand met cement-intanyen verankerd. 
De geoctrooieerde hekleedingswand, in fig. 10 en 11 in 

Fig. 10. Fig. 11. 

Fig. 9 . 

6mM 

opstand en plattegrond geteekend, bestaat nit een staanden 
en een liggenden schenkel. Beide zyn onwrikbaar met elkaar 
verbonden. De verhoudingen zyn zoo gekozen, dat de resul
tante van den gronddrnk door deu liggenden schenkel, m. a. 
w. door het fundament gaat, zoodat er geene neiging bestaat 
tot omkantelen, zoolang de beide schenkels een geheel met 
elkander blyven uitmaken. Tot verhooging van den vasten 
stand is de liggende schenkel bovendien nog door ankers 
met den ondergrond verbonden. 

De kosten van zulk eene bekleeding zyn, volgens 
berekening van Prof. MÓLLKE , niet meer dan de helft van 
eene massief gemetselden bekleedingsmnur. v. D. K. 

N I K K E L E N N I K K E L S T A A L . 

Nikkel heeft in zuiveren toestand eene zilverwitte kleur, 
smelt by 1500° C , heeft eene specifieke warmte van 0 .108, 
is zeer smjjdig en neemt een schoonen glans aan. Zyn 
specifiek gewicht bedraagt, nadat het bewerkt is, 8 .66. In 
zuiveren toestand laat het zich bewerken en smeden en 

vertoont het dergeljjke eigenschappen als jjzer, maar onder, 
scheidt zich daarvan door het beter weerstaan van chemische 
invloeden. Door zyne zilverkleur en de eigenschap vau niet 
door den invloed der atmosfeer te worden aangetast leent 
het zich tot bereiding van op zilver gelijkende legeering e n 

die onder den naam van argentaan bekend zyn. In eene 
temperatuur nabij witgloeihitte kan nikkel met yzer en staal 
satnengeweld worden 

Met nikkel geplaneerd yzer laat zich door herhaald walsen 
aanmerkelijk dunner maken zonder dat de beide metalen 
van elkaar gescheiden worden. „Christoffel" is eene legeert» 
van gelijke deelen koper en nikkel, die tegenwoordig even
als zuiver nikkel eene uitgebreide toepassing vindt in de 
meest verschillende bedrijven, alsook tot het maken van 
chirurgische instrumenten. Platen niet een overtrek van nikkel 
van slechts 0.2 tot 0 3 mM. dikte bieden grooten weerstand 
tegen afslijting en worden gebruikt tot kleurendruk bij de 
vervaardiging van postzegels eu banknoten. 

De meer algemeene aanwending van het nikkel wordt be-
inoeieljjkt door de lastige bewerking en hoofdzakelijk door 
de omstandigheid dat, doordien men in de eerste plaats 
arsenika en zwavelhoudende ertsen voor het bereiden bezigde, 
het langen tyd niet gelukte dit metaal in eene voor dadelijke 
verwerking voldoend zuiveren toestand te bereiden. Sedert 
1824, toen GIKTNKR begon koper en nikkel te legeeren, 
kwam het metaal meer algemeen in gebruik. De wereld
productie aan nikkel heeft tegenwoordig het bedrag van 
1 5 0 0 0 ton bereikt. Heden ten dage wordt hoofdzakelijk 
het Nieuw-Caledonische erts garnieriet voor de bereiding 
van nikkel aangewend. Zyne samenstelling beantwoordt aan 
de formule. 

5 (Mg O + Ni O) 4 Si 0 8 + Aq. Het wordt dikwjjls 
in gezelschap van jjzeroxyde alsmede kobalt aangetroffen en 
bevat gemiddeld 
Kiezelzuur 38 ° / ( 

Mkkeloxydul 18 „ 
IJzeroxyde 6 „ 
Kobaltoxyde 1 „ 
Magnesia 1 5 , 
Water J J 2 £ 

1 0 0 • / , 
In den handel komt nikkel als zuiver metaal voor in de 

gedaante van kleine dobbelsteenen van 1 cM. zjjde of als 
legeering van jjzer en nikkel (50 — 5 5 ° / 0 nikkel, 2 ' /„ 
koolstof en 1 */4

 w / 0 silicium). 
Uit het garnieriet wint men het zuivere nikkel langs 

drogen of wel langs drogen en natten weg. De bereiding 
is daarheen gericht om nikkeloxyde te verkrijgen, vry van 
de andere bestanddeelen, die er in het erts mede samengaan. 
Het oxyde wordt met meel en koolstof tot een gelijkmatig 
deeg gekneed, waaruit smalle prisma's gevormd worden, die 
men, als zjj volkomen droog zyn, in den smeltkroes doet. 
Terwjjl zjj daarin eenige uren lang aan eene hooge tempe
ratuur zjjn blootgesteld, heeft de reductie van het oxyde 
plaats. Het aldus verkregen metaal is als volgt samengesteld: 

Nikkel 9 8 . 5 0 ° / 0 

Kobalt 0 .50 „ 
IJzer 0 .50 „ 
Andere bestanddeelen 0 .50 „ 

100 .00 % 

De eerste pogingen om nikkelijzer te bereiden werden i' 1 

1 8 8 5 in de fabriek van Mon a terre en in die van Imphy 
in het werk gesteld, maar bleven onvruchtbaar, want men 
bezigde voor de proeven staal met een te hoog koolstof
gehalte, zoodat de voordeelen van het toevoegen van nikkel 
niet aan het licht konden komen. Tegen 1890 verrichtte 
RILEY zeer uitvoerige proeven, waarby hy' staalsoorten met 

(Zie verder bladz. 110.) 

^ a I 1 , | 0 | i j k » c l i e prUsopicainf, zonder 
nieurs en Exporteurs van Machineriën, 

per 1000 Ktt. 
^voorscheep.-en brug-

verbinding van eenige M E T A L E N enz., volgens de prysconrant van J O H N BIRCH & Co. ltd. ( 
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I V J C . l i » - : : 
Best best be«t . 

"lixtra triple best 
' '.eerrooeielük « e n . w e r k 

, | o e r p l » ' e » - . • 
kikire k e i - ' l ' 1 » » 8 " ( T ' o w -

id*" (Andere merken) 
eok:r»» l l-i z e r voor « c h e e p s -

'fcuggenbouw . 
^"hoekijzer 

best" id-
v a n af liet -

L knieën en spanten ge-
meer: 

lid 

Lgelijier, gewoon . 
„ b e s i 

best best" voor ketelw. 
ifïier, Welsh 
I.touch f. a. b. Glasgow 
OewoonNorth Staffordshire 

Bul ' d - • 
Superieur id. . • • 
Sooth Staffordshire. Marked 

b»ri. List branda . 
.Unmoor' • • • 
Yorkshire, andere merken 
kunsten . 
Kdich utaalijzer, gewalst . 
ij id. gehamerd. 
id.Nu. 1 f a.b. Antwerpen 
, Spijkerstaven id. id. 
, üootijzer id . id. 
, I ijzer, van af. 
, Draadnagels No.S —7 

(per 100 K G . ) . 
idijicr, gewoon . 
„ superieur 
Iband X 20, breed 22.2 m M . 
ut blik . . . . 
..Working up" kwaliteit . 
ilvin.gegoirdhlkNo.24BG 

id. id. No. 26 id. 
pint id. No. 20 id. 
ill. „beat best", koud ge

ilst en uitgegloeid No .S4BG 
imerde staven . 
yiokken, ruw besmeed 
"« id. id. i d . vanaf 
jtmen, afgewerkt 
tpnchroefnssen,ruw afgedr 
'ukken ijzeren stoompijpen 
"Ukken daarvoor 
"kken ijzeren gaapijpen 
plukken daarvoor . 
'1'snieeerde gaspijpen 

ii hulpstukken . 
ketelpijpen (japwelded). 
"'..pijpen 

ijzeren sokbuizen 
td. sokken en spie-

m uitgeboord en afgedr. 
r-oenrtkeii met Dr. Angus 

0 P l 0 8 s i n g , moer: 
'ooatur'yzei 

FtW. of G I E T I J Z E R 
P«r l o o o K G . 

* * » M . B . N o . I • ^ 
No. I . \-S 

P1"1"» No. 8 

l'Unt 

gietwerk 
No. 4 

v o o r 

«jw-bereldlng 
• kamaiiet No 1 

OOI f j 

,„ . ' d . No a 
'Oor 

lu<=»t-ho 
Wil 

»o 0 r 
.K'etwork. \ s & 

'Ut skoo l 
•mee 

• ' « « n so pet. 

I. u M ' li -

56,35 
62,68 
68,51 
87,47 
99.13 

116,63 
64.14 

209,93 
198,28-233,26 

53,94 
59,77 
71,44 
59.77 
62-68 

29 16 
64.14 
69.98 
81,64 
58,31 
58,31 
62,68 
68,51 
80,18 

93,30 
215,76 
204,09 

69,98 
96 22 

102,05 
51,90 
55,40 
55,40 
50.15 

7,58 
65,60 
71,44 
77,27 
78.78 
90,39 

109,34 
126,83 
107.89 

122,46 
186,60 
198,27 
419,86 

606,47 — 991,34 
233,26—279,91 

70 
721 
80 
82t 
70 
72* 
72* 

5 « 

a > a 

0-
99,13 
43,74 

45,19 

1.45 
61,23 

25,37 
(9.16 
26.83 

80,41 

20,11 
25,66 
25,08 

99,13 

93,30 
46,65 

145,78 

i . d. naas
te haven 
ii. d. fabr. 

NMI.I . i l . l / i l: en 
S T A A L p e r 1000 K G . 

Scheep.- en brugplaten . 
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 
Gereedschapataal, gewoon 

id. speciaal 
Veerensteal van af . 
Gietwerk in ataal, apeciaal id . 

D R A A D p e r 1000 K « . 

Gewalst IJzerdraad v. o m h e i n i n g » 
uitgegloeid en geolied Nra.0-5 

l d . gegalvaniseerd id. 
Gewalst staaldraad v.omheining, 

uitgegloeid en geolied Nrs.O-6 
l d . gegalvaniseerd id. • 
Getrokken ijzerdraad voor om

heining, geolied Nos. 0—8 
l d . gegalvaniseerd id. 
Getrokken staaldraad voor omhei

ning, uitgegl. en geol. Nos. 0 8 
l i l . uitgegloeid en gegalvanis. 
Prikkel heiningdraad 2 draads. 

Id. id. 4 draada. 
Id. thickset 2 „ 
Id. id . 4 „ 

Telegraafdraad Nos. 0—8 

R O O D K O P E R . 

Chil i staven per 1000 K G . 
Gieielingen II. 8 id . . 

id . taai (Toughcake) id . 
Staven, platen en duhbeling id. 
Draad per K G . 
Gesoldeerde pijpen ld. 
Pijpen zonder naad id. . 

H E E L M E T A A L p e r K G . 

Staven 
Duhbeling . 
Soldeerwerk . 

M E S S I N G p e r K G . 
Gewalst messing . . . 
Bladmessing . 
Gesoldeerde gaspUpen 
Getrokken ketelpijpen 

id. condensorpjjpen 
Draad . . . . * 

T I N p e r 1000 K G . 
Engelsch in staven (in kisten 

van 203,21 K G . ) . 
id . id. best gezuiverd, 
i d . gietelingen . 

Straits tin (pakhuis Londen) 

A N T I M O N I U M p . 1000 K G . 

Gulden. 

58,31 
64,14 
69,98 
69,98 
77,27 
84,56 
92,22 
55,10 
62,68 
52.48 
43,74 
46,65 
62,48 

87,47—104,97 
209,93—326,59 

583,14 
116,63 
303,28 

72,91 
96,23 

78,73 
102,05 

81,64 
104,97 

84,56 
110,80 

134,12 

151,62 

139,95 

472,34 
524,83 
513 16 
583,: 4 

0,66 
0,71 
0.73 

0,49 
0,49 
0,49 

0,6? 
0,65 
0,71 
0,60 
0,76 
0,59 

810,56 
822,23 
798,87 
699,77 

419,86 

Z I N K p e r 1000 K G . 
i ' Zuiver buitenlandach 
| Hard 
, Bladzink No. 8 en daarboven 

1,001) p e r 1000 K G . 
Engelsch pig . 
Spaansch id. . 

' Bladen en staven 
i Waterpijpen 
I G a s p i j p e n . . . . 

S T E E N K O L E N p . 1000 K G 
South Wales stoomkolen le kw 

Id. id . 2e „ 
Lancashire id le „ 

Id. id. 2e „ 
, Newcastle id . le „ 

Id. id. 2e „ 
Dubbel gezift meen 

C E M E N T p .vat v. 181.44 K G 
Portland . . . . 
Itomeinsch 
Vulcaan- of voegcement. 

\ I I K V A V I T . S T E E N p e r 
1000 s t u k s . 

Srhotsche 
South Wales . 
Kiezel . . . . 
V E R F S T O F F E N p . 100 K G 
Loodwit gemalen . . . 

Id. aan stukken 
Menie zuiver . 
Oranje menie . 
Loodglit . . . . 
Zuiver zinkwit 
Itahtjen's scheep.compo.itie 
Sims' i d . 

O L I Ë N p e r l i t e r . 
Ongekookte lijnolie 
Gekookte id. 
Terpentijn . . . 
Kaapolie . . . . 
Colza . . . . 
Katoenzaadolie 
Keu zei „ 
O l ü f 
Ousenpoot „ 
Spermaceti ,, No. 1 
Palmolie per loo K G . . 

T E E K en P E K . 
Stocaholmer teer per va» 
Archangel „ „ 
Kootteer „ 
Pek , Zweedache per 100 K G 

Was „ „ „ 
„ Engelsche ., „ „ 

Hars, zwarte „ „ „ 
„ amber „ „ ,, 
,, geel n n 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 millboard per 100 K G 

S C H R O E F B O U T E N e n M O E K E N p e r 100 K G . 

bin) len. 
176,02 
125,38 
198,27 

122,46 
118,09 
128,29 
137,04 
134, It 

23,70 
32,59 
36, U 

20,99 
16,91 
28,00 
19,83 
28,00 
69,98 
28,00 

0,23 
0,24 
0,20 6 

0,26 
0,24 
0,24 
0,55 
0,43 
0.39 
0,56 

29,65 

10,37 
8,30 
5,33 
7,58 

1 4 , -
6,12 
3.86 
3.26 
4,45 

1,63 
1,53 
2,93 
5.87 
3.27 
4,57 
5,22 

65.32 

Bouten met vierkanten kop en moer, diam. j jjjjjj1' 
lang beneden 50.8 m M . . . . ƒ 

„ 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 

7, 7. 
12.7 15.88 
18.95 15.74 
17.49 15.16 
16,03 14.29 
15.16 13.70 
14.00 12.83 

*u 
19 

14.00 
13.41 
12.83 
12,24 
11.95 

V. 
22.2 

1 
25.4 
14.00 
13.41 
12.83 
12.24 

IV. 
28.6 
14.00 
13.41 
12.83 
12.24 

14.00 
13.4 1 
12.83 
12 24 

. 11.95 11.95 11.95 
Met zeskante moer ƒ 1.75 per 100 K . Q . meer 

16.77 14.87 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 
17.20 17.20 17.20 I .20 

31 75 
14.00 
13.41 
12.83 
12.24 
11.95 

Gewone brug- of scheepakwalieit 
„ B e a t " 
„ B e a t best" . . . . 
„ B e a t beat" ketelklinkbouten 

21.86 18.36 17.20 
20.99 19.24 

K L I N K N A G E L S p e r 100 K G . 
12.24 11.37 10.79 10.79 10.79 
12.53 11.66 11.08 11.08 11.08 
13.70 12.83 12.24 12.24 12.24 
14.58 13.41 12.83 12.83 12.83 
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enkel koolstof nauwkeurig vergeleek met andere, die een 
percentage van nikkel bevatten. Door deze proeven werd 
wel de invloed van het laatste bepaald, maar de betrekkingen 
tnsschen gehard staal en nikkelijzer met eene kleine percen
tage van koolstof waren daarmede nog niet vastgesteld. 

Mij gelegenheid eener levering, die de Société Cockerill had 
uit te voeren en waarby een metaal verlangd werd, dat 
groote veerkracht aan gering specifiek gewicht moest paren 
en tevens smijdig en gemakkelijk hamerhaai- moest zijn, 
koos MAUI.AX eene legeering van nikkel met smeltijzer en 
bezigt sedert dien tijd voor de vervaardiging van kanonnen 
en kogels uitsluitend nikkel-yzer. Het metaal, dat hy bü 
voorkeur verwerkt, heeft de volgende samenstelling: 

Koolstot. . . 0 . 0 6 0 ° / 0 Phosphor . . 0.0164/0 

Silicium. . . 0.010 Mangaan . . 0.350 
Zwavel . . . 0 020 Nikkel . . . 7.500, 

zoodat het nikkel byna met geheel zuiver yzer is gelegeerd. 
Proefstukken van deze legeering werden in eene Thomasset-

machine op trekvastheid beproefd, waarby de toestel van 
BAUSCHINOKR de in tabel I vermelde resultaten gaf. 

Tabel I. 

Al de voordeden komen by de vergelyking aan den kant 
van het nikkelyzer. Opmerkelyk is de aanzienlyke ver
hooging der elasticiteitsgrens by het laatste in geval van 
harding in water en olie, wat dit metaal byzonder voor 
pantserplaten, geschnt en oorlogswapenen geschikt maakt 
Daar de rek van het nikkelyzer na de harding niet met die 
van smeltijzer dat deze bewerking doorstaan had. verge-
leken kon worden, koos men ter vergelyking een hard 
nikkelvrij Martinstaai van de volgende samenstelling: 

Koolstof 
Silicium . 
Zwavel 
Phosphor. 
Mangaan . 

0.550 • / , 
0.200 B 

0.030 ,, 
0.047 I, 
0.700 . 

Aard dor proefstukken. 

Even-

red ig-

heids-

grens 

Begin 
van 

meer 
aan
zien
lijke 

verlen
ging-

Elasti

citeits

grens. 

Trek-
v ast-
beid 
K G . 
per 

mM*. 

Eek. 

Samen
trek
king 
der 

breuk. 

Üngehard 24.8 31.5 49.5 54.0 24.3% 60.4% 

Gehard bij 900° in water . 45.2 59.4 107.0 125.5 10.2 „ 50.5 „ 

„ „ 9 0 0 » , . „ 

(afgekoeld op 500°) 41.8 55.0 82.3 82.7 12.5,, 61.2* 

,. bij 9 0 0 ° in olie 39.2 66.1 97.3 99.6 42.3,, 

„ „ 9 0 0 ° „ „ 

(afgekoeld op 500° ) 35.0 52.9 81.0 84.0 12.2 , 52.5,, 

De beproeving gaf de resultaten in tabel III vermeld. 
Deze resultaten toonen den voorrang van het nikkelyzer aan 

want zy geven niet enkel voor rek en samentrekking op de 
breuk regelmatig hooge waarden, maar ook getallen voor 
de elasticiteitsgrens, die by staalsoorten, die enkel koolstof 
bevatten, niet bereikt worden. De breuk van een stuk gehard 
staal is scherp en korrelig, terwyl die van een stuk nikkel-
staal pezig is en gelykenis met een stuk niet gehard staal 
bezit. Buigproeven bevestigen het gezegde. 

Tabel III. 

Aard der proefstukken. Elastici
teitsgrens 

Trekvast-1 
'beid, K G . 

per mM*. 

Samen-
Bek, 1 trekking 

I der breuk. 

0 052 ° / 0 

Om deu invloed van het nikkel beter te kunnen beoor-
deelen, werden dezelfde proeven met smeltijzer van byna 
gelyke geaardheid doch zonder nikkel herhaald. De samen
stelling van dit yzer was als volgt: 

Koolstof . . 0.060 ° / 0 Phosphor. 
Silicium . . 0.010 „ Mangaan . . 0.300 
Zwavel . . 0.030 . 

De proefstaven werden op gelyke wijze als de andere 
behandeld en leverden by de proeven de in tabel II weer
gegeven resultaten. 

Tabel II. 

Ongehard 51.6 

Gehard bij 800» in water . 53.2 

n „ 900" „ . 

(afgekoeld bij 500") 80.2 

„ bij 900° in olie. . 71.6 

„ „ 900" „ „ 

(afgekoeld bij 500°) 78.8 

86.0 

73.8 

102 8 

93.4 

106.1) 

12.1 

2.2 

7.7 

1.8 

9.8 

24.4 

09 

.'7 3 

Aard der proefstukken. 

Even-

redig-

heids-

grens. 

Begin 
van 

meer 
i aan

zien
lijke 

verlen
ging-

Elasti

citeits

grens. 

Trek-
vast-
beid 
K U . 
per 

mM». 

Bek. 

Samen

trek

king 

der 

breuk. 

Üngehard 11.6 19.5 21.0 37.9 L'll.l"/" 01.9" " 

Gehard bij 900* in water . 18.0 22.5 33.0 48.6 23.4,, 57.4,, 

„ „ 9 0 0 » , , „ 

(afgekoeld bij 500») 11.8 21.2 27.6 39.6 8 4 . 6 „ 67.9,, 

bij 900* in olie . 15.6 22.7 | 31.6 13.7 29.4,, 66.2,, 

„ „ 900» „ I, . 

(afgekoeld bij 500») 14 6 17.6 1 24.1 38.1 | 
29.2 J 67.7,, 

Staal met enkel koolstof staven van 25 mM zyde, die 
in water of olie gehard zyn) breekt plotseling af, terwijl 
staven van gehard nikkelstaai onder gelyke omstandigheden 
zonder barsten of teekenen van plaatselijke breuken laten 
buigen. Er werden ook belastingsproeven ter vergelijking 
van nikkeistaai met smeltyzer (staven van ongeveer 50 mM. 
zydel verricht. De staven werden op twee punten, die 50 cM. 
uit elkander lagen, ondersteund en zoo lang aanhoudend 
belast tot eene blyvende vervorming intrad. Dit geschiedde 
bij nikkeistaai by eene belasting van 8652 KG., by smelt
ijzer van 4648 KG. 

Laat men de kosten buiten beschouwing, dan verdient 
nikkeistaai boven yzer de voorkeur voor bruggen, stoom
ketels en niachinedeelen; dat het voor pantserplaten en 
oorlogsmaterieel bovenaan staat, is reeds lang boven allen 
twyfel verdwenen. 

Nikkeistaai laat zich even gemakkelyk als smeltyzer be
werken, smeden, walsen, opstuiken en persen en daarbij 
moet in het oog gehouden worden, dat uit het eerstgenoemde 
vervaardigde voorwerpen aanmerkelijk lichter kunnen zyn. 
Het metaal heeft een zeer karakteristiek weefsel, eene 
duidelyk kristallyne structuur en in het gebruik het eenige 
nadeel, dat het zich in het smidsvuur niet laat nellen. 

(ühland'a Ind. Rundshhau). 
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A A N B E S T E D I N G E N . 
^bestedingen worden slecht» eenmaal in dete rubriek opgenomen. 

MAANDAG 6 MEI. 
reest (QV.) 2 uur. Het gemeentebestuur, in het logement 

j Vlunniuk, ia 3 pere. en in massa: 1. bet bouwen van een 
hooleebouw met bergplaats, aftikking ens.; 2. bet leveren en 
Hen van de ia deze benoodigde scboolmeubelen j 3. he' bouwen 

> t e een onderwijzerswoning, een ea ander op een geheel vrijgelegen 
i„ aan de Balkbrug, gemeente Avereest. 

Winschoten. 6 uur. liet gemeentebestuur: bet uitvoeren vau 
derhoudswerken aan d« klinkerbestrating langs de Oosterhaven, 

°°n d e n stationsweg en vau den Zuiderveensterweg. 
DINSDAG 7 MEI. 

Haarlem. 3 uur- Be heer A. Siegers te Amsterdam, namens 
• u e e r H. J. van Beurzen Jr. in bet calé Neuf, Groote Hout
straat 176 : het herbouwen van een wiuicelbuis met bovenwoning 

M D de Zijlstraat aldaar. 
Nleuw-Venuip (N.Br.) 2 uur. De bouwkundige J. W. de lleij 

eii Zn. in het koffiehuis van mej de wed. Stapel : bet bouwen 
tan een koffiehuis eu stallen le Nieuw-Venuip, Haarlemmermeer. 

WOENSDAG 8 MEI. 
Hilversum. ï l uur. Het gemeentebestuur: het verbouwen van 

de school aan de Langestraat tot politiebureau enz. 
DONDERDAG » MEI. 

Pnrmereod. 11.39 uur. Dijkgraaf en heemraden van het water 
schap de Beemster, aan de secretarie in de Hoogstraat : het maken 
tan eeue gemetselde pijp met vleugels en houten bijvleugele. 

Utrecht. 10 uur. De genie, ten bureele Damlust : eene verving 
,au werkeu, gebouwen en losse voorwerpen in de Nieuwe Holl. 
Waterlinie, van af de Klop tot en met Vreeswijk, begr. f 1350, 
bilj. inzenden uiterlijk 8 Mei nam. 3 uur. 

Ridderkerk. De beer L. v. d. Waal: het afbreken van een 
bestaand woonhuis en het bouwen van een nieuw woonhuis met 
karubuis en bijkomende werken. 

VRIJDAG 10 MEI. 
's-Ornveuliage. 9 uur. Het ministerie van jusitie, iu een der 

lokalen van g enoemd ministerie: de verbouwing en vergrooting 
tan bet rijksopvoedingsgesticht voor jongens te Alkmaar en het 
uitvoeren van daarmede in verband staande werken (le gedeelte) 
begr. f 53.200. 

Leeuwarden. 12 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid aan het gebouw vau het prov. bestuur : het vernieuwen 
der Ter-Idzerderbrug in dea Rijksweg van Leeuwarden naar de 
Overijsselsche grens, prov. Vriesland, begr. f 5000. 

Leeuwarden. IS uur. Het ministerie vau waterstaat, handel 
en nijverheid, aau het gebouw van het prov. bestuur: bet maken 
van een reminingwerk bij de draaibrug te Oudcschoun nabij Ak-
krum, prov. Friesland, begr. f 1350. 

Tlaardingen. 11 uur. De architect Pn. van den Berg voor zijne 
principalen, in het lokaal van den Volksbond aan de Wessbaven-
plaats: het maken van droogstellingeu, taanbakken enz., aanw. 8 
Mei 's inorg. 12 uur. 

ZATERDAG 11 MEI. 
Yluardiugen. 1 uur. Het gemeentebestuur: het rioleeren van 

's Emmastraat met een gedeelte van de HoUaan eu van de 
Callenburgstraat, begr. f 1850. 

MAANDAO 13 MEI. 
Amsterdam. 1.30 unr. De directie der Holl. IJz. Spoorweg. 

Maats Imppij, in het centraal personenstation, in bet lokaal naast 
<fo wachtkamer 3e klasse (ingang vestibule) bestek no. 628 s de 
'•'ering van gegoten ijzer ten behoeve van de centrale wei kplaats 
h Haarlem, vanaf 1 Juni 1S95 tot ultimo Mei 1896, in 5 perc. 

Miraveulsage. 11.30 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
e» nijverheid, aan het gebouw van bet prov. bestuur: bet bestorten 
'au deu Grooteu Paralleldam, beoosten Helleroetsluis, beboerende 
t o t de zeewerken in de prov. Zuidbolland, begr. f 17.000. 

WOENSDAG 15 MEI. 
'•Gravenhage. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

e a nijverheid : het opbouwen van eenige lokalen aan bet gebouw 
u ° de Algemeene Rekenkamer aldaar, begr. f 6000. 

DONDERDAG 16 MEI. 
j Amsterdam. 3.30 uur. De arobitecten Karei Muller en Jonas 

genobl, namens den raad vau beheer der maatschappij tot exploi-
j l e van bad- en overdekte zweminrichtingen, in het American-

°'el: het bouwen van eene badinrichting met overdekt zwembassin, 
M " «en Heiligenweg. 

Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
rijverbeid, aau he'. gebouw van bet prov. bestuur: hel maken vau 
eene aanlegplaats voor kolenschepen en eene steenkoleubergplaats 
nabij bet uieuwe stoomgemaal te Schelliiigwoude, behoorende tot 
de werken van het Noordzeekanaal, begr. f 7960. 

VRIJDAG 17 MEI. 
's-Gruveuliage. 1 uur. Het ministerie vau waterstaat, handel 

en nijverheid: het herstellen en verbeteren «au rijk»telegriiaflijuen 
in Ce prov. Noordbolland en Utrecht, begr. f 2532. 

's-Graveuliage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid : het herstellen en verbeteren van rijksielegraaflijuen 
in de piov. Friesland, Overijssel en Drenthe, begr. f 1276. 

ZATERDAG 18 MEI. 
Patten u/d Velawe. 10.30 uur. Het gemeentebestuur: het 

bouweu vau eene openbare lagere school voor 280 leerlingen in 
de buurtschap üuineu mei hijlevering van alle daartoe behoorende 
materialen. 

MAANDAG 20 MEI. 
Vlaardiugen. 1 uur. Het bestuur vau de Vlaardingsche Water

leiding-Maatschappij, in de zaal Harmonie: het bouwen eener 
W a t e r l o r e u nabij de stad ; bet vergrooten eu veranderen der 
bestaande filterwerken ; het vergrooten eu veranderen der bes'aande 
beziukbakken; het maken eeuer nieuwe beziukbak ; bet bouwen 
van eeue tweede machinekamer en het v e r h o o g e n van den bestaanden 
watertoren, aanw. 13 Mei nam. 1 uur, aau net Pompstation der 
Vlaardingsche Waterleiding, ('/ie Adv.) 

VRIJDAG 24 MEI. 
's-Hortogenboscb. Het college van regenten over de Godsbuizen 

en den algemeece u n i e , in bet Oude Mannen- en Vrouwenbuis: 
bet levereu en leggen van marmeren- en nauiensclie tegelvloeren 
in de hooldgangen eu portalen van b e l geneeskundig gesticht aldaar. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Alkmaar. Het verbouwen van de openbare burgerschool. Laagste 

C. van 't Hulleuaar aldaar voor f 20.749, gegund. 
Amsterdam. Het eenjarig ondernoud van kazernegebouwen te 

Amsterdam. Laagste E. Scheepbouwer te Utrecht voor f 8240 ; 
het eenjarig onderhoud van de werkeu van bet noordelijk front 
der stelling van Amsterdam. Laagste J. de Vries te Purmerend 
voor f 1840-. het eenjarig onderhoud van de werken vau bet 
zuidelijk front dier sielling. Laagste C. J. Maks Jr. voor I 58SO ; 
bet verven van de gebouwen. Laagste P. H. v. d.,Bos te Assendelft 
voor f 2727 ; het eenjarig onderhoud van de werken en gebouwen 
te Muideu en Weesp. Laagste J. N. Mubl te Muiden voor f 5240 ; 
bet verven der gebouwen te Muiden en Weesp. Laagste P. H. 
v. d. Bos voor f 1149. 

Amsterdam. Het uitvoeren van onderhoudswerken op dc spoor
wegen Amsterdam—Rotterdam, Schiedam— Hoek van Holland eu 
op het gemeenschappelijk station Rotterdam—Maas. Laagste voor 
perc. 1 P. van Essen te Halfweg voor f 10.347; voor perc. 2 
K. van Dijk te Noordwijkerhout voor t' S370; voor perc. 3 M. 
Meijers te Delft voor f 11.4S8 ; voor perc. 4, 5 en 6 G. D. van 
Doorn aldaar voor 1 18.050; voor perc. 7 T. v. d. Weeg te Haar
lem voor f7160. 

Bunschoten. Het veranderen van een locaal tot woning en 
raadzaal. Laagste G. Mossing te Amersfoort voor f 1430. 

Breda. Het bouwen van eene woning voor den opzichter der 
beplantingen met schuurtje tot bergiug van gereedschappen, het 
sloopen van bet bestaande woonhuis met schuur en het verplaatsen 
en verlengen van een ijzereu hek met voetmuur in bet park bet 
Valkenberg. Laagste Tb. Kessels aldaar voor f 3999, gegund. 

Breda. Het verrichten van onderhoudswerken laugs den spoorweg 
Vlisiingen—Bokstel—Geldermalsen en Koozendaal—Belg. greus. 
Laagste voor: perc. 1. W. van Uije en Zn. te Middelburg voor 
f 790. 2. D. van Maris te Kapelle voor f 633. 3. F. D. Bruglemans 
te Roozendaal voor 1 624. 4. dezelfde voor f 1234. 5. dezelfde 
voor f 936. 6. dezelfde voor f 210. 7. P. Nuinau te Moerdijk voor 
f 1320. 8. W. van Eijk te Tilburg vcor f 738. 9. M. Pauis te Tilburg 
voor f 685. 10. J. Broeckx-Smulders te Tilburg voor f 1506.50. 
11. Pb. van der Hevdeu en vau Liempt te Boxtel voor f 389. 
12. C. W. Hermans te Vucht voor 1167. 

Delft. Het gedeeltelijk verbeteren en verbouwen van bet gasthuis. 
Laagste Firma Ditmars en Zn. te Middelburg voor f 31.993, 
gunning aangehouden. 

Deventer. Het vergrooten der zegellak- en inktfabriek aldaar 
Laagste H. Visscber aldaar voar f 2360, gegund. 
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Driebergen. Hei vergrooten v i m bet raadhuis met post- en 
telegraafgehouw en directeurswoning aldaar. Laagste VV. A. Fukkink 
aldaar voor f 84S9, gegund. 

Edam. Het gedeeltelijk vernieuwen van de Purmerender en de 
Monnikendammerburggen, beide gelegen over de ringvaarten van 
de Purmer. Laagste P. Karmelk te Monnikendam voor f 5949, 
gegund. 

Enschede. Het bouwen van drie woningen op een terrein gelegen 
a a n den Bothofsweg, onder beheer van den architect H. E. Zegge-
link. Geguud aan G. VV. Wegereer voor f 3421. 

Gorinchem. Het verbouwen van eeu lokaal aan de school voor 
lager onderwijs no. 1 op de Gedempte Kalkhaven. Laagste voor 
perc. 1 C. J. Verwej aldaar voor f 717; voor perc. 2 A. 6. de 
Pater aldaar voor f 224. 

's Gravendeel, lo. Het vernieuwen van eeu verzaict gedeelte 
van de basaltkaaimuur langs de haven. Laagste J. in 't Veld te 
Dordrecht voor f I960; 2o. het leveren eu leggen van een pak-
berm langs de Noordzijde vau dc haven. Laagste I. Kraaijeveld 
Pz. te Sliedrech voor f 769. 

's-Hravenhuge Het verrichten van eenige herstellingswerken 
aan de rijkstelegraafloods te Haarlem. Laagste S. B. Peyra te 
Haarlem voor f 543. 

's-Urnveiihage. Het bouwen van een villagebouw op eeu terrein 
nabij de Wittebrug. Laagste W. P. Teeuwisse aldaar voor f 37.4'JO. 

's-Graveuhuge. Het rioleereo es bestraten van eenige straten 
io bet westelijk deel van Duinoord. Laagste J. v. d. Elsbout te 
Scbeveningen voor f 32.400. 

Herpt. Het bouwen van een raadhuis met bijlevering van alle 
materialen. Laagste G. van Dommelen en H. van Eggelen te 
Nietiwkuik voor f 4465, nog niet gegund. 

's-Hertogenbosch. Het uitvoeren van verbeteringer aan deu 
rijksweg van Bre.la naar de Belgische grens, ouder de gemeenten 
Prinsenhage en Rijsbergen. Laagste F. Niessen te Roermond voor 
f 920. 

'8-Hertogenbo«ch. Het aanbrengen en onderhouden vao beplan 
tiugcn op de rijkswegen van Tilburg naar Breda onder de gemeente 
Gilze—Rijeu en vau Breda naar de Belgische grens onder de 
gemeenten Prinsenhage en Rijsbergen, prov. Noordbrabant. Laagste 
F. Rovers Jz. te Rozcndaal voor f 9?3. 

Hillegom. Het bouwen van een dubbele villa aldaar. Laagste 
J. H. Scheepens te Amsterdam voor f 15.890. 

Hoogwoud. Het doen van vernieuwingen eu herstellingen aan 
de toren te Aartswoud onder beheer van den architect T. C. van 
der Sterr te Hoorn. Laagste R. de Boer en J. Schuurman te 
Medemblik voor f 5830, gegund. 

Klnndert. Het doen vau onderhoudswerken aan gebouwen. 
Laagste voor perc. 1 P. C. Vrins aldaar voor f 2337 ; voor perca 

van 
2 P. Numnii te Moerdijk voor f 2395 ; v o o r perc. 3 II. ,i 
Daalen te Zevenbergen voor f 999. 

Leiden. 1. Het eenjarig onderhoud v a n de kazernegebouwen 
a l d a a r . Geen inschrijvers; 2. het doen van eeue verving van 
kazernegebouwen enz. a l d a a r . Laagste J. Estie te Qenemuirf. 
voor f 1350. a e n 

l.oeliem. Het vervec en teren v a n kunstwerken op de Berkel 
Laagste A. G. Sprokkereef te Neede v o o r f 459. 

Maastricht. Het eenjarig onderhoud v a n de kazernegebouwen 
enz. aldaar. Laagste L. Hoedemakers a l d a a r voor f 6585. 

M(|drecht. 1. De levering van eeu ijzeren ophaalbrug voor de 
Pondskoekersluis. Laagste Frans Smulders te Utrecht voor f 823.50 
gegund; 2. het maken van een grondduiker, bet stellen van de' 
brug en bet amoveeren van de grondmuren van den voormaligea 

Pondskoekermolen. Laagste G. Smit te Assendelft voor I' GG2 
gunning aangehouden. 

Nienvrer-Amstel. Het maken van een hoog riool aanvangende 
in den Parkweg, vanaf het tweede rondpoint (gerekend van uit 
de van Baerlestraat) door den Kouingicueweg aansluitend aan het 
bestaand boog riool in de dubbele buurt, Laagste J. Faas te 
Amsterdam «oor f 10.367. 

Roermond. Het eenjarig onderhoud van de kazernegebouwen 
enz. aldaar, onder het beheer der genie te Nijmegen. Laagste J. 
L. Leonards aldaar voor f 2642. 

Schermerhoru. Het doen van herstellingswerken aan de Ned. 
Herv. Kerlt aldaar. Laagste F. Rike te Alkmaar voor f7272. 

Siddeburen. Het afbreken en weder opbouwen van eene boeren-
behuizing. Laagste P. Dertien te Losdorp voor f 12.485. 

Tlel. Het doen van verfwerk. Laagste Wed. P. Ilmer voor f 129, 
geguni; metselwerk. Laagste J. H . r. d . Kulk voor f 152.5o| 
gegund. 

Utrecht- Het maken der fucdeeringen voor eeu brug voor 
spoorweg- en gewoon verkeer te Westervoort. Laagste J. Hillen 
aldaar voor f 367.01:0. 

Venlo. Het eenjar'g onderhoud vau de kazernegebouwen en*, 
aldaar. Laagste M. van Gasselt aldaar voor f 5491, gegut d. 

Woerden. 1. Herstellingen aan de sluis te Bodegraven. Laagste 
J. Vermeer te Hekendorp voor f 338, gegund; 2. verfwerk aan 
de Langeweidschebrug. Laagste J. Beukers te Langeruigeweide 
voor f 49.25. gegund; 3. herstellingen a«u de brng over de dubbele 
Wiericke te Nieuwerbrug. Laagste H . de Hoog voor f 245, gegund ; 
4. herslelliogen aan de brug over de eukele Wiericke in den 
Hoogen Rijndijk. Laagste J. Pot Boot voor f 219, gegund. 

Zutfen. Het uitvoeren vnu diverse werkeD aan de rnanntu.afdeeling. 
Laagste J. B. Ruissink aldaar voor f 1919, gegund. 

Znlfen. Het bouwen van een boerenhuis op de Brunuinkweerd 
onder Warnsveld. Laagste W. Bilderhoek te Warusveld voor f3399 

A D V E R T E N T I E N . 

Alle soorten van 

Z l i [ l 

W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste nulliteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D. DoMINICUS & SóHNE, 
le Bemscheid-Vieringhausen (Rfieinl,) 

Gevestigd iu 1822. (55) 
WN "̂ Vraag de geïllustreerde Prijscourant 

welke wij 1' gratis eu franco toezenden. 

Vertegenwoordiger voor Holland: 

MAX DHKNKN, ROTTERDAM, 

Maaskade. hoek Corn. Trompstr. 2 

DE G R O E V E N 
VAN 

J. MEURI1S 
te VIKII i n.icli . i d Rijn, 

leveren sedert 1851: (83) 

la AndernachscheTras 
e n T r a s s t e e n 

op strengste keur, verder: 
DRIJF- «f /.vv I. VIN l l l V I V -

V VI.HO I N I 'EEN, beste en goedkoop
ste SIERSTEEN voor Tuinen,Terrassen, 
Tuinsalons, Fonteinen. Graftomben, enz. 

A . U : I I I T I I . . V I ; . \ 
en L I J S T E N , 

volgens b e s t a a n d of op t egeven 
p r o f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 
R. W. ii OG< . INK AlH v x Co. 

te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs courant op 
aanvraaa gratis. (80) 

L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 

Constructiefabriek. 
SCHEEP SBOÜWWERF 

met 0WARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 

Spoorwegmateriaal. 
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, 
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 ' * ? -

en B u r e a u V e r i t a s -

LEONARD SLIGGBER, fflonnickendam. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
uitmuntend fabrikaat en billijke prils. (76) 

P U L F O R D ' S V O C H T V E R F 
is het goedkoopst, eenvoudigst radicaal middel tegen UITSLAANDE, VOCHTIGE 
en SALPETERIGE MUREN. 

BEKROOND met gouden medaille. Gez. Tentoonst. Londen 1884. 
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. 
Verkrijgbaar in bussen ad f 1.60, f 3.15 en f 6.25. bij J . VAN DER MEULEN, 
Mr. Schilder, N. L e l i e s t r a a t No. 17, Amsterdam, die zich tevens met de 
toepassing belast. Agenten J . P. LAERNOES Pzn. te Vlissingen en B. DE KAM Jz., 
Ruijschstraat 20, Amsterdam. 

M A N N H E I M E R 

Portland-Cement-Fabriek 
FABKIEK 

IN 

I 
FABRIEK 

IN 

iWEISENMJ, 
b M a i n / . 

Opgericht 
1864. 

Opgericht V N J j t t W n W y 

1861. 

Levert haar beproefd en voortreffelijk 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin-
lend, onder garantie van de grootste 
Windkracht, 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 l i j 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. 

waarbij planken onderlaag overbodig; 

levert H HOOGHWINKEL 
te GORINCHEM. 

D 

V L A A R D I N G S C H E 

Waterleiding-Maatschappij. 

AANBESTEDING. 
HKT BESTUUR DKK VLAAR

DINGSCHE WATERLEIDING-MAAT
SCHAPPIJ zal op Maandag den 20 
Mei 1805, des namiddag», ten 1 ure, 
in de Zaal „ H a r m o n i e " te Vlaar-
dingen; in hit openbaar aanbesteden : 

Het bouwen eener Wa
tertoren, nabij de stad; 

Het vergrooten en ver
anderen der bestaande 
Filterwerken; 

Het vergrooten en ver
anderen der bestaande 
Bezinkbakken; 

Het maken eener nieuwe 
Bezinkbak; 

Het bouwen van eene 
tweede Machinekamer, en 

Het verhoogen van den 
bestaanden Watertoren. 
Bestek en Teekeningen zijn op 

franco aanvrage, tegen betaling van 
f 3.—, verkrijgbaar bij den Ingenieur 
N. BIEZEVELD Hkz., Kanaal 9, te 
's-Gravenhage, bij wien tevens nadere 
inlichtingen kunnen worden verkregen. 

De aanwijzing heeft plaats op Maan-
dag den 23en Mei e.k. des namiddags 
ten 1 nre, aan het Pompstation der 
Vlaardingsche Waterleiding. 

D E N E D E R L A N D S C H E 

Coutchouc en Gnta P e r c h a F a b r i e k 
„ S I N T J O B L I S 

B A K K E R & Z O O N , - 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 
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. 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. (85) 

W É en prijzen ten T É coneurreerend tegen let Buitenland. 
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CAKBOLIKKl,.. 
„Van Baerle", 

E E N I G E A G E i\ I I \ voor 
Nederland on Kolon iën: 

O. M. BOKS Co., 
A M S T E K I > A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) © 11 SE. 

P.U0LR*Z00i\. 
Spiegel- en Vensterglas. 

ROTI EBP AM. 

MOUSSELINE^ GEKLEURD. 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-. 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW SP IEGEL- . 

W I T - , KBISTAL- , BBOKI en M K L K -

CJT 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 DAKPANNK.N. 

Lenzen- en Patrijspoortglazen. 
( 8 9 ) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF. DAGLICHT-REFLECT! RS. 

P O R T L A N D C E I E N T , 
„JOSSOK Co." 

H O O F D - V E K T E G E N W O O R D 1 O E R 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT, 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTKUDAM, Nieuwehaven No. 1 It. 
N AMSTERDAM, A . E . Ü K A A T Fokkt-

Simonzxtraat 74. (881 

en L O O D S E N < ^ 
van gegolfd ijzer, / ^ ^ ^ 

LIFTEN, ^ v V 

V " Draagbaar Spoor. 
T . G . T I S S O T J " . . 

AMSTERDAM, Siiiicel 170. 

KRANEN 
en 

L I E R E N , 

WSSË 

i K 0 N l ! M 6 ; B I F N F A I T I 
mm%m 

1 fr ( 
1 ) \ \ 
1 S L \ 

BSBr TSL\_ 

*'7DGCJ?&Z>ISCJ? «nCJpeTDlSCJ/' 
o i o d s i n o e k ^ i f a u roektxlev 
b o u IDTOÖLITÖT ISLISTD, we r f» 1 mm%m 
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1 ) \ \ 
1 S L \ 

BSBr TSL\_ 1 
E E = ~ = s s 5 = = i a r a s t e r e > a r o i 5 5 ! S 5 5 £ < 

Stoom J a l o o s i ë n Fabriek 
V O O R 

Huizenen Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

L A G E PRIJKEN. (73) 

S. BRUIGOM, Arnhem, 
Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel ««reed 

voor het Kehruik en bezinkt ot verhard 
nooit. Zn' 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.-ll) 

H l , 

(96) 

HeereiiKraeht 5 8 3 , 
AMSTERDAM, 

hebben steeds vourhanden 

NORMAAL 

SPIJZIMllTS. 
Deze worden hier geheel compleet en 

gangbaar in liftschachtgeraamte gemon
teerd afgeleverd. (86) 

Tal rijke liefer en ties. 
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TECHNISCH GEDEELTE. 

Advertentiën ia dit blad kosten ran 1—5 regelt 

gO eend, iedere regel meer 10 cent». Groote letten naar 

plaatsruimte. Driemaal plaataing wordt tlechtt tweemaal 

fcerekcnii. 

VERSCHIJNT ZATE-O ACS. 
Uitgevers | 

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 ë n in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden g r a t i a geplaattt ia D E A M B A C H T S M A N , Vak 
blad voor Timmerlieden, Hetaelaara, Machinisten, Smedet, 
Verver», enx. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

I N D R U K K E N 

OMTRENT H E T N A T I O N A A L C O N G R E S , O M T R E N T 

HET V A K O N D E R W I J S E N D E V A K O P L E I D I N G V O O R 

T O E K O M S T I G E W E R K L I E D E N IN N E D E R L A N D , 

D E R D E S E C T I E . 

Nationaal was het Congres, nationaal Nederlandsch iu al 
de schakeeriiigen aan dit woord eigen; nationaal geogra
fisch : uit alle streken was men opgekomen; nationaal po
litiek: inen hoorde mannen en zag wellicht vrouwen uit 
alle partijen; nationaal economisch: zij, die veel en zij, die 
weinig bezitten, zaten aan; zy, van wien men zegt: zij 
be/.itten te veel of al te weinig, hadden zeker met de zaak 
niets uitstaan, ten minste /.ij ontbraken. 

Groot en klein was aanwezig: de industrie en het onder
wijs en ook een weinig opleiding, alzoo het noodige eu 
't fraaie, doch het nuttige het minst. Zelfs het nationaal 
stokpaard met bery'der vertoonde zich, inkluis met praatjes
maker en theevisite, en elkeen dacht, dat hy in zake onder
wijs en opleiding voor toekomstige werklieden, iets te zeg
gen had. 

Verheven boven allen twy'fel houd ik de goede en wel
willende bedoeling van het Congres-Comité en van vele 
inleiders. En ook zyn er in het debat goede inzichten 
voorgekomen. 

Wat echter duidelijk uitkwam, was: Het gestelde vraag
stuk is geen vraag. Die vraag is gemaakt tot een questie, 
wellicht zelfs tot een wapen in den strijd om het mijn en 
dijn, en dit tengevolge vau het steeds streven naar gemak, 
'tzy hoe dan ook. 

Een der aanwezigen mompelde by 't heengaan: „het lykt 
bier wel een socialisten-congres". Men zou daarbij kunnen 
voegen: alle congressen der toekomst zullen steeds meer 
socialisten-congressen zyn, 't zal verstandig wezen daarmede 
i» 't vervolg rekening te houden. 

Enquête vau arbeid zou zeker een even passende naam 
Z P geweest als congres voor vakopleiding. Gaven de te 
beantwoorden vragen (wellicht met voordacht zoo gesteld) 
direct aanltiding tot de voorkomende afwijking? Voorzeker 
**1; doch hen niet gerekend, die ook wel iets van den 
Staat willen trekken, omdat een ander zoo veel trekt, was 
e i ' i tusschen fabrikanten en werklieden, wat betreft de op
leiding, geen beduidend verschil van meening. 

De vraag dus: Verdient iu het algemeen de opleiding 
'le werkplaats, of die in de ambachtsschool de voorkeur? 

*°°r velen van zoo veel gewicht, is geen vraag. Men voelt 
™' antwoord en de eerstbetrokkenen betoogden dan ook: 

werkplaats". Dat die vraag nochthans een kwestie is, .de 

ttoet gezocht worden óf in vooringenomenheid met een 

eenmaal ingenomen standpunt, óf iu het particulier belang, 
dat tuen by de zaak heeft. 

Opmerkelijk verschillend is de meening. welke vele voor
staan, in particulier of officieel gesprek. Wil inen den juisten 
stand van iemands inzicht waarnemen, dan doet men wijzer 
met hem een broodje te gebruiken, dan naar hein le luiste
ren als hij speecht. 

Men moest toch inzien, dat de besproken punten volks
belangen en alleen daardoor eigenbelangen zijn. Zeer wei
nigen doen dit. 

Dat de werkplaats boven de school te verkiezen is, wordt 
verder zelfs bewezen door sommige aanhangsels der school, 
waar van de vruchtbaarheid betoogd wordt. 

Dat leiding in de werkplaats zeer gewensebt is, spreekt 
van zelf en dat zy' dikwerf ontbreekt, is een feit. Een 
ambachtsschool echter kan dien toestand niet verbeteren. Van 
al wat mij van onderwys van 10 ;'i 20 jaar terug is te 
hooren gekomen, stond dit bij schoolmannen vast: De kin
deren zoolang mogelyk kind te laten, ter voorkoming van 
het maken van oude mannetjes 

Nu schijnt het streven te zyn hen niet alleen u p , maar 
zelfs over het paai d te tillen. Niet dat ik het eerste goed
keur, maar het tweede is nog minder. 01 het soms reactie 
is? Dan springt het terug. 

Een ambachtsschool nu lijdt, noodwendig aan beide fouten. 
Ten eerste, wat meer gezegd is: Zy kweekt geen werk

lieden, wel opzichters. De vereeniging van oud-leerlingen 
was dan ook vertegenwoordigd door . . . een opzichter. 
Dit pleit voor de school en tevens voor myn stelling. Een 
der oorzaken hiervan is: de zoo dikwijls aangevallen kunst 
van afkyken schijnt bij de menschen toch zoo sterk ont
wikkeld te zyn, dat men het niet dan met moeite laten 
kan en velen zelfs in het geheel niet. Al pleit dit niet 
voor het zelfstandig denkvermogen, het feit bestaat en daaruit 
volgt: Een school is een geschikte kweekplaats voor onder
wijzers, eene ambachtsschool voor opzichters, daar het onder
wys voor een groot deel uit opzicht houden zal bestaan. 

Dit is niet zoo verkeerd gezien als mogelyk op het eerste 
gezicht wel lijkt. Het kan haast niet anders. De groote 
meerderheid is geen genie, waardoor zij of aan het ouder
wijs zeer weinig heeft, omdat het onderwys is, an geen 
ondervinding, althans niet in die mate, dat aan het bezit 
ervan eenige waarde kan toegekend worden. Men behoeft 
slechts het verloop der zaken op dat gebied na te gaan, 
om tot deze wetenschap te komen. 

Hierdoor loopt een school haar doel mis, wanneer dit doe! 
tenminste is het vormen van werklieden. Daar tegenover 
moet een werkplaats de geschikte kweekplaats voor werk
lieden zyn. 

Ten tweede. Op welke school leerden de oudheid eu de 

V;. 
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middeneeuwen werken ? Het is verkeerd de kwaal te zoeken 
op eene plaats, waar zij niet wezen kan. Verbeeld u een 
dokter, die een kip goed voeder geeft, opdat een patient zon 
aansterken, welke eieren van die kip gebruikt. 

Ten derde. Het wil mij voorkomen dat de ambachts
scholen veel zullen krijgen van een nieuwe industrie. 

Men zal dan doen in ambachtsscholen, zooals thans veel 
onderwijzers doeu in lagere scholen. En daar by slot de 
Werkman toch mede moet zorgen voor de kosten, hetzij 
direct of indirect, meen ik dat hij hierop bedacht moet zijn. 

Volgens mijn meening is beter en afdoend, verbetering 
der werkplaatsen. En dit moet. bereikt worden, al zal het 
zeer, zeer moeielijk gaan. Daartoe is noodig, opwekken van 
lust bij de belanghebbenden. Mogelijk kan dat bereikt worden 
door: 

lo. het afnemen van proeven van bekwaamheid in ver
band met het loon. (Zie het No. van 6 April van dit weekblad.) 

2o. door het alom verspreiden van kennis door zeer goed
koope en degelijke leerboeken op elk gebied. Ook de kennis 
vitn methode van opvoeden en opleiding, zou in die boeken 
een plaats kunnen vinden 

3o. door ' Toynbee-werk dienstbaar gemaakt als opvoe
ding voor volwassenen; 

4o. door telken jare eenige jongelieden van aanleg en 
karakter te plaatsen in groote zaken tot opleiding van 
groot-industrieelen. Het vormen van goede hoofden zal 
meer . nicht dragen, dan dat van goede minderen dragen 
kan, te meer daar dit niet uitsluit, dat goede minderen, 
goede hoofden kunnen worden, zooals titans zeer vaak gebeurt. 

En als eens de tjjd daar zal zijn, dat dé wetten worden 
gemaakt voor het volk en niet tegen het volk, dan zal de 
wetgever èn in het leerlingwezen èn in het arbeidscontract 
een zeer gewenschte rol vervullen. 

En als dan de natie ook eens wat begrip opdeed 
van recht! 

Het verkeerd begrip van socialisme loopt in het treurige. 
De opvatting welke wezen moest is die van solidariteit, van 
verantwoordelijkheid van allen, van samendoen, van „Uw 
belang is mijn belang". De opvatting welke doorgaand is, 
bestaat in „Al het uwe moest het myne zijn". Men behoeft, 
om tot de kennis dier zaak te komen, zich slechts eenige 
oppositie-bladen te verschaffen of een werklieden-vereeniging 
te bezoeken. Hoe gelukkig op zich zelf dan ook de orga
nisatie der werklieden is, zeker is't, dat, als zy werkelijk 
baas waren, de tirannie een hoogte zou bereiken, vroeger 
nooit gekend. Niemand tirannieker, dan het tirannieke volk. *) 

Verbetert U zelf, dan zal geen verkeerde wet, geen ge
brekkig systeem standhouden. 2) Het ligt thans geheel voor 
de hand, van de tegenwoordige werklieden-beweging ge
bruik te maken, eendeels tot verbetering der maatschappij, 
anderdeels tot verbetering van hen zelf. 

Daar is de plaats, waar niets te vragen en alles te be
arbeiden is, want alles is in alles 8). 

Delft, April '95. A. SCHALLER. 

') M U L T A T U U „Millioenenstudiëu". 
») M e m . 
•1) Idem. 

SLAKKENCEMENT~ 
Volgens onderzoek van MAHON wordt slakken- of puzzo-

laan-ceraent het best bereid uit slakken met 47.5 ° / 0 kalk, 
17 ° / 0 aluinaarde en hoogstens 30 °/„ kiezelzuur. De toe
slag van gebluschte kalk moet 25 ° / 0 tot 30 ° / 0 bedragen. 
Hooge hitte der vloeibare slakken bij het granuleeren, fijnte 
van maling, blnsschen der kalk onder druk en innige ver
menging van het slakkenraeel met de geb'uschte kalk be
vorderen de vastheid van het slakkencement. 

(Journ. of the hranklin Instituut.) 

WARMTEVERLIES DOOR ROOK. 

Men is geneigd te gelooven, dat de zwarte rookwolken 
die nu en dan uit de fabrieksschoorsteenen ontsnappen, een 
uiet onbelangrijk deel van de brandstof uitmaken. 

Reeds SCHBURER-KKSTXKK beproefde aan te toonen, dat 
men zich van de daardoor verloren hoeveelheid brandstof 
overdreven voorstellingen maakt. R. R. TATLOCK vond deze 
meening door talrijke proeven bevestigd. Hy bezigde daarbij 
twee verschillende, elkander aanvullende wijzen van werken 

Hy berekende naar de chemische analyse der brandstof de 
hoeveelheden warmte, die door de vluchtige stoffen, zooals gas 
teer enz., alsmede door de koolstof geleverd konden worden 
en analyseerde vervolgens de rookgassen, die by hetverbranden 
van dezelfde brandstof in een fabrieksvunrhaard ontstonden. 

De steenkool vertoonde de volgende samenstelling : 

Gas, teer enz 37.63 u / 0 

Koolstof 49.97 „ 
Zwavel 0.40 „ 
Asch 2.72 , 
Water 9.28 .. 

Iu dit geval zou uit de berekening volgen, dat de vluch
tige bestanddeelen slechts 15 °/ 0 , de koolstof daarentegen 
85 "/„ der gezamenlijke warmte zouden opleveren. By de 
minder bi'umineuze kolen, die voor de fabrieksvuren gebezigd 
worden, bedraagt het gehalte aan vluchtige stoffen altyd 
minder dan 37 ° / 0 en is daarom ook haar aandeel iu de 
som der geleverde warmte geringer. Men mag aannemen 
dat, zelfs als alle vluchtige stiffen by de verbranding zouden 
ontwijken, het verlies aan warm te-opbrengst ongeveer l ö ° / 0 

zou bedragen. 
De gassen en het roet, die van de verbranding dei-

vooraf geanalyseerde kolen afkwamen, werden zorgvuldig 
verzameld en dit zoowel tijdens sterke rookvortning, alsook 
als er n ntwelijks rook te zien was; de analyse ervan gaf 
de volgende uitkomsten: 

Opgevangen Zeer sterke Zeer zwakke 
„::ssen. rook. rook. 

Maat pet. Maat pet. 
Koolzuur . . . 5 3.5 
Kooloxydegas . — 
Koolwaterstot. sporen — 
Stikstof . . . 79.9 79.9 
Zuurstof . . . 15.1 16.6 

Vaste stoffen. 
Verzameld iu 

283 M 3 . 
l ' / j «ar op 
gassen. 

Koolachtige 7.15 mG. per M 8 . 
Minerale . . 4.78 i) » 

Om te weten welke hoeveelheid koolachtige stoffen op 
deze wijze medegesleurd werden en verloren gingen, is het 
noodig het aantal M 8 . gas te kennen, dat by de verbranding 
gevormd wordt. Gaat men uit van een gemiddeld gehalte 
van 5 maat pet. koolznur, dan geeft een ton brandstof 
26320 M 8 . gas, gemeten by gewone temperatuur en spanning-
Deze bevatten 18 8 KG. koolachtige en 12.6 KG. minerale 
stoffen. Met betrekking tot het berekend warmteverniogeu 
bedraagt het door den rook veroorzaakte verlies dus onge
veer 0.74 ° / 0 . [lnd. Rundschau). 
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EEN SLAAP-VERWEKKER ? 

Eene eerste levensvoorwaarde, zegt de Prakt. Masch. Constr. 
j, eeu spoedige, diepe, rustige slaap. De hedendaagsche 
zenuwachtigheid der meuschen brengt echter meest ook 
glapeloosheid mede, die door medicynen niet op den duur te 
verhelpen is zonder aan het, lichaam nadeel toe te brengen. 
Alle voorgestelde werktuigeiyke, eenvoudige middelen voldoen 
ja de werkelykheid ook niet altyd. Eene nieuwe geoetrooi-
gerde uitviuding „P ha rus" genoemd, van VICTOB GOKGIAS 
t e Pettau a. d. Drau, Oostenrük, is er op ingericht om, 
terwijl zü eenige zintuigen eene lichte bezigheid verschaft, 
n et tobben over de gebeurtenissen van den dag, de zorgen 
enz. af te leiden eu daardoor spoedig iu slaap vallen te 
doen volgen. Zy bestaat uit een toestel in de gedaante van 
een vuurtoren, rustende op drie poolen en om het gemak-
kehjk te kunnen verzetten met twee handvatsels voorzien. 
Deze toestel, uit yzer, staal of aluminium vervaardigd, bevat 
jn zyne onderste helft een muziekwerk met verwisselbare 
rollen, die als hy geheel wordt opgewonden, ongeveer 20 
minuten achtereen speelt. Het, bovendeel is van een draaiend 
licht voorzien, zooals bij de vuurtorens, dat ook in kleur 
afwisselt. Het kleurenspel zal eveneens 20 minuten duren; 
z„odra de muziek ophoudt, begint het licht te schynen. 
Tegelgk met het kleurenspel doen zich twee afwisselende 
toonen hooien, die het bruisen der aanslaande golven en 
terugvallende golven nadoen, en aanhouden zoolang als het 
bovenstuk van den toestel in werking is. Het spelen der mu
ziekstukken, het bliksemen der verschillende lichten, het 
eentoonige geruisch der branding moeten den geest des 
slapeloozen afleiden van ernstige gedachten en zoodoende 
den slaap volkomen zeker doen intreden. Tot ondersteuning 
van den toestel kan de slaapzoekende persoon ook nog een 
sterk geparfumeerde zakdoek in een zakje van caoutchouc 
of een met sterken geest van kamfer doortrokken linnen 
lapje op de borst leggen. 

De toestel zal o. i. het allerbest werken als men hem, 
nadat hg enkele minuten gespeeld heeft, in elkaar trapt en 
eene wandeling van een tot drie uren in de nachtlucht onder
neemt en deze eiken avond herhaalt. 

VERVALSCHING VAN PORTLAND-CEMENT 
MET SLAKKENMEEL. 

( van 4 cM. dikte door, als hy eenigen tyd in de lncht ge
legen heeft, dan is de breuk, tot zoover als de lucht in het 
stuk is doorgedrongen, b.v uM. diep, grijs-wit, de kern 
echter helder blauw. 

Vertoont zich dit verschijnsel in meerdere of mindere 
mate by Portland-cement, dan durf ik met zekerheid ver
klaren, dat er slakken onderdoor loopen Een tweede niet 
minder zeker kenmerk vertoont zich reeds by het aanmaken 
van de cemeutbry, namelijk eeu eigenaardige, moeielijk in 
woorden te brengen vetheid en glanzigheid van het oppervlak. 

Dat reeds geringe bijmengsels van slakkencement deze 
kenteekenen te voorschuil roepen blijkt uit de onderstaande 
resultaten van opzettelyk tot dat doel door mij verrichte 
proeven. Ik streek tien koeken van 200 gram gewicht, 
samengesteld uit mengsels van Portland-cement en slakken
cement in de hieronder aangegeven verhoudingen op glas 
uit, liet die een dag in de lucht en geruimen tijd onder 
water verharden, legde ze daarna weder een paar dageu in 
de lucht en vergeleek toen de breuken. 

Volgens vorenstaande aan het Journal of the Franklin 
Institution zou slakkencement bestaan uit 80 tot 77 u/ ( ) 

slakkenmeel en 20 tot 23 0 „ kalkhydraat ; daarnaar zijn de 
cijfers van het slakkenmeel herleid. 

Het is bekend, dat sommige Portland-cementfabrieken hun 
product in meer of minder sterke mate met gemalen yzer-
slakkett vermengen, zoogenaamd om het te verbeteren. Daar
gelaten of verbetering langs dien weg in werkelykheid 
mogelyk is, ligt het voor de hand, dat als men eenmaal 
bezig ig om een kostbaar materiaal met een goedkoop te 
vermengen, de verzoeking groot moet zyn om den toeslag 
Wat ruimer en zeer ruim te nemen. (*) 

Tot dusver schynt de scheikunde niet bij machte te zijn 
om zulke vervalsching met zekerheid aan te toonen, althans 
niet quantitatief. 

Toch is er een zeer eenvoudig kenmerk van de aan
wezigheid van ijzerslakken in het cement, namely k de eigen
aardig blauwe kleur in het bart der versche breuk van 
hersteende proefstukken. Aan de lucht verdwijnt dat blauw 
Weldra; slaat men b.v. een koek van versteend slakkencement 

.(*) Er it mij eene Helgiscbe fabriek bekend, die slakkencement, 
••i. een meugsel vau slakkenmeel en drooggebluschte kalk bereidt 
*»»r zich brutaal weg Fabrique de Ciment Portland noemt en 
***r product under dien naam in den bandel brengt. Eenigen tijd 
treden kreeg ik eeu monster vau baar fabrikaat oodei banden 
4>t net Porllaudcement vermengd was, vermoedelijk een opzettelijk 
b e , e id proefmonster. 

U 
9 
a a c e 
> 

Portland-
cement. 

Slakken
cement. 

Herleiding 
tot 

slakkenmeel Aanzien der breuk. 

U 
9 
a a c e 
> 

Gram. Gram. Gram. 

I. 190 10 8 tot 7.7 Weinig of geen verschil 
met zuiver P.-O. 

II. 180 20 16 » 15.4 Eenigszins anders van 
kleur. 

III. 170 30 24 23.1 Nog iets meer verschil. 

IV. 160 40 32 n 30.8 Reeds veel blauwer. 

V. 150 50 40 n 38.5 j 
VI. 140 60 48 n 46.2 

IVan IV tot X neemt 

VII. 130 70 56 M 53.9 f het blauw meer en 
l meer toe, totdat het 

VIII. 120 80 64 n 61.6 [ by X weinig minder 
l helder is dan bij eu-

IX. 110 90 72 n 69.3 1 kei slakkencement. 

X 100 100 80 n 77 1 

Men ziet dus dat betrekkelyk kleine toeslagen van slak
kenmeel al spoedig door het blauw op de breuk merkbaar 
worden. v. D. K. 

INSTORTEN VAN EENE MONIER-BRÜÖ. 
In de nabijheid van Zachau bij Stargard stortte, naar de 

D. Bau /Ag. vermeldt, op 22 December van het vorige jaar 
eene brug in, die door de Monier-tnaatschappy te Berlijn 
naar haar systeem was gebouwd. 

Dit ongeval gaf den tegenstanders van het Monier-werk 
eene welkome aanleiding om de bestaanbaarheid van dat 
stelsel in twijfel te brengen, zonder echter nadeel te doeu 
aan de verdere verspreiding van deze voortreffelijke wgze 
van bouwen. 

Door talrijke proeven, gedurende eene reeks van jaren, 
werden de bedenkingen daartegen, dat het cement zich niet 
innig met het ijzer zon vereenigen, dat het ijzer door 
het nat opgebrachte cement zon roesten en dat het yzer 
zich bij temperatuurverandering anders dan het cement zou 
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uitzetten, zoo schitterend wederlegd, dat de toekomst van het 
Monier werk wel voor altijd verzekerd mag genoemd worden. 

' Het instorten der bovenvermelde brug was dan ook niet 
de fout van het Monierwerk, maar uitsluitend aan andere 
invloeden te wijten. 

De hoofden der brug waren op palen gefundeerd, die 
1.50 M. in vast zand en 4 M. in veengrond staan en men 
mag met zekerheid aannemen, dat de hoofden zyn uitgeweken 
dóór het uitspoelen van den ondergrond. Reeds bjj de aan
aarding vertoonden zich scheuren in de hoofden ; deze werden 
op den duur wijder en veroorz akten eindelijk den onder
gang van het werk. Het gewelf brak tenslotte in de kruin 
doormidden; de belde helften liggen in haar geheel in de 
bedding d»r Ihna. 

De brug had eene spanningwijdte van 18 M., eene dikte 
in den top van 25 cM. en aan den voet van 1.80 M. Bij 
de vernieuwing is eene constructie verkozen van jjzeren 
liggers met, Mo nier-gewelven ertusschen, en dit alleen om 
de in hun geheel gebleven landhoofden te kunnen benuttigen ; 
zy heoben nu alleen loodrechte belasting zonder zjjdelingschen 
druk te \erduren. 

B O E K A A N K O N D I G I N G . 

„Beginselen iter Staathuishoudkunde", door W. STANLEY 
JEVOXS, uit liet Engelsch door Ma. H. J . VAN L K E L W E N , 
advocaat te 's-Hertogenbosch" is de titel van een werkje, 
dat de uitgever L . J . VEERMAN te Heusden ons toezond 
met verzoek daarover eenig oordeel uit te spreken. 

Wjj bevelen dit werkje iedereen ter lezing aan (de prjjs 
is f 0.65). Men vindt daarin zeer beknopt, maar ook op zeer 
bevattelijke en aangename manier voorgesteld wat de staat
huishoudkunde voor eene wetenschap is: ,.Zjj handelt, over 
den Rjjkdom der volken, zjj spoort de oorzaken op, die het 
eene volk rijker en voorspoediger maken dan het andere. 
Haar doel is ons te leeren, wat er gedaan moet worden 
om de armoede zooveel mogelijk te verminderen en te zorgen, 
dat iedereen in den regel goed voor zijn werk betaald 
worde." Verkeerde begrippen omtrent den aard dezer weten
schap worden iu het licht, gesteld, aangetoond wat nut is, 
hoe rijkdom voortgebracht wordt; verder wordt gehandeld 
over verdeeling van arbeid, over kapitaal, verdeeling van 
deu rjjkdom, loonen, ambachtsvereenigingen, coöperatie, grond
bezit, ruil, geld, crediet en banken, credietvereenigingen, 
den werkkring der regeering en over belasting. 

Dit alles wordt van een volkomen vrijzinnig standpunt 
nit, bezien op eene wjjze, die aantrekt en medesleept, zoodat 
ook de leek in het vak al lezende zelf meer en meer een 
helder inzicht in de zaak krijgt of althans meent te krjjgen 
en men zich ten slotte afvaagt „hoe kunnen op dit gabied 
nog andere meeningen bestaan?" 

Wjj twijfelen dan ook niet of het werkje zal weldra een 
ruimen kring van lezers vinden en veel kunnen bjjdragen 
tot verspreiding van kennis op een gebied, waarop in waar
heid aller belangen elkaar ontmoeten. 

V. D. K. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

D E V. t e B e r g u m . Iemand alhier heeft de muren in 
den gang geverfd, doch door de vochtigheid vertoonen er zich 
bonte vlekken op en zijn ze bepaald leelijk. Door den huisverver 
wordt gezegd dat z. i. het beste is de muren eerst te teren 
en daarna opnieuw over te witten, daar ze dan voor altijd 
een mooien muur verkrijgen. Aangezien mij dit nog cd eenigs
zins raadselachtig voorkwam, zou het mij aangenaam zijn uw 
oordeel in dezen le mogen vernemen. 

Er is in verband met hetzelfde onderwerp reeds vroe. 
ger in dit blad op gewezen, dat in de bouwkunde evenals in 
de geneeskunde de aard en de oorzaken der kwaal bekend dienen 
te zjjn, zal men er afdoende maatregelen tegen kunnen 
nemen. 

Als de mensch aan uitslag ljjdt, zal geen geneesheer 
er aan denken dien met uitwendige middelen te keer te 
gaan, zonder te trachten op het inwendig gestel te werken en 
zoodoende de ziekte in haar oorsprong te bestrjjden. De 
onzinnige, die het, eerste wilde beproeven zou waarschijnlijk 
zjjn straf niet ontgaan en evenzoo verdient de verver, die 
den bovenvermelden raad gaf, gedoodverfd te worden als een 
onbevoegd beoefenaar der geneeskunde. 

Ook in een ander opzicht gaat de vergelijking van d e 

bouwkunde met de geneeskunde volkomen op, dat namelijk 
kwalen gemakkelijker zijn te voorkomen dan te genezen. 

Om niet al te zeer in herhalingen te vervallen, verwijs 
ik U in de eerste plaats naar het opstel „ Uitslag op muren 
en de middelen om dien te voorkomen" in ons .No. van 5 
Aug. 1893 en voor wat betrett de middelen ter genezing 
of beter gezegd die als zoodanig aanbevolen worden — 
naar de Nos. van 3 en 17 Maart, 12 en 23 Mei 1894. 

In den blinde oververven of besmeren — daargelaten of 
teer zonder meer op zich zelf tot dit doel volstrekt bruik
baar is — kan hoogstens de kwaal verplaatsen, maar haar 
niet genezen. Als de vlekken niet heel erg zjjn, liet ik ze 
voorloopig zooals zjj zijn. Verkiest men dit, niet, dan dient 
de bepleistering weggehakt te worden ; wellicht is deze de 
oorzaak van het vocht. Dit zou blijken, als de muur, een 
tjjdlang ontbloot staande, zelf geen uitslag gaat vertoonen. 
Is dit laatste wel het geval, dan staat men voor de keus 
om de kwaal alsnog te verplaatsen dooi het opbrengen 
van een of ander middel, dat de poriën sluit (vloeibaar 
asphalt, geprepareerd teer, ingolin, enz) of wel het enkel 
bepleisteren met poreuzen mortel (Doorniksche kalk, 1 deel 
op 3 deelen zand of schelpkalk 2 deeien op 1 deel tras 
en 3 zand) en afpleisteren met 3 gips, 4 stuifkalk, liefst 
zonder er weer overheen te verven. Zulk eene bepleistering 
zal, al neemt, zjj het kwaad niet weg, het toch wel minder 
hinderlijk voor het, gezicht maken. v. D. K . 

A A i H i i L S T E D I i , l i E K . 
Aanbestedingen morden slecht» eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG 13 MEI. 
Breda. 8 uur. De Hrchilecleu P. A. Oomcs eu L . van der 

Pas, namens den lieer Jéröme .1. Petit, in hel koffiehuis de Drui. 
bij IJ. van Hassel, op de Havermarkt: net bouwen van eeu woonhuis 
met steenhouwerij, kantoor enz. op ecu perceel gelegen le Breda, 
aan de IVr' eydenstraat. 

Dordrecht. 1 uur. Het gemeentebestuur: 1. liet verrichten vin 
buiteuverl'werk aau gemeentescholen inet de onderwijzerswoiiingeu 
enz. iu 5 perc; 2. het vernieuwen der brugdekken van de Spui-
brug, de Vriezebrug eu de Leuvebrug. 

Uoriiichem. 10 uur. Dijkgraaf en heemraden van het waterschap 
van te Linge-Uilw<<teriug, iu de Doelen : 1. liet doen van eenige 
herstellingen ea vernieuwingen, beuevens het gewoon jaarlijksch 
onderhoud van dn kunstwerken, behoor<*nde aau het Lingekaua'l ; 
it. het makeu vau eeu gedeelte steeuglooiiug, egalisatie vau 
dijkskruinen, herstellen van zeebraak en rijs- en ondeihoudswerken. 

Vlijmen (N.:ir.) 11 uur. Het R. K. paroch. kerkbestuur, up 
bet Liefdegesticht: bet bouweu van een oude mannen-en vrouwen-
geslicht met aanhoore.i, aaaw. 13 Mei 's inorg. 10 uur. 

'Winschoten (Gron.) 6 uur. Het gemeentebestuur: het maken 
van eene steenen wuilcsclioeiing, over eene lengte van plm- 40 
M., aan du Trek weg, nabij het Poelkeu en het uitvoeren vau 
eenige bestraiingswerken aldaar. 

/ierikzee. IS.3d uur. Bet gemeentebestuur : het uitroeren van 
onderhoudswerken, vernieuwingen en herstelliiigen'aan de gebouwen 
en andere werken dezer gemeente, in 8 perc. 

DINSDAG 14 MEI. 
Delft. 11 uur. De eerstaanwezend ingenieur te 's Graveuhage 

op het geuie-bureel, Korte Geer no. 11: het doen van herstellingen 
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,erbeteringen ann militaire gebouwen enz. te Delft, ouder het 
bebeer der genie te 's Gravenhage, begr. f 4700. 

Rotterdam. 1 uur. Het gemeentebestuur: bet bouwen van e-n e 
hewaarsehool aau de Stampioenstraat. 

Utrecht. 2 uur. De maatschappij tot exploit, van staatsspoor-
t l t e a aan het bureau van 'len sectie-ingenieur H. E. Beunke, 

p jtrB],|.station : het doen van herstelliugen aau kunstwerken, 
bouwen en inrichtingen behoorende lot de lijnen Amsterdam— 

Utreclil. Utrecht—Rotterdam, Breukelen — LlHrmeleu, Gouda—den 
j. „ Soheveningen en Leiden—Woeideu, beslaande in : A. hei 
„ timmerwerk in 6 perc , B. witwerk, metselwerk en straatwerk 

'„ 1 perc, C. loodgieterswerk in 2 perc, D. verf. en behangwerk 
jn 4 perc. E. leerwerk iu 2 perc 

WOEXSDAG 15 MEI. 
Ainerongen (Utr.) 12 uur. Voor de HoogGeb. vrouwe lady 

Elizabeth Villiers, vrouwe v»u Zuylestein eu Leersum, in hel 
logement de Roode Leeuw : het bouwen van een woonhuis aan 
de Zuylesteinscbe laan onder Leersum. 

Apeldoorn. 12 uur. Bet gemeentebestuur: het bestraten van 
dfn Sutionsweg eo verbeteren van de waterafvoer, met bijlevering 
no alle materialen, aanw. 's inorg. 10 uur oij het Stationsplein. 

Harderwijk. 8.30 uur. De heer K. Kuiper, in het logement 
ie Nieuwe Stadsherberg: het bouwen van een woonhuis buileu 
de Smoepoorlstraat aldaar. 

Wijk b(j Duurstede. 12.31 uur. Het bestuur der waterschappen 
op het stadhuis • het vernieuwen en herstellen van verschillende 
duikers eu schoeiinpen. 

Zetten (Geld.) 3 uur. Het gemeentebestuur van Valburg ten 
huize van den heer G. J. D. Cochius: bet bouwen van eeu 
postkantoor met directeurswoning in het dorp Zetten. 

DONDERDAG 16 MEI. 
's-Gravenhage. 2 uur. Het, gemeentebestuur: de levering van 

meubelen ten dienste van de bewaarschool nabij den Zuid-Buiten
singel. 

's.Wravenhage. 2 uur. Het gemeentebestuur: het maken van 
eeu gemetselden leerput in het ler'ein der gemeentegasfabriek te 
's Gravenhage. 

Haarlem. 10 uur. De genie, op bet bureel aan de Kinderhuis-
vest : het dien van voorzieningen aan militaire gebouwen enz. bij 
eo te Haarlem, onder het beheer der genie aldaar, begr. f 4350, 
bilj. inzenden uiterlijk 15 Mei nam. 3 uur. 

Slrjjeu (Z.B.) 2.30 uur. Het bestuur van den Strijenschen 
polder in de herberg van A. Vermeer: het amoveeren der nog 
gedeel'elijk bestaande en het bouwen van een nieuwe steenen 
binnen uitwateringssluis voor genoemden polder gelegen in den 
Sassehen weg nabij Strijensas. 

VRIJDAG 17 MEI. 
NIenwerkerk (Zeel.) Bet bestuur van den polder de vier Bannen 

vao Duiveland: het verlengen van do beschoeiing aau de Oost. 
<o Westzijde van het buitentront van de Stevensluis, aanw. 14 
Mei 's morg. 11 uur, bilj. inzenden 17 Mei bij den dijkgraaf aldaar. 

Werkendam. 11 uur. Het gemeentebestuur : het bouwen van 
een schoollokaal met onderwijzeiswoniug in de Biesbos nabij de 
Kievit<*and. 

Zwolle. 12 uur. Het prov. bestuur: het uitvoeren van her-
Hellingen aan de werken van de haven te Kuiure, begr. f 1005. 

ZATERDAG 18 MEI. 
"everwjjk. 2 uur. De heeren van Zanten en Nieuwer!, ten 

00<>i>e kantore: het bouwen van een bloembollenhuis met pak-
P'"ats, kantoorlokalen enz., te samen groot, plm. 440 M'., drie 
""diepingen hoog op en aan den rijkstraatweg op plm. 200 meter 
"o vaarwater, aan de oostzijde onder de gemeente Lisse gelegen 
'"rein 

Middelburg 11 uur. Het polderbestuur van Walcheren, aan 
n e ' polderhuis, in de Abdij : de uitvoering der gewone onderbouds-
J' «ernieuwiogswerken aan de vier wateringen des polders met 
"tjleveriog van de noodige materialen, in 4 perc. 

Middelburg. 11 nur. Het polderbestuur van Walcheren, aan 
° c l polderhuis, in de Abdij : het bouwen van acht nieuwe bruggen 
" e t gemetselde landhoofden en drie gemetselde duikers met al 
a c daartoe gevorderde bouwstoffen en arbeidsloonen, in b pero. 

Vlaardhigen. 1 uur. Het gemeentebestuur: het uitvoeren van 
«enige eranderingen en bet maken van een aanbouw aan het 
"«abuis, begr. f 5575. 

MAANDAG 20 MEI. 
, ' , ' i avenhugc. 11.30 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

" fierheid aan bet lokaal van bet prov. bestuur : het onderhouden 
, ° e» het doen van eenige herstellingen aan de gebouweu, be-
oorendc to*, het huis, bewoond door den beer Commissaris der 
0D"igiu in Zuid-Holland te 's Gravenhage, gedurende twee jaren, 

ingaande 1 Juni 1895 en eindigen Je 31 Mei 1897, begr. f 2300. 
Zutphcn. 'i 1 uur. De fir ma II. A . Aioets eu Co. iu bet hotel 

en café de Prins : het bouwen van eeu zeepzieJerij eu kantoorgebouw, 
kuiperij, magazijnen, bergplaatsen enz. op een terrein nan de 
Noorderhaven aldaar. 

DINSDAG SI MEI. 
Utrecht. 2 uur. De maatschappij tot exploit, vau staatsspoor, 

wegeu, aan het centraalbureau bij de Moreelse Laan : het maken 
van eeoe wieloai den werkplaats en eenige diverse werken ten 
behoeve van de centrale werkplaatsen op het station Zwolle, begr. 
f 54.600. 

Utrecht. 2 uur. De directie der maatschappij tot exploit, van 
staatsspoorwegen, aan bet centraalbureau bij de Moreelse Laan, 
bestek m. CS8 : het maken van eene wacliterswoning met bijbe. 
hooreude werken ten behoeve vau deu spoorweg Bokstel—Eind
hoven, begr. f 3450. 

WOENSDAG 22 MEI. 
Zlerlkzee. 1 nur. Het dagelijks bestuur van het waterschap 

Schouwen op 's Landskamer: bestek no. 199: het herstellen en 
onderhouden van de Westhaveiisluis bij Zierikzee voor den tijd 
van drie jaren (1895 — i 897); bestek no. 20": het herstellen en 
nderhouden van de havenhoofden van Zierikzee gedurende het 

jaar 1895, in 2 perc; bestek no. 201: bet.onderhouden en schoon
maken van de sluizen, duikers e iz. in de zee- en inlaagdijken en 
van de magazijnen gedurende het jaar 1895, in 3 perc.; bestek 
no. 202 : het herstellen en onderhouden van de heulen, bruggen, 
duikers enz. vau het waterschap gedurende het jaar 1895, in 5 
perc. en in massa; bestek no. 203: het verrichten vau eeuige 
vernieuwingen aan- en het onderhouden van de gebouwen en 
directielocalen gedurende hel jaar lS'J.ï, in 3 perc; bestek D O . 
204: het aanbrengen van eeuige steeuglooiingswerkeu ter vervau-
ging van een lijstiool'd ip het Noorderstrand. 

VRIJDAG 24 MEI. 
Middelbnrg. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid, aan het gebouw van het, prov. bestuur; het maken 
van een steiger en van eeu grondbeloop met stcenglooiing vóór 
een gedeelte van den muur in de haven te Veere, behoorende 
tot de zee- en oeverwerkeu iu de prov. Zeeland, begr. f 1100. 

MAANDAG 27 MEI. 
Amsterdam. 12 uur. Het bestuur vau de Sloterbinr.cn- en 

MiddeUeldsche gecombineerde po.ders in het Burgerweesbuis net 
driejarig onderhoud van een watermolen, twee overhalen met 
derzelver polderhuizen, twee bruggen, eeu duiker eu eenige schering
en schoeiingwerkec, alsmede eeuige vernieuwitigen en reparatiën 
langs de wnterkeering der walbescbociiugen, steenen glooiingen 
en bestratingswerken. 

AFLOOP VAM AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Bet doen van voorzieningen aan het fort Pampus. 

Laagste N. Mühl te Muiden voor f 4250. 
Apeldoorn. 1. Het maken van een nieuw schoollokaal met 

bijkomende werkzaamheden aan de school te Hoenderloo. [vaagste 
R. Nales voor f 3705 ; 2. het leveren en plaatsen van meubelen 
enz., alles in en ten behoeve van genoemde school. Laagste J. 
Franssen te Twello voor f 278; 3. het vei richten van eenige 
werkzaamheden aau bestaande schoollokalen en ouderwijzerswouiug 
te Hoenderloo. Laagste G. Wcgeriff aldaar voor f 285. 

Arnhem. Bet amoveeren van twee panden en het bouweu van 
een groot winkelhuis. Laagste B. Bolder aldaar voor f 42.260. 

Arnhem. Bet leggen van riolen enz. Laagste J. Bossman aldaar 
voor f 8728. 

Bemmel. Bel bouwen van 4 schoollokalen aan het St. Jozefs-
gesticht. Laagsten J. C. Verweven te Bemmel en J . Janssen te 
Buissen voor f 14.200, gegund. 

Breda. Het onderhoud van sluis-, aard- eu rijswerken. Laagste 
A. Blokland te Werkendam voor f 0769, gegund. 

Deventer. Het bouwen van een schuur te Diepenveen. Laagste 
E. J. Klosters aldaar voor f 1464. 

Dordrecht. Bet verbouwen van 2 pakhuizen tot. winkel- en 
woonhuizen. Laagste P. van Driel aldaar voor 1° 4900, gegund. 

Enschede. Het verbouwen van een woonhuis. Laagste Wed. B. 
Laramerink voor f 1620, gegund. 

's-Gravenhage. Het houwen van 3 ambtenaarswoningen op het 
rijksopvoedingsgesticht de Kruisberg bij Doetinchem. Laagste H. 
J. Masselink te Doetinchem voor f 6659. 

Haarlem, Het tweejarig onderhoud van het provinciaal bestuur 
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van Noord-Holland vnn den dag der gucoing tot 31 Dec. 1896. 
Laagste .1. P. Nelissen aldaar «oor f S317. 

Hcereuveeii. Het. ouderhoud met vernieuwingen aan de ver
schillende polderwerken, in i perc. Laagste voor perc. 1, molens, 
H. II. Koelstra te Trrwispcl voor f 1818; voor perc. 2, ktoom 
gemaal, dezelfde voor f 323 ; voor perc. 3, sluizen onder Nieuwerbrug, 
dezellde voor f 81 ; voor perc. 4, sluizen onder Heereureen en 
Knijpe, F. VV. Hoekstra te Benedenkrijpe voor 1 122, allen gegund. 

Helder. 1. Het eenjarig onderhoud van de werkeu en kazerne
gebouwen euz. te deu (leider cu op Texel. Laagste F. Steeman 
aldaar voor f 9780; 2. eei e verving van gebouwen eu werken te 
deu Helder. Laagste .1. Hoogerduijr. aldaar voor f 1790. 

Hengelo. Het houwen van een beerenbuis te Drieucn voor deu 
beer A. VVarnnars te Oeldeu. Laagste Kleerebezem en Koster 
aldaar voor f 7500 zonder en f 7GS0 met transport van steenen. 

H o o r n . Het eenjnrig ouderhoud vau de kazernegebouwen euz. 
Laagste P. Pot aldaar voor t 2195. 

Nijmegen. Het maken van eene onderofficierswoning naast, de 
woningen van de militaire wascbbazen, in de nabijheid van den 
Groeubeekscben dwarsweg. Laagste H. F. Luurmans aldaar voor 
f 2287, gunning aangehouden. 

Rotterdam. Het bouwen van een exercitieloods aan den Croos-
wijkscbcnweg. Laagste W. Monnee aldaar voor f 19.479. 

Rotterdam. Het afbreken er. weder opbouwen van e-n winkelhuis 
met waterdichten kelder, werkplaats, magazijnen en bovenhuis aan 
de Hoogstraat no. 219 te Rotterdam, onder beheer van den archiect 
E. G. A. Fol aldaar. Laagste B. H. Beijderwellen aldaar voor f 13.100. 

Utrecht. Het doen vau eenige veranderingen en verbouwingen 
aan het perceel aan de Wittlevrouwenkade H no. 9, en dit in 
te richten tot kliniek voor tandheelkunde aldaar. Laagste H. M. 
de Kolf aldaar voor f 9416. 

Utrecht. Het wijzigen en uitbreiden van bet dienstgebouwde 
met bijbebooreode werkeu op de halte Ma-.ru (Utrecht—ArnliemJ. 
Laagste G. Lagc-weij te Zeist voor f 2950. 

A D V E R T E N T I Ë N . 

W. J . W E 1 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 M E E T 
K E T T I N G E N . B A K E N S . JALONS, 
koperen en stalen PEILLIJNEN, F E I L 
LOODEN . P E I L S T O K K E N , PEIL
SCHALEN, enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASSERDOOZEN, 
T o e k e n lie boe ft en f n Opt i seb e I n s t r u m e n t e n , 

EQUERRES. PRISMA'S ENZ. 

Aan de AMBACHTSSCHOOL en 
GEMEENTE-AVONDSCHOOL te Arn
hem wordt gevraagd 

een LEERAAR 
In het lijn- en vakteekenen, 

praktische ervaring vereischte, 
akte M- aanbeveling, leeftijd beneden 
35 jaar. 

Traktement f' 1200 a f 1400. 
Aangifte vóór 25 Mei e.k. bij den 

Directeur der School, bij wien tevens 
inlichtingen te bekomen zijn. 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CREOSOTEERING. 

BURNETTEERING. 
l i V A M M I lUvV 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL. 

O . 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 gebruiken bezinkt of verhard 
nooit. Zij is gemakkelijk in het gebruik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a al k aar te n en a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBURG", 
(70 RUffwijk (Z.-lt.) 

i ' . I H U k & Z O O . V 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

V i O U v 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- , BBOKI en M E L K -

Gr 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. 
GEBOGKN G L A S en D A K P A N N E N . 

Lenzen- en Patrijspoortglazen. 
(89) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF. DAGLICHT HF-1" l ECTf RS 

P U L F O R D ' 8 V O C H T V E R F 
VOCHTIGE is het goedkoopst, eenvoudigst radicaal middel tegen UITSLAANDE, 

en SALPETERIGE MUREN. 
U I . M t l l O M I met utouden medaille, Gez. Tentoonst. Londen 1884. 
ReteiiKelen van muren voor het behangen vervalt bij gebruik van 

deze V E R F . Is beter dan menie voor het verven van Ralken, Kozijnen, enz. 
Verkrijgbaar in bussen ad ƒ 1.60, f 3.15 en f 0.25, bij J . VAN DER MEÜLEN, 
Mr. Schilder, N. L e l i e s t r a a t No. 17, Amsterdam, die zich tevens met de 
toepassing belast. Agenten J . P. LAERNOES Pzn. te Vlissingen en B. DE K A M Jz., 
Rui j sch s t r a a t 20, Amsterdam. 

Alle soorten vaa 

ZICEI 
eu 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de jijuste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D- DOMINICUS & Só'HNE. 
te Remscheid-Vieringhausen (Rheinl.) 

Gevestigd in 1822. (55) 

W*W Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wij U gratis en franco toezenden. 

Vertegenwoordiger voor Holland: 

MAX DRESEN, ROTTERDAM, 

Maaskade, hoek Corn. Trompstr. 2 

L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

8 CHEEP IS BOUWWERF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. ^ 

Zware en lichte Smeewerken, 
A . JN K E Tt JS, 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met c e r t i f i c a a t van H i l o y d ' * * 

en B u r e a u V e r i t a s . 
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Stoom J a l o u s i ë n Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

L A G E l'1511/.l V 73, 

8 * BRUIGOM, Arnhem. 

DAKVILT 
waarbij planken onderlaag overbodig; 

lever. H. HOOGHWINKEL, 
te GO RISC HEM. 

OVERKAPPINGEN ^ 
• LOODSEN A ^ S ^ 

van gegolfd ijzer, 

LIFTEN 
KRANEN 

LIEREN, 

v* Draagbaar Spoor. 
T. G. TISSOT J" 

AMSTERDAM, Singel 170.1 

LEONARD SLÏGCBER, ffionnickendam. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN. 
u i t m u n t e n d fabrikaat en b i l l i j k e p r i i v (76) 

VLAARDINGSCHE 

Waterleiding-Maatschappij 

A A N B E S T E D I N G . 
HKT BESTUUR »KR VLAAR

DINGSCHE WATERLEIDING-MAAT
SCHAPPIJ zal op Maandag den 20 
Mei 1*95, des namiddag* ten 1 ure, 
in de Zaal „ H a r in o n i e" te Vlaar-
dingen; in het openbaar aanbesteden : 

Het bonwen eener Wa
tertoren, nabij tie stad; 

Het vergrooten en ver
anderen der bestaande 
Filterwerken; 

Het vergrooten en ver
anderen der bestaande 
Bezinkbakken; 

Het maken eener nieuwe 
Bezin kbak; 

Het bouwen van eene 
tweede Machinekamer, en 

Het verhoogen van den 
bestaanden Watertoren. 
Hestek en Teekeningen zijn op 

franco aanvrage, tegen betaling van 
f 3.—, verkrijgbaar by den Ingenieur 
N. BIEZEVELD Hkz., Kanaal 9. te 
's-Gravenhage, bij wien tevens nadere 
inlichtingen kunnen worden verkregen. 

De aanwijzing heeft plaats op Maan
dag den !3en Mei e.k. des namiddags 
ten 1 ure, aan het Pompstation der 
Vlaardingsche Waterleiding. 

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 . 
i-v' i d i • B k . i B V B m mr mrt m - i E N G E L S C H K . D u i T S C H K , F R A N S C H E 

Directe aanvoer GIPSPLANREN en HOLLANDSCHE 

VAN 

PORTI AHin PFMFIIT MOSSTEEiïEN 
wniLHIlU btmt.il I. v o o r l i g t e n i l i r e n , plafonds, enz 
Merk: Knight Bevan & Stnrge. 

Merk: DijckerhofF & Söhne. 

TROTTOIR- VLOER-

bHIJF-, YOÜR- EN METSEL-
STEENEN. 

(«ai A M S T E R D A M . R A P E N B U R G 2 9 . 

EN WAMDTEGELS. 
in v e r s c h i l l e n d e dess ins 

DAKPAPIER, ASPHALT 
E N VBXOBBB 

R O U W M A T E R I A E E N. 

http://Ma-.ru
http://btmt.il
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( \Iiltl(l IM I il 
„Van Baerle", 

E E X 14. K A 4; K X T K X voor 
Nederland ( i i Koloniën : 

G* M. BOKS Co., 
A.MSSTJE:J«,JL)A>I. 

V E R F W A R E N , 
(5) «8 I I SB. 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYAHISEERINRICHTING. 

II. L E K S I N K , 
A R J 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 
( ro t - e n z w a m v r i j ) (81) 

Raste rwe rke n. wli u 11 i ngen. 
B K O K I It A K K E N , V L O E K E K . 

VLOERRIJBBEN, em. enz. 

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 
STAATS-

WEDAILLE. 
HEHAILLK 

D YCk Ë IU I OFF & SOIINE 
te A i i K M , , . ; » , , ! - bij UIEBRICH a d Ri jn . DÜSSeldorf 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie jgjjjj 
voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der Fabriek: (iOO.OOO vaten per jaar. B E ü A I l U 
van 

Mairazijiihouders iu de voornaamste steden. Verdienste 

GOUDEN 
MEDAILLE 

hoogste 
onderschei

ding in den 
internatio

nalen wed
strijd, te 

Arnhem 1879. 
(84) 

GOUDE!» 
Mi ItAlLLg 

a/M. 1879. 

wIPLOMli, 
Eerste prjji 

voor uitmm. 
tend 

.-•nkaat 
Kassei 187a 

scie en Electrische Lf F T E N, 
F R E D . S T I E L T J E S 6 Co. , 

K e i z e r s g r a c h t 7 4 8 , (78) 

Nederlandsche Verziokfabriek, 
VAN DER LINDEN & C o . - DORDRECHT. 

A L G E M E E N 
BOUWSYSTEEM 

L E K VKIJE 
Dak- en Zjjbekleeding. 

Houten of IJzeren RAAMWERK, 
K A P P E 1 T , Q E B O U 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 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 NEDKKI.AN» of KOLONIËN; aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 

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 K > T E \ G E V R A A G D 

A m s t e r d a m . 

i n 

H O I III t . M H l 
F . & A. VAN D E K LINDEN. - Dordrecht. 

Pitch-Pine Parketvloeren Pitch-Pine Heiningen 

P O R T L A N D G E I E N T , 
„JOSSOA7 d> Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGEK 
voor Nederland en Indien 

A . E . B R A A T , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 1 IS. 
„ AMSTKKDAM, A . E . B R A A T .Fokki-

Simonzstraat 74. (88) 

/ 1.75 per M 2 . geheel uereed afgeleverd ƒ2.74) per NT. 

JAN HAMER & Cl, 
Heerengracht 583, 

AMSTERDAM, 
hebben steeds voorbanden 

N O R M A A L 

SPIJZENLIFTS. 
Deze worden hier geheel compleet en 

gangbaar in liftschachtgeraamte gemon
teerd afgeleverd. (86) 

Talrijke Referenties. 

Derde Jaargang No. 20. Zaterdag 18 Mei 18%. 

A R C H I T E C T Ü R A 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A r i v e r f p n t l é n i a dit b lad kosten van 1—5 regel» 
(0 cenla, iedere regel meer 10 cent». Groote letten naar 

plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweeinnal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATE-DAGS. 
Uitgevers i 

J. VAN DER ENQT & ZOON, 
MAASSLUIS. 

A l l e m l v e r i f i u t i ' n in A R C H I T E C T Ü R A opgenomen 

worden ( r i i ( i > gc|>luat»t ia D E A M B A C H T S M A N , Vak 

blad voor Timmerlieden, Metaelaara, Machinisten, SmedcL. 

Ververa. ens. 

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 E H Y G I Ë N I S C H E W O N I N G , 

1>0( lit 

Dr. W . V A N D E R H E I J D E N . 

De zorg voor eene goede woning neeint in de leer der 
Hygiene, eene belangrijke plaats in, en men kan met recht 
zeggen, dat het bouwen van eene schuilplaats de eerste 
hygiënische maatregel was, die de mensch genomen heeft. 
Er is evenwel ook en misschien terecht beweerd geworden, 
dat het hoofdmotief van den mensch voor het oprichten der 
eerste woningen was, niet zoo zeer eene beschutting tegen 
de schadelijke invloeden der omringende natuur, dan wel 
zich te beschermen tegen den evenmensen, toen met de 
wilde dieren zijn allergevaarly'ksten vijand, 

Dit is helaas de mensch tot zijne schande ook veelal nu 
nog en veel erger en gevaarlijker dan vroeger, zelfs iu die 
mate, dat het eene onmogelijkheid is geworden, zich tegen 
vernieüngsiniddelen te beschermen. Tegen ïuenschenwreed-
heid kan alleen met gelijke of nog grootere barbaarschheid 
gehandeld worden, zooals een prairiebrand slechts door 
een tegenvuur kan gebluscht worden. Wanneer wij dus 
nu nog met den Engelschman willen zeggen: ..My house, 
my castle" dan is dit niet, omdat wij ons huis als eene 
bnrcht versterkt hebben tegen den moordenaar of tegen 
den roover, zelfs niet tegen het ongemotiveerde indringen 
van den politieagent, zooals die frase tegenwoordig wordt 
opgevat; dan wel omdat wü onze woning willen voorzien 
hebben van alle hulpmiddelen ter bestrijding der nadeelige 
werking van de niet met rede begaafde natuur. Tegen deze 
moeten wij ons verdedigen en dit kunnen wy ook, dankzij 
de toenemende kennis der natuur. 

Roepen wij ons al de mogelijke calamiteiten voor deu 
geest, die ons kunnen overkomen en waartegen wij ons 
door middel van een huis kunnen verdedigen; dan zien wij 
met een oogopslag, dat die van den bodem kunnen uit 
ffaan, maar vooral van den dampkring, zoowel van hare 
bestanddeelen als van de bewegingen daarin. Het springt 
°ok in het oog, dat ons lichaam in het algemeen daaraan 
gewend moet zijn, en dat alleen grootere afwijkingen van 
het gemiddelde of plotselinge wisselingen voor ons nadeelig 
kunnen zijn. 

^ at den bodem betreft, zullen wy in een modelhuis, 
Vooral op zgn watergehalte, en op de abnormale bewe-
Swgen, de aardbevingen te letten hebben. Wat den damp
kring aanbelangt, zoo hebben wy vooreerst geen rekening 
t e houden, met de verschillen in de drukking, daar deze op 
dezelfde hoogte te onbeduidend zijn om ons te schaden. 
"Ö zullen daarentegen wel degelijk acht raoeteu geven op 

de chemische samenstelling der lucht, daar de/.e juist in 
eene afgesloten ruimte belangrijk kan afwisselen; er kan óf 
een te kort van een nuttig bestanddeel óf eene o vet maat 
van eene onbruikbare óf schadelijke gassoort voorkomen. 

Voor zoover wy weten, kan het licht ons niet dan goed 
doen en ons zelfs behulpzaam zijn in het bekampen van 
vyanden, daar het doodend werkt op lagere organismen. 
Anders is het gesteld met de warmte; 'daarin toch komen 
zoo groote verschillen voor, dat v.\\ ons zeer onaangenaam 
en soms ook zeer nadeelig kunnen zijn. Ja zelfs zijn de 
uitersten der hoeveelheid warmte de eenige oorzaak, dat niet 
de geheele vaste aarde voor ons bewoonbaar is. Wy kunnen noch 
in de poolstreken, noch in de tropen behageiyk leven. Be
halve dat, komen er in de warmte-hoeveelheid snelle afwis
selingen voor, die ons hoogst onaangenaam zijn. De water
damp in de lucht kan door overmaat hinderlijk zijn. Dat 
het magnetisme der aarde door toe- of afname eenigen 
invloed op ons zou hebben is zeer onwaarschijnlijk. .Anders 
is het met de electriciteit in den dampkring, die zeer groo'.e 
rampen kan veroorzaken, en waartegen wij ons te verdedigen 
hebben. Zyn de verschillen in den den dainpkriugsdriik, 
zooals wjj aannamen, onverschillig voor ons, zoo kunnen 
toch de verschuivingen vau luchtlagen, die daar het gevolg 
van zyn, hoogst schadelijk zyn Een typhoon of cycloon kan 
huizen omverwerpen of althans /.eer havenen. In streken, 
waar deze veelvuldig voorkomen, moet men dus ook op 
middelen ter bestrijding ervan bedacht zyn. Eindelijk nog 
komen in den dampkringslucht stofdeeltjes, zoowel anorganische 
als georganiseerde, zwevende voor, die liefst geheel moeten 
vermeden worden. 

Eene hygiënische woning moet zoodanig geconstrueerd 
zyn, dat tegelykertyd al de opgenoemde bronnen van ziekte 
of onwel zyn worden buitengesloten. 

Ik laat hier de beschrijving volgen van een dergelyk 
model huis, in 1892 door mij te Yokohama in Japan ge
bouwd, oin daarna na te gaan in hoever dit aan de boven 
gestelde eischen voldoet. Dit huis beantwoordt wat de 
hoofdzaken betreft aan de hierbygevoegde teekeningen, doch 
deze zyn in de onderdeelon op verschillende punten ge
wijzigd, voornamelijk niet het doel om de denkbeelden, waar
naar het gebouw is uitgevoerd, te generaliseeren, m. a. w. 
om die uitvoering op elk willekeurig peut van den aardbol 
gemakkelijker te maken. Zoo is b.v. het geraamte van mijn 
huis te Yokohama uit gegoten yzer optrokken, omdat, daar 
ter plaatse de iizergietery eene groote mate van volmaakt
heid heeft bereikt, maar walsyzer er nog niet gefabriceerd 
wordt; het hier bijgevoegde ontwerp daarentegen berust op 
het gebruik van walsyzer en gegolfd plaatijzer, waardoor 
bestelling aan Europeesche fabrieken of constructie-werk-
plaatsen en vervoer naar overzeesche gewesten zeer worden 

fe É 
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vergemakkelijkt. De details 
der constructie zijn in de 
figuren 4—8 op de schaal 
1 : 20 voorgesteld. 

Onder den beganen grond 
(fig. 1 — 3) is een kelder ge
bouwd, waarvan de inhoud 
even groot is als of weinig 
minder dan de eigenlijke wo
ning daarboven. De vloer 
daarvan bestaat uit eene laag 
beton, die tevens de fundee
ring vormt voor de wanden 
van het gebouw, onder den 
beganen grond samengesteld 
uit I jjzeren stijlen, tegen de 
buitenranden, waarvan gegolfd 
plaatijzer is geklonken ; tegen 
de binnenranden wordt een 
planken beschot aangebracht; 
de onderkamer heeft dus een 
dubbelen wand. Iu een rots
bodem leunt de buitenbeklee-
ding onmiddellijk tegen den 
bodem, in eiken anderen grond 
echter stampt men eene 0.50 
tot 0.60 M. dikke kleilaag 
vast tegen den plaatijzeren 
wand aan, om te beletten dat 

Fig. ». 
Gedeeltelijke langsdoorsnede. 

Schaal 1 : 100. 

Flir. 1. 
P l a t t e g r o n d . 

Schaal 1 : 100. 

N i 

Fig. 2. 
D w a r s d o o r s n e d e . 

Schaal 1 : 100. 

er vocht mede in aanraking kome. Waar de kelder grondwater 
heeft te keeren, wordt de klei door beton vervangen. 

Het in fig. 1—3 afgebeelde gebouw heeft ongeveer 11 M. 
lengte bij 6.50 M. breedte. Aan de westzijde van het soutter-
rain bij B (fig. 1) bevindt zich de eenige deur, die toegang geeft 
tot deze ruimte. Aan den buitenkant van de deur bevindt 
zich een voorportaal, waarin de trap, die toegang geeft tot 
de buitenwereld. Deze trap is natuurlijk wederom afgesloten 
door eene buitendeur A fig. 1). Bjj C treedt men de woning 
gelijkvloers binnen; de trap, die daarheen leidt, is boven 
door een glasportaal met deur afgesloten. Zoodoende wordt 

nooit de buitenlucht dadeljjk binnengelaten; de kleine hoe
veelheid lucht, die met de personen ̂ binnentreedt, vermengt 
zich eerst met de lucht in het voorportaat en heeft aldaar 
dus den tijd haar waterdamp en stof af te zetten en har» 
temperatuur gelijk te doen worden aan die der grootere 
hoeveelheid aldaar aanwezig. In het voorportaal worden 
de bovenkleederen, de hoofdbedekking en ook de schoenen 
afgelegd, opdat die groote bron van verontreiniging gehee 
worde buitengesloten. Hierop wordt in Enropa tot dusverre 
nooit gelet, zelfs niet in de best ingerichte operatiezalen, 
het is echter noodig en wjj zullen dit tot gewoonte moeten 
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Fitr. 7. 
B o v e n r e g e l met 

p l a f o n d b a l k . 

Flg. 8. 
G l a z e n w a n d v a k . 

Fig. «. 
T u s B c h e n r e g e l . 

Fig. 5. 
V e r b i n d i n g v a n den 

b o v e n b o u w aan den on
d e r b o u w . 

Fig. 4. 
V e r b i n d i n g v a n d e n 

onderbouw a a n de beton 
f u n d e e r i n g . 

maken, zooals dit reeds gedu
rende eeuwen in het Oosten ge
schiedt. 

De ruimte onder den grond 
wordt nergens door het zonlicht 
beschenen maar ontvangt al haar 
licht van de bovenkamers uit, 
door middel van dubbele glazen 
platen (LL fig. 1), die in den 
vloer der bovenkamer zjjn aan
gebracht. Deze vloer, gevormd 
door een dubbel planken beschot, 
met goed gedroogd houtzaagsel 
ertusscben; de vloer rust op 
I jjzeren balken, die door stijlen 
van hetzelfde materiaal worden 
ondersteund. 

De bovenvlakte van den vloer 

Schaal 1 

wordt met paraffine, in benzol 
opgelost, bestreken; de onder
vlakte, wordt wit geverfd, bet 
lietst met emailverf, of met kalk 
gewit. Over den betonvloer der 
onderkamer kan desverkiezende 
eene eenvoudige cement- of mo
zaïekbedekking worden aange
bracht. 

In het aan de deur tegen
overgestelde einde van het huis, mondt aan de Zuidzijde 
een kanaal uit, dat door een jjzeren of verglaasd aarden 
buis de ververschingslucht aanvoert (V fig. 1 en 2). 
Deze buis loopt dus onder den bodem en zelf onder 
eene zachte helling een weinig dieper dan de vloer der 
onderkamer, opdat de gecondenseerde waterdamp der lucht 
van het hnis afvloeie. Op een afstand van het huis, 
liefst ver af, komt dit kanaal nit in een gcmetselden 
of cetnentsteenen put met spouwwand, die de warmte van 
den bodem afsluit; naar boven heeft de put gemeen
schap met den dampkring; in dezen put is een jjzeren 
«vlinder ÎJ fig. 1 en 2) op een drievoet geplaatst. Deze cylin
der, die met ruw ijs of sneeuw gevuld wordt, heeft van onder 
«en rooster tot afvoer van het smeltwater, dat met het 
tut de lucht afkomstige condensatiewater zich <>p den 
bodem van den put verzamelt en van daar opgepompt of 
laar de omliggende aarde afgevoerd kan worden. De. put 
yormt zoodoende een ijskelder; hjj wordt boven den be
zanen grond overkapt met een jjzeren huif, die aan de 
Noordzijde als een souffleurskastje open staat. Het boven

eind van den jjscylinder mondt eveneens in eene wjjde huif 
uit, zoodat men er het ijs gemakkelijk langs kan laten 
afglijden; hjj wordt daarna door een jjzeren deur gesloten. 

De ruimte, die rondom de uitmonding van den jjscylinder 
overbljjft, wordt door ijzergaas afgesloten; waardoor de 
lucht ongehinderd langs den cylinder kan binnenstroomen 
en alzoo langs den ondergrondskoker in de onderkamer 
kan binnendringen. De koepel van den ijskelder wordt nn 
met eene kleilaag bedekt, en daar boven zand en tuinaarde 
tot een heuveltje opgehoopt, waarin kleine heesters worden 
aangeplant ter beschaduwing. Waar men met grondwater 
te doen heeft, zal het misschien verkieslijker zjjn, eene kleine 
ijshut boven den grond te bouwen, en het smeltwater even
eens bovengronds af te leiden. 

Het spreekt van zelf, dat de jjstoestel niet noodig zal 
zjjn in de koude luchtstreken; maar wel in de gematigd 
warme, waar dikwijls de zomerwarmte moeieljjker te ver
dragen is dan in de tropen. In de koude luchtstreek mondt 
de aanvoerbnis voor de versche lucht eenvoudig in een 
loodrechten koker uit, die boven den grond met eene kap 
tegen regen en sneeuw is beschermd. 

De lucht, die ter verversching van de bewoonde kamers 
telkens aangevoerd moet worden, komt dus langs den be
schreven weg in de ondergrondsruimte en vermengt zich 
met de daarin aanwezige lucht, die reeds tijd heeft gehad 
hare temperatuur in evenwicht te brengen met die van 
den omringenden bodem, welke zooals wjj weten tamelijk 
constant is, zoodat de lucht in deze ruimte gedurende den 
winter warmer, in den zomer konder zal zjjn dan de om
gevende dampkringslucht, Om die reden moeten de wanden 
van goed warmte geleidende materialen gebouwd zjjn, en 
te gelijkertijd, moet de vochtigheid uit den bodem geweerd 
worden; daarom is jjzer gekozen in plaats van steen, 
't zjj natuur of kunststeen. Zooals boven gezegd komt in 
waterige bodems de jjzeren wand binnen in een betonkelder 
te staan. 

Daar de lucht slechts door één koker alleen wordt aan
gevoerd en niet door deuren of venstere, reten en scheuren 
in den wand, of door den wand zelf, zooals in andere 
huizen, kan zjj van haar waterdamp ontdaan worden, wat 
reeds hoofdzakelijk rondom den jjscylinder geschiedt, maar 
nog zeer bevorderd Wordt, door haar bjj het binnentreden 
in het sontterraiu te laten strijken door een dik gordjjn 
van vallende glyceiïnestralen, en daarna nog eens door 
een dichten voorhang van toebereid vrouwenhaar. Daar 
zjj ook nog door eeu cylindervormig kooitje W (fig. 1 en 2), dat 
in het aanvoerkanaal passend sluit en losjes gevuld is met 
fijne en reine watten heeft moeten gaan. heeft zjj ook nog 
alle niet gasvormige deeltjes, die zjj zwevende hield, ver
loren; zjj is dus bjj haar binnentreden in de onderwoning 
droog, vrij van stof en bacteriën en op zjjn minst ge
nomen even rein, als wij ons drinkwater door tiltreeren 
kunnen maken. De glycerine wordt in eeu bak C (tig. 1 en 
2) opgevangen en kan telkens opnieuw dienst doen. 

Boven den beganen grond wordt bet eigenlijke woonhuis 
opgetrokken, waarvan de wanden geheel uit glas gemaakt 
zjjn op eene manier, die hieronder beschreven is. Dit 
woonhuis kan nit ééne verdieping bestaan, zooals hel eerste 
huis van die soort, dat in Yokohama staat, maar even 
goed met twee of meer verdiepingen gebouwd worden. 

Op de I jjzeren stjjlen der ondergroudskamer wordt 
eene I I jjzeren muurplaat aangebracht, die een raam 
vormt, dat het huis moet dragen (tig. 5). In streken, waar 
men veel aardbevingen heeft, wordt op de I jjzeren vloer
balken een tweede raam van I—I jjzer vastgeklonken, waarin 
jjzeren kogels, van zoodanige middellijn, dat zij 10 of 12 
mM. boven den rand uitsteken, losliggende worden aange-
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bracht, boven eiken styl één; op de kogels komt een derde 
yzeren raam (na weder omgekeerd I I) te rusten, dat met den 
bovenbouw een geheel uitmaakt. Tusschen hel I—I en I I 
raam blijft dus eene nauwe gaping over, die aan de 
buiten- en binnenzijde door eene reep lood luchtdicht 
wordt afgesloten; dit lood zal de bewegingen van den 
onderbouw by aardbevingen slechts weinig beletten; 
de bovenbouw behoeft deze bewegingen niet te volgen. 
Dit geldt echter alleen voor de horizontale verplaatsingen; 
de verticale stooten door aardbevingen veroorzaakt zijn 
zeldzaam en gewoonlijk van geringer beteekenis; ofschoon 
er toch juist in Januari van dit jaar bewegingen zyn op-
geteekend van 10 mM. Dit zyn echter groote uitzonderingen. 

Op de muurplaat worden weder I ijzeren stylen verticaal 
opgericht en daaraan stevig bevestigd. Deze stylen 
moeten het dak dragen en tevens de glazen bakken, die 
den wand vormen; daartoe zijn zy van korte uitstekende 
| yzers voorzien, waarop plankstukken zyn vastgeschroefd, 
die glazen bakken dragen, zoodat deze laatste (fig. 6 en 81 
niet op elkander drukken. 

Die bnkken zelf, als het ware de bouw steenen van het 
hygiënische huis, zyn in fig. 8 afgebeeld, zy bestaan uit 
twee ruw gegoten glasruiten van 1 cM. dikte, welke water
en luchtdicht in twee gegoten ijzeren raamwerken zyn 
bevestigd, die door een houten, met. caoutchouc bekleed 
raam op bepaalden afstand gehouden, in de hoeken door 
schroefbouten worden aaneengehaald en vast verbonden. 

Deze bakken zyn 1 M. breed, 60 cM. hoog en 10 cM. 
wy'd ; zy worden niet eene sterke oplossing van aluin gevuld 
en na vulling door een caoutchouc stop zorgvuldig gesloten. 

Volgens de onderzoekingen van MEI.LONI en later van 
T Ï N D A L L , W' rden de ultraroode stralen van het zonne-
spectrum afgesneden door eene alninoplossing; deze vloei
stof laat de lichtstralen door. maar geen warmte. Waaraan 
dit is toe te schrijven is geloof ik nooit onderzocht; het 
kan zyn, dat het samenhangt met de regelmatige opklimming 
der oplosbaarheid van dit zout bij het sty'gen der tempe
ratuur; mocht dit de ware oorzaak der adiathermaniteit zijn, 
dan zou eene oplossing van zwavelzure soda hetzelfde 
effect moeten hebben. 

Er is beweerd, dat aiuin als zoodanig ook in de samen
stelling van het glas opgenomen kan worden en dat zulk 
glas op zich zelf doorschijnend maar adiathermaan (niet 
warmte doorlatend zou zin. Werd dit bevestigd en kwam zulk 
glas in den handel voor, dan zouden wy de vermelde glazen 
bakken niet noodig hebben; want ofschoon deze zeer vol
deden, zyn zy toch zeer bewerkelijk en maakten zy de 
eenigste raaterieele zwarigheid uit, die ik ondervon
den heb. (1) 

Vyf of zes van genoemde bakken nn worden boven 
elkander opgesteld, zooals gezegd is zonder elkander aan 
te raken, zij rusten op de planken tusschen de yzeren 
stylen, de ruimte tusschen elke twee op volgende bakken 
wordt met vilt aangevuld, dat dan aan den buiten- en 
binnenkant met een boute : belegstuk bedekt wordt; zoodat 
het zonlicht het yzeren raam niet kan verwarmen. 

De hoogte der stylen, die behalve deze bakken, ook het 

(1) Hieromtrent heeft Dr. L. C. I.F.VOIR het volgende opgemerkt-
Alle glassoorten bevatten aluinaarde, maar het is er als kiezel-

zure aluinaarde in aanwezig, vermengd met eene reeks andere 
kiezelzure verbindingen. 

De sterkte van zuren wisselt met de temperatuur. Even boven 
vorst verdrijft zwavelzuur kiezelzuur uit zijne verbindingen. Bij 
gloeihitte is bet echter juist omgekeerd, zoodat wanneer aluin, 
die zwavelzure aluinaarde en zwavelzure potasch ol ammoniak 
bevat, bij smeltend glas gevoegd wordt, het zwavelzuur in deu 
vo'm van nevel de kroes verlaat en de aluinaarde als kiezelzure 

aluinaarde zelf plaats neemt in de verbinding met bet reeds voor
handen glas. 

plafond en het dak te dragen hebben, is een paar dM. grooter 
dan de gezamenlijke hoogte der bakken. 

De ruimte, die daardoor tusschen muur en plafond over. 
blijft, wordt met planken aan buiten en binnenzijde lucht, 
dicht afgesloten. Aan de zuidzijde van het huis zyn deze 
bewegelyk bevestigd, zoodat zy geopend kunnen worden tot 
atvoer van de bedorven lucht (Vergelijk fig. 2, 3 en 7i. 

Het plafond is bij mijn huis te Yokohama op dezelfde 
wijze geconstrueerd als de wanden, d. w. z. nu met horizontaal 
liggende glazen bakken, waar overheen een dak van gewoon 
glas onder flauwe helling, doch de constructie kan belangtyk 
vereenvoudigd worden als men gelegenheid heeft om de 
hoiitcement-dakconstructie toe te passen, daar het niet om 
licht te doen is — dit krygt men door de wanden in over
vloed — maar om zooveel mogelyk volledige isolatie 
tegenover de warmte der atmosfeer. 

Zoo is nu dit huis een volkomen afgesloten ruimte, waar
van viif vlakken licht doorlaten, doch geene warmte. Er 
zyn geene deuren of vensters in, geene openingen en ook 
geene reten en spleten, die rondom deuren en vensters on
vermijdelijk zyn. De wanden zyn niet poreus maar dicht; 
zoodat noch lucht, noch waterdamp, noch stof, noch insecten 
kunnen binnendringen. De glazen platen, die gebruikt 
worden, zyn geribd, zoodat voorwerpen er niet door heen 
gezien kunnen worden en alleen diffuus licht doordringt. 
Daar er binnenshuis van alle zijden diffuus licht schijnt, 
hebben wy natuurlijk geen schaduw, wat in den beginne 
een zeer verrassend verschijnsel is. Op plaatsen, waar men 
wenscht naar buiten te kunnen zien, wordt het ruw ge
goten glas vervangen door gepolyst, zoogenaamd spiegelglas. 

In streken, waar de temperatuur der buitenlucht in den 
winter 18° beneden vriespunt daalt, zou de inhoud der 
bakken kunnen bevriezen, wat natuurlijk moet vermeden 
worden. Daarom is rondom het geheele huis nog een 
omhulsel nit gewoon dun vensterglas opgesteld: in fig. 1 
en 2 bij N N door stippellijnen aangegeven; op deze wyze 
verkrijgt men eene luchtbekleeding. die als zeer slechte 
warmtegeleider rondom het huis is aangebracht. 

In de tropische streken is deze uitwendige luchtmantel 
niet noodig-, daarentegen is zy van groot nut aan de 
binneiizyde der moren (M M fig. 1 en 2) De aluinoplossing 
laat wel geene of juister gezegd weinig stralende warmte 
door, maar de bakken met inhoud worden zelf verhit en 
deelen dan warmte aan de binnenruimte mede door con-
ductie, wat men nu beletten kan, door een slecht geleidend 
luchtlaag. 

In die landen, waar geweldige orkanen waaien of veel 
electrische stormen voorkomen, wordt nu nog om het geheele 
huis, een net van ijzergaas opgehangen door middel van 
sterke spiralen veeren, aan soliede in den bodem bevestigde 
stangen. De snelheid der in beweging zynde lucht wordt 
hierdoor grootendeels gebroken en omgezet in drnk, tegen 
elastischen weerstand; terwyl er tevens de meest afdoende 
bescherming door verkregen wordt tegen electrische ontladingen. 

Om het huis in Yokohama is geen draadnet aangebracht, 
omdat aldaar beide natuurverschijnselen zeer zelden zijn. 
De typhonen, die in de straat vsn Formosa zoo verschrik
kelijk zyn, bereiken Yokohama reeds grootendeels nitgewoed; 
w\j ontvangen daar volgens de gebruikelijke spreekwyze 
slechts den staart van den typhoon. 

(Wordt vervolgd) 

VRAGEN EN ANTWOORDEN. 

L. J . te O e n e m u i d e n. Op welke wijze kan vuil 
geworden kwik worden gezuiverd, en hoe kan de invloed 
van de lucht op 't kwikzilver in een als manometer 
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ioeiide U *M t s worden weggenomen? Kan er misschien zonder 
'schade voor richtige werking een of andere vloeistof op worden 

Ten deele geoxydeerd en vervuild kwik kan worden her
teld door het over te distilleeren, d. w. z. het in een 

retort tot zyn kookpunt (350° G.) te verhitten en den damp 
door een koudwaterstroom, die om de nitlooppüp wordt 
geleid, af te koelen. 

gwik kan tegen den invloed der lucht worden beschermd 
door er een laagje harsolie op te gieten. 

Dn. L . C. LEVOIK. 

J. v. G. te R o t t e r d a m . Is het bepleisteren van 
gevels buiten het best in Portland cement of is even goed 
andere specie te gebruiken ? 

Welke zijn beider beste verhoudingen ? 
Wanneer het enkel om vlak pleisterwerk te doen is, dan 

geef ik in alle opzichten de voorkeur aan trasmortel van 
% kalk, i tras en zooveel zand mogelyk (schelpkalk 3 zand 
Luiksche kalk 5 zand) of wel aan kalkmortel van Doornik
sche kalk 1 op 3 zand. 

Vooreerst kan men deze mortels zoolang dooreenkneden 
(„bouwen en herbouwen") als men wil, om ze plastisch te 
maken zonder aan hunne deugdelijkheid afbreuk te doen; 
zy hechten daardoor beter op den muur. Ten tweede is de 
kleur (vooral die van de Doorniksche kalk) veel aangenamer 
dan die van Portland-cement. 

Voor Portland-cementbepleistering zal men geen magerder 
specie dan 1 cement, '/» kalk, 3 zand knnnen verwerken 
en voor verheven pleisterwerk, nabootsing van natuursteen, 
kan men daarmede nog niet eens terecht. Van daar dat 
dit werk in negen van de tien gevallen vol krimpscheuren 
komt en na verloop van jaren dikwijls afvalt, geheele bon
ken steen meenemende. 

Voor het trekken van lijsten schijnt 1 cement, 2 zand 
noodig te zyn eu dan moet het cement nog snelbindend 
zgn; het kan m i. niet anders of daarin ligt de ondergang 
»an het werk, na verloop van tyd opgesloten, zoowel ten gevolge j 
van het opslurpen van water in de krimpscheuren en het 
bevriezen daarvan als door gebrek aan water in het in- i 
vendige van het al te hydraulische materiaal. v. D. K. 

L. t e D. Welke specie zou het best zijn om het afschil
feren aer steenen zooveel mogelijk te voorkomen? 

Het afschilferen van overigens op zich zelf weer vaste steenen is 
het gevolg van het gebruik van te vette, d. w. z. kalkryke 
e» dientengevolge sterk „uitslaande" mortels; men zal het 
vooral by zoogenaamd dichte, d. i. fijn poreuze steenen 
aantreffen, waarvan de poriën naby' het oppervlak dus weinig 
plaatsruimte voor de by het verdampen van het water, neer
slaande zouten aanbieden. 

Voor opgaand muurwerk moet gebruikt worden: 
2 kalk, 1 tras en, naar gelang van de vetheid der kalk, 

3 tot 6 zand, of wel 1 Portland-cement, 2 kalk, 10 tot 
U zand. 

Wil U aanschaffen mijne A. V., verleden jaar by E . J . 
BHIU, te Leiden verschenen (pry's f 1.65): daar staan voor 

soorten van werk de mortels in. Wil er U strikt aan 
gouden en U niet storen aan praatjes van metselaars enz. 
|» sta er voor in. v. D. K. 

] A A Ï B E S T E D I N G E H . 
Mededingen worden slechts eenmaal in dese rubriek opgenomen. 

MAANDAG SO MEI. 
g t»eht«rreid (Qeld.) 11 our. Namens den heer J. Esveld te 

outeaburg, j D ,\ e Roskam: het bouwen van eene boerderij eu 
, , e e nooib e r g e r i. 

Amersfoort. 11 uur. De firma A. H. vau Cleef, in het café 
van den heer J. vau Hamersveld aan de Utrechtscbe poort : het 
houwen van een werkplaats voor zetterij en drukkerij in den tuin 
achter het perceel K 50 aan de Kortegracbt aldaar. 

Amsterdam, 12 uur. Iu het American botel : het amoveeren 
van het perc. no. 69 ami de Nes en Kuipersteeg (voorheen 
schouwburg Tivoli) met aangrenzend hoekhuis no. 67 *au de Nes 
en Barherstraat, en het perc. uo. i in de Parberstraat, eu het 
daar ter plaatse bouwen van moosterzaieu, kantoorlokalen en 
couciergewoning. 

Ermelo (Qeld.) 11 uur. De architect E. Knevel, in het hotel 
Veldwijk: het houwen van eene villa met de levering van alle 
daartoe benoodigde materialen en arbeidsloonen. 

Noordbroek (Gron.) 11 uur. Het gemeeutebestuur: hei opbreken 
vau de keieuslraat en alwateringsgoot in de H- ofd-uraat aldaar, 
ter lengte vau 677.50 M. en het daarvoor in de plaats leggen 
van eere kliukerbestratiug met afwateringsgoot, keieubeslrat-ng enz. 

Rotterdam, 3 uur. De architect VV. Molenbroek, Wijnstraat 
76: hel bouwen van eeu woonhuis aan de Westerkade. 

Schiedam. 11 uur. Door de beereu van Deventer en Co.: het 
maken vau vier gehouweu met bij behoorende werkeu op een terrein 
aau den Buiieutiavenweg aldaar. 

Terneuzen. 10 uur. Het gemeentebestuur : bet onderhouden 
van en bet doen van herstellingen en verfwerkeu aan de gebouwen 
en gemeente-eigendommen gedurende 1895. 

DINSDAG SI MEI. 
Hreda. 11 uur. De genie, in het koffiehuis de Beurs van Breda: 

het aansluiten van de Koninklijke Militaire Academie te tireda 
aau de waterleiding, begr. f 1850. 

Dordrecht. 2 uur. D<s iogen.-archit, P. du Ricu Fzu. te's Hage, 
in het café van J. C. van der Horst, Groenmarkt 65 : net amoveeren 
van een woonhuis en stalgebouw met remise gelegen aan den Singel 
bij den Vrieseweg aldaar eu net daar ter plaatse bouwen van een 
heereuhuis. 

Dougen. i uur. Bij A . H. van Rijzcwijk: het bouwen vaneen 
woonhuis, herberg, wiukel, bakkerij, stal en bergplaats, met bij le -
vering van materialen. 

Enschede. 7 uur. Namens de R. K. gemeente, in het koffiehuis 
van de Wed. Zijgo: bet bouwen van 3 woonhuizen enz. op een 
terrein gelegen aau den Zuiderbageo, aanw. 's morg. 9 uur. 

Euscbede. 8 uur. De architect H. E. Zeggelink voor den heer 
Q. Kroiuhot' te Lonneker, ia het koffiehuis van den beer Jochem 
Uemken aldaar: het bouwen van vier wouingen met winkel enz. 
op eeu terrein gelegen aan de Alsteedscbe straat hoek Beltstraat 
aida.ir, aanw. 's morg. 9 uur. 

's-Uraveiibnge. 11 uur. De genie, op bet bureel bij de Fre-
derikskazerne: t. bet doen van herstellingen en verbeteringen aan 
militaire gebouwen te 's (jraveohage, begr. f S1G0; 2. het leveren 
van kazerueineubilen eu stalvoorwerpen aldaar, begr. f lOoO. 

Rotterdam, (n het Timmerhuis: het uitvoeren van verfwerkeu 
aan gebouwen, bruggen euz. in 21 perc. 

Wyk (N.Br.) 1 uur. Het gemeentebestuur: het uitvoeren vau 
verlwerkeu aan verschilleude gemeentegebouwen, aanw. 21 Mei 
van 10—12 uur door deu architect M. van Gooi te Woudrichcm. 

WOENSDAG 22 MEI. 
Ermelo (Geld.) 3 uur. De architect E Knevel, ia het hotel 

Veldwijk : het bouwen van een school benevens een wasebbuis, 
eeu ziekenbarak, een schuurtje, bet vergrooten vau de bestaande 
keuken eu bet bouwen van een bestaand gebouw tot ziekenzalen 
op het landgoed 's Heereuioo aldaar. 

Hellevoetsluis. 10 uur. Op het bureel der genie: 1. het doen 
vau Herstellingen atu dakgoten en zonneborden van verschillende 
gebouwen, het vervangen van palissadeeringen door rasterwerk en 
het nerstelleu vau ras'erwerken eu leuningen bij bruggen aldaar, 
begr. f 2600: i. bet herstellen van bekleedmgsmuren en vernieu
wen van pleisterwerk van betongeboowen aldaar, oegr. f 2050; 
3. bet uitbaggeren van de Zuidvest te Brielle, begr. f 1000. 

Hilversum. 11 uur. Het gemeentebestuur: bet bouwen van een 
zuiverbuis en eenige andere werken voor de uitbreiding van de 
gemeente-gasfabriek. 

Leeuwarden. Voor het Dr. H. Popta Gasthuis te Marsuin: 
het afbreken van een boerenhuizinge en het bouwen van eene 
slelpbuizinge en twee woningen op een vrij terrein aldaar. 

Maassluis. 12 uur. Het gemeentebestuur: het uitvoeren van 
eenige belangrijke herstellingen aan bruggen. 

Rillund-Uulb (Zeel.) 1 uur. Het gemeentebestuur : het schilderen 
van de schoollokalen met de schoolmeubelen te Rilland, de buiten-
verfwerkeu aan de geneesheerswoning en het schilderwerk aan 
de torens te Rilland en te Balb, aanw. op den dag der besteding 
te 9 uur. 

Zwartsluis (Ov.) 3 uur. In het hotel Schrijver, namens de firma 
N. I. Jakobs: het bouwen van drie magazijnen, borstelmakerij eu 
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kantoor op een terrein, gelegen in bet Buitenkwartier aldaar, aauw. 
90 M e i '3 morg. 11 uur. 

D O N D E R D A G ) 23 M E I . 
E c h t e n (Fr.) Kerkvoogden der Herv. gemeente, bij deu a l m . -

kerkvoogd S. A . Kl i jnsma: het maken van pl.m 40 M . lengte 
nieuwe waliesckoeiing. 

V R I J D A U 24 M E I . 

Boskoop (Z.H.) 12 uui. Het bestuur vao den polder Laag-
Boskoop, iu het hotel Klaassen : 1. het maken van een basallmuur 
ter lengte van 25.50 meter; ?. het maken van 33 meter lengte 
bescherming der basaltmuur, langs de rivier de Gouwe aldaar. 

Heerenveen- 7 uur. De heer S. W . Taconis : het verbouwen 
ran een geheel nieuw winkelbuis aldaar, ainw. 20 Mei nam. 3 uur. 

E n s c h e d e . 13 uur. De architect G . Beltman A G z . in bet. hotel 
de Graaff, namens den heer A . Ledeboer : het verbouwen van een 
perceel aan deu Hengelooschen straatweg tot woonhuis. 

' s -Hravenbage . 2 uur. Het gemeentebestuur: hei terrichteo 
van buiten- en binnenverfwerken eu behangwerken aau verschillende 
gemeente-scholen en gehouwen, in 7 perc , aanw. 20 Mei ten 11 
uur aau de gemeente-werf. 

M i d d e l b u r g . 11 uur. Het ministerie vau waterstaat, handel 
en nijverheid, aan bet gebouw van hel prov. bestuur : bet verrichten 
van eenige bestratingen op den rijks grooten weg der 1ste klasse 
no. 3 op Zuid-Beveland, begr. 1400. 

Z A T E R D A U 25 M E I . 
H e l d e r . 10 uur. De genie, in de s o c i ë t e i t de Eensgezindheid : 

bet doen van voorzieningen aau werken en kazernegebouweu enz. 
aldaar, begr. f 6050. 

' s -Ker togenboscb . 11 nar. De geuie, in bet Eindhotei sche 
Koffiehuis in de Hinthamerstraat : het d o ° o van vernieuwingen 
en voorzieningen van onderscheiden aard aan militaire gebouwen 
enz. aldaar en onderboorigheden, begr. f 6300, onder beheer der 
genie aldaar. 

M A A N D A O 27 M E I . 

A m e r s f o o r t . 11 uur. De architect Herin. Kroes, voor rekening 
van de Congregatie der Eerw. Zusters van O . L . Vrouw aldaar, 
in bet koffiehuis de Keizerskroon : bel bouwen eeoer K . K . Meisjes
school en bewaarschool met spreekkamers en verderu bijbehoorende 
werken. 

A m s t e r d a m . 12.30 unr. De directie der Hol l . U z . Spoorweg 
Maatschappij, in bet Centraal Personenstation, bestek no. 614: 
het maken van eenige inrichtingen voor de r e i z i g e r s c o n t r ó l e op 
de stations Weesp eu Naaracn—Bussuni met het vergrooten van 
de goederenloods eo bet leggen van kliukerbestratkgen te Naarden 
—Bussum, begr. f 10.360. 

AFLOOP VAH AANBESTEDINGEN. 
A m s t e r d a m . Het vergrooten van een eu uitvoeren van herstel

lingen aan beide houten goederenloodsen aau de Handelskade 
aldaar. Laagste voor perc. 1, A. Graaf te Wavereu voor I' 17.300 ; 
voor perc. 2, A . Terwindt te West-Pannerden voor f 4970. 

A v e r e e s t . Het bouwen eener school met levering en opstellen 
van schoolmeubeleu en het bouwen vau een onderwijzerswoulcg. 
Laagste Gebr. de Vries te Oldefiol'ne.de v..or f 13.790. 

K u k b u i z e n . jHel bouwen vaa eeu opzichterswoning en van 50 
arbeiderswoningen in het Snouck vaa Looseupark te Eucliuizen 
onder beheer van den architect C . B. Posthumus Meijjes, architect 
te Amsterdam. Laagste Neil. Aanneming-Maatschappij te Gouda 
voor f 297.443, niet gegund. Doch nu onderhands gegund nau 
itie Maatschappij voor de begrooting zijnde f 310.000. 

U o r r e d y k . Het eenjarig onderhoud en de vereisebtwordeude 
reparatieu, vernieuwingen en leveraotien aau inri btingen van dien 
pulder, iu 5 perc. als : 1. molens, 2. bruggen, 3. sluizen, 4. woningen 
5. hekkeu eu stekken. Laagste oor perc. 1, H . Koelstrn te Ter' 
wispel voor f 259 ; voor de overige perc. W . K . Burgij te Terwispel 
vuor f 4 1 2 voor perc. 2, f 981 voor perc. 3, f 287 voor perc. 4 
en f 69 voor perc. 6. 

' s -Uraveuhage . Het maken en opbergen van een paar sluisdeuren 
ten dienste vau het kanaal door Voorue. Laagste C . Schoonboom 
te Voorburg voor f 8210. 

's-t irnvenbage. De verbouwing en vergrooling van het njks. 
opvoedingsgesticht voor jongens le Alkmaar eu het uitvoeren van 
daarmede in verband staande werken ( le gedeelte). Laagste W. 
Meijer te Amsterdam voor f 52.900. 

H e t H o n t . Het bouweu van een nieuwe kerk met toren, zusters, 
kapel, doopkapel enz. te H e l Hout gemeente Mierlo met alle 
leverantie (behalve de metselsteenen, bet metselzand eu het grond
werk). Laagste G . Mestrom te Venlo voor f 29.990. 

H e l - en B o e i c o p . Het amoveeren der oude eo weder opbouwen 
eener nieuwe pastorie. Laagste G . v. d. Kwast te Lopikkapel voor 
I' 4561, nog niet gegund. 

H i l v e r s u m . De verbouw van het scuoolgebouw aau de Langestraat. 
Laagste J . van den Brul al laar voor f 2760, geguud. 

L e e u w a r d e n . Het maken van een remmii-gwerk bij de draaibrug 
te Oudesebouw nabij Akkrum, prov. Friesland. Laagste J . E . de 
Jong le Akkrum voor f 12a9. 

L e e u w a r d e n . Het vernieuwen der Ter ldzerderbrug iu den 
rijksweg van Leeuwarden naar de Overijsselsuhe grens, prov. 
Friesland. Laagste J . v. d. Galie voor f 4780. 

Nienw-Veuuep . Het bouwen vau een koffiehuis met stallen te 
Nieuw-Vennep. Laagste Q. van Grieken te Haarlemmermeer voor 
f 5882. 

R i d d e r k e r k . Het afbreken van bet bestaande woonhuis, de 
schuurgevels tot den inrij en een gedeelte van de bestaande keet 
en bei daar ter plaatsen opbouwen vau eeu nieuw woonhuis annex 
karuhuis en eene wijziging aan de bestaande schuur. Laagste voor 
perc. 1, timmer-, ijzer-, lood-, ziuk- en verfwerk, G . Valkhof aldaar 
voor f 3916; v or perc. 2, metselwerk eu bijkomende onderdeden, 
dezelfde voor f 3916 

U t r e c h t . Eene verving van kerken, gebouweu en losse voor
werpen in de Nieuwe Hollandscbe Waterlinie, vanaf de Klop tot 
en mei Vreeswijk. Laagste A . Koenekoop te Nieuwerbrug voor 
f 1450. 

V a l k e u s w a a r d . Het bouwen van een liefdegesticht aldaar. 
Laagste A . J . vau Meer te Zevenbergen voor f 32.086. 

Winschoten . Het uitvoeren van onderhoudswerken aau de 
klinkerbestrating langs de Oosterbaveu, aau die van oen Stationsweg 
en die van den Z u i ó e r v e e n s t e r w e g , met bijlevering van materialen, 
arbeidslooiicu enz. Laagste R. Hauiuga aldaar voor f 81 2, geguna. 

A h V E R T E N T I E N . 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT&ZOON te Maassluis. 

ONZE BOIIWNATEBIALBN, 
beschreven door 

v a n c i © r K l o c 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid f18.—. 
» » gebonden „ 21<50. 

11 l. 1 M ut li K E I. I \ «. I V 
. . . . daarbij in gebruik, prijzen, kortom alles wat inet de iudustne 111 verband staat 

• n geeft het 't meest volledige tot op heden (Vademecum der Bouwvakken. 

. . . . Het boek doorbladerende, wordt men telkens getroffen door den piactischen zin 
van den samensteller en zijn eenvoudigen, duidelijkcn schrijftrant . . . (Het Handelsblad.) 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

l. vi.l l 'Hl.l/ . i \ . 

P U L F O R D ' 8 V O C H T V E R F 
• het goedkoopst, eenvoudigst radicaal middel tegen UITSLAANDE, VOCHTIGE 
t SALPETERIGE MUREN. 

BEKROOND met gouden medaille, Gez. Tentoonst. Londen 1884. 
Beteugelen van muren voor het behangen vervalt bij gebruik van 

Ante V E R F . Is beter dan menie voor het verven van Balken, Kozjjnen, enz. 
Verkrijgbaar in bussen ad f 1.60. f 3.15 en f 6.25. bjj J . VAN DER HEULEN, 
Kr Schilder, N . L e l i e s t r a a t No. 17. Amsterdam, die zich tevens met de 
toepassing belast. Agenten J . P. LAERNOES Pzn. te Vlissingen en B. DE K A M Jz., 
Ruijsch8traat 20, Amsterdam. 

, . f T T T T T T T T T T T T T T r T a n i I I I I I T T T Y T T Y Y r V 

K O N I N G ; B I F : N F M T . 
l 7DGCJ?*ülSCJ? e^C^eTDLSCb' 
ODÖSTnOel^eira TDet fXle 'D 
b o u o f D o - t e r l a l e i o , o e r p 
TOaxbLüeoUeü, e ^ . 

L E I I> K 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHKBP8B0UWWKRF 
met DW&.RSHELLING 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. 
Bet c e r t i f i c a a t van L l o y d ' B 

en B u r e a u V e r i t a s . 

S. BRUIGOM, Arnhem. AKCIIITKAVEN 
Bureau-Teekenaar. 

Een zeer bekwaam BOUWK. TEE-
KEV4AR gevraagd, om direkt ge
plaatst te worden. Alleen zy, die met 
uitstekende referentiën zich aanbieden, 
komen in aanmerking. 

Fr. Br. lett. Z N a/h. Alg. Advert* 
Bur. A. J . ROUMA, Amsterdam. 

en L I J S T E N , 
'olgens b e s t a a n d of op t e g e v e n 
Profiel , levert franco de Stoom-hout-
*»ye>-y en Sehaverij van 
ü. W. ROGGEKKAMP & Co. 

te Delfzijl (prov. Gron.) 
Profielteekeningen en Prijs-courantop 

««nvraag gratis. ( 8 0 ) 

iiEiurriitEi 4 ^ 
en LOODSEN 

van gegolfd ijzer, . 

LIFTEN, <s j 

^ Diaagbaai Spool, 
T. C. TISSOT J".. 

AMSTERDAM, Singel 1Ï9, 

KRANEN 

L I E R E N , 

D E G R O E V E N 
VAN 

J. M EU RIN 
te Andemach a/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (83) 
la Andernachsche Tras 

en Trass teen 
op strengste keur, verder: 

DRIJF- of Z W E M S T E E N ; L A -
VAU R O T S T EEN, beste en goedkoop
ste BIERSTEEN voor Tuinen,Terrassen, 
Tuinsalons, Fonteinen. Graftomben, enz. 

DAK vnf 
waarbij planken onderlaag overbodig; 

levert H. HOOGHWINKEL, 
te GOR1NCHEM. 

C h e m i s c h bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor het gebruiken bezinkt of verhard 
nooit. Z« is gemakkelijk in het gebrnik, 
duurzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t e n en a11es te n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK ..KRAAIJENBÜRG". 
(70 Rijswijk (Z.-H.) 

Aan de AMBACHTSSCHOOL en 
GEMEENTE-AVONDSCHOOL te Am-
hem wordt gevraagd 

een LEERAAR 
In het lijn- en vakteekenen, 

praktische ervaring vereischte, 
akte M ' aanbeveling, leeftijd beneden 
35 jaar. 

Traktement f 1200 a f 1400. 
Aangifte v&ór 25 Mei e.k. bij den 

Directeur der School, bij wien tevens 
inlichtingen te bekomen zijn. 

Alle soorten van 

ZICEI 
en 

W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 
Specialiteit 

slechts in de Jijnste qualiteiten tot billijke 
prijzen de Fabriek van 

J.D. DOMINO S&SÖHNE. 
te Remscheid-Vieringhausen (Rheinl.) 

Gevestigd in IN'22. (55) 
W*W Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wij U gratis en franco toezenden. 

Vertegenwoordiger voor Holland : 
MAX DRESEN, ROTTERDAM, 

Maaskade, hoek Corn. Trompstr. 2-
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M I I R O M M I i . . . 
„Van Baerle", 

B E N I G E A G E \ T E N voor 
Nederland en Kolon iën: 

G. M. HOKS cj- Co., 
A M S T K I t D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) e « z -

PORTLAND CEMENT, 
„JOSSÜiï Co." 

HOOFD-VERTEGEN YVOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A . E . B R A A T , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTKRDAM, Xieuwehaven No. 118. 
„ AMSTERDAM, A. E . B R A A T .Fokkt-

Simomstraat 74. (88) 

LEONARD SLIGCHER, l o n n i c k e n d a m . 

V 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
uitmuntend fabrikaat en b i l l i jke pri is . (76) 

UTRECHTSCHE LOOD WIT F A BRIEK, 

E ' 5 

F i r m a G . G R E V K , U t r e c h t , 

is beter dekkend, iijner, witter en beter 
kleurhoudend dan eenig ander; 

is bekroond door den Xederl. Schildershond, 
Tentoonstelling van Decoratieve Schilderkunst, 
Arnhem 1881: attesten van ervaren schilders 
uit alle ooiden 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 Kegel, Etiket en Fa
brieksmerk, welke allen wettig zyn gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur geleverd, des-
veria; gd met certificaat van o.< sprong. 

Men leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in i.et „N. V . d. Dag" 
dd. 31 Jan. 1HS7: in de ..Huis- en Decoratieschilder"dd. 1 Mei 1887:inde 
.Ingenieur' dd. 11 en 25 Jnni 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 bij alle soliede Verfhandelaren en Drogisten. 

T 

M A N i N H E I M E R 

Portland-Cement-Fabriekr 
F A B R I C 

lElfElll 
FABKIEK 

IK 

MANNHEIM 
Opgericht 

1801. 

h/Mulni, 
Opgericht 

IS«4. 

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 45(1.000 
vaten. 

HOOFD - VERTEGENWOORDIGERS 
voor de Z u i d e l i j k e Provinciën: 

Wed, A. Terkühle & van Swijndregt 
R o t t e r d a m . 

Voor de N o o r d e ' 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 

M l O L K i Z O O N . 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

M O U S S E L I N E N GEKLEURD-
Cathedraal-, Mat-, Geribd-. 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-. 
RUW SP IEGEL- . 

W I T - , KRISTAL- , BROEI en M E L K -

CJt Iu 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. 
GEBOHKN G L A S en DAKPANNK.V 

Lenzen- en Patrijspoortglazen* 
(89) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF. DAGLICHT-REFLECTORS. 

4 ft, 
Heereiigracht 583, 

AMSTERDAM, 
hebben steeds voorhanden 

N O R M A A L 

SPIJZENLIFTS. 
Deze worden hier geheel compleet en 

gangbaar in liftschachtgeraamte gemon
teerd afgeleverd. 

Talrijk? Eeferenties. 

Derde Jaargang No. 21. Zaterdag 25 Mei 1895. 

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 ë n i n dit blad kotten van 1—6 regelt 
00 cents, iedere regel meer 10 eenta. Groote lettert naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATESDACS. 
Uitgeven l 

J, VAN DER ENDT A ZOON, 
MAASSLUIS . 

A l l e a d v e r t e n t i ë n in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden g r a t i a gcplaattt ia DE A M B A C H T S M A N , Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Smeder., 
Ververs, eni. 

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 E H Y G I Ë N I S C H E W O N I N G , 

DOOR 

Dr. W . V A N D E R H E L I D E N . 

(Vervolg) 
Uit de gegeven beschrijving springen reeds eenige der 

voordeelen aan deze constructie verbonden van zeil in het oog. 
Er kan geeu sprake zyn van tocht in dit huis; vochtig

heid kan geheel belet worden ; het kan geen verpiyfplaats 
worden voor muizen, insecten eu ander ongedierte, ook 
kunnen er zich geen schimmels op den vloer of op de 
muren ontwikkelen. Stof kan in het huis niet binnendringen, 
en het slijk en de modder der straten, dat, vermengd met 
excrementen van dieren en met sputa van menschen, onze 
gewone woningen verontreinigt, worden nit dit huis streng 
geweerd. Het zoo lastige en vervelende schoonmaken, wat 
voor zoover daarmede desinfectie bedoeld wordt, toch niets 
dan eene hersenschim is, wordt in dit huis geheel overbodig. 

Bacteriën kunnen alleen tegelijk met de bewoners binnen 
dringen, doch vinden in dit huis, dat baadt in zonlicht en 
waar geen enkele donkere eu vochtige hoek of scheur te 
vinden is, geene gelegenheid om zich te ontwikkelen en te 
vermeerdereu; zü moeten alle onvermijdelijk te gronde 
gaan. In deze woning behoeft men de wonden, zelfs 
die eener laparotomie, niet door eeu verband beschermend 
in te wikkelen. Het huis zelf vormt een Lister's verband 
en is nog veiliger dan dat. 

Bovendien kunnen de wanden van dit huis gedesinfecteerd 
worden, wat in elke andere woning eeue volkomen onmoge 
ljjklieid is en, al was reiniging ook mogelijk, toch zou zij 
in een gewoon huis niet baten. 

Brand is in een huis als dit byna ondenkbaar en zou 
ook niet lang duren ; daar door de plotseling ontstaande hitte 
de glasruiten der bakken zouden breken en hun inhoud het 
vuur spoedig zon blusschen. 

Het in Yokohama opgerichte huis heeft zich tot dus
ver uitmuntend gehouden bjj aardbevingen; in Juni 1894 
hadden wij daar eene van de meer ernstige soort, zooals 
die om de vyf of zes jaren plegen voor te komen; schoor
steénen vielen om, dakpannen gleden bjj vele huizen van 
de daken en muren werden gescheurd; twee gebouwen, die 
°P hetzelfde erf staan met het glazen huis, een klooster 
e n een hospitaal werden bij die gelegenheid sterk gehavend ; 
de sanitaire woning bleef ongedeerd. In Januari van dit 
J a a r zyn wederom zeer hevige schokken gevoeld geworden, 
°et huis is ongerept gebleven. Zoolang deze aardbevingen 
Diet gepaard gaan met sterke grondverschuivingen, heeft 

huis meer kans dan elke andere woning om onverlet 
t e hly'ven staan. In zulk een huis zou men ook over

stroomingen kunnen trotseeren eu, mits de waterstand niet 
al te hoog rees, zon men daarin kunnen vertoeven en zeker 
zyn van toevoer van versche lucht. 

Al deze zaken behoeven slechts vermeld te worden en zullen 
wel niet betwijfeld of tegengesproken kunnen worden. Wel 
degelyk echter moet in detail besproken worden, hoe dit 
huis in den winter verwarmd en in den zomer afgekoeld 
kan worden en boven alles moeten wy nagaan, hoe in eene 
dergelijke woning de lucht voor de ademhaling geschikt 
gehouden wordt. 

De verwarming. 

De wanden van het hygiënische huis laten geene of 
althans byna geene warmtestralen door, dus zal ook daar 
binnen door een vuurhaard ontwikkelde warmte niet naar 
bniten stralen ; ook zal het huis weinig warmte door ge
leiding verliezen, omdat het door eeue van de allerslechtste 
geleiders omgeven is, nameljjk de afgesloten luchtlaag 
rondom het huis, 

De hoeveelheid lucht, die naar binnen stroomt, houdt 
gelyken tred met de hoeveelheid, die de woning als 
ongeschikt voor de ademhaling verlaat, zij is met betrek
king tot den geheelen inhoud een kleine factor, en heeft 
dus den tyd om de temperatuur aan te nemen van de onder
grondsruimte, die altyd dezelfde is als die van den bodem, 
daar hare wanden zulke goede geleiders zyn. I >e buitenlucht 
wordt in den winter reeds van zelf verwarmd en wel tot 
ongeveer 1 2 ° C , de gewone temperatuur der aarde in de 
oppervlakkige lagen. De \erdere verwarming wordt daar
door zeer vergemakkelijkt en bijzonder goedkoop. 

Elke warmtebron kan in een buis twee function verrichten, 
verwarmen, en trekking, dat is verplaatsing van lucht, ver
oorzaken ; deze laatste nu kau men dienstbaar maken aan 
den afvoer van de verbruikte lucht. Deze twee function 
heb ik in het eerste verwarmingstoestel, dat iu het huis 
was aangebracht, vereenigd. Later heb ik de twee ver
richtingen gescheiden en daardoor de verwarming veel 
gemakkelijker gemaakt en aanmerkelijk verbeterd. Ik zal 
daarom alleen laatste methode beschrijven. Aan de Noordzijde 
stelt men in het ouderverblyf eene eenvoudige vulkachel op 
(K fig. 1 en 2 ) ; hoe minder gecompliceerd deze is, des te 
beter. De pyp, die de verbrandiiigs-producten afvoert, komt 
uit in de afgesloten ruimte buiten het huis, doorloopt de 
geheele hoogte en steekt nog een paar voet daarboven uit. 
Zoo vormt zy zelf den schoorsteen, en te zelfder tyd wordt 
de luchtlaag buiten byna evenzeer verwarmd als de woning 
daar binnen, waardoor het verlies aan warmte door conductie 
nog weder verminderd wordt. 

Rond de kachel wordt een plaatijzeren mantel op pooten 
opgesteld, die naar boven conisch vernauwd, door een» 

fa 
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cirkelvormige opening in den dubbelen vloer vrH in de 
bovenkamer uitmondt. Hierin past een lichte holle kegel, 
die deze ruimte geheel kan afsluiten. Deze kegel is als eene 
weegschaal opgehangen aan een hefboom, waarvan de andere 
arm een stuk zacht ijzer draagt, dat een weinig zwaarder 
is, zoodat de vloeropening gewoonlijk geheel open staat en 
alleen dan gesloten zal worden, wanneer de andere arm 
opgetild wordt; dit geschiedt door eeu electromagneet, die 
alleen dan opgewekt wordt, wanneer de temperatuur der 
kamer de hoogte bereikt heeft, die men te voren heeft 
vastgesteld. Men behoeft daartoe slechts een thermometer 
met platinaspits in den bol ingesmolten en eene tweede 
platinastift vastgeklemd, ter hoogte waarop het kwik by 
bedoelden temperatuur zal stygen. 

Daalt nu de holle kegel in de toelatingsopening en sluit 
zn den toevoer van warme lucht af, dan daalt te gelyker 
tyd eene schuif, die den toegang voor de lucht onder den 
rooster der kachel verspert. 

De lucht, die nu zooveel warmer is dan de buitenlucht, 
ontwgkt aan de zuidzijde van het vertrek, waar tusschen 
plafond en wand eene ruimte is opengelaten, die door kleppen 
naar goedvinden geopend kan worden. Zy' doorloopt dus 
in eene diagonale lyn de geheele kamer en voert de verbruikte 
lucht met zich mede. De kamer werkt als een schoorsteen 
en andere middelen opzuiging van lucht zijn in den winter 
niet noodig. 

Hoe volkomen deze verwarming is kunnen de in tig. 9 en 10 
aangegeven temperatunr-kroraraen aantoonen; de temperatuur 
is bijna dag en nacht dezeltde gebleven en schommelt 
om 20° <!. met eene grootste afwijking van 4 graden. 
Ter vergelijking dienen de andere gestippelde krommen, die de 
temperatuur aangeven in een gewoon goed verwarmd huis; de 
stippellijn in tig. 10 toont verschillen aan van 14° en 
schommelt om 10° C . Dit zeer gunstige resultaat is ver
kregen met de helft der hoeveelheid kolen, welke in het 
andere huis van gely'ken inhoud verbruikt was. 

Veel moeielyker dan het verwarmen van een huis is het 
afkoelen daarvan in het heete jaargetijde, maar ook dit is 
bevredigend opgelost; terwy'1 dit vraagstuk iu een gewoon 
huis niet dan ten koste van enorme uitgaven op te lossen 
is, geschiedt dit in het sanitaire huis met geringe kosten 
en geheel automatisch, doordien deze taak aan de zonne
warmte zelf is opgedragen. 

De zonnestralen laten, terwy'1 zy' de doorschijnende 
wanden van het huis doordringen, de warmte- of zooge
naamde donkere stralen grootendeels in de aluin-oplossing 
achter en, zooals boven reeds werd beschreven, belet de 

in den zomer aan de binnenkant aangebrachte lucht],!,?. 
de warmte van den zelf verwarmden wand zich aan ,j e 

binnenruimte medetedeelen door conductie. 
Terwy'1 in den winter eene kunstmatige warmtebron , i e 

verwarinde lucht doet opstijgen, die daarna in de koude 
dampkringslucht naar buiten ontwijkt en wel met eene 
snelheid, die in rechte reden staat tot het verschil der 
temperatuur van kachel en buitenlucht, zoodat in het alge. 
meen de verwarming beter zal zyn naar mate het buiten 
kouder is, moet in het warme jaargetijde de koelere kelder
lucht naar boven opgezogen worden. Dit kan men het beste 
doen door eene warmtebron, die boven aan de woning j s 

aangebracht; de warmte daarbij ontwikkeld kan men iu het 
vertrek echter niet gebruiken en dus moet de verwarmings
toestel ook buiten het huis staan. De zonnewarmte zelf 
kan daartoe dienstbaar gemaakt worden, wanneer wy' deze 
zoodanig opvangen, dat zy zich kan ophoopen. Daartoe 
worden aan de boven buitenzijde ten zuiden van het huis 
toestellen opgesteld (Z tig. 2 en 7), bestaande uit twee of 
meer glazen cylinders van verschillende afmetingen, in el
kander geschoven en bevestigd aan den kroonlijst van het 
huis. Deze cylinders zyn boven door een glazen plaat en 
onder door hout gesloten, zoodaf. de daarin bevatte lucht 
opgesloten is. Binnen den binnensten glascylinder staat een 
veel dunnere cylinder nit geperste kool of coke vervaardigd, die 
aan de binnenzijde van onder met eene dunne blikke plaat 
bekleed is. De kool-cylinder is aan beide einden open en 
heeft van onder gemeenschap met eene buis, die toegang 
verleent tot de reeds besproken afsluitbare opening tusschen 
muur en plafond; naar boven mondt zy vry' iu de omgevende 
atmosfeer uit en is daar alleen door een kapje tegen inval
lende regen besclierme. 

Deze toestel, dien men gevoegelijk een zonnekachel kan 
noemen, berust op de waarneming, dat warmtestralen wel 
door glas binnendringen, maar niet even gemakkelijk daaruit 
terngkeeren, en dit belet men geheel en al, door ze door 
een daartoe geschikt lichaam te laten opslurpen; onder alle 
stotfen doet kool dit het best. 

De temperatuur kau in dezen toestel belaugry'k stijgen, 
de 1 lichtkolom daarbinnen zal door de sterke verwarming 
omhoog stygen en de lucht uit de kamer achter zich aan 
slepen. Des nachts zal de koolcylinder dc opgeslurpte warmte 
weer afstaan, daar kool tevens de beste warme uitstraler is. 
Dit kan zoo noodig nog krachtig bevorderd worden, indien 
men onder op den bodem van den kool-cylindei een rozet-
vorinige gasbrander aanbrengt, die des nachts aangestoken 
wordt en ook gedurende regendagen noodig kan worden. 

16 Mei'93 
Maandag. 

Fig. 9. 
Woensdag. Donderdag. Vrijdag. 

21 .Mei '93. 

Dinsdasr. Woensdag. Donderdag. Vrijdag. Zaterdag. Zondag. Maandag. 
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25 Jan. '94. 
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19 Jan.'94 
Maandag 
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In tropische gewesten, waar vele regendagen voorkomen, 
jjnii men het regenwater door middel van een goot laten 
afvallen, zoodanig dat zy tevens de lucht uit de kamer, 
Mjgt, op dezelfde wy'ze als de water-luchtpompen der 
laboratoria. 

(>p deze wy'ze is voor de verplaatsing van lucht in de 
zomermaanden gezorgd ; de lucht uit de bewoonde ruimte 
ontwijkt en de koelere lucht uit de ondergrondskamer stroomt 
haar achter na Niettegenstaande dat dit huis in de heete Juli 
en Augustus aan alle zijden, gedurende een 1 4 ' 8 uren 
langen dag, aan de brandende zonnestralen is blootgesteld, 
bleef toch de temperatuur ongeveer 5° lager dan in elk 
ander huis, en was altyd beneden de schaduwtemperatuur, 
afgelezen op eene zeer beschermde plaats ten noorden van 
een hnis aan de zee gelegen. 

Toch was deze uitkomst niet bevredigend genoeg en 
deed er zich een verschijnsel op, dat zeer nadeelig was. 
De buitenlucht door den onderaardschen gang in de onder
kamer binnenstroomende, werd daarin afgekoeld, maar kon 
nu ook daarom niet meer het groote gehalte aan waterdamp 
blyven dragen, dat zy in de wanne zomerdagen zwevende 
houdt Deze waterdamp condenseerde tegen de wanden van 
den kelder en maakte deze zoo nat, dat het water in 
stralen afliep; te gelykertyd kwam nu latente warmte vry, 
die langzaam de overigens zoo constante temperatuur van 
den onderbouw deed stygen. 

Toen de oorzaak hiervan goed erkend was, werd het 
gemakkelijk eeu geneesmiddel daartegen te vinden en dit ! 
verschijnsel ten gunste der afkoeling te gebruiken. Deze 
condensatie van waterdamp moet buiten het huis geschieden, 
en daarom bouwde ik den eigenaardigen ijskelder en laat 
de lucht ten ovetvloede nog stry'ken door de nauwe passages 
van vallende glycerinestralen en nog door het gordijn van 
vrouwenharen, zooals dit boven beschreven is. 

De nu zeer droge, maar nog wanne lucht kan zich beter 1 

afkoelen aan de geleidende wanden der kelderkamer, daar, 
zooals door proeven van TVNDALL is bewezen, het vooral ! 
de waterdamp der lucht is, die warmte kan vasthouden, | 
terwyl de ware gassen zooals de lucht dit aanmerkelijk 
minder vermogen te doen. Terwyl deze droge lucht de ; 
bovenwoning binnenstroomt, wordt haar wederom water, dat i 
in platte schalen staat, aangeboden, dat zy overeenkomstig 
hare temperatuur doet verdampen en absorbeert; tegelyk 
daarmede daalt hare temperatuur, omdat zy' warmte verliest 
by dezen te verrichten arbeid. Het resultaat van deze ver
betering, waar ik veel van verwacht, kan ik nog niet 
mededeeleii, omdat ik in het begin van den vorigen zomer 
Japan om gezondheidsredenen moest verlaten. 

De luchtverversching. 
De luchtverversching is een punt van het allerhoogste 

belang, omdat daarvan de beslissing zal afhangen of 
dfigelyk huis voldoet, aan te raden is of verworpen moet 
worden. 

I !y de behandeling der verwarming en der afkoeling van 
de woonvertrekken hebben wij gezien, dat een onafgebroken 
luchtstroom door het huis gaat; van onder aan de zuidzijde 
binnenkomend, beweegt hy zich in eene diagonale lyn naar 
boven noordwaarts inde onderkainer; van de noord-onderzyde 
begeert zy' zich weer in diagonale richting door het geheele 
bovenhuis, om aau de zuidzijde dicht onder het plafond het 
huis te verlaten. Nn is het de vraag of deze aanhoudende 
stroom van lucht voldoende is om de verbruikte bedorven 
licht aftevoeren, door reine te vervangen en of dit zonder 
andere hulpmidpelen, zooals ventilators, waarvan het gebruik 
latuurlyk tamelyk groote uitgave tengevolge hebben, kan 
geschieden. 

I'ij herhaalde metingen bleek de snelheid der instroomende 

lucht gemiddeld 100 M. per minuut te bedragen, het ge-
zaruelyke oppervlak der openingen waardoor de lucht naar 
binnendrong, was in het huis te Yokohama 27 dM'-\. er 
kwam dus per minuut 2.7 M 3 . lucht binnen, dit vermenig
vuldigd met 60 maakt 162 M 3 . per uur, daar de inhoud 
van het glazen huis juist 180 .M \ bedraagt, werd dus 
nagenoeg de geheele hoeveelheid eenmaal in het uur vernieuwd. 
Of dit nu voldoende zal zyn hangt natuurlijk geheel af van 
de mate der verontreiniging en van de wy'ze, waarop deze 
verwyderd wordt. 

In de allereerste plaats sluiten wy eene voorname bron 
van koolzunrvorniing liefst geheel en al buiten, wij zullen 
altyd goed doen door geen ander kunstlicht te gebruiken 
dan de electrische gloeilamp, daar eene enkele gasbek toeh 
per nnr zooveel koolzuur levert als vier volwassen personen. 
Wanneer personen voortdurend in huis blyven, zooals zieken 
in een hospitaal, dan heeft men behoefte aan de grootst 
mogely'ke ventilatie. Wordt nu, zooals veelal, als strikt 
noodig voor elke zieke, eene ruimte van 30 M : ' . gerekend, 
dan zou er in het huis te Yokohama plaats zyn voor 6 
man. Deze patiënten zouden in dat geval eene luchtverversching 
hebben van 30 M*. per uur. Leven er slechts 3 personen 
in, dan zouden deze 60 M : i . versche lucht per uur ver-
krygen. Leeft slechts een persoon in dit hnis, dat juist de 
grootte bezit van 2 ruime woonkamers, dan zou deze be
schikken over eene luchtververscliing van byna 180 M : ' . 
per uur. 

In verschillende handboeken nu wordt de hoeveelheid, 
die per hoofd en per uur noodig is, verbazend verschillend 
aangegeven, van 12 M*. tot 180 M 3 . toe. Wel een bewijs, 
dat men het niet met juistheid kan berekenen, en er maar 
een slag in slaat. Gaan wy' daarom eens na wat de 
ventilatie beoogt en wat daaruit als strikt noodzakelijk zou 
voortvloeien. 

Een volwassen persoon ademt per uur gemiddeld 500 L . 
lucht in en dus ook evenveel uit; deze uitadeiningslucht 
bevat ongeveer 21 L. koolzuur, eene hoeveelheid, die nu 
volstrekt onbruikbaar is geworden voor hernieuwde inademing. 
Konden wij nu gemakkely'k deze bedorven lucht alleen ver
wijderen, dan behoefden wy dus ook slechts deze kleine 
hoeveelheid te remplaceeren. 

De uitgeademde lucht bevat bovendien nog waterdamp, 
die soortelijk lichter is dan de lucht, en ongeveer juist met 
het zwaardere koolzuur evenwicht maakt, zoodat die lucht 
ongeveer dezelfde zwaarte heeft als de omgevende reine 
lucht ; zy' is echter eenige graden warmer dan deze en 
heeft by het verlaten der neusholte eene temperatuur van 
37", terwyl de lucht in de kamer b.v. op 20° gehouden 
wordt; zy zal dus opgelicht worden en nit berekening bljjkt, 
dat zy in 2 seconden de 2 M. doorloopen zou, die in dit 
huis de afstand is tusschen een zittende pers •on en het 
plafond. Dat is betrekkelijk reeds een lange tyd en in die 
2 seconden zal die lucht reeds aanmerkelijk afkoelen, een 
gedeelte van den waterdamp condenseeren en het zwaardere 
koolzuur zal niet langer mede gedragen worden, indien het 
nu niet daar ter plaatse gelegenheid vindt te ontwyken. 
In het nieuwe huis is daar bijzonder opgelet, door juist op 
die hoogte eene zuiging te doen ontstaan, die de geheele 
hoeveelheid mede naar buiten voert. 

In andere woningen, waar daar niet of onvoldoende mede 
is rekening gehouden en waar zoeals gewoonlijk de lucht 
onder in de kamer door middel van vuurhaard en schoor
steen, wordt weggevoerd, moet het afgekoelde koolzuur naar 
beneden dalen en zich onvermydelyk met de geheele overige 
lucht innig vermengen. Dat men om eene verontreiniging, 
die in eene vloeistof innig gemengd is, daaruit te ver
wijderen eene aanmerkelijk grootere hoeveelheid reine vloei
stof moet toevoegen en laten wegvloeien, dan wanneer deze 
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nog slechts in de bovenste lagen dreef, /.al iedereen terstond 
moeten toegeven. 

Denkt men zich een glas water, waarin een druppel inkt 
valt, die men door toestroomend water wenscht te verwijderen: 
als dit spoelwater dadeljjk boven den rand kan wegvloeien, 
zal dit zeker sneller gelukken, dan wanneer het van onder 
uil een tuit weg moet loopen en de inkt zich eerst met den 
geheelen inhond gemengd heeft. Wanneer nu telkens weder 
nieuwe droppels iukt invallen, dan wordt het probleem on
oplosbaar hoeveel water men ook doet doorstroomen. 

Oneindig beter zou het vraagstuk van het rein houden 
der vloeistof op te lossen zjjn, wanneer men telkens na het 
invallen van den druppel deze b v. met een lepel daaruit 
schept, nog voor zjj zich met de allereerste lagen vermengd 
had. Nn dit kan men min of meer nabootsen, door boven 
den patient een toestel op te hangen, dat in staat is het 
ontwijkende koolzuur en andere schadelijke gassen op te 
vangen en scheikundig te binden. In heb daartoe toestellen 
van verschillende gedaante bedacht, de beste en sierlijkste 
is er een. die ik para haleine genoemd. (In denzelfden zin 
als men van parapluie, parachute enz spreekt). De hoofd
zaak bjj al die toescellen is lampenkatoen of stronken vloei
papieren gedrenkt, eensdeels in barytwater ten andere in 
NENTI.K'S reactief. 

Terwjjl ik in het beschreven huis met de minst mogeljjke 
uitgaven ouder kostelooze medewerking van wind, regen en 
zounewatmte de grootst mogeljjke ventilatie verkrijg name
lijk 180 M*. per uur, heb ik slechts */, M : ' . per uur 
noodig en, wanneer ik de para haleine gebruik, slechts 0.021 

M*. dat is een van de eerstgenoemde hoeveelheid. 
7200 

Te geljjkertjjd bereikt men daarmede een ander zeer 
gewichtig resultaat, dat zoowel aan de ethica als aan de 
hygiëne beantwoord, namelijk dat men ook de lucht van 
den buurman niet bederft, terwjjl wjj nu eenvoudig ons 
vuil in de algemeene luchtzee werpen, evenals de Chinees 
zjjne excreta op den algemeene straat uitstort. Tot het 
zelfde doel zjjn in het hygiënische huis ook toestellen aan
gebracht, die elke andere verontreiniging vernietigen; tot 
besluit zal ik nu deze beschrijven. 

/'Slot volgt). 

A M B A C H T S O N D E R WIJS. 

Uit het verslag der Practische Ambachtsschool te Leiden 
over 1894—'95 bljjkt, dat in het afgeloopen jaar 157 leer
lingen aan het onderwjjs hebben deelgenomen, verdeeld 
als volgt: 

47 voor het Timmeren, 
16 .. .. Meubelmaken, 
63 „ „ Smeden, 
31 „ „ Schilderen. 

Het. aantal is steeds elk jaar vooruitgegaan en heeft nu 
een cijfer bereikt, dat ver overtreft hetgeen men zich voor
gesteld bad. 

Het bestuur gelooft dan nok nu wel het maximum bereikt 
te hebben, daar eene bevolking van + 150 leerlingen voor 
de vier ambachten zeer groot is. 

Vergeljjkt men het aantal leerlingen dezer school met 
dat van andere Gemeenten, dan behoort zjj naar verhouding 
tot een der meest bevolkte. 

Op den lsten April 189 5 verlieten 21 leerlingen de school, 
waarvan 1 7 met diploma's. 

Onder de leerlingen, die de school in het afgeloopen jaar 
bezocht hebben, zjjn er 60 uit de buitengemeenten, waarvan 
21 in den onmiddellijken omtrek van Leiden wonen, en van 
het geheele aantal dat de school bezocht zjjn: 

82 zoons van ambachtslieden, 
23 .. r winkeliers of kooplieden. 

1 zoon „ een bouwkundige, 
20 zoons .. ambtenaren of militairen, 

2 „ „ landbouwers, 
29 „ „ werkbazen of opzichters, 
In het afgeloopen jaar is 1 leerling overleden en hebben 

14 leerlingen de school verlaten, 
waarvan 4 wegens verandering van woonplaats, 
4 om geld te gaan verdienen, 
3 wegens verandering van ambacht, 
1 om bjj een baas te gaan werken, 
2 op raad van den Directeur. 
Voor 2 leerlingen werd het schoolgeld door leden of 

particulieren betaald; de Maatschappij van Weldadigheid had 
1 leerling voor hare rekening op school, terwjjl de Ver
eeniging tot bevordering van geregeld schoolbezoek 17 leer
lingen de school deed bezoeken en het voormalig St. Josephs 
of Timmermans- en Metselaarsgilde 4 leerlingen. 

Het leerjaar eindigde alzoo met 121 leerlingen, welk 
getal vermeerderd met de beide inschrijvingen in April en 
September, in dit jaar weder een hoog cjjfer zal geven. 

Het gedrag en de ijver der leerlingen heeft met een paar 
uitzonderingen geen reden van teleurstelling gegeven. 

De ontvangsten der school zjjn niet in verhouding tot 
de uitgaven, zoodat eene blijvende verhooging van inkomsten 
dringend noodig is. Gelukkig ontving het bestuur toezegging 
van de Minister van Kinnenlandsche zaken, dat het brengen 
van eene verhooging der subsidie op de begrooting voor 
1896 in overweging zou genomen worden. 

Nog wordt in het verslag vermeld, dat een nieuw machinelokaal 
gebouwd en de machine in werking gebracht is en dat zij 
in verband met het onderwjjs vermoedelijk drie dagen per 
week zal werken. Verder dat het afwerken van het nieuwe 
schoolgebouw nog steeds goed en degelijk werk geeft aau 
de leerlingen; dat de Bestuurs- en Directeurskamers geheel 
afgewerkt, de werkzalen en een teekenzaal afgetimmerd en 
daarin de noodige kasten en borden gemaakt zjjn, zoodat 
men dit jaar weer flink gevorderd is; dat de trap nog lang 
als een proefstuk dienst zal doen voor de oudste timnier-
leerliugen, daar nog gedeeltelijk de leuningen ontbreken, 
terwyl van de trapspjjlen, waar vau er vele noodig zjjn, 
telken jare enkele door de smidsleerlingen van het laatste 
leerjaar zullen worden vervaardigd; dat de Meubelmakers
leerlingen van het laatste leerjaar nog eenigen tijd kunnen 
worden beziggehouden met het vervaardigen van de benoo-
digde meubelen voor de Bestuurskamer en dat de Schilders
leerlingen altijd in de gehouwen voldoend en nuttig oefen
werk zullen vinden. 

Het is en bljjft bjj de ambachtsscholen in het algemeen 
altjjd eene eenigszins lastige vraag „ Wat zullen wjj de 
leerlingen laten maken". De Leidsche Ambachtsschool voor
ziet daar ten deele in door het werken voor particulieren. 
Hare leerling-timmerlieden maken tuintafels, banken en 
stoelen, bloemenstandaards, ladders, eierrekjes, vuilnisbakken, 
kachelplanken, kapstokken, kleederbakken, schilden; de meu
belmakers allerlei huismenbelwerk ; de smeden uithangborden, 
sleutels, naamplaten, vuurmanden enz. enz.; de leerling-
huisschilders verven en beschilderen dat werk desgevordeid 
en verrichten bovendien nog verschillend ander klein schil
derwerk voor de burgerjj. 

Hoewel ik voor mij het stelsel der vrjje concurrentie 
in den meest uitgebreiden zin ben toegedaan, kan ik nijl 
voorstellen, dat de dikwijls „op zware lasten zittende" bur
ger-werkbazen daar zeer slecht mede gediend zjjn en dat 
velen met hen dit eene wonde plek van de ambachts
scholen noemen. 

v. n. K. 
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C O R R E S P O N D E N T I E . 

Woensdag 22 - 5 - 95. 
Hora I X a. m. 

Amice! 
YVei bedankt voor den prachtigen afdrnk van het Hygi

ënische huis van Dn. VAN DF.B HEIJDEN. Als ge ZKd. eens 
reekt moet ge hem eens plagen — dat ik stellig weet, 

^ t je aardbevingen, die zjjn huis doorstaan heeft stellig 
teer parlementair en zonder wijngebruik door de onderaardscbe 
veesten — t o t 8 t a n d gebracht zjjn, want elasticiteit, glas 
en jjzer verschillen te veel om niet te buigen en te kraken 
als de schilderijen zoo op eens een 30° van den muur 
opvliegen. 

Maar het geheel is daarom toch prachtig gedacht en ik 
wensch den uitvinder, weldoener der menschheid, er alle 
plak mede. t.t. 

AANBESTEDINGEN. 
imhntedinqen worden üechttt eenmaal in deze rubriek opgenomen' 

HAASDAG 27 MEI. 
Sint Anna Parochie (Fr.) 4 uur. Het dijkbestuur van het 

waterschap bet Oud Bildt, ten kantore van den secretaris: het 
veruienwen van de brug aan den Zuiderweg, loopende van Sint 
Anns Parochie naar Beriikum. 

DINSDAG 28 MEI. 
Amsterdam. 10 uur. De geuie, op het bureel Plantage-Lijn-

baaosgraebt no. \ : het eenjarig onderhoud van de werken van 
het noordelijk front der stelling van Amsterdam, begr. f 1S00, 
oader het beheer der genie aldaar, bilj. inzenden uiterlijk 27 Mei 
nam. 3 sur. 

den Helder. 10 uur. De eerst aanwezend ingenieur, in de 
sociëteit de Eensgezindheid : het doen van herstellingen en ver
nieuwingen aan werken eu kazernegebouwen enz. aldaar, begr. f3670. 

Louneker (Ov.) 4 uur. Het gemeentebestuur: 1. het bijbouwen 
aan liet schoolgebouw te Twekkelo ; 2. het maken van schoolmeu-
belen voor genoema schoolgebouw, aanw. bij het schoolgebouw 
'smorg. 0 uur. 

Roermond. 12 uur. De genie te Nijmegen, op bet bureel ten 
huize van den opzichter van fortificatiën '• net doen van voorzieningen 
aio eo bij militaire gebouwen te Roermond, onder het beheer der 
genie te Nijmegen, begr. f 3450. 

Utrecht. 2 uur. De maatsch. tot exploit, van staatsspoorwegen, 
ub bet cntraalburcau bij de Moreclse Laan, bestek no. 689 : 
het leveren en stellen van den onder- en bovenbouw van een 
waterkraan met waterleiding ten behoeve van het. slation Amsterdam 
W.P., begr. f 2170. 

Veiilo. 9.30 uur. De genie, op bet bureel ten huize van den 
koofjpzichter van fortificatiën : 1. hel doeu van voorzieningen aau 
*» bij militaire gebouwen te en op het schietterrein bij Venlo, 
begr. f 5130; 3. het herstellen of verbeteren vau daken cn het 
'«nieuwen van vloeren enz. in kazernegebouwen en stallen aldaar, 
h'- f 3870, beide onder het beheer der genie te Nijmegen. 

WOENSDAG 29 MEI. 

Alkemade (Z.H.) 9 uur. Het gemeentebestuur: het maken van 
''et nieuwe va«te bruggen in den weg te Roelof arends veen, aanw. 
«? Mei 's morg. 9 uur. 

Alkmaar, li uur In het Wapen van de Zijpe aan de Schager-
™u": liet. onderhoud der poldergebouwen, bruggen, sluis, enz. in 
'*ee perc. 

Arnhem. 4 uur. Voor den beer H. L. Jansen : het verbouwen 
'»» bel perceel Oeverstrwat 51. 

s-Hravcnhage. 2 uur. Dc architect Z. Hoe* namens zijne 
P'incipuleii in de achterzaal van het Zoid-Holk&dseh Koffiehuis : 

( t bouwen van vier woonhuizen op een terrein gelegen aan de 
0|n'ii»iii Emrr.akade hoek Groot Hertogintielaan en nieuwen weg 

«'[ter Zorgvliet. 
"«Venter. 11 uur. De genie te Nijmegen, in het hotel de 
•nier: |,ct ( l o e „ r a n herstellingen en vernieuwingen aan militaire 

? Ü U B | n te Deventer, onder het beheer der genie te Zntphen, 
bf&<- f 8900. 
Is*0, ,dekcrk (Z.H.) 11 uur. Het gemeentebestuur i het louwen 

c eu docterswoning in die gemeente met amotie cn gebruik 
- u e t oude irebou». 

30 uur. In het Veerhuis: het dichten 
ft

üet oude gebouw, 
"•«enbnrg (Z.H.) 11. 

der doorbraken in den ririerkeerenden dijk van den polder Nieuw 
Rozenburs en Blaukeoburg aldaar. 

Schoonhoven (Z.H.) 12 uur. Het gemeentebestuur; het leveren 
en inhangen van een stel eikenhouten schutdeuren in de waterkeering 
bij de Vischbrug aldaar, aanw. 's morg. 10.30 nur. 

Stonlenbnrg (Utr.) 11 unr. Het gemeentebestuur: 1. het bouwen 
van eeo schoolgebouw ; 3. bet leveren van schoolmeubelen. 

DONDERDAG 80 MEI. 
I --in I aan Zee VII.; 19 uur. Het gemeentebestuur: het 

vergrooten vau de school aldaar enz. 
Nijmegen. 10 uur. De genie, ten haren bureele: l . het doen 

van voorzieningen aan en bij militaire gebouwen en werken te 
Nijmegen, begr. f 3530; 2. bet herstellen eo vernieuwen van 
daken en goten c. a. van militaire gebouwen uldaar, begr.f2300. 

Zntphen. 2 uur. Provisoren van het O. en N. gasthuis : de 
metsel-, timmer-, smids- en loodgieterswerken voor de uitbreiding 
der manoenafdeeling. 

VRIJDAG 31 MEI. 
Ammerzoden (Geld.) 11 unr. Ten huize van de Wed. J. Roeters : 

het maken eener los- en laadplaats aldaar, aanw. 27 Mei 's morg. 
11 uur. 

Amsterdam. 3 uur. Door het bestuur van de Naamlooze 
Vennootschap „Weltevreden" Exploitatie Maatschappij van bouw
terreinen, in bet koffiehuis de Roode Leeuw : het ophoogen van 
wegen en het maken van schoeiingen met bij behoorende werken 
in den Binneudijkschen Buitenvelderschen polder, onder de gemeente 
Nieuwer-Amstel. 

Groningen. 12 uur. Gel ministerie van binnenlaudscbe zaken, 
aan het gebouw van het prov. bestuur: het uitbreiden eu verbouwen 
der lokalen van de Rijks hoogere burgerschool te Sappemeer, 
begr. f 7600. 

Woerden. 11 unr. Het gemeentebestuur - het verbouwen der 
draaibrug over den Rijn te Woerden en daarmede in verband 
staande werken. 

WOENSDAG 5 JUNI. 
Amersfoort. 11 uur. De architect ti. Kroes voor rekening van 

den heer Chr. Pleinrs in het hotel de Vergulde Zwaan : het bouwen 
van een zeeppoeder- en vetloogmeelfabriek met kantoor en woonhuis 
op een terrein gelegen aan de Korte Bergstraat aldaar. 

Amsterdam. 3 uur. Dc directie der Eerste Hollandsche Levens-
verzekeringbank in het cefë Czaar Peier: het verbauwen van perc. 
no. 36 aan de Reguliersbrcestraat aldaar, aanw. 29 Mei en 5 
Juni te 11 uur. 

Breda. 11 uur. De genie, in bet koffiehuis de Beurs van Breda : 
het doen van herstellingen en voorzieningen van onderscheiden 
aard aan militaire gebouwen aldaar, onder het beheer der genie, 
begr. f 4550. 

DONDERDAG 6 JUNI. 
Breda. 12 nur. Het gemeentebestuur: liet maken van eeu volks

badplaats aan den mond van an Bo venmark. 
Haarlem, l 1 uur. Het ministerie vaa waterstaat, handel en 

nijverheid, aan het gebouw van bet prov. bestuur i het inrichten 
van eene aan bet Rijk becoorende woning, staande op den afsluitdijk 
bij het nieuwe stoomgemaal nabij Schellingwoude, tot woning voor 
drie beambten, behoorende tot de werken van het Noordzeekanaal, 
begr. I' 1365. 

VRIJDAG 7 JUNI. 
Middelburg. 11 unr. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur : het maken van 
een los- en laadsteiger aan de westzijde van den Oostbavendam 
te Breskeos, behoorende tot de havenwerken in de prov. Zeeland, 
begr. f 13.000. 

VRIJDAG 14 JUNI. 
's-Uertogenbosch. 10.30 uur. Bet ministerie van waterstaat, 

haudel en nijverheid, aan het gebouw vau het prov. bestuur : het 
maken van remmirgswerken aan de bovenboolden der sluizen nn. 
4, 5, 6 en 7 van de Zuid-Willemsvaart, prov. Noordbrabant, begr. 
f 5600. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het maken van een bad- en overdekte zwem. 

inrichting. Langste J. Koster en Zn. voor I 79.443. 
Ainerongeii Het bouwen van een woonhuis. Laagste R. van 

Westrheneu voor f 3730. 
Apeldoorn. Het bestraten van deu Stationsweg en verbetering 

van de waterafvoer. Laagste W. Geurden aldaar voor f 8570, gegnnd. 
Dreda. Het bouwen van een hoerenhuis mot steenhouwerij. 

Laagste Dijkers te Tetheiden voor f 7751', geguud. 
Delft. Het doeu van herstellingen aan militaire gebonwen. 

Laagste D. J. Houtzager voor f 4180, geguud. 
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tiorinchem. Het gewoon jaarlijlcsoh onderhoud «au en vernieu
wingen aan de kunstwerken van bet waterschap. Laagste K. W. 
dc Kok te Hardinxveld voor f 998. 

's-tirnvenliago. Het leveren van meubelen ten dienste van de 
bewaarschool aan den Zuid-Buitensingel. Laagste D. van Leeuwen 
te Haarlem voor f 5700. 

's-(>iaveiiliage. Het maken van een gemetselde teerput in het 
terrein der gemeente-gasfabriek. Laagste J. D. Paardenkooper 
aldaar voor f 17.200. 

's-tirntciiliHge. Het bestraten van den Groolen Paralleldam 
beoosten liellcvoetsluis, behoorende tot de zeewerken in Zuid-
Hollnn t. Laagste J. Roskam te Sliedrecbt voor f 15.540. 

's-Uraveuhuge. Het opbouwen van eenige lokalen aan het gebouw 
van de algemeene rekenkamer te 's Gravenhage. Laagste F. A. de 
Joode aldaar voor I 5339. 

's-Gravenhage. 1 Het herstellen en verbeteren van rijkstele' 
graaflijiifn in Friesland, Overijsel en Drenthe Laagste S. v. d 
Zaag te Leeuwarden voor f 970 ; 2. bet herstellen eu verbeteren 
van rijkstelegraaflijnen in de provinciën Noord-Holland en Utrecht 
Laagste W , van Dijk te Jutphaas voor f 1565. 

's-Grnvcnliage. Het onderhouden van en bet doen van herstel 
üngen aan de gebouwen, behoorende tot het huis bewoond door 
den Commissaris der koningin te 's-Gravenhage. Laagste J. M 
Kippel aldaar voor f 1886. 

Haarlem. Het maken van een aanlegplaats voor kolenschepen 
en eeue steenkolenbcrgplaats nabij bet nieuwe stoomgemaal te 
Scbcllingwonde. Laagste C. Hoer. te Nieuwendam voor f 6959. 

Haarlem. Het doen vau voorzieningen aan militaire gebouwen 
enz, bij en te Haarlem, onder beheer der genie aldaar. Laagste 
D. H. van Leeuwen aldaar voor I 3888. 

Harderwijk. Hel bouwen van een woonhuis buiteu dc Smeepooit 
te Harderwijk. Laagste D. von Munching aldaar voor f 4997. 

Nieuwerkerk. De vernieuwing, herstelling en onderhoud tot 

16 April 1896, van de aarde-, kram-, rijs en steenglooiiu,. , W e r k 

Laagste L. van Popering te Bruinisse voor f 4340, gegmid. 
Rotterdam. Het bouwen van eene bewaarschool aan dc Sta 

pioenstraat. Laagste P. Q. Winters aldaar voor f 21.750. m" 
Strjjeii. Het amoveeren der nog gedeeltelijk bestaand, en h 

bouwen vau een nieuwe steenen binnen uitwateringssluis. La,»., 
voor timmerwerk A. van der Giessen te 's Gravendeel voor f 2235! 
voor metselwerk C. Oprei aldaar voor f 950, gegund. 

Utrecht. Het maken van een wielbandwerkplaats mei eeoi* 
diverse werken op het station te Zvrolle. Laagste O. ter (Jam 
aldaar voor f 46.600. 

Utrecht. Het maken van eene wachterswoning met bijl» lioorende 
werken op den spoorweg Bokstel—Eindhoven. Langde J. Hofarts 
te Woensel voor f 2997. 

Vlaardlngeu. Het doen van veranderingen en het m .ken t«n 
een aanbouw aan bet Raadhuis der gemeente. Laagste D. de 

Lange aldaar voor f 6275. 
Vlaardingen. Het bouwen van een nieuwen wattrtoren; het 

vergrooten en veranderen der bestaande filterwerken ; bet maken 
vim een nieuwen bezinkbak ; het bouwen van een tweede machine, 
kamer cn bet verhoogen van don bestaande] watertoren. I.nagste 
A. van der Meijden te Hardinxveld voer f 47.316. 

Vlijmen. Het bouwen vnn een oude mannen en vrouwengesticht. 
Laagste E . van Bokhoven aldaar voor f 19.479, gegund. 

Wijk by Duurstede. Het vernieuwen en herstellen ran [duikers 
en schoeiingen in het VV'ijke'broek onder Wijk bij Duurstede. 
Laapste Jac. de Bruin aldaar voor f 239.50, gegund. 

Winschoten. Het maken van eeu steenen walbeaclioeiing, orer 
eene lengte van plm. 40 M. aan deu Trekweg nabij bet. Pnelken 
eu bet uitvoeren van eenige bestratingdwerken aldaar. Laagste 
R. llat'nga te Winschoten voor f 730, gegund. 

Zwolle. Het uitvoeren van herstellingen aan de werken van 
de haven te Kuinre. Laagste P. S. Pereboom te Kuinre voor 1 076. 

A D V E R T E N T I E N . 

P.D0MUZ00N. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

RUW SPIEGEL- , 
W I T - , KKISTAL- , BROEI en M E L K -

C* 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 . 

GKBOOKN G L A S en D A K P A N N E N . 

Lenzen- en Patr i js poortglazen, 

(89) G L A S - A S S Ü R A N T I E . 

STOPVERF,DAGLICHT-REFLECTORS. 

DAKVILT 
waarbij planken onderlaag overbodig; 

levert H. H 0 0 GH WINKEL, 
te GOR1NCHEM. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT& ZOON te Maassluis. 

OME BOUWMATERIALEN, 
beschreven door 

•T. v a n c3 € 3 J T K l o e s , 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid f18—, 
„ „ gebonden „ 21.50. 

De Portland-Gemeiit-Fabriek 
T A S 

Gouden 
STAATS-

WEDA1LLE. 
AEIIAILLE 

Bresiau 1869, 

GOUDEN 
MEDAILLE 

hoogste 
onderschei

d i n g in den 

internatio
nalen wed

strijd, te 

Arnhem 1879. 

(84) 

DYCKER1I0FF&S0HNE 
te A m u n e b n r g hij BIEBRICII a'd Rijn. 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der Fabriekt 000.000 vaten per jaar. 

Magazijiihoiiders in de voornaamste steden. 

DOsseldiq J» 
MEDAI1 

vtf 
Verdien»1 

F O L K E R S & Co. 
middel tegen het rotten van hout en touw. tegen zwaiiivormiiiK 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 . 

Directe aanvoer | , | | » S N \ \ k I \ 
I#/ICCT#^V#?»J TROTTOIR-. VLOER-

PORTLARD CEIIEIIT. v o o i e M . EN WANDTEGELS, 

ENGELSCHE, DUITSCHE, FKANSCHK 

en HOLLANUSCHE 

Merk: Knight Bevan & Sturge. 

Merk: DijckerhofT & Söhne. 

DRIJF-, YOÜR- EN METSEL-
STEENEN. 

in v e r s c h i l l e n d e d e s s i n s 

DAKPAPIER. ASPHALT 
E N VBBDEBE 

B O U W M V I I H l V I. I N. 

(82) A M S T E R D A M . H A P E N B U R G 2 9. 
Alle soorten van 

A LOODSEN 
van gegolfd ijzer, 

LIFTEN, V V 

KRANEN 

L I E R E N , 

Draagbaar Spoor. 
T. G. TISSOT JR. 

AMSTERDAM, Singel 179 

vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J. D- DOMINICUS & Só'HNE. 
to Remscheid-Vieringhausen (Rheinl.) 

Geves t igd i n I 8 M . (55) 
V F * Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wij U gratis en franco toezenden. 

Vertegenwoordiger voor Holland : 
M A X BREMEN, ROTTERDAM, 

Maaskade. hoek Corn. Trompstr. 2 

P U L F O R D ' i V O C H T V E R F 

is het goedkoopst, eenvoudigst radicaal middel tegen UITSLAANDE, VOCHTIGE 
en SALPETERIGE MUREN. 

BEKROOND met gouden medaille, Gez. Tentoonst. Londen 1S84. 
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. 
Verkrijgbaar in bussen ad f 1.60, f 3.15 en f 0.25. bjj J . V A N DER MEÜLEN, 
Mr. Schilder, N . L e l i e s t r a a t No. 17, Amsterdam, die zich tevens met de 
toepassing belast. Agenten J . P. LAERNOES Pzn. te \1issingen en B. DE K A M Jz., 
fiuyschstraat 20, Amsterdam. 

W . J . W E I S S E L X O , 
Nieuwendijk UI te AMSTERDAM, 

fabriceert gepte 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) 

MARAZIJN VAN PASSERDOOZEN, 
TeekeuhehoeftenenOptlschelnstrnmenten, 

EQUERRES, PRISMA'S ENZ. 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYANISEERINRICHTING. 

II. L E N S I N R , 
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 - en z w a m v r i j ) (81) 
Rasterwerken, schuttingen. 

BROEIBAKKEN, VLOEREN, 
V L O E R R I B B E N , enz. enz. 

Stoom J a l o u s i ë n Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

L A G E PRIJZEN. (73) 

S . B R U I G O M , Arnhem, 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CKKOSOTEERING. 

BURNETTEERING. 
K Y A N I S E E I t E X 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL. 

C. G i p s G z o o n , 
D O R D R E C H T . (17) 

L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel-en 
Constructiefanriek. 

8CHKEP8B0ÜAVWERF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (*> 

Zware en lichte Smeêwerken, 
A N K E R S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met certificaat van Lloyd's 

en Bnrean Veritas. 

file:///1issingen
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CAIiBOLIMM 
„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) 11 5B. 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor het gebruiken 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 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 . 
_J70 Hijs wijk Z . H . ) 

P O R T L A N D CEMENT, 
„JOSSON Sf Co." 

HOOF I)- V E R T E G E N WOO RDIGER 
voor Nederland en Indien 

A . E . B R A A T , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTKRDAM, Nieuwehaven No. 118. 
„ AMSTERDAM, A . E . B R A A T .Fokki-

Simomstraat 74. (88) 

II et T e n ui .1. l i l 583, 
AMSTERDAM, 

hebben steeds voorhanden 

N O R M A A L 

SPIJZlllUIFTS. 
Deze worden hier geheel compleet en 

gangbaar in liftschachtgeraamte gemon
teerd afgeleverd. (86) 

Talrijke Referenties. 

Nederlandsche Verzinkfabriek. 
VAN DER LINDEN & C o . - DORDRECHT. 

A L G E M E E N 

BOUWSYSTEEM 
L E K VRIJE 

Dak- en Zjjbekleeding, 
Houten of IJzeren RAAMWERK. 

I K ^ F I F I E I I S r , G B B O U W E j V 
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 Kofficvloereii, 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 doeleiuden, opgesteld 
in NEDKBLAND of KOLONIËN/ aflevering aan fabriek en opstelling op b'esteiumine 
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 gevraari 
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. (5g\ 
9fW A « E N T É \ G E V R A A G D , rprft 

HOUTHANDEL 
F. & A. VAN D E K LINDEN. - Dordrecht. 

Pitch-Pine Parketvloeren Pitch-Pine Heiningen 
geheel gereed afgeleverd f2.ÏO per kV. / 1.75 per >1 

LEONARD SLI6GHER, Monnickendam. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
H i t m a n tend fabrikaat en billijke prfls. (76) 

raulische en Electrische LIFTEN, 
F R E D . S T I E L T J E S & Co. , 

Keizersgrach t 748, (78) A m s t e r d a m . 

Derde Jaargang No. 22. Zaterdag 1 Juni 1895. 

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

Ailvertftntlën in dit blad kosten vao 1—5 regels 

(0 cents, iedere regel meer 10 cents. Groote letters naar 

plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 

berekend. 

VERSCHIJNT ZATE-D AGS. 
Uitgeversi 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
MAASSLUIS. 

Allo a.lver<cii<lï.ii in A R C H l T E t T U K A opgenomen 
worden s r r n l l . geplaatst in D E A M B A C H T S M A N , Vak 
blad vuur 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 . 

E E N E H Y G I Ë N I S C H E W O N I N G . 

D O O K 

Dr. W . V A N DER H E I J D E N . 

(Slot) 

De behandeling van den afval. 

De meest afdoende en daarom de ineest rationeele W\jze, 
om excreta, zooals faeces, urine, sputa alsook keukenafval 
te ontsmetten, is ze zoo snel mogelijk geheel te verwoesten, 
door middel van eene volledige oxydatie. Om dit doel op 
eene eenvoudige manier te bereiken werd de nieuwe „beste 
kamer" op de volgende wijze samengesteld. 

De zitting is een stevige houten kastje zonder bodem 
a (tig. 11); z(j rust inet de onderrand van haar voor- en 
achtervlak op koperen rolletjes en kan zoodoende in haar geheel 
over twee jjzeren rails bb heen- en weergeschoven worden. 

Het bovenvlak draagt vast daarmede verbonden een 
porceleinen of metalen trechtervormige kom c, veel gelijkend 
op eene waschkom, die echter van onder geheel open is, 
doch aldaar voorzien is van eene ringvormige metalen flens. 

De ontvanger of het vat, waarin de faeces vallen, is het 
buikige onderstel van eene retort d, die van glas, van steen
goed of, zooals in mijn geval, vau lood vervaardigd kan zyn. 
Hieraan is boven eveneens eene ringvormige flens bevestigd, 

1.50 Jf. hooger, aan den wand van het huis bevestigden 
waterbak. Binnen dien bak wordt de 1-tiis afgesloten door 
eene zware looden klep, die echter gemakkehjk geopend kan 
worden door middel van een lietboom met koord, dat naast 
de zitplaats afhangt. De Hens van <lo trechterkom bevat 
eene horizontale sleuf, waarin nauwkeurig eene schuit' iu voort
bewogen kan worden, die dan de kom waterdicht afsluit 
van de retort Wanneer men nu na het gebruik en na de 
wegspoeling de opening door deze schuit' afsluit, dan wordt 
het, bovenstel tot een ,.bidet" vervormt, en kan dan tot 
reiniging dienen op de Oost-Indische wflze, de eenige die 
sterk aantebevelen is. 

Na afloop van deze reiniging wordt de schuif weder 
geopend, het gebruikte water vloeit af in de retort, die 
een inhoud moet hebben van minstens 3, maar liever nog 
van 4 L ; en nu wordt het geheele kastje of zitplaats ter 
zijde gerold. 

Nu zet men den helm /; die weder van eene ringvormige 
flens is voorzien, op de flens der retort en bevestigt beide 
door middel van 3 klemhaken met schroeven. 

In de retort was reeds vóór het gebruik eene afgemeten 
hoeveelheid nitras spdae (chili salpeter) aanwezig; nu wordt 
eene eveneens afgemetene hoeveelheid ruw zwavelzuur toe

gevoegd door eene buis ;/; die door den helm gaat en op 
de gebruikelijke wijze van eene S vormige kromming en twee 
inet vocht gevulde kogels voorzien is en als veiligheid tegen 

°P welke de flens van den trechter nauwkeurig past. Deze 
iet rtenbol staat blijvend bevestigd op een eveneens vaststaand 
pretroleum-, gas- of alcohol-komfoor van de beste en nieuwste 
constructie. 

Even onder den bovenrand van de bovengenoemde trechter 
mondt een buisje e nit, dat ook den achterwand van het 
houten zitkastje doorboort en daarachter met eene elastieke 
D°is is. verbonden, die gemeenschap geeft met een 1 of 

de te hooge spanning van gassen is aangebracht. Aan den 
hals der retort zit eene buis bevestigd, die door eene serpen
ten omgeven is, waardoor water ter afkoeling stroomt, dat 
uit den bovengenoemden waterbak ontleent wordt. De buis 
h eindigt eindelijk in eene groote, kolf «', die het best de 
gedaante heeft van een nrinaal, waarin zich nu de nieuw 
gevormde anorganische zouten met den waterdamp en gassen 
medegevoerd gedeeltelijk afzetten, gedeeltelijk in oplossing 
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bljjven. A l deze zouten zijn natuurlijke meststoffen zonder eenig 
verlies van stikstof, wat anders altijd bij het bewaren vau 
faeces optreedt. 

Het spoel- en vaatwater, plns keukenafval wordt eerst 
eenvoudig gefiltreerd door eene grove linnen zeef; de vaste 
overblijfsels worden, zooals reeds gezegd, in de privaatretort 
vernietigd ; het doorgeloopen water wordt door eene perspomp 
in een sterk koperen vat o (fig. 12) gedreven door eene 
schotel van on verglaasd porcelein p, die door middel van 
een caoutchoucring tusschen 2 flensen van den uit twee stukkeu 
bestaanden metalen cylinder vast geschroefd. Het water wordt 
dus door den aarden schotel geperst tegen de in den ketel 
opgesloten lucht in, die, zoodra de spanning hooger wordt 
dan de druk uitgeoefend door de perspomp, door eene kraan 
11 met veiligheidsklep gesloten het water doet afvloeien. 
De poreuze schotels worden nn en dan uitgegloeid of door 
nieuwe vervangen, wat in Japan slechts zeer geringe uit
gaven veroorzaakt. 

Op de beschreven wjjze wordt, nu dus alles ontsmet en 
onschadelijk gemaakt, voordat het het huis verlaat; alleen 
de rook, de Verbrandingsgassen en het koolzuur, dat uit 
de kachel door de schoorsteenpijp ontwijkt, zijn daarvan 
uitgezonderd maar ook deze zonden gemakkelijk door reeds 

bekende, middelen ge
weerd kunnen worden, 
en ik voor mjj zou ge
neigd zjjn dit voor eiken 
huisbewoner verplich
tend te maken. 

A l deze voorzorgs
maatregelen mogen door 
sommige als erg over
dreven en dus ounoodig 
aangezien worden, wan
neer inen echter bedenkt, 
dat de dampkringslucht 
iu eene stad minder ozon, 
meer koolzuur en, zooals 
vastgesteld is vooral door 
Dn. MIQUEL te Parijs, 
ontzacheljjk meer bacte
riën bevat, dan dc lucht 
boven de zee of minder 

"bevolkte landstreeken, 
wanneer wjj weten, dat 
de stofjes in de lucht 
eener stad de oorzaak 

kunnen worden van den zoo verschrikkeljjken en gevaarlijken 
mist; wanneer men denkt aan de kolossale verontreiniging 
van rivieren, meeren, en zelfs baaien, door het vuil der 
steden, dan geloof ik dat ieder zal inzien, dat het een 
burgerplicht is, dit alles te voorkomen, vooral wanneer dit 
op gemakkelijke wijze kan geschieden. Om daartoe bij te 
dragen zijn al deze maatregelen bedacht en reeds uitge
voerd geworden in het eerste huis van dien aard opgericht 
te Yokohama in 1892. 

DB. W . VAN DER li MIJ HEX. 

I N D R U K K E N O P H E T C O N G R E S V O O R 

V A K O N D E R W I J S E N Z . O P G E D A A N . 

In aansluiting aan hetgeen de heer SOHALLRB in het No. 
van 1 1 Mei j . ] . van het ooi gres heeft gezegd, acht ik het 
nuttig — al is het ook wel wat laat — ook mijne indrukken 
daarvan hier weer te geven, omdat ik meen te mogen 
betwijfelen of dc Nederlandsehe Maatschappij tot bevorde
ring van Njjverheid wel zeer gelukkig is geweest in de 
wjjze, waarop het eerste der door haar voorgenomen con

gressen is op touw gezet en geleid. Ik heb op dit gebied 
geene de minste ervaring; mijne indrukken zjjn die van een 
leek, maar dit is geene reden om ze terug te houden-
mochten zjj door meerderen gedeeld worden, dan kan H e 

openbaarmaking ervan misschien leiden tot eene nadere 
gedachtenwisseling over de wjjze, waarop sommige bezwaren 
in het vervolg zijn te vermijden. 

Het is mjj van den aanvang af voorgekomen, dat de 
leiders veel te veel hooi op hunne vork hebben genomen. Als 
zjj zich voor dezen keer eenvoudig hadden bepaald tot het 
vak- of ambaehts-onderwjjs, zonder er het geheele lager-
onderwijs, de kunst en het fabriekwezen by te halen, dan 
had veel omslag vermeden, de hoofdzaak meet tot in bij
zonderheden uitgewerkt en naar een grooter practisch resultaat 
gestreefd kunnen worden. Als men het bierachter afgedrukte 
programma voor de slotzitting leest, moet men zich onwille, 
keurig afvragen: „ W a s het de moeite waard om daarvoor 
eenige honderden menschen bjj elkaar te doen komen?'' 

Ik heb den indruk gekregen, dat een congres dan alleen 
in waarheid succes kan hebben, als de te behandelen 
punten vooraf zooveel mogelijk van alle kanten zjjn bekeken, 
zoodat de discussiën op de vergaderingen tot een minimum 
teruggebracht kunnen worden en deze in hoofdzaak dienen 
om conclusiën te nemen. De bijeenkomsten zouden dan aan
merkelijk bekort worden en waarschijnlijk tot bet einde toe 
meer voltallig bljjven. 

Wel heeft het bestuur een enkelen stap in die richting 
gedaan door een aantal inleidingen vooraf te laten drukken 
en onder de leden te verspreiden, doch deze schijnen enkel 
voor beperkten kring bestemd te zyn geweest. Althans ik 
heb my het hooge ongenoegen van den heer Algemeen-
Secretaris van het congres op deu hals gehaald door ze in 
ons weekblad over te drukken, zoo zelfs dat ik met gerechte
lijke vervolging wegens inbreuk op het anteursreclit werd 
bedreigd; gelukkig werd deze bedreiging al dadelyk teniet 
gedaan door het feit, dat myn eerste overdruk van het onder
schrift „ Nijverheid" voorzien was, een blad dat door den heer 
WESTEEOUKN v. MEBTERKN geredigeerd wordt. 

Mij dacht, en dit was myn antwoord aan dien heer, „dat 
op het pttnt van een congres omtrent een volksbelang als 
dit eene breedere opvatting moest gehuldigd worden dan 
inet hein bleek het geval te zyn, met name dat openbaar
heid iu allen deele op deu voorgrond moest staan." 

Nu was ik door het overdrukken der inleidingen in ons 
weekblad, in verband met mjjne betrekking tot de vereeni
ging Toynbee-werk te Delft, op "zeer eigenaardige wijze in 
staat gesteld de meeningeu over het betrokken onderwerp 
te vernemen van werklieden en lagere onderwijzers en kon mij 
die persoonlijk ten nutte maken. Vooral wat de werklieden, de 
allereerst belanghebbenden bjj de zaak, betreft achtte ik dit van 
groot gewicht. Toch staat de heer Algemeen-Secretaris alles 
behalve alleen in zyne bekrompen opvatting. Het is mij ge
bleken, dat ook bjj andere congressen — ik ken een geval 
in het buitenland — de vooraf toegezonden inleidingen als 
alleen voor de leden bestemd en dus geheim beschouwd 
worden. Een ander teeken van geljjke gezindheid is, dat, geen 
van de, congresmannen eenige notitie heeft genomen van 
mijne poging tot korte beantwoording der congresvragen in 
ons No. van 1 December 1894. Een hunner, een goede 
kennis van ray, zeide mjj er heel wat tegen te zeggen te 
hebben, maar hjj wilde „vóór het congres zyn kruit niet 
verschieten" Ik begrjjp zulke opvattingen niet. Komt men 
op een congres bjjeen om als vrjje mannen, van een vrj 
standpunt uit, een volksbelang te bespreken of moet men «'aar 
geharnast en tot de tanden gewapend verschijnen om te sii'U" 
den voor eene school ot eene eenmaal opgevatte schoolsche in''e' 
ning? Als dit laatste het hoofddoel is, dan begrijp ik waarom 
er van zulke congressen menigmaal niet veel terecht mit. 
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Het viel mjj op, hoe bjj eerste ontmoeting van bekenden 
jn den aanvang van het congres telkens de opmerking viel: 
Ik stel my van dit congres niet veel voor," waarop ik 

gerust kon antwoorden. „Ik ook niet" De algemeene indruk 
w »s in één woord mat. 

Dan liet ook de wjjze van verdeeling in sectiën te wen
scben over. Zjj was in het pogramma, dat eerst 's morgens 
htj den aanvang werd rondgedeeld, niet beknopt en duideljjk 
genoeg aangegeven; zjj had m. i. vooraf bekend gemaakt 
behooren te worden. Er waren er nu die, met zich zelf in 
twijfel, welk van twee h. i. bjj elkaar behoorende punten voor 
den of hunne lastgevers het meest belangrijk waren, van 
de eene sectie naar de andere liepen en zoodoende een 
goed deel van beide misten. 

Iets, waarover ik voor mjj in vergaderingen mjj altjjd 
verbaas, maar wat de bestuurders van het congres niet 
kunnen helpen, is, hoe tal van personen behoefte heeft 
zich zelf te hooren en te doen hooren. Zeker de helft der 
20 minuuts-voordrachten, die ik aangeboord heb, had zonder 
nadeel voor wie of wat ook onuitgesproken kunnen bljjven. 
Reeds alleen het feit, dat beperking tot 20 minuten noodig 
is, kenschetst dezen toestand. Er waren er enkelen, die ik 
gaarne langer had willen laten spreken ; er waren er ook, 
van wie ik wist, dat zjj wat op nnn gemoed hadden en die 
ik dat gaarne had hooren uiten, maar die uit bescheidenheid 
en zelfbeperking hun mond hielden, omdat er al zooveel 
ge . . . . , gesproken bedoel ik, was. Onder de hoorders 
waren er, die er weldra genoeg van kregen, en begonnen 
te overwegen of zjj de rest niet evengoed den volgenden 
dag in het „Nieuws v. d. Dag" zouden kunnen lezen en 

. . . . verdwenen. 

Keue ernstige grief van velen mag hier niet onbesproken 
bljjven, nameljjk de aan de leden van het congres vooraf 
gerichte uitnoodiging oin deel te nemen aan een gemeen-
echappenljjken maaltjjd voor f 5 . — per hoofd met fijnen 
wjjn en champagne. Kon men grooter onkieschheid begaan 
tegenover een publiek als dit? Een mijner vrienden, die 
drie werklieden naar het congres wilde zenden, maakte er 
aanmerking over eu werd nog uit de hoogte terecht gezet. 

Het pleit voor het congrespubliek, dat er van dit diner 
niets tot stand kwam. Tjjdens de zitting zag men iemand 
heeu en weer draven; op de vraag in mjjne iribjjheid ge
daan : „Wie is toch die heer ?" hoorde ik ten autwoord 
geven: „Eene bekende specialiteit voor het regelen en be
sturen van maaltijden/' Ik vermoed dat de man zjjn naam 
eer aangedaan heeft, althans ik zag tegen den avond een 
tafel gedekt eu versierd voor een kleiner, waarschijnlijk 
meer besloten gezelschap. 

Hij die werkt, moet ook eten. Ik heb er niets op tegen, 
<l»t men eene vergadering besluit met een vriendschappe
lijke» maaltjjd. Dit heeft zjjn nut en kan eene bedarende 
"> tot elkaar brengende werking hebben, maar . . . . nu 
men begrijp mij zeker wel al zeg ik er niet meer van. 

Zou het niet wenscheljjk zjjn dat, als de Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering van Njjverheid weer een con-
P"es op 't getouw zet, zjj eens omziet naar personen uit 
u«ar midden, die een weinig nader staan tot de democra
tische beginselen van onzen tjjd? v. D. K. 

PROGRAMMA VOOB DE A L G E M E E N E VERGADERING 
°P Hinsdag 4 Juni 1895, en (zoo noodig) op Woensdag 

5 Juni, des morgens te half tien ure, in het gebouw 
der Maatschappij voor den Werkenden Stand, 

Kloveniersburgwal 87, te Amsterdam. 

' «ngres-commissie heeft de eer aan de Algemeene Vergadering, 
^whu-us Art. 9 alinea 2 van het Reglement van Orde, voor te stellen 

°'gende conclusion, als antwoorden op de in het programma 
8»teM vragen: 

Vraag 1. Beantwoordt he,t lager onderwijn (de Volksschool) aan de 
eischen eener voorbereiding voor den aanstaanden werkkring van leerlingen, 
die geen andere schoot meer zullen bezoeken ? Zoo neen, welke wijziyinyen 
zijn noodig ten aanzien der verschillende leervakken en de wijze waarop 
-tj behandeld worden t 

Het tegenwoordig Lager Onderwijs beantwoordt niet aau de eischen 
eener voorbereiding voor den aanstaanden werkkring van de leerlingen, 
en dus in 't bijzonder ook niet van hen, die geene andere school zullen 
bezoeken. 

We hedendaagsche school ie te voel gericht op het nan brengen van 
„kundigheden", vaak van totaal overbodige „kennis", terwijl door de 
wijze, waarop die kennis wordt aangebracht, (als gevolg eener niet alge
meene toepassing van het beginsel van „zclf-doen" door de leerlingen,) 
de geestelijke vermogens der leerlingen niet voldoende worden geoefend, 
en — als noodzakelijk algemeen gevolg daarvan — de oefening van 
oog en hand, in één woord, van alle lichamelijke vermogens, in beden
kelijke mate wordt verwaarloosd. 

Vraag 2. Is dc invoering van handenarbeid, als opvoedingsmiddel, op 
de lagere school weuschelijk.' 

Tot de algemeene toepassing van het beginsel van „zelfdoen" door de 
leerlingen is de invoering van handenarbeid onontbeerlijk en wel in de 
allereerste plaats als opvoedingsmiddel. 

Vraag 3. Zijn burgeravondscholen de meest gewenschte instellingen 
voor de voorbereidende opleiding van den ambachtsman.' Zoo ja, welk 
programma voldoet daarvoor het lest f 

De burgeravondscholen dienen te worden gereorganiseerd, zoodat zij 
aau de behoefte voldoen van dc, in art, 13 der Wet op 't middelbaar 
onderwijs genoemde, aanstaande werklieden. 

Vraag ia. Js het weuschelijk dat op de ambachtsscholen herhaling s-
onderwijs en voortgezet lager onderwijs gegeven wordt.' 

Zoo ja, hoe moet dit onderwijs worden ingericht f 
Het is in het belang van het Lager Onderwijs en in het belang van 

het ambachtsonderwijs niet gewenscht, dat herhalingsonderwijs en voort
gezet lager onderwijs op de ambachtsschool gegeven worden; 

hetgeen niet uitsluit, dat de vakken der lagere school toegepast 
worden op dc aau de ambachtsschool onderwezen vakken. 

Vraag 16. Indien het weuschelijk is dat op de ambachtsscholen her
halingsonderwijs en voortgezet onderwijs gegeven wordt, hoe moet. dit 
onderwijs, onder meer, met het oog op het teekenen, worden ingericht ' 

10. Het teekenonderwijs op de lagere school kan, in 't belang der 
aanstaande handwerkslieden, beter voorbereiden voor het ouderwijs op 
de ambachtsscholen. 

2o. Het teekenonderwijs op de ambachtsscholen — cursus voor ele
mentair vakonderwijs — moet uitsluitend geregeld worden naar de be
hoeften der gewone handwerkslieden; het moet daarom tot het noodza
kelijkste beperkt blijven eu iu strekking en uitvoering eenvoudig, maar 
degelijk zijn. 

3o. Voortgezet vakteekenen, decoratief- en kunst-industrieel teekenen 
moeten op eenen cursus voor toortgezot vakonderwijs worden onderwezen. 

Vraag le. Behoort up ambachtsscholen onderwijs gegeven te worden 
in de kennis en het gebruik van werktuigen, ook met het oog op ilt 
voorkoming van ongelukkeu ' 

Het is van belang dat het onderwijs in de kennis en het gebruik 
van werktuigen, ook met het oog op de voorkoming van ongelukken, 
worde opgenomen in hel programma van elke ambachtsschool, in het 
bizonder van die waar bankwerk, met of zonder onderwijs in het 
eigentlijke msichinewerk, onderwezen wordt. 

Vraag -ld. Is het aantal en het gehalte der leerboeken ten dienste 
van het onderwijs en de beoefening onzer ambachten voldoende f Zoo neen, 
wat kan gedaan worden om dit aantal en gehalte te vermeerden n en tt 
verbeteren t 

Men moedige schrijvers en uitgevers aan tot het creëren of herschep
pen van oorspronkelijke Nederlandsche handboeken voor het onderwijs 
in- en de beoefening van ambachten, en men doe dit, niet alleen door 
zedelijken, maar ook door geldelijken steun. Men schrijve in dien zjn 
prijsvragen uit, of drage aan erkend bekwame vakmannen de samen
stelling van zulke handleidingen op. 

Het Congres noodigt de Ned. Maatschappij icr-bev. v. Nijverheid 
uit, daartoe het initiatief te nemen, en zich daartoe zoo noodig in ver
binding te stellen met andere Maatschappijen en Vereenigingen, welke 
daarvoor zijn aangewezen. 

Vraag 5. Tot hoever moet het voortgezet lager onderwijs en tiet 
middelbaar onderwijs voor alle leerlingen gelijk zijn ' en waar moet het 
verschillend worden voor afzonderlijke ambachten, vakken en beroepen ' 

Het antwoord op deze vraag is reeds vervat in bet' 
antwoord op vraag la. 

De congres commissie stelt voor hieromtrent geene ver
dere conclusie te nemen. 

Vraag (>. Op welke wijze kan hit best voorzien worden in het onderwjjs 
voor die beroepen en ambachten, welke thans met op de ambachtsscholen 
onderwezen worden t 

a. voor den tuinbouw. 

I. Het is gewenscht, dat zoo spoedig mogelijk van Rijkswege eene 
Tuinbouwschool worde opgericht, zich aansluitende aan de H. B. S. met 
driejarigen cursus, en dat deze inrichting zij geheel zelfstandig. 

11. Het is gewenscht, dat de Staat zorge voor cursussen voor Lager 
Tuinbouwouderwijs, in streken, die als middelpunten van Tuinbouw 
gekend zijn, of voor het subsidieeren van Lagere Tuinbouwscholen. 
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III. Elke Tuinbouwschool moet onder gelijke bepalingen toegankelijk 
zijn voor meisjes, zoowel all voor jongens, 

h. voor het schoenmaken. 
..Het Congres is van oordeel, dat liet onderwijs in liet schoenmakers

vak zóó moet worden ingericht, dat liet theoretisch gedeelte in de 
avonduron wordt onderwe/.en aan eene speciale inrichting en het prae-
1 iseli jHic l te up de werkplaats, met wettelijke regeling van het leer
lingcontract, als einddoel". 

c. voor vrouwelijke werklieden. 
De opleiding van vrouwelijke werklieden is iu Nederland /.eer onbe

vredigend, eu verdient de meeste belangstelling en steun van Begeering, 
„gemeente en particuliere instellingen". 

Vraag 7. Verdient in hei algemeen de uitleiding in dc werkplaats of 
die in de ambachtsschool de voorkturl 

Voor welke, ambachten in hut bijzonder is het eene of het oudere 
stelsel het meest aanbevelenswaardig f 

1 mbinatie eon beide stelsels mogelijk en wensehelijkt 
I. De opleiding van ambachtslieden behoort tc geschieden in de school 

en in de werkplaats. Heide moeten elkander aanvullen en in gemeen 
overleg werkzaam zijn. 

De arbeidstijd iu de werkplaats behoort zoodanig voor de leerlingen 
verdeeld te worden, dat het onderwijs op de school kan worden waar
genomen. 

In de school behoort onderwezen te worden, zoo noodig enkele vakken 
van Lager Onderwijs, doch stellig het teekeneu, als voertuig der ge
dachten, en vooral de theorie van de vakken, de kennis van dogrond-
Btoffeu de constructie van de gereedschappen, de eigenschappen en de 
bearbeiding van het materiaal. 

II. Het congres spreekt de weusehelijkheid uit, dat den leerling, die 
eene Ambachtsschool met volledig getuigschrift verlaat, de verplichting 
worde opgelegd, gedurende twee jaren, nadat hij de school verliet, 
telken jare zijn getuigschrift te doen aftcckeneu door zijn patroon, als 
bewijs van zijne zuiver practische vorderingen, en dit getuigschrift aan 
het bestuur der school over te leggen. 

Vraag 8. Waar moet de grens getrokken worden tusschen het onderwijs 
en de opleiding voor het gewone en voor het kunstambacht f 

„ H e t is wenschelijk, dat het onderwijs en de opleiding voor het 
gewone en het kunstambacht niet het gewone ambacht beginne en het 
eene uit het andere voortvloeie." 

Vraag 9. Welke is de meest gewenschtc wettelijke regeling van hel 
vakonderwijs voor toekomstige werklieden in Nederland! 

Hoe. kan daarbij o. o. rekening worden gehouden met dc verschillende 
behoeften en de draagkracht van groote en kleine gemeenten? 

Deze vraag is behandeld in verband tot vraag 13 en 
de daar voorgestelde conclusiën gelden dus tevens als 
antwoord op vraag 1). 

Vraag 10. Zijn de bezwaren van de steeds toenemende verdeclhvj van 
arbeid in de. fabrieksnijverheid voor den toekomsligen werkman door 
betere vakopleiding te beperken f 

Hoe dient in het algemeen dc vakopleiding voor de fabriek tc zijn? 
lo. In het algemeen kan de opleiding van leerlingen voor dc groot

industrie alleen geschieden in de fabriek. 
'lo. De leerlingen moeten aangenomen worden door de patroons zelf, 

cn hun vak leeren onder toezicht van bekwame en geschikte werklieden. 
3o. De ijver van den leerling moet geprikkeld worden door eene 

geleidelijke stijging van zijn loon, in verband met zijne stijgende pro
ductiviteit. 

De leermeester moet zoo mogelijk werken in gemeenschap met zijne 
leerlingen en een rechtmatig deel verkrijgen in de opbrengst van hun 
gezamenlijkcn arbeid. Do werktijd voor den leorling zij zoo kort mogelijk 
en zijn loon voldoende. 

4o. De opleiding van de leerlingen moet aangevuld worden door 
herhalings- en voortgezet onderwijs op dagscholen en vakonderwijs op 
avondscholen. 

Vraag 11. Op welke wijze moeten tentoonstellingen en wedstrijden van 
leerlingen worden ingericht om tevens aan dc veredeling van het ambacht 
ten goede te komen f 

Deze vraag is niet behandeld en geeft geone aanleiding 
tot eene bepaalde conclusie. 

Vraag 12. In hoeverre kan liet afleggen van proeven van bekwaamheid 
strekken tot veredeling van het ambacht? 

liet congres spreekt dc wcnschclijkheid uit, dat de aangevangen 
poging tot veredeling van het ambacht door proeven van bekwaamheid 
worde voortgezet en uitgebreid tot alle ambachten, die in ons land van 
beteekenis en daarvoor vatbaar zijn; dat hiervoor gelegenheid worde 
verschaft in alle voorname centra van handwerksnijverheid in ons land; 

dat daarvoor de hulp worde verkregen: 
lo. van alle vereenigingen, die zich de bevordering der handwerks-

uijverheid ten doel stellen, inclusief de instellingen van vakopleiding 
en vakonderwijs, 

2o. van Eijks-, Provinciale- cn Gemeentelijke besturen; 
laatstgenoemde, omdat het van algemeen belang ia, dat die aangevangen 

poging worde voortgezet, opdat omtrent de werking van het afleggen 
dezer proeven van bekwaamheid voldoende ervaring worde verkregen. 

Vraag 13. Het leerlingwezen; dc rol van het particulier initiatief en 
van den wett/ever. 

I. Eene wettelijke regeling van het leerlingstelsel is niet wenschelijk 
zoolang door de ervaring niet is aangetoond: 

a. dat de vakopleiding hij patroons eene goede opleiding kan /. 
b. hoe dit stelsel zal moeten worden geregeld om de meest moge! 

waarborgen tc hebben, dat de vakopleiding volkomen tot haar recht k. 
II. Lecrcontracten, schriftelijk gesloten tusschen den werkbaas of 

leermeester (de school) en deu vader, de moeder of den voo^d van 
leerling, door dezen laatste mede onderteekend, zijn in het belang 
vakopleiding van den aanstaanden werkman. 

III. Commission ontstaan uit het particulier initiatief (in den ... 
der Drentsche Vereeniging), zich ten taak stellende het aanmoedic 
ontwikkelen, regelen en coutroleeren van het leerlingstelsel, verdiei 
aanbeveling, als eerste schrede op betin Nederland tamelijk onontgoni 
gebied van het contractueele leerlingwezen. 

Zoolang de resultaten van dit particulier initiatief nog niet v 
beoordeeling vatbaar zijn, onthoude de Staat zich van regeling di 
materie. 

Het Congres noodigt de Nederlandsche Vak- en N ij verheids verei 
gingen uit, zich omtrent het tot stand brengen van zulke commies 
ten spoedigste te verstaan. 

IV. Het Congres spreekt ten slotte als zijne meening uit, dal 
oprichting van vakscholen voor jongens en meisjes door particulie 
eu van overheidswege dient te worden bevorderd. 

Behalve de hierboven door de Congres-commissie aanbevolen conclusion 
kunnen ingevolge Art 'J van het Reglement vau orde nog in stemming 
worden gebracht de conclus iën , welke in eene sectie zijn aang. en 
en door haar ter behandeling in de Algemeene Vergadering zijn voor
gedragen, mits het voorstel daartoe namens die sectie, in de vergadering 
gedaan worde. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

i jr , ; 

ij ke 
•uit. 
deu 
den 
Ier 
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de 
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( • i i i i n i i i t r , VMII werk. 
Den heer v. D. KLOES 

te Delft. 
Hij een gisteren hier gehouden aanbesteding was ik 

laagste inschrijver; niettegenstaande dat werd het werk 
aan den opvolgende, een broeder van den architect gegund; 
daar dit hier nimmer gebeurt, verzocht ik om welke redenen 
dit was geschied, en hoewel die redenen niet behoeven 
meegedeeld te worden, kreeg ik ze toch en wel deze: 

dat ik niet op de aanwijzing en aanbesteding tegen
woordig was, ik geloof echter niet dat dit volgens de A. V. 
noodig is, doch om zeker te zijn. was ik den avond voor 
de aanwijzing naar den architect gegaan en had hem ge
vraagd of het noodig was, dat ik op de aanwijzing kwam, 
waarop ik ten antwoord ontving, neen, en bedoelde architect 
tny dien avond alle inlichtingen gaf. 

Thans, zeer geachte heer, zou ik gaarne in het weekblad 
A. et A. van aanstaanden Zondag van u vernemen, of ik 
zulks geleidelijk moet toezien, of dat hier nog recht in te 
verkrijgen is en zoo ja, op welke wijze 

U reeds bn voorbaat dankende, teeken ik hoogachtend, 
Uw dv. dienaar, 

Oud-Beierland, 16 Mei 1 8 9 5 . C. D. DE WILDE. 

Dit zijn zeker hoogst onaangename ervaringen, doch vol
gens § 4 der Administratieve Bepalingen der Rgks A. V. 
van 3 Sept. 1 8 9 2 neemt de aanbesteder hem, wiens in
schrijving het meest aannemelijk voorkomt, zonder verplichting 
om den minsten inschrijver te nemen, noch om reden der 
gedane keuze te geven. 

Er is dus geen verhaal op. v. D. h'. 

A., 14 Mei 1 8 9 5 . 

Geachte heer VAN DEK KLOES. 

Zondt U mg willen verplichten door mij met een enkel 
woord mede te deelen, of naar uwe meening het gebruik 
van brak water in metselspecie op den duur niet van scha
delijken invloed moet zijn V 

Er heerscht in dit opzicht verschil van opinie tusscbei 
mij en een mijner onderhoorigen en uw oordeel zal door mn 
op prijs worden gesteld. 

In het algemeen verdient het geen aanbeveling zout 
water te bezigen voor het kalkblusschen en de mortelbcrei-
ding, doch de gevolgen daarvan zijn tot nog toe niet met 

iiwkeinïgheid vastgesteld en ik houd mij overtuigd, dat 
"v a, daartegen werd aangevoerd, dikwnls op rekening be-
) ..ie gesteld te worden van verkeerde samenstelling en 
1)01)1«' » 
bereiding van den mortel. 

\Vil U «net het oog op dit laatste honden aan myne A. V , 
veiled n jaar bij E. J . BBII.L te Leiden verschenen. De 
Rjjks A. V. dengen in dit opzicht volstrekt niet, ook niet 
de nieuwere en nieuwste. 

In Duitschland zijn tegenwoordig proeven op vrij groote 
,ci,aal met mortel en zeewater onderhanden. De uitslag 
daarvan zal waarschijnlijk weldra bekend worden. 

v. D. K. 
Aardbevingen. 

Hooggeachte Redacteur, 
Nauwkeurige waarnemingen omtrent de richting der be

weging bij aardbevingen en de groote van de horizontale 
e» van de verticale schomiuellingen, zooals die in Tokio 
door middel van seismoscopen en seismographen gedaan 
worden, kan ik helaas op het oogenblik niet mededeelen, 
daar zij over dit jaar nog niet in mijn bezit zijn. 

Ik moet rag dus bepalen met de grove waarnemingen 
van een ieder, die tegenwoordig is op eene plaats, waar 
aardbevingen veel voorkomen; en wanneer dan zoo iemand 
den schoorsteen van het huis tegenover het zijne ziet bewegen 
als een riet in den wind en eindelijk door het dak ziet 
aeerploffeu ; wanneer bp een ander huis de dakpannen alle 
afglijden; wanneer de binnenwanden in zijn eigen huis gaan 
scheuren, en de piano aan het rollen gaat, terwijl de pendule 
van den schoorsteenmantel begint te glijden; wanneer hg 
dan geroepen wordt om mensehen bg te staan, die zware 
schedelwonden bekomen hebben, door het. instorten van een 
gevel; dan beschouwt die persoon zulk eene aardbeving als 
eene der zware, die hij zich nog vele jaren gedenkt. Zulk 
«ene woonde ik den 22 Juni '94 bij; ik zond nog gedurende 
de aardbeving iemand naar het glazen huis, die van den 
huisbewaarder vernam, dat deze niets van de geheele be 
weging had opgemerkt; beiden gingen zjj toen het geheele 
huis nauwkeurig iaspecteeren en vonden eenige scheuren 
in den zuidelijken wand van de onderkamer, maar in het 
bovenhuis, dat opgebouwd is uit glas en ijzer, was niets 
abnormaals te bemerken. 

Het is, geloof ik, zelden voorgekomen, althans nooit mede
gedeeld geworden, dat menschen gedurende eene aardbeving 
omvallen; mits er natuurlijk geene groote aardverschuivingen 
bjj plaats grepen; en nog zeldzamer wel komt het voor, 
dat zijn romp van zgne heupen afrolt. 

Dat nu is wel daaraan toe te schrijven, dat de mensch, 
mechanisch beschouwd, niets anders is dan eene reeks van 
hef boomen, die eindsgewgs op elkander bewegelijk verbonden 
zjj n. 

Zoo ook is het hygiënische huis; het bovenstuk kan met 
de kracht mg rustig naar het centrum der aarde gericht 
Wijven; terwijl de onderbouw met de bovenste aardlagen 
zich heen en weer beweegt en daarbij in de gewrichten 
tusschen beide deelen rolt. Een gewoon huis daarentegen is 
slechts één hefboom, waarvan de korte arm in den grond be
vestigd is ; beweegt zich na dit stuk, dan zal de veel langere 
bovengTondshefboomsarm deze bewegingen in tegengestelde 
Achting maar vergroot medemaken, die nog ernstiger worden, 
wanneer hg' zooals in Japan met een zeer zwaar dak 
*°pzwaar is. 

Uit den toon van den brief, voorkomende in de Ambachtsman 
T &n 25 Mei, meen ik te mogen opmaken, dat de heer L . 
*elve naverwant is aan de geesten waarvan hy spreekt; 
^ gnomen, kleinkinderen van den grimmen Seismos, die 
2 0 0 gaarne met den moe geplaagden en transpireerenden 
•ensch den spot drgven; terwyi zg hem te zelfder tgd 

belangrg'ke diensten bewgzen. Gelukkig hg die zulke geesten 
ontmoet. 

2ti Mei 1 8 9 5 , v. n. H . 
hora noctnrna. 

I N G E Z O N D E N S T U K K E N . 
Vnihai ht--< hull l i . 

M. de R. 
Iu het slot van liet verslag over de Leidsche ambachts

school, las ik dat U van meening zyt, dat de school voor 
particulieren werkt. 

Dit is niet het geval, al de opgenoemde voorwerpen zgn 
door werkbazen besteld. 

De school concurreert niet, evenmin als andere scholen. 
Ik meen zelf dat in de statuten van elke ambachtsschool 

de bepaling staat, dat niet voor particulieren gewerkt mag 
worden. 

De vraag die U stelde, „wat zullen wg de leerlingen 
laten maken" is niet zoo moeilgk als U meent te beantwoorden. 

Als U het verslag verder doorbladert dan vindt U daarin 
een programma van ouderwgs, dat iu korte bewoordingen 
de theorie en de practgk behandeld en daarin wordt de 
methodische leergang voor elk vak omschreven. 

Hoogachtend, 
Uw dw., 

ADR. J . V A N ACHTERBERG. 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

D I N S D A G 4 J U N I . 

A m s t e r d a m . 12 uur. Het gemeentebestuur i bet graven van 
eeu gracht, het aanleggen vau twee wegbanen eu het opboogeu 
van bouwteriein tusschen de Potgieterstraat en het Scbuttingpad. 

l l i l l e g o n i (N.H. ) 3 uur. In bet logement van den beer Konings : 
het bouwen van een dokterswoning op een terrein over de remise 
aldaar, aanw. 4 Juni nam. 1 uur. 

K e s s e l (N.Br . ) 4 uur. De rentmeester G . Koopmaus namens 
zijne siperieureu ten huize vau 6 . vau Sonsbeek : bet bouwen eeuer 
nieuwe uitwateringssluis en aanverwante werken met bijlevering 
van materieel. 

Kollum (Fr.) 19 uur. Het gemeentebestuur vau Kolluniertand 
e. a., in bet gemeentebuis te Kollum : 1. het vernieuwen van de 
walbescboeiiug aan de Koemarkt te K o l l u m ; 2. liet vernieuwen 
vau eeu afwateringssloot te Buruno, in 2 perc 

U t r e c h t . 2 uur. De maatsch. tot exploit, van staatsspoorwegen, 
aan het centraalbureau bij de Moreelse Laan , bestek no. 690 : 
bet maken van eeu haltegebouw en eenige diverse werken op de 
balie VVindesbeim, begr. f 10.475. 

n UENSDAG 5 JUNI. 
H e n g e l o . (Oi . ) 3 uur. Door de architecten van der Goot en 

Kruisweg in het koffiehuis van G . J . Beltman, van wege den beer 
F F . Geritsen : bet maken van een gebouw, bestemd voor koren
molen, op een terrein aan de Drienerstraat, aanw. op den dag der 
besteding voorin. 9 uur. 

Murmerwoude (Fr.) 10 uur. De burgemeester van Dantumadeel: 
het bouwen van : 1. eene school met drie lokalen te Zwaagwesteinder-
beide - 2. eene onderwijzerswoning aldaar j 3. eene ouderwijzers-
woning te Veeuwoude ; 4. bet afbreken der bestaande en bet bouwen 
vau eene nieuwe .onderwijzerswoning te Dantumawoude, biljetten 
inzenden voor de werkeu 1 en 2 's morg. 10 uur, voor 3's morg. 
11 uur, en voor 4 's inidd. 12 uur. 

O u d e r d e n d a m (Gron.) 11 uur. Het bestuur van het waterschap 
Huntingo, in het Waterscbapabuis i bet vernieuwen van de vaste 
brug genaamd Broekstertil in deu grindweg Kloosterburen— 
1'ieterburen en van de havenbeschoeiing te deu Andel . 

S t e e u w y k . De aannemers Gebr. Aberson: 1. het verriebten 
van loodgieterswerk; 2. het maken van het leien dak, voor bet 
in aanbouw zijnde woonhuis van den W e l E d . Zeergel. heer D r . 
Koster aldaar. 

D O N D E R D A G 6 JUNI. 
' s - G r a v e u h a g e . 2 uur. H e l gemeentebestuur '• de levering van 

meubelen ten dienste vau eenige scholen en gebouwen. 
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Medemblik. 12 uur. Dijkgraaf eu heemraden van bet Ambacht 
de Vier Noorder Koggen, op het Ko;genhuis • I. bet vernieuwen 
van deu schoorsteen en het verbouwen der smederij bij het stoom
gemaal, ouder Medemblik ; 9. het bouwen van een bekleediugsmuur 
bij molen no. 4 ooder Lambertschaag. 

Schiedam. 9 uur. Het gemeentebestuur: het verhoogeu van 
den Frankenlandscben dijk binueo de gemeente Schiedam, aauw. 
4 Juui te 11 uur, beginnei.de aan het Spuikanaal. 

Schiedam. 9 uur. Het gementehestuur: bet verruimen der 
Voorhaven te Schiedam en bet maken van een kaaimuur aldaar 
met bijkomende werken. 

Slangenborg (bij Doetincbem.) 3 uur. Namens deu heer J. 
Massen aan het Park: het weder opbouwen van een woouhuis. 

Wyhe (Ov.) 9 uur. De heer U. J. Laanbrock ie Heino aan 
bet VVijhescbe veer bij D. Sleodebroek voor J . W. Nijeubnrg, ia 
9 perc: a. bet bouwen van een huis met schuur ; 4. wagenshuur 
met 9 hooibergen le Merle gemeente Wijhe. 

VRIJDAG 7 JUNI. 
Miirum (Onm.) 4 uur. Het gemeentebestuur: 1. het bouwen 

van eene nieuwe school met dri j lokalen aan de Jonkersvaart te 
Zevenhuizen; 9. bet ameublement in de nieuwe school ; 3. het 
bouwen van eene nieuwe ouderwijzerswoniug aan de Jonkersvaart 
te Zevenhuizen, een ec ander onder bijlevering van alle daartoe 
noodige bouwstoffen, arbeidsloouen, transporten enz. 

ZATERDAG 8 JUNI. 
Goes. De heer J . W. van de Weert VV.Jz., in de Prins van 

Oranje : de verbouwing van het winkelhuis van den heer J. B. 
Huijsse. 

MAANDAG 10 JUNI. 
Bcotsterzwang. IU uur. Het gemeentebestuur van Opsterland : 

1. hel bouwen van een ijzeren draaibrug te Ureterp en 2. een 
dito draaibrug te Beets, iu twee perc, bilj. inzenden 's morg. 9 
uur ter gemeente-secretarie. 

DINSDAG 11 JUNI. 
Rotterdam. 1 uur. Het gemeentebestuur teu raadbuize: bet 

maken van de 2de Katendrechtsche haven, met bijbehoorende 
werken, aanw. 4 Juni 's raorg. 10.30 uur te beginnen op het 
terrein ten oosten van de werf der heeren Bonn eu Mees, bilj. 
inzenden 11 Juui nam. 1 uur. 

WOENSDAG 1» JUNI, 
Assen. 11.30 uur. Hel ministerie vau waterstaat, bande! eu 

nijverheid, aan het gebouw van bet prov. bestuur: bet bouwen 
van eene ijzeren draaibrug over de mond van de Ueilervaart, iu 
de gemeente Smilde, prov. Dreuthe, begr. f 4800-

AFLOOP YAH AANBESTEDINGEN 
Amersfoort. Het boawen van een werkplaats voor zetterij en 

drukkerij in den tuin achter perceel B SG aan de Kortegracht 
a!d»ar. Langste M. vau Achterberg voor f 1990. 

Beverwijk. Het bouwen van een bloembolleuhuis met pakplaats, 
kantoorlokalen enz., te sam°n groot 440 M 2 , drie verdiepingen 
hoog op eeu a a n den rijksstraatweg op plui. 200 M. vau vaarwater, 
aan de oostzijde onder dc gemeente Lisse gelegeu terrein. Laagste 
J. Molenaar te Lisse voor f 13.5S5. 

Boskoop. Het maken van een basaltmuur. Laagste C. P. W. 
Dessiug te Gouda voor f 1985. 

Breda. Het aansluiten van de koninklijke militaire academie 
aan de waterleiding, Laagste C. de Kanter te Breda voor f 1796. 

Dordrecht. Het bonwen van een heerenhuis aan den Singel 
te Dordrecht. Laagste C. J. Seijffert aldaar voor f 36.700. 

Enschede. Het bouwen van 3 woonhuizen voor de R. X. 
gemeente. Laagste G. en G. J. La9onder voor f 11.420. Volgens 
bestek 4 dagen beraad. 

Enschede. Het bouwen vau 4 woningen met winkel enz. voor 

aen heer G. Kromhof te Lonneker. Laagste G. J. Bos aldaar voor 

f 4487 met beichoten kap, gegund. 
Enschede. Het verbouwen van een perceel tot woonhuis. Laagst» 

' Wijdeveld voor f 28.600, geguud. P. U. 
Ermelo. Het bouwen van eene villa. Laagste J. v. d. Bera

te Ermelo voor I 6750, de gunning aangehouden. 
Ermelo. Het bouwen van een school beoevens een wachthuis 

een ziekenbarak, een schuurtje, bet vergrooten vau de keuken' 
het overbouwen van een bestaand gebouw tot ziekenzalen op | ) e l ' 
landgoed 's Heerenloo. Laagste J. de Boer eu Zonen te Harderwijk 
voor f 14.846, gegund. 

's-Uravenhage. 1. Het doeu van vernieuwingen eu herstellingen 
aan militaire gehouwen. Laagste H. Westerduin aldaar voor f 8081. 
2. bet leveren van kazeruemeubeleo en stalvoorwerpen. Laagste* 
dezelfde voor f 970. 

's-Gravenhuge. Het verrichten van verf- en behangwerk aan 
verschillende gemeente-gebouwen, iu 7 perc. Laagste voor het l e 

perc. van der Stal en Graade voor f 1890. 2e perc. F. Roos voor 
f 1340. Se perc. J. M. Kippel voor f 2083. 4e perc. N. J. Boon 
voor f .1788. 5e perc. F. vao Rij voor f 803. 6e perc. F Roos 
voor f 145. 7e perc. G. L. vaa der Vlugt voor f 9 79, allen al Jaar. 

Hellevoetstuis. Uet doen vau herstellingen aan dakgoten te 
Hellevoetsluis. Laagste W. van Leeuwen aldaar voor f 2384. 2. 
bet herstellen van bekleedingsinuren. Laagste dezelfde voor f 1028, 

Hilversum. Het bouwen van een zuiverbuis op de gasfabriek, 
Laagste J. C. Th. Zweesaardt aldaar voor f 12.993, gegund. 

Maassluis. Het doeu van herstellingen aan bruggen. Laagste 
J. Slot aldaar voor f 974, gegund. 

Middelburg. Het bouwen van 8 nieuwe bruggen met gemetselde 
landlioclden en 3 gemetselde duikers, in 5 perc. Laagste voor 
perc: 1. A. vau Kooijen P.Kz. voor f 14'5. 2. A. Dekker voor 
f 1369. 3. J. Dekker voor f 1033, 4. J. de Buck voor f 841 86. 
5. W. Dekker voor f 2596. 

Middelburg. Het verrichten van eecige bestratingen op den 
Rijks grooten weg der le klasse uo. 3 op Zuid-Bevelaud. Laagste 
C. de Wilde Az. te Kattendijke voor I' 1380. 

Middelburg. Het maken vau een steiger en van een grondbeloop 
met steengtooiing voor eeu gedeelte vau den muur ia de haven 
te Veere, behoorende tot de zee- en oeverwerkeu in de provincie 
Zeelaud. Langste J. van deu Hoek aldaar voor f 5530. 

Noordbroek. Het maken van een straatweg. Laagste A. Danje 
aldaar voor f 6379, gegund. 

Putten. Het houwen eener nieuwe school met bijlevering van 
meubelen te Huinen, gem. Putten. Laagste voor : gebouw zonder 
meubelen, A. Gaasbeek voor 11.638, gegund ; voor acboolmeubelen 
E. v. d. Poll voor f 1640, gegund; voor massa, gebouw met meu
belen, A. v. '1. Berg voor f 14.451, allen te Putten. 

Killand-Butb. Het schilderen van de schoollokalen met de 
school meubelen te Rilland, de buitenverfwerken aan de gerees-
heerswoniog en het schilderwerk aau toreus te Rilland en te Bath. 
Laagste M. A. J. Verbraek te Kruiuingen voor f 234. 

Schiedam. Het maken van vier gebouwtn met bijbehoorende 
werken op een terrein aan dun Buitenhavenweg. Laagste H. Wien-
boven aldaar voor f 17.400. 

'lei-neuzen. Het gewoon onderhoud aan gemeentewerken eu 
gebouwen. Laagste voor perc 1, metselwerk, Jobs. v. d. Helden 
te Terneuzen voor f 1160; voor perc. 2, timmer-, teer-, smid*-, 
zink-, loodgieters-, glas- en verfwerk. Laagste D. Herrebout aldaar 
voor f 1350. 

Zutphen. Hel bouwen vau eene seepziederij euz. voor de flrma 
B. A. Alben en Co. aldaar. Laagste B. A. Hilbers te Groeul» 
voor f 21.865. 

Zwartsluis. Het bouwen van 3 magazijnen, borstelmakerij en 
kantnor op een terrein. Laagste J« Wildebeer te Zwartsluis voor 
f 10.892. 

A D V E R T E N T I E N . 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

L A G E 1*111.1/IN. (73; 

8 . BKUIGOM, Arnhem, 

P U L F O R D ' s V O C H T V E R F 
is het goedkoopst, eenvoudigst radicaal middel tegen UITSLAANDE, VOCHTIGE 
en SALPETERIGE MUREN. 

l i l .RHOOM» met gouden niednille, Gez. Tentoonst. Londen 1SS. 
Beteugelen VMII muren voor het behangen vervalt bij gebruik van 

deze \ I IU . Is beter dun menie voor het verven vau Balkeu, Kozijnen, l Z-
Verkrijgbaar in bussen ad ƒ 1.60. f 3.15 en ƒ 6 . 2 5 , bjj J . VAN DER M E U L j ^ 
Mr. Schilder, N . L e l i e s t r a a t No. 17, Amsterdam, dié zich tevens met de 
toepassing belast. Agenten J . P. LAERNOES Pzn. te Wissütgen en B. DE KAM '•'••> 
R u i j s c h s t r a a t 20, Amsterdam. 

D 

Exeelsiorplaten. 
GEBR VAN DER YIJGH, 

A. 1VI S T E R D A . ]M. 
Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 

volgens nieuw Systeem. 
Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, 

geluidwerend. Verkrijgbaar in verschillende 
dikten. Steeds grooten voorraad. Directe leve
ring. Uitvoering op 't werk door onze eigene 
stellers. Voorgeschreven bg particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen
ding van Brochure, Monsters en Prijs. 

t • t r i ï ^ l ABCI1ITBAVEW 
Ah VIL I L I J S T E N . 

flduidwerende tussclienvloei-en, ondcrv loeren 

voor houtcc-mentdaken, b r a n d v r i j e 

s o p a r a t i e ë n en plafonds . 

waarbij planken onderlaag overbodig; 

level, H. HOOGHWINKEL 
te GOR1NCHEM. 

Alle soorten van 

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 

it. W. ROGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courantop 
aanvraag gratis. (80) 

P O R T L A N D C E M E N T , 
„JOSSOA' 4- Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 

voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT, 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Xieuwehaven No. 1 1 8 . 

„ AMSTKKDAM , A. E . B R A A T . . F O M W -

Simonzstraat 74. (88) 

Zit El 

W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de jijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D. D o - M I N I C U S & SOHNE. 
te Remscheid-Vieringhausen (Rheinl,) 

Gevestigd in 18*2. (55) 
9*W Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wy U gratis en franco toezenden 

Vertegenwoordiger voor Holland : 

MAX BUKSEN. ROTTERDAM, 
Maaskade. hoek Com. Trdmpstr. 2. 

L O O D S E N X ^ ' en 
van gegolfd ijzer 

LIFTEN, 

Diaagbaai Spooi 
T. G. TISSOT J". 

AMSTERDAM, Singel 11». 

KRANEN 
en 

L I E R E N , 

K 0 N I N & B I F « F T . 
*TOecj?aiï>iscj? erjC^eTOLScb orjöe Tnosr^eau TOetcue-ü 

bouDroatter l a J l e t ) , iserp 

Er biedt zich aan: 

EEN STOKER, 
goed inet konerwlagerswerk bekend. 

Brieven, letter A, Bureau „Friso", 
WORKUM. 

D E G R O E V E N 
VAN 

J. M EU RIJS 
te Audernnch a/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (83) 

la Andernachsche Tras 
en Trassteen 

op strengste keur, verder: 

DRIJF- of Z W E M S T E E N ; E A -
V A G R O T S T E E X , beste en goedkoop
ste M E E S T E E N voor Tuinen,Terrassen, 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

, (96) 

K O N . N E O G R D F S M E D E R U , 
I"J E I I> JK >-

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHEEP SBOUWWERF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stooinbooten-, Bagger- en 
Öpoonv egmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeewerken, 
A N K E R S . 

IJZEREN E N STALEN KETTINGEN, 
met o e r t i f i c a n t v a u I^ loyd ' ts 

eu j B i i i - e a i a V e r i t a s . 

http://beginnei.de
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CAKKOMNEIIH UIHUM SUSCBBR. Iiaaickea*». Ij^JJfJJJJ'J'ECTlJRA 
E E X I 4. E A 4.' E X T K X voor 

Nederland t'ii Koloniën : 

G. M. BOKS i j - C o . , 
A M S T E B l > A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) 

M A N N H E 1 M E K 

Portland-Cement-Fabriek, 
FABKIEK 

MANNHEIM. 

Opgericht 

1861. 

FAUKIEK 
I X 

li Mn iu/. 
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 450.00(1 
vaten. 

HOOFD - VERTEGENWOORDIGERS 
voor de Z u i d e 1 y k e Provinciën: 

Wed. A. Terkuhle & van Swijndregt 
B o t t e r d a m . 

Voor de N o o r d e' ij k e Provinciën : 

D E B E E R ÓL L E H R E N , 
A M S T E R l> A M. (60) 

H A N D E L A R E N in 

Marmer en Bouwmaterialen. 

i>. DOLK* ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carri-, 
R U W SP IEGEL- , 

W I T - , KRISTAL- , BBOKI en M K L K -

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 . 

GTKBOOKN G L A S en D A K P A N N E * . 

Lenzen- en P a t r ij s po or tg I azen. 
(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-HEFL EC1TRS. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
nitmnntend fabrikaat en billiikepriis. (76) 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor het gebruiken bezinkt of verhard 
nooit. Zjj is gemakkelijk in het gebrnik, 
duurzaam en goedkoop. 

Staalkaarten en attesten gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBURG", 
(70 Rijswijk / . I t . ) 

Ileereiigrneht 583, 
AMSTERDAM, 

hebben steeds voorhanden 

N O R M A A L 

SPUZEiUUTS. 
Deze worden hier geheel conipl e< >t en 

gangbaar in liftschachtgeraamte gemo*" 
teerd afgeleverd. 

Talrijke Referenties. 

Orgaan Yan het Genootschap Architectura et Amicitia. 
TECHNISCH GEDEELTES 

A < l « r r t p n t l # n in dit blad kosten van 1—5 regels 

(0 cents, iedere regel meer 10 cents. Groote lettere naar 

plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 

(•reken!!. 

VERSCHIJNT ZATE-DAGS. 
Uitgevers | 

j, VAN OER ENDT & ZOON, 
MAASSLUIS . 

AH.- i i . l v . - r l . i i l l . M in Al iCII ITKCTURA opgenomen 
worden u r a t : » geplaatst in DB A M B A C H T S M A N , Vak 
blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Smedet, 
Ververs, enx. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

C O R R E S P O N D E N T ! E . 

Ve rio lie. 
ü Mei 1895. 

Den heer J . A. v. D. KLOES, 
te Delft. 

Een veertiental dagen geleden ontving ik eenige proeven 
ljjiiolie voor verfwerk. De olie was bij aankomst volkomen 
helder, reageerde niet zuur en was uiterlijk geheel normaal. 
Ka eeu tiental dagen in een flesch van ongekleurd glas op 
een tafel te hebben gestaan, vertoonde zich een vlokkige 
neerslag, eenigszins gelijkend op dien, w?lk slaolie vertoont 
bjj hevige koude; de neerslag werd steeds erger, zoodat de 
geheele vloeistof thans er gedecideerd troebel door is. Eenige 
flesehjes olie van vorige afleveringen, waarbfl het verschijnsel 
niet opgemerkt was, en die geiuiiueu tod in een kast hadden 
gestaan, bleken bjj nader onderzoek thans ook een bezinksel 
te hebben, dat echter volkomen bezonken was, zoodat de 
vloeistof weer geheel klaar leek. In uw leerboek staat 
bladz. 910, dat het zonlicht volgens Prof. MULIIKB een 
middel is om olie, die troebel is, helder te maken. Deze 
olie echter was helder en werd bjj koken ook niet bruin 
of zwart. Is dit laatste nu een bewijs, dat de troebeling 
niet bestaat uit minerale stoffen en dus uit orgauische ver
bindingen ? 

Olie is voorzeker een lastig artikel om te keuren en toch 
van zooveel belang. Mogelijk heeft de bier besproken kwestie 
reeds eerder Uwe aandacht getrokken en kent ge wellicht 
He oorzaak ervan. V. 

Volgens, een mau van het vak. dour mij over het. bedoelde 
verschijnsel geraadpleegd, is het verschijnsel eigen aan „jonge", 
d. i. versch geslagen olie en te wijten aan daarin voorhanden 
^witachtige stoffen, planteuslijin en dergelijke. Als zulke 
olie gekookt wordt, wat by hein meermalen is voorgekomen, 
dan vormen zich uit dat slym kleutertjes, evenals kanen of 
kaaien by het koken van vet, die bij het dooreenmalen niet 
W verwreveu worden eu verdwijnen. 

Iu oude, belegen olie zou zulke troebeling niet voorkomen, 
d- W. z. bezonken zijn. Dit klopt dunkt my geheel met 
'schrijvers waarneming bij de olie, die bij hem langeren 

t n d in een kast had gestaan. 
Mochten er onder de lezers van dit blad zyn, die er 

le's nader van weten mede te deelen, dan zullen zy zeker 
V e l « ' aan zich verplichten. 

Als ik bet goed begrepen heb, dau laat de schrijver van 
°*Veii.staanden brief met enkel ongekookte lijnolie verven. 
Dit s,,hjjnt mjj op zich zelf reeds niet rationeel toe, doch 
"•ker niet met zulke jonge olie v. i i . K . 

Aiiibachts-oiiderwiJK. 

Geachte Redactie! 

Het „hoor en wederhoor", door U steeds loffelijk in practyk 
gebracht, doet my de vrijheid nemen U te verzoeken, het 
volgende in dr Ambachtsman te willeu plaatsen. 

„De Indrukken" van den heer A. SCHALLEB , die wn vinden 
in het No. van 1 1 Mei jl. „omtrent het Nationaal Congres, om
trent het vakonderwijs en de vakopleiding voor toekomstige 
werklieden in Nederland", doen my denken aan iemand, die of 
niet goed heelt geluisterd of niet in de derde seciie van dat 
Congres is tegenwoordig geweest. In elk ander geval had 
hy minstens evenveel werklieden vóór als tegen het am • 
bachts-onderwys kunnen hooren stemmen. Met is mij meer 
voorgekomen, dat de bestrijders van het anibaclits-onderwys 
daarom nog niet altyd voldoende op de hoogte zyn van het
geen zy bestrydeu of aanbevelen. 

Op de eenvoudigste vragen, of zy wel eens ambachts
scholen hebben bezocht, of zy wel eens kennis hebben ge
maakt met leerlingen van die scholen, bleef men niet dikwijls 
het antwoord schuldig. Ik ben het dan in tegenovergestelden 
zin ook volkomen eens met den heer SOHALLKB , dat „voor
ingenomenheid met een eenmaal ingenomen standpunt", de 
voornaamste stelling van de bestrijders eer ambachts
scholen is. 

Een vak kan nn eenmaal niet, in een lokaal of werkplaats 
van een ambachtsschool onderwezen worden; 't is zelfs geen 
vraag van den heer SOHALLEBmeer, hoe jammer niet waar. dat 
zelfs „praatjesmakers", ook al meeiien in zake onderwys en 
opleiding voor toekomstige werklieden een oordeel te hebben 
en zelf op het Congres hebben medegepraat; hadden wij 
den heer SOHALLBB, die blijkbaar ook aan 't Congres brood
etende deel heeft genomen, maar gehoord, dau was de vraag 
misschien zelfs geen kwestie meer. 

Ik moet uatuurlyk gelooven, dat de 10 a. 20 jarige 
ondervinding van den heer SCHALLBB hein iu staat stellen 
een goed oordeel te hebben, doch daarmede is nog niet 
bewezen, dat de werkplaats boven de school te verkiezen 
is. ook al bewijzen — volgens hem - sommige nietge-
noende aanhangsels der school dit. 

Leiding in de werkplaats is noodig en dat zy dikwerf 
ontbreekt is ook al een feit, maar hoe het dan wel moet 
zyn, is zeker toch nog niet door den heer S. bewezen. Het 
staat, evenwel by hein vast, dat de ambachtsschool dit niet 
kan er. daarmede is de kwestie opgelost. Hoe gemakkelyk 
niet waar? Nu zou inen meenen, dat inen er is, doch nn 
geraakt de heer S. aau het streven en gebruikt daarbij een 
paard, waarmede hij aan 't „hollen" raakt. „De stelling van 
de heer S. wordt reeds bewezen, door dat de vereeniging van 
oud-leerlingen was vertegenwoordigd door . „een opzichter," 

m 
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het is natuurlijk, dat nu de ambachtsscholen opzichters 
kweeken en de leerling over het paard wordt getild. Ik 
moet gelooveu, dat de inededeeling van den heer S. op goede 
gronden berusten, doch geef hem in overweging nog eens 
nategaan hoeveel van de leerlingen der ambachtsscholen van 
„kastplanten" een nieuwe naam van den heer VAN M E E 
TEKEN — werklieden zgn geworden en gebleven, hij zal dan 
tot de overtuiging komen, dat 75 a 8 0 ° / 0 werklieden zyn. 
Dit wil niet zeggen, dat de overgebleven 20"/0 opzichters 
zün geworden, enkelen hebben een anderen werkkring ge
vonden en andereu zyn misschien wel onderbaas en zelfs 
opzichter geworden. 

De redeneering van den heer S. houdt reeds daarom al 
geen steek, doordat de behoefte aan opzichters in geen ver
houding kan gebracht worden tot, het getal leerlingen, dat 
jaarlijks de ambachtsschool gaat verlaten. Het is natuurlijk 
niemand kwalijk te nemen, dat men zijn positie tracht te 
verbeteren, hetzij dat men zgn opleiding in de werkplaats 
of in de ambachtsschool en vervolgens in de practyk genoot. 

De ambachtsschool mag daarom niet iets ten laste wor
den gelegd, wat niet bewezen kan worden, ook al is dit voor 
den heer S. een axioma Een tweede bewy's moet volgens 
den heer S. gezocht worden in de vraag: „op welke school 
leerden de oudheid en middeneeuwen" [hun kinderen) 
„werken"'? 

Ik geloof, dat di» „luiden" een goede opleiding ontvingen, 
doch wy' leven in een gr heel andere eeuw; de patroon is 
thans bedacht — en moet dat door de sterke concurrentie wel 
wezen - er af te halen wat er aanzit. Vroeger, toen de 
patroon er op kon rekenen een jongen, dien hy opleidde, ook 
in de toekomst voor zijn zaak te behouden, was de opleiding 
niet te vergelijken by thans De patroon van weleer werd 
niet gedrongen in den kortst mogelyken tyd het meest 
mogelijke werk te leveren. De werken werden zoogenaamd 
in „daguur" uitgevoerd en de tyd was in den regel zoo 
vastgesteld, dat er 's winters voor den bouw in den 
zomer kon gewerkt worden. 

Met betrekkelijk weinig werk vond de patroon een bestaan 
en thans moet het in de massa gezocht worden, waardoor 
het hem onmogelijk is, zich met de opleiding van de a. s, 
ambachtslieden te belasten. 

Ook de gezellen worden voortgedreven, deels doordat zy 
als onderaannemer optreden, deels omdat zy, wanneer zy 
minder werk leveren, dau anderen, het eerst „de keet'' uitgaan. 

Daarom is in den regel bij kleine patroons op het platte
land — ik spreek hier over de bouwambachten — de zoo
genaamde opleiding in de werkplaats nog beter dan in de steden. 

De band tusschen patroon en werkman is op het platte
land ook hechter dan in groote plaatsen; de nawerking van 
het gildewezen doet zich daar nog het meest gevoelen. 

En omdat nu uit onze maatschappelijke verhoudingen 
als 't ware bewezen kan worden, dat de patroon geen belang 
heeft by de opleiding van een jongen, terwyl hy weet, dat 
met eiken 'Zaterdagavond de band, die tusschen hem en den 
gezel bestaat, kan ophouden, waardoor hy nooit de vruchten 
van zyn arbeid zoude plukken; daarom komt het mij voor, 
dat er van een dergelyke opleiding in de werkplaats, die 
zoo geheel in strijd is met de belangen van den patroon, 
geen sprake kan zyn. 

Kunnen deze en meerdere bezwaren door een goed leer
lingstelsel opgelost worden? Ik geloof het niet en doe 
daarby een beroep op Oostenrijk en Duitschland, waar de 
klachten over dat stelsel vele zyn. 

Maar laat ik niet afdwalen, doch verder den heer S. volgen. 
De vier conclusie's, die hy ten slotte opgeeft, knnnen m. i. 

zeer goed toegepast worden nadat de leerling de school 
verlaten heeft. Of zy wel zoo zeer tot verbetering van de 
werkplaats kunnen dienen, mag worden betwyfeld. 

Ten slotte verdient nog opgemerkt, dat de bestrijders 
van het ambacht-onderwijs ons een leerlingstelsel willen, 
opdringen, misschien voor groote werkplaatsen van eenige 
waarde, ook omdat daar de arbeid in een bepaalde ruimte 
wordt nitgenetend en iedere afdeeling zyn chef heeft, waar
mede men in Oostenrijk en Duitschland niet tevreden i s. 

Het ambachtsonderwijs heeft zyne gebreken, doch nadert 
meer en meer zyne volmaking. De meeste scholen moeten 
nog steeds ban deuren sluiten voor den stroom van candi
date!), meest allen van ouders uit den arbeidersstand. 

En waar nu bewezen kan worden, dat de werklieden j n 

Nederland voortgaan steeds in jrrooter getale hun zoons 
aan de ambachtsscholen toe te vertrouwen en deze scholen 
bloeien, is het my volkomen onbegrijpelijk, waarom men 
zich zoo druk maakt over een opleiding in de werkplaats, 
die in andere landen, minstens even veel klagers als hier 
bestrijders van de bloeiende ambachtsscholen vindt. 

Deed zich hetzelfde verschynsel voor als by de meeste 
onzer burgeravondscholen, ingericht voor a. s. ambachts
lieden (?), dan zou er alle reden wezen tegen de ambachts
scholen te ageeren. 

Op gevaar at om ook door den heer S. beschouwd te 
worden als iemand, die particulier belang heeft bjj de 
ambachtsscholen, en daardoor reeds voorstander is van een 
dergelijke inrichting, zou 't my niet moeielyk vallen hem 
te bewyzen, dat geen finantiëel belang, maar een vaste 
overtuiging my dreef, de oprichting van ambachtsscholen 
en ook die. waarvan ik aan 't hoofd sta, te bevorderen. 
Ik heb gelukkig op meer dan een plaats in ons land al 
de vóór- en nadeelen van de opleiding van jonge ambachts
lieden in de werkplaats gezien en ondervonden en geloof 
nooit, dat er door het beste leerlingstelsel in deze oplei
ding zoodanige verbeteringen kunnen worden gebracht, dat 
zij met een degelijke welingerichte ambachtsschool zou kunnen 
concurreeren. 

Ik heb het ambachtsonderwys op het Congres hooreu 
bestrijden door mannen die nog geen twee jaren geleden 
hun lot met dat der ambachtsschool trachtten te verbinden. 

De heer S. spreekt van een veeljarige ondervinding en 
heeft daarop zyn meening gebouwd, een meening, die hem 
natuurlijk door niemand kan ontnomen worden. 

Wy moeten derhalve gelooveu, dat de heer S. niet onder 
bovengenoemde personen kan worden gerangschikt. 

Alkmaar. Mei 1895. H. J . DE GROOT. 

Botterdam, 19 Mei 1895. 
hen heer J . v. D. KLOES, te Delft. 

Reeds menigmaal heb ik in ons weekblad stukken van 
uwe hand gelezen betreffende het vakonderwijs hier te lande. 
Uwe bemerkingen daaromtrent, alsook die van enkele 
andere deskundigen hebben my tot leiddraad gestrekt bjj 
het mede oprichten van een vakcursus te dezer stede. Ik 
acht het niet van belang ontbloot de strekking van dezen 
cursus hier mede te deelen, daar het ook op het onlangs 
gehouden congres voor vakopleiding te Amsterdam, geble
ken is, dat eene vakopleiding berustende op het leerling
stelsel, en zooals bjjv. er in Drenthe een bestaat, by 
velen de voorkeur verdient. 

De St. Josephgezelleiivereeniging alhier is eene vereeni
ging, bestaande uit jeugdige en andere ambachtslieden, die 
zich ten doel stelt op de eerste plaats de Godsdienstige 
belangen en daardoor tevens de maatschappelijke belangen 
harer leden te bevorderen. Daarvoor heeft zy een groot 
gebouw opgericht, waar de leden zich 's Zondags vereenigen 

en onderricht ontvangen in zaken, die voor hen van belang 
zyn en waar zy 's Zondags hunne spaarpenningen kouien 

deponeeren; dit beloopt heel wat, zoodat ze bij het hu-
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« e ) l dikwijls e e n aardig sommetje byeen vergaard hebben, waar 
je / . i c l i verder van ontspannen met lectuur of verschillende 
spelen, tooneelktinst en muziek kunnen beoefenen, euz. Ook 
bestaat er gedurende de winteravonden gelegenheid voor 
herlialingsonderwys en les in 't bouwkundig en handteekeuen, 
alsook boetseerles te ontvangen. Aan liet hoofd staat een 
Priester als President en een als vice-president; het Bestuur 
bestaat uit leeken, ingezetenen vau Rotterdam. De vereeni
ging wordt gesteund door vrijwillige bijdragen. 

Dat deze cursussen niet waren ingericht en ook niet het 
„ut hadden als die der stadsacademie laat zich begrijpen, 
als men bedenke dat deze laatste gecontroleerd wordt door 
deskundigen eu de onderwijzers wegens de salarieering veel-
tallig te krygen en goed moeten zyn. De onderwijzers der 
voornoemde vereeniging konden niet gesalarieerd worden; dit 
in aanmerking nemende en daarby de toch nog vele uitga-en 
voor leermiddelen enz. rekenende, zal uien begrijpen dat 
men zich soms wel wat behelpen moest. Toch streefde de 
Eerw. President er naar den jongens in zyne vereeniging 
de gelegenheid te geven het noodige vakonderwijs te ont
vangen en het gelukte dan ook, geholpen door het Bestuur 
eu door ondergeteekende als deskundige en later de commissie, 
een cursus op te richten, die, vermeen ik, goede vruchten 
voortbrengen kan. Hieronder volgt het programma nader 
omschreven. 

De groote steun zal moeten komen van de patroons, die 
deu jongens deu tyd geven moeten voor limine theoretische 
lessen en ze ook niet geheel eu al als boodschappers mogen 
gebruiken. Dat er velen zyn, die wel de noodige aandacht 
aan hunne leerjongens schenken, geloof ik wel, maar de 
ondervinding gedurende 5 a (i jaren, die ik in verschillende 
tirumerwinkels als timmerman heb opgedaan, heeft me ge
leerd, dat vooral in kleinere plaatsen of winkels de jongens 
meer in dienst zyn van het huishouden dan van de werk
plaats. Het is goed, dat de jongens alle beginselen, hoe 
ook, medemaken en ze behoeven van het opruimen of 
schoonmaken van gereedschappen enz. volstrekt niet ver
schoond te blyven. Dit werk heeft ook zyn nut, doch kan 
niet op eene lyn gesteld worden met allerlei huishoudelijke 
bezigheden, die den leerjongen gewennen aan luieren en 
hem zoodoende den lust tot zyn vak ontnemen Een jongen, 
die op eene goede wyze van den beginne af ook met de 
minder aangename zijde van het vak heeft kennis gemaakt, 
en door het meemaken van karweien ook vertrouwd is 
geworden met allerlei reparatiewerk, zal op den leeftyd van 
18 jaar meer geschikt zyn dan een jongen, die, van de 
ambachtsschool komende, hoe voortreffelijk het onderwys 
daar ook zyn moge, te weing in aanraking geweest is met 
de practyk, en zich op dien leeftyd dikwijls moeilyk meer 
schikken kan naar de onaangename zyde van het winkel-
werk ; althans de overgang zal moeite kosten. 

Daarenboven sluit ook een cursus, berustende op het 
leerlingstelsel, het metselen, steenhouwen, stukadooren, schoen-
maken enz. niet uit, maar is hjj voor alle vakken geschikt. 
Het voornaamste is, dunkt my, een goed teekenonderwyzer 
te vinden om aan te vullen wat soms den patroon mocht 
ontbreken. Deze onderwijzer immers moet niet alleen 
practisck zyn in de gewoonlyk daaraan gehechte beteekenis, 
•naar moet de jongens van den beginne af gewennen hunne 
vormen geschikt te maken voor het materiaal, dat ze be
werken, en hun geene verkeerde, princiepes aanleeren. Hoe 
menigmaal ziet men gebouwen, goed van algemeene op
vatting, maar waar het hout steenvormen of waar de steen 
Vleivormen heeft, of omgekeerd, waar sommige teekeningen 
voor den werkman byna niet zyn uit te voeren, wegens dc 
onmogelijke profiteering, tegen de natuur vau het materiaal 
' n ontworpen. Opdat de werkman liefde hebbe eu boude 
voor het vak, moet hem geleerd worden, dat onzinnige 

vormen niet tot het ware kunstwerk belmoren. We zyn 
gelukkig er dan ook in geslaagd een dergelijk onderwijzer 
en die van wege de vereeniging gesalarieerd wordt te 
vinden, en met 1 Juni zullen de lessen eeu aanvang nemen. 

De ouders waren er over 't algemeen zeer mede inge
nomen hunne zoons aldus geplaatst te zien en misten 
gaarne de geringe som, die het tijdveriet by den patroon 
tengevolge hebben zou. Later hopen we ook les in het 
boetseeren te geven en zal er natuurlijk nog veel te ver
beteren vallen We hopen echter ook, dat waar de commissie 
zich geheel belangloos ten dienste van bedoeld onderwys 
stelt, er ook vele patroons gevonden zullen worden, die 
ons hunnen steun verzekeren. Daardoor zullen ze later zelf 
gebaat zyn, en zullen ze ook medewerken tot bevordering 
van het ambacht en de kunst. Eenmaal het kunstambacht 
in eere hersteld, zal ook de kunst tot een nieuw leveu 
herschapen worden, gelyk de middeneeuwen zoo duidelijk 
aantoonen ; zulks kan echter niet, zoolang de kunst, gelyk 
thans, de uiting is vau het individu, maar wel zoodra ze 
wordt wat ze zyn moet, de uiting van geheel een volk. 

Met hoogachting, 
Uw Dienstwillige Di. naar, 

JAC. VAN GILS. 
A reinfect. 

Geachte Heer Redacteur! 
Zaterdagmorgen ontving ik als naar gewoonte Uw geacht 

blad en kou niet nalaten te glimlachen, toen ik de indrukken 
las, door U op het Congres voor vakonderwijs opgedaan, 
doch betuig U tevens dat ik het met Uw zieuswyze geheel 
eens ben. 

Dat er op het eerste congres zoo weinig eenstemmigheid 
heerschte onder de mannen, die daar als één man hadden 
behooren te staan, nam. de directeuren der verschillende 
ambachtsscholen, was mij niet vreemd, daar mij toen reeds 
verzekerd werd, dat deze zich vóór het congres, niet ge
noegzaam met elkaar hadden verstaan, omtrent het intenemen 
standpunt, wal deze heeren ook schenen ingezien te hebben, 
daar zy eenige weken geleden te Amsterdam zyn vergaderd 
geweest om ten minste by het Dinsdag en Woensdag ge
houden 2e Congres, als één man te kunnen optreden. In 
hoeverre de gevolgen van deze vergadering van invloed zyn 
geweest op de conclusion, Dinsdag en Woensdag genomen, 
is nog niet met volle zekerheid te bepalen, wel echter dat 
de vergadering te Amsterdam vrijwel als mosterd na den 
maaltyd te beschouwen is en het eerste congres misschien 
een ander beloop had gehad, ware deze daarvoor gehouden 
geworden. 

U by voorbaat dank zeggend, verblijf ik 
Met de meeste Hoogachting, 

E E N BELANGSTELLENDE. 

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

M. A. de Z w a r t te V o o r b u r g . Wat is beter voor 
kamraderen in stoommachines voor polderbemaling, purperhart 
of azijnhout? Sedert lang wordt purperhart door mij voor
geschreven, doch wat dunkt U van azijnhout? 

Voor zoover ik er over kan oordeelen, schijnt azynhont my 
minstens even goed toe als purperhart. Het is niet zoo hard, 
maar naar my voorkomt vaster, taaier en minder aan splijten 
en afbi'ijzelen onderhevig. Ik geef U in overweging in elk 
geval de proef te nemen eu houd mij zeer aanbevolen voor 
inededeeling Uwer ervaringen. v. i>. K. 

L. v a n Z o e 1 e n H z n. te Ede. A'en nieuwe, gegravene 
en van steenen in Portland-cement gemetselde welput gaf water, 
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dat, na een dag in een karaf te hebben gestaan, zandkleu
rige» aanslag verwekte aan den glaswand. 

tiaar er in den put veel water 'ruim 2 M. hoogte) aan
wezig was, heeft ondergeteekende een laag gewasschen grind 
(pl. m. 30 cM.) laten brengen op den bodem, meenende hier
door te bereiken hel vastmaken van den zandbodem, alsook 
de zuivering van den bodem zelf. Eeni/e dagen gaf dat het 
gswenschte resultaat, maar nu is het weer dezelfde kwaal. 
Zal 't noodig zijn een filterbodem te maken ? Zoo ja, waar
van en op welke wijze? of wat raadt U mij in deze? 

De zandkleurige aanslag is een mengsel van yzeroxyde-
hydraat, koolzure kalk, klei en organische stof. en de reden 
waarom kiezelgrint eerst werkte en later niet meer, moet 
aan door dat artikel medegevoerde lucht toegeschreven wor
den. Het water in den put kan dus helder verkregen worden, 
door er eiken avond luchtbellen door een perspompje in te 
blazen. Wordt namelijk van diergelijk instrument de water-
aanvoer aan een drijfkurk gehecht, zoodanig dat er steeds 
'/., Incbt inet het water naar binnen stroomt, dan zullen 
deze luchtbellen, wanneer het straaleinde der perspomp 
nagenoeg op of onder liet kiezel of grint op den bodem 
van den put intreedt, door het water naar het opper
vlak treden. 

Hetzelfde doel kan eenvoudiger bereikt worden, door een 
vergiet (doorboorde aarden schotel) met gegalvaniseerd yzer-
draad op een gelijk en gelijkvormig vergiet te binden en 
de lensvormige ruimte er tusschen met korrels van beender-
kool te vallen, 's Nachts moet de beenkooi op den bodem 
van den put verblijven en overdag boven het wateroppervlak 
geheschen weer lucht opnemen. 

Enkel tiltreeren door eene laag beenderenkool van een 
paar dM. dikte helpt ook wel. 

Evenzoo putwater aanvoeren met uiterst fijn Portland-
cementpoeder en twaalf uren laten bezinken. 

Overpompen in een vergaarbak en daaruit na bezinken 
uitpompen ware ook te beproeven. 

Mengen met een derde deel rivier- of putwater doet zulk 
water dikwerf helder bezinken, ook al is liet rivierwater 
rijk bedeeld met slib en op zich zelf eerst na een halfjaar 
in donker bezinkende. DR. L . C. LEVOIR. 

X. X. In de Wiener Bau-Indtistrie-Zeitin g No. li van 
13 liecember 189i, komt voor een artikel oner Sodamortel, 
te gebruiken bij bouwwerken, die tijdens vorst moeten vol
tooid worden. 

Is het daarin vermelde voor navolging vatbaar en zou 
het zonder bezwaar toegepast kunnen worden ? 

Omtrent de werking van soda in mortel heb ik Dr. LRVOIR 
om inlichtingen gevraagd. Volgens hem „kan soda in mortel 
weinig goeds doen. Zij vertraagt en vermindert alleen de 
versteening; evenals chloorcalinm trekt zy" na de ver
steening onder water er zachtjes aan uit." 

Voor my wordt de geheele qnestie van metselen by vorst 
hoe langer hoe minder van belang. Sedert de ervaring my 
geleerd heeft, dat magere trasmortel zich ongestraft by ta
melijk sterke vorst laat verwerken, zou ik niemand raden 
eenig onbekend kunstmiddel tegen vorst in mortel aan te 
wenden. 

Indertyd werd zout aanbevolen, bp eene andere gelegen
heid suiker of stroop, maar 't blijft, voor zoover ik bemerken 
kan, by conrantenberichtjes, zonder dat de wetenschap haar 
licht erover liet schijnen. De vraag ryst van zelf of de 
heeren scheikundigen er zelf wel iets van weten ï Zoolang 
daaromtrent niets naders bekend wordt, zullen de mannen 
der practyk, dunkt my, wel doen zich te ontbonden van 
proeven in het wilde. v. n. K. 

X. X. Tegenwoordig houdt men zich bezig met het restau. 
reeren van den buitenmuur langs het Spui. der Oude 
thersche kerk te Amsterdam. Men is begonnen met over (f, 
geheele oppervlakte, hiervan 11 cM. aftehakken; het bUek 
evenwel op enkele ptaatsen, dat het kwaad dieper zat en daar 
zijn geheel nieuwe stukken metselwerk ah lappen ingezet. Oe-
tnigi de tanden in deze laatste aanwezig, schijnt het plan te 
bestaan, eene volledige bekleeding ter dikte van 11 cM. tegen 
dit oude en nieuwe metselwerk aan te plakken. 

Is dit nu eene verstandige wijze om bouwwerken op te 
knappen en zou het niet kunnen gebeuren, dat de nieuwe 
bekleeding mettertijd bij stukken en brokken er weder a/rolt. 
Een innige samenhang met het bestaande kan m i. nooit 
verkregen worden. 

Het. komt ïny voor. dat, de beschreven manier van werken, 
mits voor voldoende intandingen gezorgd worde, niet be
paald te verwsrpen is. Althans ik zon niet weten wat 
ervoor in de plaats te stellen, als men eenmaal met een 
betrekkelijk dikken muur te doen heeft, die aan het ver-
weeren is en dringend herstelling eischt. Doch alles hangt 
hier dunkt mij van de uitvoering at. Zoo ergens dan is hier 

: noodig: mortel zooveel mogelyk kritnpvry. dus mager, zand-
| ryk, water-arm, doch tevens plastisch, dus ter dege door

gewerkt, gebouwd en herbouwd. Verder: de steen volkomen 
1 met water verzadigd en het oude werk rijkelijk afgespoeld 
j en nat gehouden. 

By de nu hare voltooiing naderende restauratie van liet 
raadhuis te Bolsward, waarvan ik dezer dagen het voorrecht 
had onder leiding van den bouwmeester een kijkje te nemen, 
heeft men met goed gevolg gebruik gemaakt van een mengsel 
van 1 Portland-cement, ' ƒ 2 kalk, S'/j zand. 

Krimpen is in zulk een geval het onmiddellijk verderf, 
want behalve de gewone verschijnselen van uitvallen van 
voegen, zal men hier door krimpen en zetten al dadeljjk te 
doen krjjgen met losraken van het nieuwe van het oude 
werk en als daar eenmaal water aclitej kan komen, dan 
is het verval spoedig uaby. Men krygt dan hetzelfde, wat 
men bijna aan alle dunne hardst oenen buitenplinten, enz. 
kan waarnemen, die na verloop van jaren hoe langer hoe 
meer van den muur afwijken, maar door de ankers gehouden 
worden; het lood in de dookgaten geeft genoeg mee om 
beweging gemakkelijk te maken. 

Weet iemand eene andere manier als de bovenbeschrevene, 
om oude gevelmuren te herstellen ? Zoo ja, dan zal hy my 
een dienst bewyzen door haar mede te deelen. v. n. K. 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG 10 JUNI. 
Orunen (N.Br.) li uur. In het koffiehuis «au de wed. II. van 

der Saudeu : het. bouweu vin een woonhuis voor deu heer vao 
Hulle, burgemeester aldaar, onder beheer van Jos. van Ree te 
Waalwijk. 

(iocs. De beer J. W. van d* Weert W.Jz. in de Prins tan 
Oranje : de verbouwiug van li»t winkelhuis van den heer J. :i. Huijse. 

's-Dosch. 10 uur. Het gemeentebestuur: bet uitvoeren vao 
veranderingen aan de schoolgebouwe.i in de Keizerstraat. 

Winterswijk. 12 uur. Ĥ .t gemeentebestuur: het bouwen vau 
eene nieuwe school in het Dorp. 

Zwjjnd recht. 10.30 uur. Het ophoô ea van een terrein, het 
maken van een hnven en eene ligplaats voor zeeschepen, bet bouwen 
vau een steiger en het plaatsen vau mcerp-tlen, wrijfpalen en 
dukdalven aan den rechteroever van de rivie,' de Oude Man- "ij 
de spoorwegbrug te Zwijndrecht, begr. f 70.000. 

DINSDAG 11 JUNI. 
Amsterdam. Dc architect J. Bakker, namens directeuren ut 

stoommeelfabrick de Weichsel : het sloopen van twee loodsen c" 
het daar ter plaatse bouwen van een mileairebouw met lundrenng 
en verdere bijkomende werken op het terrein van genoemde fabriek-
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Arnhem. 11 uur. De architect J . W. Boerbooms, in het koffiehuis 
llermsen, aau de Rijnbrug, voor rekening van de firma Vau Jfjk eu Witte> het afbreken eu weder opbouwen vau het voor-

Jeelie " , n U u n winkelhui» in ue Rijnstraat no. 53—55 aldaar, 
^isseu. 6 uur. De architect T. Boonstra :in het café Dreuthiaa : 

t bouwen van vijf woonhuizen c. a. hij het Stadsbosch aldaar. 
Uorinchem. 10 uur. De genie: bet uitdiepen van de kuiter.-

diiksche gracht van. het werk aan het Snoei eu het doen vau 
.oorzieningen aan de sluizen iu de Lingedijken te Asperen, ter 
,erbe'cring van iaundatiemiddelen i'J de Nieuwe Hollandsche 
««terliuie, bei?r. f 1300. 

«oberland (Zeel.) De bouwkundige W. Brouwer Johz. te 
[Jieuweikerk, namens HH. Kerkvoogden der Herv. Gemeente aldaar : 
bet van bionen verven der kerk eo het raeubiUir der kerk. 

Botterdam. 1 uur. Dijkgraaf eu hoogheemraden, in het gemeene-
landshuis : I. het gedurende een jair onderhouden van het schut 
verlaa'. 'o Overscuie, bestek uo. 35. 2. het gedurende vier jaren 
onderhouden van de dijken om den Hulpboezem, bestek no. 36. 
3 bet (•edurende vier jaar onderhouden van het zeil- en touwwerk 
der Boêzeminolea, bestek uo. 37. 4. bet uitvoeren vau eenig 
baggerwerk iu de boezems, bestek no. 38. 5. het uitvoeren van 
eenige herstellingen aan de Maas- en IJsselboofden, bestek no. 39. 
5 bet doen van ejnigc herstellingen aan Schieiands Housen Zeedijk 
en bet verboogen van dien dijk onder <le vroegere gemeente Kra-
lingun cn Moordrecht, bestek no. 40. 

WOENSDAG li! JUNI. 
Amsterdam. 11 uur. Dc schout-bij-uanht, directeur en commandant 

der marine: 1. bet vervangen van houten beschoeiingen door 
kaai- eu hellingmuren, het sloopen der conservatiekappen voor 
monitors en van een voormaligen theekoepel en het doen van eenige 
herstellingen en vernieuwingen, benevens bet tot 31 Dec. 1895 
onderhouden van de gebouwen en inrichtingen behoorende tot 
's Rijks werf en gescbutwerf 2. het maken van twee nieuwe en 
bet veinieuwen van drie meerstoelen en zes meerpalen, benevens 
bet doen var eenige herstellingen aan remmingen, alles op 's Rijks 
werf aldaar. 3. bet verrichten van verf-, wit- eu behaugwerktn 
aan en in de gebouwen en iurichtingen op 's Rijks werf, gescbutwerf 
en de voormalige lijnbaan aldaar. 4. bet teren van alle loopbruggen, 
mecrstoelcu, steigers, remmingen, beschoeiingen, het dak van de 
gesclmtloods en de buitenoppervlakte der bouten barak en drie 
looJsen, alles behoorende tot 's Rijks werf, voormalige lijnbaan eu 
gescbutwerf te Amsterdam. 

Asperen (Z.H.) 11.30 uur. Dijkgraaf en heemraden van deu 
polder Asperen, met de commissie van bijstand, teu raadbuize: 
het maken van de gebouwen ten dienste van een centrifugaal-
pompstoom gemaal. 

Deventer. II uur. Het K. K. parochiaal kerkbestuur van den 
II. I.ebuinus, in bet koffiehuis bij den heer J. F. van Poorten : 
het afbreken van bestaande gebouwen en bet daar opbouwen 
tan bewaar, en taalscholen met privaten, overdekte speelplaatsen enz. 

Ooltgensplaat (Z.H.) 10 uur. De architect J. H. B. Veenenbos 
te Sliedrecbt in het logement de Vlashandel: bet afbreken en 
weder bouwen van een nieuw logement aldaar. 

Oudewater. 2 uur. De bouwkundige A. J. van Beutum te 
Jutfaas, in het logement van W. J. van der Meer : bet herbouwen 
van een hofstede genaamd Plattelandshoeve bewoond door W. 
Lekkcrkcrk te Willeskop, aanw. 10 Juni 's morg. 11 uur. 

DONDERDAG 13 JUNI. 
Axel (Zeel.) 5 uur. Het bestuur der Chr. School: het bouwen 

eener nieuwe school met de noodige veranderingen aan de onder-
•ijierswouiog. 

Borne (Ov.) 5 uur. De architecten van der Goot en Kruiswijk 
te Hengelo, in het hotel Keizerskroon : bet bouwen van een woon-
en winkelhuis voor den heer J, Hulshoff te Borne. 

VRIJDAG 14 JUNI. 
' Rotterdam. De architecten Muller en Drooglever Fortuyn, voor 
de firma A. P. Martens en Co.: het verbouwen van het benedenhuis 
*aa bet Strooveer no. 4, en bebouwing van het achtertrrtein, ten 
dienste iau een winkelhuis. 

ZATERDAG 15 JUNI. 
Amersfoort. 11 uur. I>e architect Herm. Kroes, voor rekening 

'»n den heer N. Veis Hein, in het hotel de Vergulde Zwaan: het 
houwen van een graaupakhuis met annexe werken aan de Koestraat 
aldaar. 

Rotterdam. De Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij, ten 
aanton- der Maatschappij aan de Isaac Huberlstraat aldaar • het 
•nak' I, v a n gehouwen voor remise en werkplaatsen en van eenige 
'erdere werken. 

MAANDAG 17 JUNI. 
b'lft (Geld.) 1.30 uur. De firma Diepecbroek en Reigers, ten 

•""'ii kantore: bet vergrooten der ijzergieterij, het bouwen van 

eene smederij en kachelslijperij, ketelhuis, machinekamer enz. te 
zamen tot een bebouwd oppervlak van pl.m. 1400 M 2 . 

DINSDAG 18 JUNI. 
Vinnen. 11 uur. Dijkgraaf en hoogheemraden van de Vijf 

brerenlanden, in het Zwijnshoofd: 1. het herstellen en onderhouden 
tot 1 Mei 1896 van het dijkhuis te Atneide, de magazijnen, 
peilhokken, dijkmuren, rabatglooiing te Lexmond, den Geeregriend-
duiker, den Hofmuur en de kistingkokers in de Hoogstraat te 
Leerdam, alsmede profil- en dijkmuren langs de Hom- en Noorder-
Lingedijken, in 2 perc. 

WOENSDAG 19 JUNI. 
Stad aan 't Haringvliet (Z.H.) 5 uur. Illl. Kerkvoogden: bet 

afbreken der bestaande en het weder ophouwen eener uieuwe 
pastorie in de consistoriekamer aldaar. 

VRIJDAG Si JUNI. 
Leeuwarden. 12 u u r . Het ministerie van waterstaat, haudel 

en nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het vernieuwen 
der vaste brug no. 14, gelegen bij het voormalig Kolluinerverlaal, 
over hel Rijkskanaal van Dokkum n a a r Gerben Allesverlaat, prov. 
Friesland, begr. f 5250. 

ZATERDAG 32 JUNI. 
Amsterdam. 10 u u r . De genie, op het bureel Plantage-Lijn

baansgracht no. 1 : het leveren en opstellen van den bovenbouw 
vau vijf ijzeren loodsen iu de stelling aldaar, begr. f 23.400. 

DINSDAG 25 JUNI. 
Amsterdam. 10 u u r . De genie, op het bureel Plantage-Lij u-

baansgracht n o . I : het maken ran eene patroonfabriek c. a . aan 
de iiembrug, onder het beheer der genie aldaar, begr. f 175.000. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Alkemade. Uet maken van 4 nieuwe vaste bruggen in den weg 

te Roelofarendsveen. Laagste I). van Essen te Woubrugge voor 
f 2045, geguud. 

Alkmaar. Het onderhoud der poldergebouwen enz. Laagste voor 
perc 1, J. Veeter te Zijpe voor f 2095 ; voor perc. 2, J. Breed 
te Wieringerwaard voor f 175. 

Amersfoort. Het bouwen van een R. K. meisjesschool. Laagste 
H. T Etjsvogel te Rotterdam voor f 26.693. 

Amsterdam. Het ophoogen van wegen, maken van schoeiingen 
enz. Laagste A. Visser te Haarlem voor f 36.720. 

Amsterdam. Het maken van eenige inrichtingen voor de 
reizigerscoutröle te Weesp eu Naarden—Bussum met het vergrooten 
der goederenloods en bet leggen van klickerbestratingen te Natruen 
— Bussum, volgens bestek no. 614. Laagste Chr. Wegerif te 
Apeldoorn voor f 8780. 

Amsterdam. Het eenjarig onderhoud der werken van het 
noordelijk front der stelling van Amsterdam. Laagste L. van Zon 
te Purmerend voor f 1787. 

Amsterdam. Het driejarig onderhoud der werken van de 
Sloterbiunen- en Middelveldschen gecombincerden polders. Laagste 
W. de Leon te Sloten voor f S600. 

Ammerzoden. Het maken eenei los- en ladiugplnats aldaar. 
Laagste H. van Anrooi te Nieuwaal voor f 2323. 

Deventer. Het doen van herstellingen cu vernieuwingen aan 
militaire gebouwen aldaar, onder het beheer der genie te Zutpben. 
Laagste E. v. d. Woerd Jzn. aldaar voor f 3666. 

Echten. Het maken van pl.m. 40 M- lengte nieuwe walbescboeiing 
bij Echterbrug met bijlevering van materialen. Laagste L. W. 
Leeuw aldaar voor f 631, gegund. 

's-Graveuhngc. Het bouwen van vier woonhuizen op een terrein 
gelegen aan de Koningin Emmakndc, hoek Groot Hertoginnelaau 
en nieuwen weg achter Zorgvliet, Laagste A. de Haan aldaar voor 
f 32.789. 

Groningen. Het uitbreiden en verbouwen der lokalen van de 
Rijks hoogere burgerschool te Sappemeer. Laagste F . Hommes te 
Fiusterwolde voor f 8025. 

Heerenveen. Het verbouwen van een geheel nieuw winkelhuis. 
Laagste K, G. Hartstra te Benedenknijpe voor I 3817. 

Helder. Het doen van voorzieningen aan werkeu en knzernegc-
bouwen enz. te den Helder. Laagste A. Wijkcr aldaar voor f 5700. 

Helder. Het doen vau herstellingen en vernieuwingen aan werken 
en kazeruegebouwen enz. tc den Helder. Laagste dezelfde voor 
f 3970. 
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'g-Hertogenboscb. Het doen »an vernieuwingen eu voorzieningen 
van onderscheiden mini aan militaire gebouwen euz. aldaar en 
onderhoorigheden. Laagste Th. A . van Ravenstein aldaar voor f GS49. 

'B-HertogenboHcb. Het leveren en leggeu »an marineren en 
Nameuscbe tegelvloeren in het geneeskuudig gesticht. Laagste J. 
Bolsios voor f 2645. 

Koudekerk. Het kouwen vau eeu dokterswoning. Laagste B. 
M. H. Keiler te Leiden voor f 5100, niet gegund. 

Lonneker. Het bijbouwen van een lokaal aan school L te 
Buurtschap Twekkeln en meubele >. Laagste voor tiet gebouw, II. 
Ensiiik Jr. te Hengelo voor f 2781; voor de meubelen, J. Scbreurs 
te Enschede voor f 594. 

Nijmegen. 1. Het doen vau voorzieningen aau eu bij militaire 
gebouwen eu werken aldaar. Laagste J. M. Roos aldaar voor 
i 2200; 2. bet herstellen en vernieuwen van daken en goten c. a. 
van militaire gebouwen aldaar. Laagste dezelfde voor I r050. 

Roermond. Het doen vau voorzieningen aan eu bij militaire 
gebouwen te Roermond. Laagste J. L. Leonards aldaar voor t 3440. 

Rozenburg. Het heistellru vau dijkbreuken. Laagste L. Brand 
Dl. te Giesendhin voor f 9925. 

Schoonhoven. Het leveren en inbaagen vau eeu stél eikenhouten 
schutdeureh in de waterkeering bij de Visclibrue. Laagsie C. <je 

Bruin te laarsveld voor f 729 ; voor de t» schuif C. W. den Hoed 
te Stolwükersluia \oor f 35. 

Htoutcnburg. 1. Het bouwen van een uieuwe school. Laagte 
E. J. Scbreuder te Leusden voor f 8700 - 2. de levering van 
schoolmen beien. Laagste T. van Zeldert te Leusden voor f j 255 

Utrecht. Het leveren eu stellen van een onderhouw van een' 
waterkraan met waterleiding op het station Amsterdam. Langste 
Th. Verhoeven e Utrecht voor f 2165. 

Venlo. 1. Het doen van voorzieningen aan- en bij militaire 
gebouweu te en op bet scbiet'errein bij Venlo. Laagste M. van 
Hasselt voor f 5120; 2. bet herstellen of verbeteren van daken 
van en vernieuwen of verbeteren van vloeren euz. in kazernege
bouwen en stallen le Venlo. Laagste J. M. van Qasselt voor 
f 3240, beiden aldaar. 

Woerden. Het verbouwen van den ijzerru diaaibrug over d?n 
Kijti binnen die gemeente. Laagste C. W. den Hoed te Molwijkersluis 
•oor f 3395. 

/.utfeu. |)e aan- en verbouw voor de uitbreiding der mannen-
al'deeliug. Laagsie H. Rood te Gorssel voor f 8469, gegund. 

A D V E R T E N T I Ë N . 
Alle soorten van 

Z A G E N 
BB 

WERKTUIG EN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts iu de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de fabriek van 

J . D . D o M I N I C U S & S ó ' H N E . 
te Remscheid-Vieringhausen (Rheinl,) 

Gevestigd in 1822. (55) 
W Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wjj U gratis en franco toezenden. 

Vertegenwoordiger voor Holland: 
MAX DRESEN, ROTTER/JAM, 

Maaskade, hoek Corn. Trompstr. 2. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizenen Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

L A G E PRIJZEN. 73, 

S. BRUIGOM, Arnhem. 

DAKVILT 
waarbij planken onderlaag overbodig; 

levert H. H 0 0 G H W I N K E L 

Er biedt zich aan: 

EEN STOKER, 
goed met koperalnKerswerk bekend. 

Brieven, - letter A, Bureau „Friso", 
WORKVM. 

te GOR1KCHEM. 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYAMISEERINRICH1ING. 

II. L E i V S I N K , 
V K M I l l M . 

levert pasklaar gekyaniseerd 
(rot- en zwamvrij) (81) 

Rasterwerken, schutthifleii. 
K K O Ë I B A K K E N , V L O E R E N , 

\ LOEBBIBBEN, enz. en/.. 

L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHEEP S BOUWWERF 
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 L l o y d ' s 

en B u r e a u V e r i t a s . 

Gouden 

STAATS-
MEDAILLE. 
JIEDAIL1E 

Brcslau 1169, 

GOUDEN 
MEDAILLE 

hoogste 
onderschei

ding in den 
internatio
nalen wed

strijd, te 
Arnhem 1879. 

(84) 

1111. 

Magazijnhouders in de voornaamste steden. 

De Portland-Cement-Fabriek J 
T A B 

D YOKE R1I0FF 4 SÖHNE 
te A m ö n e b u r g bij IIIEIIRICH 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. v a „ 
Verdien*!* 
Weenenl87ï 

GOIDEH 
•KDABhH 

a/M. 1879. 

01PL0HA*' 
Eerste prfi* 

,oor uitm""1* 
teoA 
jtiksst 

Kassei 18» 

F O L K E R S & Co. 
middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwamvorniiiiK enz 

Engelsche en Belgische A AR DE BUIZEN. 
Directe aanvoer |, | |»SI»LA \ K I > BRQBLSCHK, DurrscHK, FBANSCHK 

en H o r . i . A N D s c H K 

VAN 

PORTLAND CEMENT. 
Merk: Knight Bevan & Sturge. 

Merk: Dyckerhoff & Söhne. 

EN 

MOSSTEEXEN 
voor ligte muren, plafonds, enz. 

TROTTOIR-, VLOER
EN W ANDTEGELS, 

DRIJF-, VUUR- EN METSEL-STEENEN. 
( 8 2 A M S T E R D A M . — R A P E N B U R G 2 9 . 

in v e r s c h i l l e n d e des s in s 

DAKPAPIER, ASPHALT 
KN VKKDKKE 

B O U W M A T K II IA L E N. 

LEONARD SL1GGBER, Monnickendam. 

V 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
uil muntend fabrikaat en billijke prtis. (76) 

X > E N E D E R L A N D S C H E 

Caoutchouc en Gutta P e r c h a F a b r i e k 
„ 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, MATTEN (in verschillende soorten) 
•«t naam en op maat, HOSPITAALDOEK, om kinder- en ziekbedden rein te 
••uden, TOGHTBAND 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 
^ e t Z i l v e r , te Amsterdam 1883, en door de Maatschappij ter bevor-
^nq van Nijverheid 1885. ( 8 5 ) 

Witeit H prijzen ta volle c i w i w d tegen kt Buitenland. 

KRANEN 

O V E R K A P P I N G E N , X 
en L O O D S E N X ^ " 

van gegolfd ijzer, 

LIFTEN, 
C V V LIEREN, 

^ Diaagbaai Spoor. 
T. G. TISSOT J".. 

AMSTERDAM, Sinnel 119. 

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 - , KBISTAI.-, BBOKI en M K L K -

ö L A S . 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere ROZETTEN en 

R A N D E N . 
GEBOQKN G L A S en D A K P A N N E N . 

Lenzen- en Patrijspoortglazen. 
(89) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 
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C A K B O L I M M 
„Van Baerle", 

E E i M E A »- K i \ I i: \ voor 
Nederland «>u k o l o n i ë n : 

G M. BOKS & Co., 
A M S T E R ] >A>I. 

V E R F W A R E N , 
(5) «3 l i x . 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

VOOI' het gebruiken bezinkt ut verbard 
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.-lt.) 

P O R T L A N D CEMENT, 
„JOSSOK do." 

HOOF I )• V E RTEG EN WOO KI) IGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT, 
rlanuei in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTBBOAM, Xieuwehaven No. 118. 

ii AMSTERDAM, A . E. B R A A T . Fokko 
Simonzstraat 74. (881 

Nederlandsche Verz iokfabr iek , 
VAN l>EU LINDEN & C o . - DORDRECUT. 

7* A L G E M E E N 
BOUWSYSTEEM. 

L E k VRIJE 
Dak- en Zijbekleedinq, 

Houten of IJzeren RAAMWERK, 
l E C ^ Z F I F I E n s r , 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 Ironische produeien, R O L L E N D E K A P P E N voor Steenoven» 
en Koi'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 ot 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) 
WmV~ A X « E N T E N G E V R A A G D . 

HOUTHANDEL 
F. & A. VAN DEK LINDEN. - Dordrecht. 

Pitch-Pine Parketvloeren Pitch-Pine Heiningen 
geheel gereed afgeleverd/'2.70 per M\ 

W E I S S E N O , 
/ 1.75 per M*. 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CREOSOTEERING. 

BURKETTEERING. 
R Y A N I S E E R E N 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL. 

O . G i p s O . z o o n , 
D O R D R E C H T . (17) 

Nieuuendijk 111 te AMSTERDAM. 
fabriceert geijkte DUIMSTOKKEN, twee 
en v«f 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 PEIL LIJNEN, 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 RDOOZEN, 
TeekeiibehoefteueiiOptischelnstrumenteii. 

EOUERRES, PRISMA'S ENZ. 

en Electrisciie 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 8 , m 

lleereiigriu-ht .ïH.'l, 
AMSTERDAM, 

hebben steeds voorhanden 

N O R M A A L 

S.M,I/J\i LIFTS. 
Deze worden hier geheel compleet en 

gangbaar in liftschachtgeraamte gemon
teerd afgeleverd. (86) 

Talrijke Referenties. 

Geluid werende tussclieiivlocrcn, ondcivloeren 
voor lioutceineiitdiikcti, brandvrije 

sepnratieën en plafond». 

A m s t e r d a m . 
Exeelsiorplaten. 

GEBR. VAN DER VIJGH. 
A M S T E R D A M . 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, 

geluidwerend. Verkrijgbaar in verschillende 
dikten. Steeds grooten voorraad. Directe leve
ring. Uitvoering op 't werk door onze eigene 
stellers. Voorgeschreven b\j particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen
ding van Brochure, Monsters en Prijs. 

:laaiidelijksche prijsopgaaf, zonder verbinding van eenige METALEN enz., volgens de prijscourant van JOHN BIRCH & Co. ltd. 
Ingenieurs en Exporteurs van Machineriën, Londen, 10 & 11 Queen Street Place, Juni 1895. Levering franco boord Londen 

ffEMJJSER per 10UO Ktt 
Pbuttijzer v o o r s c h e e p » - en brug

genbouw . . . 
, B i Toor matten, e n « . „ B e s t " . 
Ketelplaten „ B e s t " . . . 

id. „ B e s t best . 
id. „ B e s t best best" . 
id. „ E x t r a triple best 

T O o r xeer moeielijk flens werk 
Geribde vloerplaten. 
Yorkshire ketelplaten (Low-

moor) van .1 . . . 
id. i d . (Andere merken) 

Soek- en kraalijzer voor scheept
en bruggenbouw . 

Beat" hoekijzer 
"Best beet" id. 
ï Uier . . . . . 
Knel T ijzer . van af 
ü. tot k n i e ë n en spanten ge

bogen meer: . • • 
Klinknagelijxer, gewoon . 

id. „ b e e t " 
id. „ b e s t best" voor ketelw. 

Staafijxer, Welsh . . 
id. Schoisch f. a . b. Glasgow 
id. GewoonNorth Staffordshire 
id. Best id . . 
id. Superieur id. 
id. South Staffordshire. Marked 

burs. List brands . . 
Id. „ L o w m o o r ' . • . 
id. Yorkshire, andere merken 
Sp'gkeritaven . . . . 
Z.eedsvh staateer, gewalst . 

id. id . gehamerd. 
Belt;.id.No. I f .a .b . Antwerpen 

., Spijkerstavcn id . id. 
„ Gootjjxer id. id. 
., I ijzer, van af. 

Draadnagels No . 5—7 
(per 100 K G . ) . 

Bandijzer, gewoon . . . 
„ superieur 

Bulband N SO, 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 . 3 4 B G 

id. id . i d . N o . 26 id . 
id. plat id . No. SO i d . 
ii. id . „ b e s t best", koud ge
walst en uitgegloeid No .24BG 

Gehamerde staven . 
Hielstukken, ruw besmeed 
Steven id. id . i d . vanaf 
Krukassen, afgewerkt 
8eheepseehroefassen,ruwafgedr. 
Getrokken ijzeren stoompijpen. 
Hulpstukken daarvoor 
Getrokken ijzeren gaspijpen . 
Hulpstukken daarvoor 
Gegalvaniseerde gaspijpen . 

„ hulpstukken . 
Uitren ketelpijpen (lapwelded). 
ledikant pijpen 
Gegoten ijzeren sokbuizen 

'd. id. sokken en spie
einden uitgeboord en afgedr. 

'd. id. bestreken met D r . Angus 
> oplossing, moer: 

need roosterijzer 

K U W - of UIETIJZER 
per 1000 K G . 

.c l>ot»ch O . M . B . N o . 1 • „ 
"«•herrie No . I . . \ « 

No . 3 . 
'. No. 3, voor 

gietwerk. 
N o . 4, voor 

. . '«««'l ijzer-bereiding 
*'>• hematiet N o . 1 

id . No 8 
1 >cht-houtskool 

1 v oor gietwerk. 
» l l>ebt-houtskool 
b T ? , v " o r smeed Uxer 

p ^'eiding. , u 

C ' 1 » A V E N E ° B L , 0 K : " » ' ' ' 2 
"> m a n B a » n 80 pCt 

Geim 

ia. 
CleveU 

id. 
„ -"neec 
<*aber 
* ii-Koude 

Mo. 
*-o«de 

No 

G u i d e , , . 

58,35 
62,68 
88,51 
87,47 
99.13 

113,88 
34.14 

309,93 
198,38—333,36 

53,94 
59,77 
71,44 
56,85 
59-77 

39,18 
64.14 
69,98 
31,34 
58,31 
58,31 
63,68 
68,51 
80,18 

93,30 
315,78 
904,09 

69,98 
96 22 

109,05 
51,33 
85,40 
55,40 
50,15 

7,68 
65,60 
71,44 
77,97 
78,73 
90,39 

113,78 
131,91 
110,80 

1 9 3 , 4 « 
186,60 
198,97 
419,66 

606,47-991,34 
333,36—379,91 

70 

45.19 

1,46 
61,93 

35,81 
99.74 
97.13 

30,56 

30,36 
35,95 
35,55 

99,13 

93,30 
48,68 

145,78 

SMELTIJZER en 
STAAL per 1000 K G . 

Scheeps- en brugplaten . 
Ketelplaten 

id . vuurkast kwaliteit . 
Staafstaal . 
B a a i b a n d . . . . 
Blik . . . . 
Zacht i d . om op te werken 
Hoek- en kraalijzer. 
Kraal T ijzer . 
I ijzer . . 
Spoorstaven, .ware 1 i . d. naas-

id . middelsoort J to haven 
id . lichte ( b. d. fabr. 

Tramrails . . . . 
Gereedschapstaai, gewoon 

id . speciaal 
Vecrcnstaal van af . 
Gietwerk in staal, speciaal l d . 

DRAAD p e r 1000 k»«. 

Gewalst ijzerdraad v. omheining, 
uitgegloeid en geolied Nrs. 0-5 

l d . 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 ld. . . 
Getrokken staaldraad voor omhei

ning, uitgegl.engeol. Nos. 0 8 
td . uitgegloeid en gegalvania. 
Prikkel heiningdraad 3 draads. 

Id. i d . 4 draad*. 
Id . thickset 9 „ 
Id. i d . 4 „ 

Telegraafdraad Nos. 0—8 

ROOD KOPER. 
Chi l i staven per 1000 K G . 
Gictelingen B . 8. ld . 

i d . taai (Toughcake) ld. 
Staven, platen en dubbeling id. 
Draad per K G . 
Gesoldeerde pijpen ld . 
Pijpen zonder naad l d . . 

HEEL METAAL p e r KG. 
Staven 
Dubbeling . . . . 
Soldeerwerk . . . . 

MESSINtt p e r K G . 
Gewalst messing . . 
Bladmessing . . . . 
Gesoldeerde gaspijpen . 
Getrokken ketelpijpen 

ld . eondensorpijpen 
Draad . . . . . 

TIN p e r 1000 k t ) . 
Engelsch in staven (in kisten 

van 903,31 K G . ) . 
id. id. best gezuiverd. 
i d . gietelingen . 

Straits tin (pakhuis Londen) 

ANTIMONIUM p. 1000 K G . 

Galden. 

68,31 
64,14 
69,98 
69,98 
77.37 
84.56 
93,33 
55,40 
63,68 
53.48 
43.38 
45,19 
49.57 

87,47—104,97 
909,93—336,59 

583,14 
116,63 
308,33 

73,91 
96,33 

78,73 
103,05 

81,64 
104,97 

84,56 
110,80 

134,13 

131,63 

139,95 

507,33 
685,64 
553.98 
639,79 

0,70 
0,76 
0,79 

0,49 
0,49 
0,49 

0,69 
0,65 
0,71 
0,65 
0,81 
0,59 

833,89 
845.56 
833,33 
775.57 

ZINK per 1000 K G . 
Zuiver buiienlandsch 
Hard 
Bladxink No . 8 en daarboven 

LOOD per 1 0 0 0 K G . 
Engelsch pig . 
Spaansch id 
Bladen en staven . . . 
Waterpijpen . . . . 
Gaspijpen 

STEENKOLEN p. 1000 K G . 
South Wales sloomkolen le kw. 

Id. id . 3e „ 
Lancashire id . le „ 

Id. id . 3e „ 
Newcastle id . le „ 

Id. id. Se „ 
Dubbel gexifl meer: 

CEMENT p. vat v. 181.44 K G . 
Portland 
Romeinsch 
Vulcaan- of voegcement. 

VUURVASTE STEEN per 
1000 stake. 

Schotsche . . . . 
South Wales . . . . 
Kiezel 

VERFSTOFFEN p.100 K G . 
Loodwit g e m a l e n . . . . 

Id. aan stukken . . 
Menie xuiver . . . . 
Oranje menie . . . . 
Loodglit 
Zuiver xinkwit 
Rahtjen't scheepscompositie . 
Sims' l d . 

OLIËN per liter. 
Ongekookte lijnolie 
Gekookte id . . , 
Terpentij . . . . . 
Raapolie 
Colza 
Katoenxaadolie . . 
Reuzel „ . . . 
OlUf » . . . 
Ossenpoot „ . . . 
Spermaceti „ No. 1 
Palmolie per 100 K G . . 

TEER ea P E K . 
Stoc.holmer teer per val 
Archangel „ „ 
Kootteer „ • . 
P e k , Zweedsche per 100 K G . 

„ Was „ „ „ 
„ Engelsche „ „ „ 

Hars, zwarte „ „ „ 
n amber „ „ „ 
» 8 ° e l w w M 

M A C H I N E P A K K I N U p . K G . 
Pakking met elastiek hart 
Tuck's pakking 

Id. genuine 
Id. triple . . . . 
Id. metallieke 

Asbest pakking (best) . 
Beldam's pakking . . 
Asbest millboard per 100 K G . 

ƒ 

419,86 

SCHROEFBOUTEN ea MOEREN p e r 100 K G . 
Bouten mot vierkanten kop en moer, diam. j 

lang beneden 50.8 m M . . . 
„ 50.8 tot 76.3 .. . 
„ 76.3 „ 114.3 „ . 
„ 114.3 „ 169.4 „ . 
.. 183.4 m M . en daarboven . 

Met xeskanten kop ƒ 1.17 per 100 K G 
Vierkante moeren, getapt 
Zeskante id . id . . 
Gegalvaniseerde dekbouten 

S 
_ o 

G u l d e n . 
180,77 
138,99 
304,10 

133,46 
118,09 
138,29 
137,04 
134,13 

6,18 
5,44 
6.70 
6,41 
5,54 

2 4.96 
0,99 

3,40 
5,04 
9 , 4 » 

93,70 
33,59 
36,14 

30,99 
16,91 
98,00 
19,83 
38,00 
69,98 
98,00 

0,93 
0,34 
0,35 
0,36 
0,34 
0,34 
0,49 
0,43 
0,89 
0,45 

8 9 , 6 » 

14,81 
10,37 
5,33 
7,58 

1 4 , -
8,13 
3,88 
3.36 
4,45 

1,63 
1,53 
3,93 
5,87 
3.37 
4,57 
5,33 

65.32 

meer. 

33.3 35.4 S8.6 31.73 
14.00 14.00 14.00 14.00 
13.41 13.41 13.41 13.41 
13.83 13.83 13.83 13.83 
13.24 13.34 13.34 13.34 
11.95 11.95 11.95 11.95 

Met xeskante moer ƒ 1.75 per 100 K . G . meer. 
13.77 14.87 14.39 14.39 14.99 14.39 14.29 

17.90 17.90 17.90 1 '.90 

V. V. 
19.7 15.88 
18.95 15.74 
17.49 15.13 
16,03 14.99 
15.16 13.70 
14.00 13.83 

v« 
19 

14.00 
13.41 
12.83 
13,24 
11.95 

31.86 18.36 17.90 
30.99 19.34 

KLINKNAGELS per 1 0 0 K G . 
Gewone brug- of scheepskwalleit . . . 19.34 11.37 10.79 10.79 
„ B e s t " 11.66 11.08 11.08 
„ B e s t best", 13.70 13.83 13.84 1S.S4 
« B e s t best" ketelklinkbouten 14.58 13.41 13.83 13.83 

10.79 
11.08 
13.34 
13.83 
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A M B A C H T S - O N D E R W I J S . 

Aau het verslag over 1894 der Ambachtsthool te 's-Gra-
venhage, ontleenen wy volgende: 

Door de uitbreiding, welke de school in het vorige jaar ver
wezenlijkt mocht zien, kon in de eerste plaats het aantal 
leerlingen aanzienlijk worden uitgebreid, zoodat de nieuwe 
cursus iu April met 200 leerlingen werd begonnen en in 
October na de tweede toelating 212 leerlingen aanwezig 
waren. 

In de tweede plaats konden de leervakken met een nieuw 
vak worden vermeerderd en in het onderwys, vooral wat 
het practische gedeelte betreft, de noodige verbetering wor
den aangebracht. Eene nieuwe loods is gebouwd voor de 
steenhouwerij; met deu steenhouwer B A C H is eene overeen
komst getroffen, waarby dezen veroorloofd werd genoemde 
loods als werkplaats te gebruiken en hem de verplich
ting opgelegd de leerlingen der Ambachtschool, die dit weu
schen, in het steenho u we n het noodige onderwys te 
geven. Dewijl zich tot nog toe slechts één leerling voor dit 
vak aanmelde, heeft het Bestuur circulaires verspreid onder 
de leerlingen der lagere scholen, welke den leeftyd bereikt 
hadden haar te verlaten en in de termen vielen een hand
werk te leeren, om hen opmerkzaam te maken op de gele
genheid, die aan de Ambachtschool bestaat, zich tot Steenhouwer 
te bekwamen. Het voorstel, een ander vak „het behangen 
en stoffeeren" onder de vakken der Ambachtschool op te 
nemen werd teruggenomen, nadat gebleken was, dat aan 
speciale opleiding daarin geen behoefte bestond. 

Het onderwys in het schilderen werd op een beteren voet 
ingericht, zoodst de leerlingen nu achtereenvolgens in een 
geregelden leergang zich de verschillende vaardigheden in 
dat vak kunnen eigen maken, overeenkomstig de eischen die 
Ben later in de werkplaatsen wachten. Ook de kennis der 
materialen is in het onderwys niet alleen van de schilders
leerlingen, maar ook van die voor andere vakken begrepen : 
iedere week wordt onder de leiding van den leeraar KISJKS 
een uur daaraan besteed \ oor de leerlingen der hoogste klasse, 
die daartoe ln drie groepen zyn verdeeld, n 1. de houtbewer
kers, de metaalbewerkers en de schilders. 

Op advies van eeu der deskundigen wordt het modelmaken 
niet meer als afzonderlijk leervak onderwezen, daarentegen 
worden de smeden zoowel als de koperbewerkers in het 
Wueeren geoefend. 

De plaatsing van leerlingen voor vakken, die aan de 
Ambachtschool niet worden onderwezen, by patroons, die 
"ch by contract tot hunne opleiding willen verbinden, werd 
0 u k dit. jaar voortgezet. Hoewel de uitkomst, wat deze wyze 
v»n opleiding betreft, tot nog toe niet altijd aau de ver
wachting voldeed, besloot het Bestuur de proef voort te 

zetten en slaagde er in, op nieuw twee leerlingen te plaatsen : 
eeu by den heer STRKITWOLF voor het instrumentmaken, een 
by de firma CUIJJ-KHS voor het pianomaken. 

Zeer ernstig werd de vraag besproken of de aanschaffing 
eener stoommachine noodig is? O.schoon van zeer geachte 
zijde het nut van zulk eene inrichting werd aangetoond en 
op de aanschaffing werd aangedrongen, ofschoon het Bestuur 
aan dien aandrang gaarne gevolg had gegeven, de erkenning 
dat eene stoommachine niet volstrekt noodzakelijk is eu de 
overweging, dat na de aanzienlijke uitgaven van het vorige 
jaar gepaste zuinigheid moet betracht worden, opdat de 
staat der financiën tot geene moeielijkneden aanleiding geve, 
hielden het Bestuur daarvan nog terug en leiddei. tot het 
besluit de aanschaffing eener stoommachine uit te stellen. 
Een der voornaamste redenen, welke voor de aanschaffing 
pleiten, was de noodzakelijkheid om de machine-bankwerkers 
van het laatste leerjaar in de behandeling van het stoom 
werktuig te onderrichten; ten einde daarin te gemoet te 
komen, wendde het Bestuur pogingen aau om dien leerlingen 
de gelegenheid te verschatten aan stoomgemalen en andere 
stoominrichtingen hier ter steile de noodige kennis op te doen 
en tot zyn genoegen kan het Bestuur mededeelen, dat het 
daarin naar wensch is geslaagd. 

De leerlingen van de hoogere klassen der school vonden 
in verschillende werkstukken, aan de gemeentescholen, de 
teekenacademie en enkele andere inlichtingen van openbaar 
nut alsmede aan enkele particulieren geleverd, voortdurend 
aanleiding oin zich in degelijk werk te bekwamen; bovendien 
verschaften de vernieuwing van den vloer in de timmer
manswerkplaats en het bouwen van de steenliouweisloods 
aan de timmerlieden een voor hen leerzamen arbeid; ter wijl 
het verven der gebouwen binnen en buiten voor een deel 
door de schildersleerlingen kon worden uitgevoerd. Het aan
brengen van kleine reparation aan gas en waterleiding werd 
mede door de leerlingen der school verricht. 

Met ingenomenheid vermeldt het bestuur nog, dat het 
gebruik van leesboeken in vrijen tyd onder de leerlingen 
toeneemt, waarvoor de daartoe dienende bibliotheek over 
algemeene en vak-litteratuur) eenigszins werd aangevuld. 

Bij het einde van den voiigen cursus telde de school 175 
leerlingen waarvan 18 inet meer of minder volledig ge
tuigschrift ontslagen weiden. 

By den aanvang van den zomercursus (April) telde de 
school 200 leerlingen, waarvan 145 oude en 55 nieuwe. 
Er hadden zich 87 nieuwe aangegeven, waarvan 38 op 
vertoon van een voldoend getuigschrift en 17 na voldoend 
examen, werden toegelaten. 

By het begin van den wintel-cursus imldden zich nog <>4 
nieuwe leerlingen aan, waarvan 4 2 werden toegelaten, t. w. 
33 op vertoon van getuigschrift en it na examen. Er wan 
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toen 170 oude leerlingen; zoodat het totaal in October 212 
bedroeg. In December daalde dit tot 205. 

Onder dit aantal bevinden zich: 
64 timmerlieden. 
30 meubelmakers, houtdraaiers en beeldhouwers. 
63 smeden en machine-bankwerkers. 
27 ververs. 
18 koper-, zink- en loodbewerkers. 

1 steenhouwer. 
1 pianornaker. 
1 instrumentmaker. 

Totaal 205 leerlingen. 
Van voormelde 212 leerlingen werden geplaatst: 

29 voor rekening van de Algemeene 's-Gravenhaagsche 
Werklieden-\ ereeniging. 

5 voor rekening der Ned. Nationale Werklieden-vereeniging. 
8 voor rekening van de Israëlitische Ambachts vereeniging. 
5 voor rekening van den Christ. Volksbond. 
2 voor rekening van particulieren; 
terwijl kosteloos geplaatst werden door bemiddeling van de 
Vereeniging „Armenzorg" 10, vanwege de gemeente 's-Gra-
venliage 14 en op eigen behoorlijk toegelichte aanvraag 3 2, 
te zanten 56 leerlingen. 

Ter bevordering van de zindelijkheid werden door het 
bestuur dit jaar kaarten voor het Volksbad tegen halven 
prijs beschikbaar gesteld, waarvan tot een aantal van 400 
is gebruik gemaakt. 

Voorts werden aan eenige behoeftige leerlingen door het 
Bestuur der Volksgaarkeuken een 1 OOOtal kaarten verstrekt, 
af te geven door den directeur der school, voor een gratis 
middagmaal in de Volksgaarkeuken, Stationsweg. 

Van den vorigen cursus werden van de at'd. der Burger-
Avondschool 16 leerlingen ontslagen met getuigschrift. 

Er wordt geklaagd over het ongeregeld schoolbezoek van 
betrekkelijk vele leeilingen. 

Voor den jongsten cursus werden aangegeven 108 leer
lingen, waarvan 43 van het vorig jaar en 65 nieuwe. Van 
laatstgenoemde werden 22 toegelaten op vertoon van een 
voldoend getuigschrift en 19 na voldoend afgelegd examen. 
Te zamen 84. Einde December j.1. bedroeg dit getal 79; 
waarvan 52 in de le en 27 in de 2e klasse. 

De le klasse is gesplist in 2 parallelafdeelingen. 
Het schoolgeld, dat deze leerlingen betalen, is van f 3.— 

op f 4.— per cursus gebracht. 
Van hen bezoeken 37 de lessen voor rekening van de 

Algemeene 's-Gravenhaagsche Werklieden-vereeniging, 5 
vanwege de Ned. Nationale Werklieden-vereeniging, 2 van
wege den Christelijken Volksbond en 1 voor rekening van 
een particulier. (Het laatste getal is opmerkeljjk gering). 

Van hen, die reeds op een ambacht zijn, beoefenen 29 
het timmeren, 1 1 bet meubelmaken, behangen en stoffeeren, 
6 het smeden en machine-batikwerk, 3 andere metaalbewer
king, 4 het metselen en Steenhouwen, 3 het beeldhouwen, 
7 het buisschilderen, 3 het rytuigmaken, 2 het passement-
werken, 1 het schoenmaken, 5 diverse bedrijven, 5 leer
lingen oefenen nog geen vast beroep uit. 

Het getal leerlingen aan de afd. Avoiid-teekensehool voor 
volwassenen bedroeg bij den aanvang van den loopenden 
cursus 26, welk getal echter gaandeweg klom tot 44, 
waarvan 17 het volledig onderwys, 27 enkele lessen volgen. 

Onder hen bevinden zich 26 timmerlieden, 6 smeden en 
machine-bankwerkers, 6 huisschilders, 2 meubelmakers, 1 
loodgieter, 1 stukadoor 1 modelmaker en 1 lithograaf. Hun 
leeftijd is van 18—37 jaar. 

Het schoolgeld bedraagt voor hen, die 5 avonden per 
week de lessen volgen, f 5.—, voor 3 avonden f 3.— per 
cursus. 

Onder de eerstgenoemden zijn ook dezen winter weder 
eenigen, die dit onderwys volgen met de bedoeling om zich 
te bekwamen voor de eischen door de „Commissie tot ver
edeling van het ambacht door proeven van bekwaamheid» 
gesteld. 

Er bestaat gegrond vooruitzicht dat, te beginnen in het 
e. k. schooljaar, de afdeeling Burger avondschool en de 
Avond-teekenschool voor Volwassenen een invloed ten goede 
zullen ondervinden van hetgeen eene in dit jaar alhier op. 
gerichte Vereeniging ter bevordering van de vakopleiding 
van schoenmakers beoogt. 

De medewerking, die deze vereeniging daarvoor o. a. van 
liet Bestuur der Ambachtsschool vroeg, heeft dit volgaarne 
verleend : 

lo. door voor hare kweekelingen de Burger-avondschool 
toegankelijk te stellen op dezelfde voorwaarden als waaraan 
de andere leerlingen hebben te voldoen; 

2o. door voor den door haar beoogden cursus in voort
gezet onderwijs, speciaal ingericht voor de vakopleiding van 
den schoenmaker, 3 winteravonden lokaliteit beschikbaar te 
stellen: overigens alle onkosten voor rekening dier vereeni
ging latende. 

Daaruit blijkt weder, dat het Bestuur er steeds op uit is, 
het aan zyn leiding toevertrouwde onderwys algemeener 
verkrijgbaar te stellen. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Door een misverstand werd verzuimd achter het ingezonden 
stuk van den architect JAC. v. GILS in het vorig No. het 
achterstaand programma af te drukken. Wy haasten ons dit 
verzuim te herstellen om dat het wellicht tot voorbeeld voor 
anderen kan dienen. 

„God zegene het eerzame werk" 
VAKONDERWIJS 

der 
ST. JOSEPHS-GEZELLENVEUKENIGING 

te 
ROTTERDAM. 

Doel en werking. 1. Het doel van dit vakonderwijs is: 
het. vormen van degelijke en bekwame vakmannen, die hun 
vak theoretisch en praktisch verstaan en hoogachten, — en 
daardoor tevens de kunst in het ambacht zooveel mogelijk 
te verheffen. 

2. Daartoe wordt een afzonderlijke leercursus geopend 
voor die leerlingen, die op den gewonen winter-cursus be
wijzen geven van aanleg en yver, en zich overigens door 
goed gedrag onderscheiden. 

3. Deze lessen omvatten het rechtlijnig- en hand-teekenen. 
4. Dagelyks, behalve Zon- en Feestdagen, worden deze 

lessen gegeven gedurende 3 uren. nader te bepalen. 
5. De leerlingen worden te gelijkertijd bij degelijke 

Patroons in de leer gedaan om zich praktisch te ontwikkelen. 
6. Een byzondere Commissie, telkens voor één jaar 

benoemd, zal het Bestuur der St. Josephs Gezellen-vereeniging 
hierin ter zijde staan. 

De Commissie. 1. Als leden der Commissie worden door 
het Bestuur aangesteld: 

2 leden uit zyn midden, 
2 Architecten, 
2 leden van de Patroonsafdeeling. 

Dit ledental kan echter door het Bestuur in overleg niet 
de Commissie worden gewijzigd. Tevens kunnen by zoodanig 
overleg, adjnnctleden worden toegevoegd. 

2. De leden der Commissie kiezen uit hun midden een 
Voorzitter, die by' afwezigheid van ZEerw. President ol 

Vice-President de vergadering leidt, en een Secretaris. Verder 
verdeelea zij de werkzaamheden onderling. 

3. De werkzaamheden der Commissie zullen in hoofdzaak 
omvatten: 

,/. de goedkeuring der leerlingen haar door het Bestuur 
der St. Josephs-Gezellenvereeniging voorgesteld; 

//. de bespreking en regeling der zaken met de ouders 
of voogden der leerlingen; 

(-. het zoeken van een bekwamen Patroon voor de leerlingen; 
d. het toezicht houden over de leerlingen, op de lessen, 

en op de werkplaats; 
e. aan het Bestuur iedere 3 maanden schriftelijk verslag 

nit te brengen over den stand der zaken; 
/ . zorg te dragen dat ieder der leerlingen jaarlijks een 

proefstuk maakt onder behoorlijke controle, zooveel mogelijk 
in de St. Josephs-Gezellenvereeniging; 

g. de te maken kosten voor de lessen en voor de leer
lingen aan het Bestuur voor te stellen. 

Leerlingen. 1. Om aan het vakonderwijs te kunnen deel
nemen, moet men lid zyn der St. Joeephs-Gezellenvereeniging, 
geplaatst op een ambacht, bewyzen geven van goed gedrag, 
aanleg en yver. 

2. Die aan het onderwys wenscht deel te nemen, wordt 
door een der Leeraren of door den Patroon by wien hy 
werkzaam is, aan het Bestuur voorgesteld; en, door het 
Bestuur goedgekeurd, in handen der commissie gesteld ter 
beoordeeling. 

3. Goedgekeurd door de Commissie, verbindt hij zich door 
zyn ouders of voogden tegenover het Bestuur om: 1°. trouw 
de lessen by te wonen, en 2°. te werken by een patroon 
door de Commissie hem aangewezen, tot hy bewijzen heeft 
gegeven van bekwaamheid. 

4. Hy is verplicht op de lessen aan de Leeraren, op de 
werkplaats aan den Patroon, in alles zich te onderwerpen. 
Meent hy reden tot klagen te hebben, dan kan hy zich 
daartoe vervoegen by de leden der commissie. Zoover de 
commissie het noodig oordeelt, zal hij ook de lessen van 
het herhuliiigs-onderwys in de vereeniging moeten bijwonen. 

5. Jaarlijks maakt hy onder behoorlijke controle een proef
stuk door de commissie hem aangewezen ; dit wordt op de 
jaarlijksche tentoonstelling geëxposeerd, en overeenkomstig 
de middelen der Vereeniging naar verdienste bekroond. 

De Patroons stellen zich ten plicht om de leerlingen by 
hen geplaatst, naar de lessen te zenden, hen zooveel moge
lijk in het aanleeren van hun vak te bevorderen, en hun 
tijd te geven tot het leveren van hun proefstuk. 

Het Bestuur stelt zich ten plicht om, waar het. noodig is, 
de onkosten voor de noodige gereedschappen voor te schieten, 
en geldelijke bezwaren, waar die voorkomen, naar vermogen 
uit den weg te ruimen. 

Slotbepaling. Zaken in dit program niet of niet genoeg
zaam vervat, of wijzigingen die mochten blijken noodig te 
zijn, worden door het Bestuur in overleg met de commissie 
geregeld. 

Het Bestuur voornoemd, 
A. VERHOEVEN. Pres. 
J . H. L . W O L F F , Secret. 

Rotterdam, April 1895. 

Verfolie. 

Naar aanleiding van de correspondentie over dit onderwerp 
in ons vorig No. ontving ik van den heer V. nog het vol
gend schry'ven: 

U. Juni 1895. 
.• Vriendelijk dank voor Uwe mededeeling in zake de 

°lie-troebeling. Het schijnt dus jonge olie te zyn; eigenaardig 
>s echter de werking van het licht dat, zooals MULDER reeds 

aangeeft, de troebeling bevordert. Het is nu de vraag» 
hoelang de olie wel staan moet om geheel vry te geraken 
van den neerslag. Tegen het lang bewaren in vaten hebben 
de leveranciers nog al bezwaar, wegens de kosten voor 
opslag en de verliezen door het lekken en doorzweeten dei-
vaten. De pap, die zich vormt by het koken, hadden we ook 
hier reeds bemerkt. In antwoord op uw vraag kan ik U 
melden, dat we altijd met gekookte olie verven. Deze wordt 
onder byzonder toezicht op of by het werk gekookt, na 
vooraf gekeurd te zyn. Dit laatste geschiedt dan gewoonlijk 
door een proefstation, wat echter zeer kostbaar is; jammer 
dat eene goede keuring zoo lastig is. Op het gebied van 
verven is men hier tamelijk streng, zoodat knoeien met het 
matei iaal byna niet mogely'k is. In den laatsten tyd wordt 
nog al veel Pantserschuppen-Farbe verwerkt als proef; deze 
is echter nog te jong om al van resultaten te gewageu. 
By eenige bruggen, die geheel overgeverfd worden, zal nu 
een vergelijkende proef genomen worden tusschen de twee 
gangbare soorten van pantserverf, waarschijnlijk door de 
eene bovenrand met de Grafsche, de tweede met de andere 
soort te verven. Indien 't U interesseert, kan ik daar later 
waarschijnlijk meer van mededeelen.:' 

Ik behoef wel niet te zeggen, dat elke mededeeling 
— ook de schijnbaar geringste — my welkom zal 
zy'n. Tot nog toe schiet de wetenschap op dit gebied ten 
eenenmale te kort. Zoolang hare beoefenaars niet meer aan
dacht schenken aan dingen die, zooals hier het geval is, 
voor de bouwkundige practyk van het hoogste belang zyn, 
zullen aanteekeningen omtrent waarnemingen en ervaringen 
op de werken gedaan, voor de vakgenooten het eenige 
middel zijn om hunne kennis te verrijken. 

Hier te lande is het met de gedachtenwisseling tusschen 
de mannen der wetenschap en die der bouwkundige practyk 
nog niet te best gesteld Een lichtpunt iu zake de verfolie, 
waarop de verwachting gevestigd zou kunnen worden, is liet 
aanstaand bouwmaterialen-congres te Zurich, met het oog 
waarop Prof Dr. BENKDIKT te Weenen een uitvoerig onder
zoek van verfolie uit verschillende huiden op het getouw 
heeft gezet. Jammer dat de belangstelling en deelneming 
daarin in Nederland zoo uiterst gering is. De lynolieslage-
ryen, lynolie-kokery'en en vemisfabrieken vormen te zamen 
hier een zeer belangrijken tak van nijverheid, maar hare 
beoefenaren zijn, hoewel dagelyks met tamelijk hooge hitte-
graden te doen hebbende, bang om zich aan kond water 
te branden. 

Ik verzond een tyd lang geleden, juist met het oog op 
bedoeld congres, aan een aantal hunner de volgende circulaire: 

„Als lid enz werd ik uitgenoodigd mede te werken 
tot het bijeenbrengen, ter onderzoek, van de noodige materi
alen, in dit geval lijnolie voor vert'. uit verschillende hinden 
en fabrieken." 

„Ik acht dit eene te aangenamer taak. daar, als ik mij 
niet vergis, den Nederlandschen fabrikanten hiermede eene 
schoone gelegenheid wordt geopend, om getuigenis at te 
leggen van de hoogte, waarop deze tak van nijverheid in 
ons land is gebracht." 

„Wilt gy M. M.. wat ik niet betwijfel, daartoe Uwe 
medewerking verleenen, geliett U dan te houden aan onder
staand programma Met een enkel woord bericht op eene 
briefkaart zult gy my zeer verplichten. 

Met de meeste achting enz. 

P R O G R A M M A . 

„Gekookte lijnolie. De olie wordt, zonder bijvoegsels, aau 
de lucht gekookt. Telkens na verloop van 1, 2, 3 . . . n 
uren wordt een proefmonster geschept, van ongeveer 2 Kti., 
in eene blikken llesch gedaan, deze dicht gesoldeerd en van 
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eeu etiket voorzien. Men kookt een of twee uren langer, 
dan voor normale gekookte lijnolie gebruikelijk is, en merkt 
het alsdan genomen monster als „ueberkocht" (nagekookt.)" 

„Fabrikanten, die bij het koken hunner olie toeslagen 
van mangaan of loodzouten of wel geozonifieerde lucbt aan
wenden, worden dringend nitgenoodigd, behalve de verlangde, 
aan de lucht, zonder toeslag, gekookte monsters, ook andere, 
volgens hunne eigen manter behandelde, evenzeer na 1, 2, 3 
. . . n uren getrokken monsters, duidelijk gemerkt, in te 
zenden." 

„Men wordt verzocht in elk geval die monsters, welke 
naar de meening en de ondervinding van den fabrikant als 
„normaal gekookt,'' zijn te achten, op het etiket met eene 
duidelijke roode ster te merken." 

„Rauwe lijnolie. Tegelijk met de gekookte lijnolie ook 2 
KG. rauwe van dezeifde soort in tc zenden." 

^ Adres. De monsters te adresseeren aan lJrof. Dr. BENE-
DIKT, Technische Hoogeschool te Weenen — Wieden Oosten
rijk) met het opschrift: Firnissmusler ohne Werth." 

Slechts één fabrikant is daarop ingegaan. Moge deze 
daarmede voorkomen, dat wy een treurig figuur maken! 

Ik heb reeds meermalen gelegenheid gehad om de eigen
schap, waarop ik hierboven wees, de vrees, zooals men zegt, 
aan koud water te branden, bij Nederlandsche industriëelen 
en handelaars in bouwmaterialen op te merken. Zij is mij 
meermalen eene hindernis geweest om mijne kennis te ver
rijken en dit sclijjnt ook wezenlijk de bedoeling te zyn. 
't Is eene uiting van het oude bekrompen beginsel : „Ik ben 
alleen knap, zoolang ik de anderen dom kan houden", het
zelfde bekrompen beginsel, dat men in de politiek terug 
vindt bfj de groote mogendheden en in het dagelijksch leven 
bij tal van kleine potentaatjes: „ Ik kan niet groot zijn, als 
ik de anderen niet belet groot te worden." 

_ _ _ _ _ V. D. K , 

(•milling VHII werk. 

OUD-BKIKKLAND, 8 Juni 1895. 

Den heer J . A. VAN DEU KLOKS, 
te Deljt. 

Door het weekblad de Aannemer van 4 dezer werd ik 
in kennis gesteld inet het schrijven van den heer C. D. 
DK WILDE alhier, dato 16 Mei 1895 aan U gericht. Be
leefd verzoek ik U daarom een plaatsje in Uw veelgelezen 
blad voor het volgende. 

Ik begin dan met te zeggen dat het waar is, dat aan 
de tegenwoordig zijnde aannemers, door mij als reden, waarom 
aan den heer D E W I L D E het werk niet werd gegnnd, is 
opgegeven, dat hij noch bfj de .aanwijzing noch bfj de aan
besteding tegenwoordig was. 

De ware reden echter was dit niet maar werd door mij 
verzwegen, otn zijn naam als aannemer niet te schaden. 

Eer ik verder ga, zal ik even mededeelen, dat het werk 
bestond in het afdammen eu droogmaken van de zeesluis 
van den polder Nieuw-Beierland en Nieuw-Piershil. Deze 
sluis ligt voor het stoomgemaal, hetwelk daardoor ook droog 
en dns buiten werking komt. Het Bestuur van den polder, 
uit vier leden en den Voorzitter bestaande, heeft het werk 
niet aan hem gegnnd. Uit deze vergadering mag ik niets 
mededeelen; dat is geheim. 

De inlichtingen, die ik omtrent den heer D E WH.DE aan 
het Bestuur moest geven, kan de heer D E W I L D E van my 
op papier krijgen en ik sta hem toe deze te publiceeren, of 
de waarheid ervan te weerleggen. 

U by voorbaat dankend voor de plaatsing, verbiyf ik 
met achting, UEd. IHenstv. Dienaar, 

J O H . S M I T . 

VASTE KOOLZUUR. 
Prof. Dr. E it OM A NX hield eenigen tijd geleden eene voor. 

dracht over dit onderwerp in het Bezirks-verein f. Sachsen 
u. Ankalt van het Dnitsche genootschap voor toegepaste 
chemie. 

De spreker had een toestel geconstrueerd, waarin groote 
hoeveelheden sneeuwvormig koolzuur tot vaste ijsachtige 
stukken kon verdicht worden, die onder gewonen druk ge-
makkeiyk verscheiden uren bewaard konden worden en 
daartoe zorgvuldig in een wollen doek gerold waren. Van 
de talrijke proeven, die met vast koolzuur kunnen worden 
verricht, wekten vooral belangstelling de luide toonen, die 
zulke tot zonder poriën verdichte stukken koolzuur by het 
aanraken met meer of minder regelmatig gevormde gladde 
metalen voorwerpen veroorzaken, alsmede de bly vende kwik
zilver-kristallen, die men verkrygt als men een napvonmg 
stuk vast koolzuur met vloeibaar kwikzilver vult en na 
eenigen tyd het niet verstijfde metaal afgiet. 

(Ztschr. f. angew. Chemie.) 

VRAGEN EN ANTWOORDEN. 

W. M., te W. 1. Welke zijn de vreischten van het examen 
voor burgerlijk opzichten ? 

2. Wanneer en waar worden die examens gehouden ? 
3. Welke studieboeken zijn er op dat gebied, uitgegeven? 
Door de „Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst" 

zyn sinds 1893, jaarlyks in Januari of Februari examens 
afgenomen van hen, die in het bezit wenschten te komen 
van het diploma van Bouwkundig Opzichter, ingesteld door 
voornoemde Maatschappy. 

Het examen omvat, in hoofdzaak: 
Meetkunde, beschryvende meetkunde, stelkunde, rechtlijnig 

teekenen, handteekenen, kennis van bouwstylen, van bouw-
administratie en bouwwetgeving ; kennis van materialen, van 
construction in hout, steen, ijzer, zink, enz.; van werktuigeu 
en gereedschappen, kennis van meet- en waterpas-instrumeiiten, 
van terreinopnemingeu, enz. 

Voorts moet de candidaat minstens 2 jaar op bouwwerken 
zyn werkzaam geweest en den leeftyd van 21 jaar bereikt 
hebben. 

Een programma van het laatst gehouden examen zal dooi
den secretaris der Maatschappy, den heer Louis RIKBBB te 
Amsterdam, aan belangstellenden voorzeker volgaarne worden 
verstrekt. 

Ook is voor candidaten zeer veel te vinden in het verslag 
van het examen gehouden in Januari 1894, opgenomen in 
het Bouwkundig Weekblad van 16 Juni d. a. v. 

Bouwkundige werken, die met vrucht bestudeerd kunnen 
worden, zyn o. in. 

B . F. PLASSCHAEHÏ , „ llnrgerlyke- en Waterbouwkunde". 
E . GÜOBL , „Geschiedenis der bouwstylen". 
B . HARHÊS. „De behandeling en samenstelling der voor

naamste timmerwerken en metselwerken, voor Nederland 
bewerkt door J . G. en F. W. VAN GENDT". 

J . A. VAN DER KI.OES, „Onze bouwmaterialen". 
BEHNOUILLI'S „Vademecum". 
Voorts diverse werken over wiskunde, welke evenwel, 

daar deze vakken steeds onder leiding worden aangeleerd, 
door de leeraren worden aangewezen. H. 

v. D. S. te A ra s t e r d a in. In een oud blad lees ik 
het navolgende: 

X.Omlooden buizen onder den grond voor vernietiging te 
bewaren, veroorzaakt door den invloed van cement, mortel 
salpeter of salmiak, wordt aanbevolen deze te voorzien van 
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ten otn hulsel van gips. Oips en zand tasten hel lood in 
geene» deelen aan. 

Stellig geven gips en zand nooit aanleiding tot ontaarden 
„f murw worden van lood. Maar gips is duur en, hard 
geworden, zeer bros. 

Langdurige ervaring met gas- eu waterbuizen heeft by 
je Gemeentewerken in de Stad Pary's gedurende twintig 
{aren zijn goeden naam iu stand gehouden. 

Zoo aangebracht en met de hand omkleed, kunnen de 
sleuven, waarin de buizen gelegd worden, dadelyk volgegooid 
worden. Voor gietijzeren, smeedyzeren en compositie-buizen 
(lood met weinig tin) is vette klei even goed bevonden. 

De weduwe van een gasfitter in Parys trekt nog steeds 
een jaargeld, omdat haar echtgenoot klei ter conservatie 
van gietijzeren buizen aanbevolen had. 

D E . L . C. LEVOIB. 

2. Een goed cement om metalen en andere voorwerpen aan 
dkander te hechten wordt vervaardigd door in een ijzeren 
ut twee deelen gewoon pik te verwarmen met een deel 
gutta-percha. Het geheel wordt, nadat het vloeibaar geworden 
is, in koud water gegoten. Bij 50" C. wordt het product 
eenigszins vloeibaar en is dan voor het gebruik geschikt. 

Voor een tiental jaren is dit mengsel in eene reeks technische 
tijdschriften aanbevolen, maar in vastheid staat het verre 
achter by het ouderwetsche mengsel van schellak met fijn steeu-
meel of zwavel oververhit, met zeer fyn glaspoeder of yzer-
menie. By herhaald beproeven, tot het luchtdicht bevestigen 
van geelkoperen buizen om glazen en porceleinen buizen, is 
het mij tegen weinig bestand gebleken. 

DK. L . C. LEVOIR. 

AANBESTEDINGEN. 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG 17 JUNI. 
Deventer. 11 uur. De WelEd. Gestr. heer Mr. C. Vermeer, 

in het koffiehuis van den heer A Duijm iu het Wapen van Utrecht: 
het verbouwen vau ZEi. woonhuis aan de Polstraat en Welle. 

Krabbeudyke (Zeel.) 3 uur. Het gemeentebestuur: het maken 
van een klinkerstraat en straatgoten, aanw. 17 Juni 's morg. 11 uur. 

Utrecht. 7 uur. Het bestuur der tweede Utrechtsche Coöperatieve 
Bouwvereeniging onder de zinspreuk Concordia, in een der lokalen 
van lien heer J. Sundman, Munsterkerkhof aldaar: hel bouwen 
van 69 woningen, in drie perceelen of in massa. 

Zulphen. 11 uur. De beer G. J. M. Oudenampsen Jr. in het 
cafe Hellevue : het afbreken van bet boekhuis Turf-en Spoorstraat 
'ijk 11 no. 4 eo gedeeltelijk het huis B no. 3 te Zutphen tn het 
aldaar bouwen van een winkelhuis, aparta bovenwoning en ver
bouwing aan perceel no. 3. 

DINSDAG 18 JUNI. 
de Bilt (Utr.) 10 uur. Het bestuur van bet waterschap de 

«iltsche en Zeister Grift, in het gemeentehuis: het maken van 
tere nieuwe steenen scbutkolk en bet doen van verschillende 
• « • t e l l i n g e n aan de koppelsluis te Zeist. 

Enschede, 12 uur. De architect H. Reijgers voor de heeren 
* 'er Kuile eo Zoon in het hotel de Klomp: het bouwen van 

stal met wagenhuis op een terrein gelegen aan de Wilhel-
•nnastraat, aanw. op dep dag der besteding te 9 ure. 

deu Helder. 10 uur. De genie, in de sociteit de Eensgezindheid : 
Jet doen van verschillende verbeteringen op bet fort Kijkduin, 
b e«'. f 1200. 

Koevorden (Dr.) 12 uur. Du firma D. Roos: bet bouwen van 
'en lieerenbehuizing. 

Oudenbosch (N.Br.) 11 uur. Het gemeentebestuur: 1. het 
vernieuwen van het overhuis aan de gasfabriek aldaar, met bijle 
vering van de benoodigde materialen, behalve vuurvaste steen, 
'Pecie en gastoestellen : 2. eene compleet ijzeren kap van gegal
onneerd plaatijzer; 3. het leveren van gegoten ijzeren gasbuizen 
« ' : ?5 M.' 8 Eng. dm. inw., 100 M.» 7 Eng. dm. inw., 150 M'. 
, ,E''S- dm. inw., 225 M.> 5 Eng. dm. inw.; 4. het leggen der 

"'Mn en bet uitbreken en weder leggen van ongeveer 1600 M. 
"de leidiug met serviceleidiugen eo hulpstukken. 

Utrecht. 10 uur. De genie, ten hare bureele op Damlust: het 
doen van voorzieningen ten behoeve van drinkwater van de Klop 
tot Vreeswijk, als verbetering van ondergeschikt belang aan werken 
in de Nieuwe Hollandsche waterlinie, onder beheer der genie 
aldaar, begr- f 1080, bilj. inzenden uiterlijk 17 Juni nam. 3 uur, 
op genoemd bureel. 

Utrecht. 2 uur. De maatsch. lot exploit, van staatsspoorwegen, 
aan het centraalbureau bij de Moreelse Laan, bestek no. 693 : 
bet wijzigen van de overdekte goederenbcrgplaats in werkloods eu 
het verplaatsen daarvan van het station Rotterdam—Feijeuoord 
naar bet station Utrecht, begr. f 13000. 

WOENSDAG 19 JUNI. 
Bussum (N.H.) 12 uur. De architect J. F. Everts, in het hotel 

De Rozenboom i bet bouwen van een woon- eo winkelhuis, op een 
terrein gelegen aan de Kapelstraat aldaar. 

DONDERDAG 20 JUNI. 
Kampen. 3 uur. HH. regenten der gast- en proveniershuizen, 

in het hotel de Moriaan : bet bouweu van bet eerste gedeelte van 
een nieuw gasthuis, bestaande uit 52 kostgeverswoningen, in den 
tuin van het perceel gemerkt wijk 2 no. 48 aan den Burgwal aldaar. 

Nienwer-Amstel. 12 uur. De WelEd. beer A. W. Peunchen, 
in het café Maas, aan de Weesperzijde : het bouweu van een 
woonhuis c. a. op een terrein gelegen aan de Weesperzijde te 
Nieuwer-Amstel, op de terreinen der I. C. G. Association. 

VRIJDAG 21 JUNI. 
's-Gravenhuge. 1 uur. He', ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid: het herstellen en verbeteren van de rijkstelegraaf-
lijnen langs deu staatsspoorweg tusschen Roosendaal ea Vlissingen, 
begr. f 1956. 

Zwolle. 12 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw vau het prov. bestuur: het aanbrengen 
van voorzieningen tegen ontgronding van de kaniialboorden der 
Willemsvaart, prov. Overijsel, begr. f 2400. 

ZATERDAG 22 JUNI. 
Rotterdam. 12 uur. De architecten Muller en Drooglever 

Forluyu, voor de firma A. P. Martens en Co.: bet verbouwen vau 
bet benedenhuis aan bet Strooveer no. 4, en bebouwing van bet 
achterterrein, ten dienste van een winkelhuis. 

MAANDAG 24 JUNI. 
Amsterdam. 3.30 uur. (Greenwichtijd). De directie der Holl. 

IJzeren Spoorwegmaatschappij, in bet centraal personenstation. in 
het lokaal naast de wachtkamer 3e klasse (ingang vestibule) bestek 
no. 1 • bet maken vau de viaduct over den Oost Blom merdijkschenweg 
met bijbehooreude werken, iu 2 perc.; begr. le perc. (onderbouw) 
f 19.700, 2e pero. (bovenbouw) f 17.100. 

Beetsterzwaag (Fr.) Het gemeentebestuur van Opsterland : het 
maken van eeu ijzereu draaibrug over de poldervaart te B-ets. 

Meppol. 3 uur. (Greenwichtijd). De maatschappij lot exploit, 
vau staatsspoorwegen, in de wachtkamer 2e klaste, bestek F: bet 
verrichten vaa herstellingen en verfwerken met bijlerering van 
de materialen aan de gebouwen, kunstwerken en verdere werken, 
bebooreude tot de lijnen Zwolle—Leeuwarden en Meppel—Gro
ningen, in 12 perc. 

WOENSDAG 26 JUNI. 
's-Gravenhage. 11 uur. Het ministerie vau waterstaat, handel 

en nijverheid : het onderhoud en herstel der rijksiivierwerken van 
de Nieuwe Maas, bet Scheur en aan oen Hoek van Holland, 
uitmakende den Waterweg langs Kotlcrdam naar Zee, vau 1 Juli 
189a tot en met 30 Juni 1896, begr. le perc. I' 22.700, 2e perc. 
f 112.000; aanw. 19 Juni, nitgaande te li uren, voor het le perc. 
van het stooinbootenhoold te Vlaardiuiren, voor bet tweede perc. 
van de aanlegplaats der stoomboot Nieuwe Waterweg te Hoek 
van Holland. 

DONDERDAG 27 JUNI. 
Grüpskerbe (Zeel.) 6 uur. De kerker&ad der Geref. kerk s bet 

bouweu van een kerkgebouw, met levering van alle daar oor 
noodige materialen, locale aanw. 17 Juni uam. 3 uur. 

VRIJDAG 28 JUNI. 
Delft. 12 uur. Het gemeentebestuur: bestek 4, het uitvoeren 

en onderhouden van verlwerken ; besiek 8, het onderhouden en 
uitvoeren van herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen 
en woningen der gemeente van 1 Juli 1895—31 December 1897. 

's-Herlogenbosch. 10.30 uur. Het ministerie van waterstaat, 
baudel en nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur bet 
uitvoeren vau buitengewone vernieuwingen en herstellingen aan 
de schipbrug over de Maas bij Hedel en bijbehooreude werken, 
behoorende tot den dienst der veren in Noord-Brabant, begr. f2500. 

Steenw(|k (Ov.) J2 uur. Het gemeentebestuur: bet maken van 
een schutsluis ter verbinding van de stadsgrachten met bet riviertje 
de A«, begr. 1616. 
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AFLOOP YAH AANBESTEDINGEN. 
Amersfoort. Het bouwen vau een zeeppoeder- en vetloogmeel-

fabrielc met kantoor en woonhuis op een terrein gelegen aan de 
Korte Bergstraat aldaar. Laagste Pli. van Kersbergen aldaai voor 
f IC.999, gegund. 

Amsterdam. Het verbouwen vnn een perceel in de Reguliers-
breeslraat aldaar, l.aagsten van der Kijk en de Waal te Nieuwer 
Amstel voor f 9999. 

Amsterdam. Het graven van een gracht, het aanleggen van 
2 wegbaneu enz. tusschen Potgietstiaat en Schuttingpad. Laagste 
C. vau Boven te Nieuwer-Amstel voor f 14.960. 

Breda. Het doen van herstellingen van onderscheiden aard aan 
militaire gebouwen aldnar, onder liet beheer der genie aldaar. 
Laagste A. P. Mol aldaar voor f 4S55.50. 

Breda. Het maken vau eene volksbadplaals aan den mond van 
de Bovenmark. Laagste Th. Hiijlevens te Made voor I' 1858, gegund. 

's-Gravenhagc. Het leveren van meubelen ten dienste van 
eenige scholen en gebouwen. Laagste B. vau der Hoeven te 
Vlaatdiugen voor f 1527. 

Haarlem. Het op profiel brengen ran een gedeelte dijk nabij 
Schellingwoude. Laagste A. Bos te Edam voor f 5138. 

Hengelo. Het maken van een gebouw voor korenmolen voor 
den heer F. F. Gerritsen aldaar. Laagste W. van Leeuwen aldaar 
voor f 2370. 

Hillegoiu. Het bouwen van een dokterswoning aldaar op eeu 
terrein over de remise aldaar. Laagste J. C. van Vendelo te Velzen 
voor I 9J30, gegund. 

Kollum. 1. Het vernieuwen van de wnlbescboeiing aan de Koe
markt aldaar ; 2. het vernieuweu van een afwateringssloot te ISunnn. 
Laagste voor perc. 1, Joh. K. Pijnakker voor f 1797, gegund , 
perc. 2 nie besteed. 

Medcinblik. 1. Het vernieuwen van den schoorsteen bij het 

stoomgemaal. Laagste P. Perkhout aldaar voor f 6400, gegututi 
2. het bouwen van een bekieedingsmuur bij molen no. 4. I.aagju 
K. Mol te Aartswoud voor t 3470, gegund. 

Middelburg. Het maken van een los- en laailsteiger >ian de 

westzijde van de Oostbavendam le Breskeus, behoorende tot de 
havenwerken in de provincie Zeeland. Laagste J. M. Heijl van de 
Sande te Breskens voor f 10.780. 

Muruierwoude. 1, Het makeu van een school met 3 lukalen 
Laagste F. Dam te Westergeest voor f 6185. 2. het makeu tag 
het ameublement daarvoor. Laagste A. v. d. Wal te Bergum voor 
f 642. 3. bet maken van een onderwijzerswoning te ZwaagwesU 
einder. Laagste A. Dijkstra te Kollum voor f 3888. 4. het maken 
van een onderwijzerswoniug te Veenwonden. Laagste J. N. Huilbuis 
te Buitenpost voor f 38SO. 5. het maken van een ondervrijzciswoning 
le Dnntumawoude. Lxagsteo J. en A. van der Veen te AuguMinusgi 
voor f 3643. 

Oiiderdcudam. Het vernieuwen van de vaste brug genaamd dg 
Kroekstertil en de havenheschoeiiug te den Audel. Laagste lt. Zeef 
te Eenrum voor f 4285, geguud. 

Schiedam. 1. Het verruimen der voorhaven en bet maken vau 
ecu kaaimuur aldaar met bijkomende werken. Laagste C. KoerAz. 
te Miedrccbt voor f 74.000; 2. het verboogen van den Frauken-
lamlsclien dijk vanaf den Vlaardingscbeu dijk tot het Spuikanasl, 
Langste A. Lodder <e Oud-Beierland voor f 3790. 

SteeunQk. 1. Het verrichten van loodgieterswerk. Laagste J. 
Spijkervet aldaar voor f 438.20, geguud ; 2. bet maken van eeu 
leiendak voor het in aanbouw zijnde woonhuis van Dr Koster. 
Gegund aan P. II. Vos met üjlevering vau lood voor f 351; 
massa, H. W. Hooks'.ra te Leeuwarden voor f912. 

Utrecht. Htt maken van eeu hallegebouw en eenig? diverse 
werkeu op de halte W indesbeim. Laagste L. M. Poelstra te Goutum 
voor f 9820. 

Wyhe. 1. Het bouwen van een woonhuis eu schuur. Liagste 
L Oosterwijk aldaar voor f 19.496; het bouweu VHU een vutten-
schuur en 2 hooibergen. Laagste S. Wouiuk le Veessen voor f 1024 

A D V E R T E N T I E N. 
Alle soorten van 

Z A G E N 
en 

W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in ie fijnste qualiteiten rot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J. D. DOMINICUS & SóHNE, 
te Remscheid-Vieringhausen (Rheinl.) 

Gevestigd in 1822. (55) 
Vraag de geï l lus t reerde Prijscourant 

welke wy 1' gratis en franco toezenden. 
Vertegenwoordiger voor Holland: 

MAX DRESEN, ROTTERDAM, 
Maaskade. hoek Corn. Trompstr. 2. 

* r j r r r rTTTrTTTTTTTTTTTTTrrTrr -Tr rTrTTTTTYn 

Wegens verbouwing 
van myn huis Stationsplein 17 en 
aanbouw van nieuwe werkplaatsen tijde
lijk verlui naar de 

Stationdwarsstraat 9, 

EDDilDJLOltlL 
Glas in Lood en Glasetserij, 

U T R E C H T . 

KGMIMG^BIEdWAIT 

b o u o m t e r l a l e r ) , w e r f 
T j [ R T £ m p A f f l W Q ¥ E r W G B M R 

l i 
- XXX 

(69) 

Excelsiorplalen. 

Geluidwercndo tuischenvloeren, ondervloeren 
voor boutecincntdakcn, brandvrije 

scparatieëii eu plafonds. 

GE6R. VAN DER VIJGH, 
A. IM S T E R I) A M . , 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, 
geluidwereud. Verkrijgbaar in verschillende 
dikten. Steeds groeten voorraad. Directe leve
ring. Uitvoering op 't werk door onze eigene 
stellers. Voorgeschreven bij particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen-
ding van Brochure, Monsters en Prijs. 
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RAK VILT 
waarbij planken onderlaag overbodig; 

l e v e l ,H. H00GHW I N K E L , 
l e OORINGHEM. 

AltCIIITItAVËN 
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 
profiel, levert franco de Stoom-hout-
tlftrij eu Schaver ij van 

U. W. KOGGEN KA MP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijscourant op 
aanvraag gratis. (80) 

F 
L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SC HEEP 8 BOUWWERF 
met OWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger- en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ . ( 7) 

Zware en lichte Smeewerken, 
A N K E R S , 

IJZEREN ENSTALEN KETTINGEN, 
Met < ; e r t i t l c « . a t v a i i L l o y d ' s 

en 1 l n . i * e a , u V e r i t a s . 

KRANEN 

N E I M P P I I G E I 4^, 
en L O O D S E N < ^ 

WW gegolfd ijzer, /̂ iV"***/ 

LIFTEN, 

Draagbaar Spoor. 
T. G. TISSOT J".. 

^ S T E R D A M , Singel 119. 

LIEREN, 

J e VAN DER Ë N D T & 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 

spoed tot zeer billijke pijzen te leveren. 

P. DOLK £ ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 

RUW SPIEGEL- , 
W I T - , KRISTAL- , BROKI en M E L K -

d L JL 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, 
(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

Alom voorradig: 
W . S T A N L E Y J . M M , 

Beginselen der Staathuishoudkunde, 
uit het Eng. door 

Mr. H. J . V A N L E E U W E N . 
Gebonden in stempelband /'O.05. 

Gunstig beoordeeld in „de Am
sterdammer"; „Arnh. Courant"; „de 
Ambachtsman"; „Dagbl. v. Znid-Holl." 
„Alg. Handelsblad"; „Onderwijzer"; 
„Schoolwereld"; „Tijd"; „Weekblad 
v. burg. adm.", enz. enz. 

Uitgever L . J . VEERMAN te Heusden. 

P O R T L A N D C E M E N T , 
„JOSSOK Sf Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 

voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT, 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTKBDAM, Xieuwehaven No. 1 1 8 

„ AMSTERDAM, A. E. BRAAT, Fokki-

Simonzstraat 7 4 . (88) 

Er biedt zich aan: 

EEN STOKER, 
goed met ko|»ersla«ersu erk bekend. 

Brieven, letter A, Bureau „Friso", 
WORKUM. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT& ZOON te Maassluis. 

ONZE BOUWMATERIALEN, 
beschreven door 

• T . Am v a n d e r K l o e s , 

Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PU IJS: Compleet ingenaaid ƒ 18.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

. . Vormt de werkkring, waarin de schrijver geplaatst is, de geschiktste gelegenheid 
om dergelijken veel omvattenden arbeid naar wensch te voltooien, het reeds verschenen gedeelte 
boventigt zulks en erkennen wij gaarne, dat dit het meest volledige is wat over materialen-
kennis in deu 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 ingenieur cn 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 aangeuameu 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 cr ongetwijfeld nut uit trekken 

(Algemeen Nederlandseh Advertentieblad). 
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CASIIHHJMIM 
„Van Baerle", 

E E M <- I; A (. E N T E \ voor 
Neder In ml en Kolon iën: 

G. M. BOKS Sf Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) <? i i se. 

M A \ \ H E 1 M K K 

Portland-dement-Fabriek 
FABHIEK 

I N 
FABKIEK 

I N 

WEISENkU, 
b Mniuz. 

Opgericht VKfJRIUIflKW Opgericht 

1861. 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 
R o t t e r d a m . 

Voor de N o o r d t ' y k e Provinciën: 

DE BEER & LEHREN, 
A D I » T E R » A.M. (60) 

H A N D E L A R E N i n 

Marmer en Souwmaterialen. 

Stoom Jaïousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

L A G E I M W . I / t V (73; 

8 . B R U I G O M , Arnhem, 

D E G R O E V E N 
V A N 

J. MEURI1S 
te Anderiiaeh n/d Hijn, 

leveren sedert 1851 : (83) 

la AndernachscheTras 
en Trassteen 

op strengste keur, verder: 
I H . I . i l - of Z W E M S T E E * ; LA-

V A G R O T S T E E N , beste en goedkoop
ste B I E R S T E E N voor Tuinen,Terrassen, 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor het gebruiken 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 „KRAAIJENBÜRG , 
(70 R i j s w i j k ( Z . - R , ) 

GREVE ' S 

(JTBECHTSCHE LOOD WIT FA BRIEK, 
F i r m a < i . G M J K V K , U t r e c h t , 

is beter dekkend, lijner, witter en beter 
kleurlioudend dan eenig ander; 

is bekroond door den Xederl. Schildersboiid, 
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, ticmcciitc-
Arehiteeten en andere Autoriteiten in hunne 

L . fnv > . | • • I mmam bestekken voorgeschreven : 
III I wordt, tot waarborg van eehtheid, zuiverheid 

en goed gewiekt, nooit anders afgeleverd dan 
U U I in vaten voorzien van Zegel, Etiket en Fa-

w w mmt • I I I brieksmerk, welke allen wettigzyngede-poneerd; 
wordt steeds op de strengste keur geleverd, des-

verlangd met certificaat van 0'»i sprong. 
Men leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in i.et „K. 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 Ju l i 1889 en 12 J u l i 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. 
LEONARD SL1GCEÊR, fflonnickendam. 

UI 
lleerengracht 583, 

AMSTERDAM, 
hebben steeds voorhanden 

N O R M A A L 

SPIJZKNLIFTS. 
Deze worden hier geheel compleet en 

gangbaar in liftschachtgeraamte gemon
teerd afgeleverd. (86) 

Talrijke Referenties. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
uitmuntend f a b r i k a a t en billijkt prijs. ( 7 6 ) 

A R C H I T E C T U R E 
Orgaan van bet Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A d v e r t o n t i ë B ia dit blad kosten van \—5 regel» 

ff) rents, iedere regel meer 10 cents. Groote letten naar 

plaatsruimte. 'Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 

berekend. 

VERSCHIJNT ZATE-DAOS. 
Uitgevers t 

J, VAN DER ENDT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

Al l« ' a . l i . r i . i K l . i i in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden srrntia geplaatst in D B A M B A C H T S M A N , Vak 
blad voor Timmerlieden, Metselaar», 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 . 

A M B A C H T S O N D E R W Ï J S . 

Het schooljaar 1S94/95 was voor de geschiedenis der 
Ambachtsschool te Leeuwarden niet rijk aan gebeurtenissen. 

Kort na den aanvang van den cursus kwam de nieuwe 
smedeiij gereed; zij is eene groote verbetering, voldoet uit
muntend aan hare bestemming en was al spoedig geheel bezet. 

De groote toename van het aantal leerlingen deed het 
Bestuur besluiten een derden onderwijzer in het smeden op 
te roepen, die tevens een gedeelte van het teeken-onderwy's 
van het eerste leerjaar op zich zou kunnen nemen. Van de 
vgftig sollicitanten, die zich aanmeldden, werden zes o p g e 

roepen, om gedurende twee dagen in de lokalen der school 
bewijzen hunner bekwaamheid af te leggen. Daarbij bleek 
dat geen der sollicitanten voldoende ontwikkeld was. Daarom 
werd een der oud-leerlingen vau de school benoemd als ad-
spirant-onderwijzer in genoemde vakken. 

Teneinde de beoefenaars der aan de school onderwezen 
ambachten, zoowel gezellen als patraons, in de gelegenheid 
te stellen om te zien op welke wyze hun aanstaande collega's 
worden gevormd, stelt het bestuur deu toegang tot de school 
ten allen tyde voor belangstellenden open. 

l>e oud-leerlingen kornet: zoo nu en dan hunnen directeur 
en leermeesters opzoeken, overtuigd als ze zijn, dat hunne 
belangen ook na hun vertrek, steeds met de meeste bereid
willigheid worden besproken en bevorderd. Wederom kan ge
zegd worden, dat het hen, byna zonder uitzondering, goed gaat. 

Met het onderwys in het schilderen heeft de school een 
bijzonder gelukkig jaar gehad. Een., der leerlingen toch bleek 
een buitengewoon goeden aanleg te hebben ook voor liet 
decoratie-schilderen. Het Bestuur bevorderde gaarne de be
langen van den knaap, ook al overschrijdt het daardoor het 
leerplan van de Ambachtsschool, opgemaakt met het oog 
op den leerling van middelmatigen aanleg. 

!>e maatschappij t o c h heeft niet alleen behoefte aan 
bekwame gezellen, de meeste gemeenten hunkeren ook naar 
bekwame patroons, en het is niet alleen gebrek aan energie, 
dat menig patroon alles maar in den ouden vorm laat en 
dek door anderen laat overvleugelen Veeleer moet de oor
zaak worden gezocht in gebrek aan ontwikkeling. 

Wat de bekwame patroon vermag, daarvan heeft men te 
Lei uwarden gelukkig eenige sprekende voorbeelden. Voor den 
bloei der gemeente zyn deze enkelen echter niet genoeg. 

Niet alleen toch kan de invoer van vele artikelen door 
bekwame industiieëlen worden voorkomen, maar ook kan de 
"it voer van veel grooter beteekenis worden. 

Het is niet alleen het geld, het bedrijfskapitaal, dat eene 
zaak mogelyk maakt, vakkennis en een voldoende algemeene 
°ntwikkeling moeten den patroon bij het organiseeren en 

in stand houden zyner zaak leiden en op den goeden weg 
brengen. 

In het algemeen mag de poging om ook het schilderen 
aan de school als leervak op te nemen, als volkotueu ge
slaagd worden beschouwd. 

De 17 jongens, die den drie-jarigen cursus hadden door-
loopen, konden allen voor een diploma der school in aan
merking komen. 

Drie van hen hadden echter by het M. U. L . O. niet 
meer dan het tweede leerjaar doorloopen, zoodat in de ge
tuigschriften van dezen alleen het practische gedeelte van 
het ambacht kon worden genoemd 

Vele oud-leerlingen hebben ook weder in den afgeloopen 
winter geprofiteerd van het. voortgezet vak-teekenonderwijs 
van den cursus voor volwassen ambachtslieden, gesticht en 
in stand gehouden door JUK. MR . D. O. ENOKLKN. 

Voor dezen cursus werden 112 personen als leerlingen 
aangenomen; de leeftyd liep van 17 tot 32 jaren. 

De meisjes-klasse telde 1 7 leerlingen. 

Voor den nieuwen cursus hebben zich t i l jongens aan
gegeven, twee, hebben zich vóór het toelatingsexamen terug
getrokken, terwyl 14 niet voldoende van het lager onderwijs 
hadden geprofiteerd, om als leerlingen te kunnen worden 
aangenomen. 

45 jongens werden dus als nieuwe leerlingen ingeschreven. 
Met den aanvang van den nieuwen cursus bedraagt het 

getal leerlingen 132. 
Hiervan zijn »>5 voor het timmeren, 49 voor het smeden, 

12 voor het verven, 4 voor het meubelmaken, 1 voor het 
loodgieten en zink bewerken en 1 voor het stukadoren bestemd. 

53 leerlingen komen van buiten de gemeente Leeuwarden 
Hy de nieuwe leerlingen zyn er: 

12 van 1 2 jaren. 
14 „ 13 „ 
10 . 14 „ 

I ii 

De ouders der leerlingen kunnen als volgt worden verdeeld : 
Ambachtslieden s.'{ 
Winkeliers en Kooplieden 11 
Ambtenaren en Onderwijzers 18 
Zonder beroep, overleden of de moeder weduwe 30 

Gedrag en ijver waren o o k weder dit jaar zeer bevredigend. 
Bestellingen van buiten werden niet aangenomen. 
Voor de den 2en Apr i l gehouden verloting werden 1348 

loten verkocht. 

Om de kosten voor den bouw der nieuwe smederij, 
waarvan iu den aanhef van dit verslag sprake is, te be-
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strijden, werd aan de bestaande leening eene nieuwe, groot 
f 9000.—, toegevoegd, welke grif plaatsing vond. 

Bleek daaruit, dat in de toekomst der Ambachtsschool 
nog steeds vertrouwen wordt gesteld, de toenemende belang
stelling van het publiek, welke zich ook weer openbaarde 
gedurende de dagen der tentoonstelling van werkstukken en 
teekeningen, mag voor die toekomst een waarborg heeten. 

Ware het nu slechts, dat de bres, welke door verlrek 
en overlijden in het ledental wordt aangericht, steeds werd 
aangevuld, de blijmoedige toon, waarin dit verslag aanving, 
zou tot het einde kunnen worden gevolgd. 

De hoop van het Bestuur blijft, dat het door toetreding 
van velen, voor wie toch de financiëele opoffering, aan het 
lidmaatschap verbonden, niet te overwegend kan zyn, daartoe 
een volgend jaar in staat worde gesteld. 

D E AGAAT-INDUSTRIE V A N IDAR-
OBERSTEIN. 

(naar het Duitsch van F . BÖTTCHEH.) 

In de stad Idar-Oberstein, gelegen in het Nahe-dal iu 
Hessen, bestaat reeds sedert eeuwen eene Industrie, waarvan 
de voortbrengselen mede tot de beste geteld en naar alle 
landen van de wereld verzonden worden, maar die niettemin 
aan het publiek en zelfs aan zeer vele kooplieden geheel 
onbekend is gebleven. Het is het slijpen van amethist, agaat, 
topaas, kiistal, karneool, robijn e. m.a., die niet alleen gebruikt 
worden voor sieraden en kleinere voorwerpen, maar door 
hunne fraaie kleur ook dienst doen kunnen tot verfraaiing 
van inlegwerk op allerlei klein meubelwerk, kerkgerij, 
enz., te meer, daar deze steenen tot eene grootte van 10 
cM. en meer gesneden, van ornamenten voorzien en in 
alle mogelyke vormen geslepen en gepolijst kunnen worden. 
Deze steenindustrie is van overotiden oorsprong en al kau 
haar aanvang niet met juistheid aangewezen worden, het staat 
toch vast, dat zij reeds in het jaar 1454 bestond. In 
ieder geval was het aantreffen van de aanvankelijk bloot 
liggende, later echter door zwaren arbeid aan de harde mela-
fierrotsen ontwoekerde agaten, gepaard met de voorhanden 
waterkracht de aanleiding tot liet ontstaan van deze industrie. 
In het begin werden er alleen kleine voorwerpen vervaar
digd. Kruisen, rozenkransen, heften van messen en vorken, 
later ook zegelheften, knoppen voor stokken en paraplnies 
en dergelijke, en volgens toenmalige gewoonte, werden de 
vervaardigde voorwerpen op den rug genomen en in kloosters, 
burchten en sloten en evenzoo aan welgestelde burgers 
goudssraeden, kooplieden en de geestelijken in de steden ten 
verkoop aangeboden (') Later kwam men er ook mede op jaar
markten en daar deze steenindustrie meer bekend werd, de 
welstand toenam en daardoor de kunstindustrie belangrijk 
werd bevorderd, zal liet niemand verwonderen, dat deze in 
bet begin van de 17e eeuw op een tamelijk hoopen trap 
stond, te meer. daar ar zich in Idar-Oberstein goudsmeden 
kwamen vestigen, die de steenen op verschillende wijze 
monteerden. 

Het slijpen en verder bewerken van de steenen werd 
zooveel mogelijk geheim gehouden, en het uitoefenen van 
deze kunst werd door verscheiden bepalingen van het gilde 
beperkt, ja zelfs nog iu 1820 werd het slopen alleen aan 
ineesterszonen geleerd. In het begin van onze eeuw nain 
deze industrie door het uitvinden van klenrmiddeleii, in het 
bijzonder rood, blauw, zwart, geelgroen een tamelijk hooge 
vlucht, ofschoon reeds in de vorige eeuw menige poging tot 

(') In het groene gewelf en liet geschiedkundig* museum te 
Dresden, alsmede in het museum van kunstnijverheid te Berlijn 
is een groot aantal van deze gesl.ipen steenen en daaruit vervaar 
digde voorwerpen voorhanden. 

kleuren gelukt was, maar dit was meer aan het toeval te 
danken, daar men nog niet ontdekt had, dat verscheidene 
lagen van het agaat geheel doordrongen zijn van gekleurde 
vloeistoffen, die door middel van een chemisch proces op 
den duur vastgelegd kunnen worden, ofschoon hierop l l e t 

door de Ouden toegepaste en door PLIKIUS vermelde zwart 
verven beiuste. Te ldar werden vroeger jaarlijks door 
Italianen de aldaar nagenoeg waardelooze onyxsteenen op
gekocht, om ze in hun vaderland te verwerken tot kameën 
van hooge waarde en deze bewerking werd door hen ook 
eeuwen lang geheim gehouden. 

Toen gebeurde het, zooals K A B L GÖRIG in het Kunst-
gewerbeblatl mededeelt, dat in 1817 zulk een Romein met 
een inwoner uit ldar te Parijs in de gevangenis zat en bij 
deze gelegenheid deelde de Italiaan het geheim aan den 
Duitscher mede, wat tengevolge had, dat de steensljjperjj 
een hooge vlncht nam en zich bovendien van Italië naar 
Parijs verplaatste van waar zij later naar ldar werd over
gebracht. De aanmerkelijk gestegen navraag was de oorzaak 
dat de geheele voorraad ruwe steenen op was en men ging, 
als er geen nieuwe steenen werden ontdekt, een bedenkelijke 
crisis tegemoet, maar onverwachts kwam er hulp. Eenige 
arbeiders uit ldar, die reeds wegens gebrek aan steenen in 
1827 naar Brazilië (Leopoldo) waren verhuisd, om daar 
landbouwers te worden, vonden daar steenen, welke hen aan 
hunne eigen agaten deden denken; een ondetzoek met een 
paar afgebrokkelde stukken bewees, dat het prachtige 
karneool was. Nn werden er en zelfs met weinig moeite een 
paar honderd centenaars agaat-amandels opgezameld van tot 
40 pond gewicht; men vond ze in de bedding van de 
Inqneria en deze werden naar ldar gestuurd, waar ze in 
1834 aankwamen. Door deze toezendingen, die tot nu toe 
voortduurden konden nieuwe verbindtenissen met Parijs, 
Londen, New-York enz. aangeknoopt, liet aantal arbeiders 
vermeerderd en kameën zooveel als men wilde afgeleverd 
worden. 

Te Parijs ontwikkelde zich de knust van het snijden van 
kameën, ondersteund door de mode; zij werd bijna alleen 
door Idarers beoefend, zij werd echter door den oorlog van 
1870—71 in haar bloei geknakt. De steensny'ders werden 
verbannen, wendden zich naar hun vaderland, vestigden zich 
daar en leverden vandaar uit hun geslepen werk naar alle 
voornaamste handelsplaatsen van de wereld. Bijna alle 
half-edelgesteenten ter wereld werden in ldar Oberstein 
bewerkt. Rusland levert b.v. malachiet en het mooiste tot 
nogtoe bekende amethyst; Indie: almadijn, kristal, turmalijn, 
nephriet, chrysopras; Hongarije: opalen, enz., terwijl Zuid-
Araerika en Afrika behalve de vroeger genoemde ook nog 
het fraaie tijgeroog levert; men hoopt voor verdere open
stelling van het zwarte werelddeel ook nog andere fraaie 
steenen machtig te zullen worden. De steenen worden naar 
hunne grootte, deugdelijkheid en aard gesorteerd en dan 
in het openbaar verkocht, waarbij, a ' "aar gelang er vraag 
naar is, de prijs zeer veranderlijk is en per K G van 
3 tol 5 maar ook van 70 tot 80 Mark kan zijn. Dan worden 
ze stuk geslagen of doorgesneden en geslepen en, om de 
industrie volmaakt te doen zijn, werd er voor eenige jaren 
een stoora-diamaiitsslijperij opgericht. Het slijpen zelf is een 
hoogst moeilijk werk en vereischt behalve uiterste nauw
gezetheid ook nog gronte krachtsinspanning, daar dit met 
water en steenstof) door de arbeiders niet dan in liggende 
houding gedaan kan worden, wat zeer ongezond is, zoodat 
een werkman dan ook zelden ouder wordt dan 40 jaar. 
Niet zelden springt de snel ronddraaiende slijpsteen en kwetst 
meestal den ervoor liggenden arbeider. Vazen, schalen en 
ronde voorwerpen kunnen niet, zooals b.v. bij serpenten en 
marmer gebeurt, bewerkt worden op de draaibank, maar 
moeten uit de hand en met kleine steentjes geslepen worden, 
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ffat natuurlijk zeer moeielijk is en groote bekwaamheid 
vereischt. 

[ie kameën bestaan, zooals bekend is, uit één stuk met 
t w e e en meer in kleur en hardheid verschillende lagen, 
maar dikwijls ontbreekt aan den steen de mooie diepe vet
tige kleur en daarom verbeterd men dit door eeu goede en 
degelijke behandeling, waardoor men haar te sterker doet 
uitkomen. Voor de onderste laag bezigt men gewoonlijk den 
donkeren (zwarten, rooden of rood bruinen) grond, terwijl 
de bovenste laag (wit, helder geel) gebruikt wordt tot het 
maken van portretten, liguren ot geheele groepen. Dit 
laatste geschiedt door graveeren, waarvoor alleen bekwame 
lieden gebruikt kunnen worden, die behalve groote handigheid 
ook nog een hoog ontwikkelden kunstzin moeten bezitten. 
Voor deze wyze van steensnijden, (Reliefsnede) worden 
meestal onyxsteenen gebruikt, terwijl voor holsnede (integlio) 
doorschijnende edel- en half-edelsteenen gebruikt worden, 
zooals amethyst, topaas, smaragd, karneool, robijn enz. 
Tegenwoordig is de navraag minder, daar de mode 
helaas veranderd is, naar buiten wordt slechts weinig 
atge/.et, b. v. naar S'oedan eenvoudige amiiletsteeneii, 
naar Italië kameën, die daar door de vreemdelingen als 
antiek gekocht worden, eenigen naar Engeland, terwijl door 
Duitschland en Frankrijk weinig wordt afgenomen. De 
werkkracht der steensnijders te ldar is zeer groot en staat 
volkomen op de hoogte des t ijds; zij kunnen aan alle eischen 
voldoen, zooals genoeg bewezen is op de laatste wereld
tentoonstellingen. Tot voorbeeld gebruikt inen de mooiste 
exemplaren van antieke kameën, zooals er voorkomen in de 
verzamelingen en kasteelen van Petersburg, Rome, Weenen, 
Parijs, Berlijn, Londen en Dresden lgroenegewelf.) 

Ongelukkig is de vaak veranderende mode van onzen tyd 
niet gunstig voor het steensnyden, daar ook de mooiste en 
en beste kamee niet verkocht wordt, tenzy men haar voor 
antiek laat doorgaan. 

De voortbrengselen der Idarer steensnyders behoorden 
voortdurend in de nijverheidsmuseums van Berlijn, MUnchen 
en Weenen tentoongesteld te worden, teneinde bekend te 
maken wat zy aau sieraden en voorwerpen voor dagelyks 
gebruik iu staat zyn te leveren en het zou te pryzeu en 
te wenschen zyn, als ook de overige nijverheids- eu kunst
museums, kunstvereenigiiigeii enz, hunne deuren van tijd 
tot. tyd openden voor de fraaie en smaakvolle voortbreu seleo 
uit ldar Oberstein. In ieder geval laten deze steenen en 
kameën zich op de schoonste en beste wy/.e verwerken ter 
verfraaiing eu versiering van klein meubelwerk, spiegel- en 
schilderijlijsten, handspiegels, kastjes, eierschalen, schrijfgerei 
stok- en parapluieknoppen en vooral voor „Albums en 
Adressen" Vermogende en kunstlievende heeren eu dames 
zonden hunne salons, boudoirs enz., met de voortbrengselen 
van deze industrie kunnen opsieren. 

Architecten, kunstenaars, kunstnyveren en meubelteekenaars 
Wordt deze tak van Duitsche kunstindustrie byzonder aanbe
volen, opdat zy in de gelegenheid zyn hieraan te denken 

hunne ontwerpen en daarmede bijdragen tot, verheffing 
van deze fraaie en degelyke kunstindustrie. 

De tegenwoordige directeur der vakschool te ldar is 
Saarne bereid alle mogelijke gewenschte inlichtingen te geven 
e n opdrachten uit te voeren of te laten uitvoeren, daar 

niet alles vertrouwd eu bekend is en alle wijzen van 
fabrikatie, alsmede alle slypers, graveerders en andere ar
beiders, teekenaars en kunstetiaais van naby kent. 

(Hann. Oen. Matt.) 

E E N H O T E L IN Z E E . 

aardige denkbeeld zal in de nabijheid van New-York ongeveer 
27 mijlen ten Zuiden van Long-IJsland ten uitvoer worden 
gebracht. Eene 20 M. diepe plek in zee is tot „bouwterrein" 
uitgekozen; 36 holle ijzeren pijlers van 43 M. hoogte en 
3 M. middellijn zyn bestemd om den grondslag van het 
gebouw te vormen. De opbouw dezer pijlers zal op den 
vasten wal plaats hebben; zij zullen op een hellend vlak 
in dien zin worden samengesteld, dat cylinderstukken van 
6 M. lengte op afstanden van 6 M. door een vast, uit hout 
of y'zeren pijpen bestaand traliewerk met elkaar verbonden 
worden. Nadat dit is geschied, worden de pypeinden afge
sloten en het geheele gevaarte te water gelaten; dan wordt 
dit buis- en tralie-stelsel tot 24 c.M. hoogte opgetrokken en 
naar het bouwterrein gesleept. Daar worden de cylinders 
zoodanig bezwaard, dat zy' op den bodem der zee komen te 
rusten en niet meer dan 3 tot 6 M. boven het oppervlak 
van het water uitsteken. Het doen zinken en de verdere 
opbouw der cylinders zal op de gewone wy'ze worden uitge
voerd, terwyl men het traliewerk, dat iu den weg mocht komen 
te zitten, zal verwijderen. Er is eene maatschappij tot uit
voering van het ontwerp opgericht; het doel is het hotel 
tot sanatorium in te richten en men rekent erop, dat het zoowel 
als zoodanig, alsook als uitspauuiugsoord voor het New-Yorker 
publiek, rjjke winsten zal afwerpen. (Ind. Rundschau). 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

Een der nieuwste producten van den Ainerikaanscheii 
'Peculatiegeest is een in zee te bouwen hotel. Dit eigen-

W. S C H K K P B N S te A ras ter d a in. Welke soort van 
voegspecie moet men gebruiken voor het voegen van oude muren 
in bak- en tufsteen en hoe is de verhouding van de specie ? 

Ik zou U raden daarvoor schralen trasmortel te bezigeu 
van 2 schelpkalk, l tras, ten minste 3 scherp rivierzand, en 
zoo weinig mogelijk water. 

Deze specie terdege doorheen te kneden, totdat de hoogste 
graad vau plasticiteit bereikt is, waartoe eeu zoodanig 
mengsel vatbaar is. 

Den ouden mortel eu de randen der steenen van mos en 
aan groeisels te reinigen, d. w. z. af te krabben. 

Het muurwerk flink nat. te maken, niet zoo dat het. water 
er langs loopt, want dit geelt niets eu maakt de specie 
maar modderig, maar zoo dat het oppervlak dei steeueii 
eu van den oulen mortel tot op eenige diepte met water 
is verzadigd. Men maakt dus eenige malen achtereen nat 
en laat liet water eenigen tijd om in te trekkeu 

Vervolgens platvol te voegen, zóó dat de specie na flink 
aangedrukt te zijn iets bij liet dagvlak van deu muur terug blijft. 

Ook wordt goed werk verkregen door met het truweel 
vol te werken tot gelijk met het dagvlak, doch dit strookt 
minder met de begrippen van netheid van den tegenwoordigen 
tyd. Ik voor mij geef uit dit oogpunt ook aan de eerste 
manier de voorkeur, doch dat ook de laatste goed is, bewust 
een stukje voegmortel, dat ik eenige jaren geleden met 
behulp vau een zakmes van eene oude Rouiaansclie kerk te 
Trier afgehaald en bewaard heb. Het kostte na zooveel 
eeuwen nog moeite het los te krijgen. Op het breukvlak 
gezien bleek de specie niet grot baksteenpoeder /.eer schraal 
te zyn toebereid. 

Als tegenhanger van dit oade voegmortelproefje, vertoon 
ik op mijne lessen uu en dau een zoodje los gezeten heb
bende voegen vau vette specie, enkele maanden na de uit
voering van het werk door my medegenomen vau een muur 
langs den trekweg in de nabijheid van den Haag, gebouwd 
onder de leiding van Nederlandsehe ingenieurs van den tegen • 
woordigen tyd, die, hoewel oud-leerlingen van eene school, waar 
natuurkunde naast mathesis haar scepter zwaait, niettemin de 
eenvoudigste uitingen der natuurwetten met betrekking tot 
het bouwvak in het dageljjksch leven over het hoofd veelal 
uien. v. u. K. 
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C O R R E S P O N D E N T I E . 

Yinuider sluis. 
AMSTERDAM, 14 Jnni '95. 

Mijnheer de Redacteur! 

In een der kleine dagbladen, b.v. het Xieuiosblad van 
Nederland, is voor eenigen tijd eene beschrijving voorgekomen 
over het tot stilstaan brengen van de wateropwellingen, 
welke zooveel last veroorzaakte aan de tot stand koming 
der sluis van het Noordzeekanaal te Ymniden. Daar mij in 
geen der vakbladen over deze werkzaamheden eene beschrij
ving is voorgekomen, vernam ik gaarne van U, op welke 
wijze deze wellen aldaar tot rust zijn gebracht; of zoo ik 
niet attent genoeg gelezen heb, eene verwjjzing naar een der 
Nos. van Uw weekblad. 

Hoogachtend, Uw getrouwe lezer, 
C. A . 

Ik kan U op goede gronden ïnededeelen, dat de door U 
bedoelde berichten enkel betrekking kunnen hebben op de 
wijze, waarop men beproefd heeft de wellen te dichten. 
Feitelijk bestaan zij nog altijd. Naar alle waarschijnlijkheid 
zal men mettertijd meer omtrent dit werk vernemen. 

v. D. K. 

AMSTERDAM, 12 Juni 18!)5. 

den Heer v. D. KLOES, Delft. 

Met het bouwvak geheel en al onbekend en toch in de 
noodzakelijkheid verkeerende een advies te moeten uitbren
gen op dit gebied, zoo veroorloof ik my hiermede niy tot U 
te wenden met het beleefd verzoek mjj inet uwe zeer ge-
gewaardeerde raadgeving in dezen ter zijde te willen staan. 

Voor het bewaren van vleesch, wild, gevogelte, visch, 
etc. etc. denkt men een kelderruimte zoodanig in te richten, 
dat door gebruikmaking van eene passende koelmachine de 
daarin gebrachte waren totaal bevroren kunnen worden, 
waardoor ze geruimen tijd voor de consumptie bewaard 
kunnen worden, zonder te bederven. 

Alhoewel de kelder nu van vrijwel ouderwetsche con
structie is, d. w. z. met tamelijk dikke muren, solieden bak-
steenen vloer en flinke balklaag aan de zoldering, zoo zal 
het toch noodig zijn, om warmte-toetreding of liever kou-
verlies te voorkomen en ook om in geval van nood by 
afvoerbuizen voor menagewater, faecaliën enz. te kunnen 
komen, dezen kelder gedeeltelijk of grootendeels af te tim
meren, ook om te voorkomen dat de kou zich niet mede
deelt aan den bovenliggenden huisvloer (kelderzoldering) of 
buitenmuren — resp. aan de daarboven liggende verdieping. 

Welk materiaal zottdt U nu voor deze afscheidingen kun
nen aanbevelen? Planken beschot met vulling van kurk-
steenen, kieselguhr of dergelyke; of zoude het misschien 
wenschelijk zijn, ten einde een glad oppervlak te krygen, 
iu plaats van de houten beschieting gipsplanken te nemen ? 

De fabrikant der ijs-, resp. koelmachine, beveelt vulling 
met houtskool aan, doch komt my dit als vry kostbaar voor. 

Vulling met turfmolm, slakkenwol of dergelyke schynt 
my met het oog op vocht, ongedierte, onaangename lucht, 
minder geschikt en op den duur voor het bedrjjf nadeelig. 

U bij voorbaat dankzeggend voor Uwe bereidwilligheid 
en zoo mogelyk tot wederdienst my gaarne bereid verklarend, 
verblijft Hoogachtend, 

Uw Dw. Dienaar, j 
C. J . 

Als ruimte en hoogte van den kelder het toelaten, zal 
het in alle opzichten het best zyn, er op 8 tot 'O cM. 
afstand van de wanden een muur van dryfsteen in mage- : 

ren trasmortel (b. v. 2 schelpkalk 1 tras 3 zand) i n t e 

metselen, daarop lichte TJ ijzeren of wel J_ ijzereu balken 
te doen rusten en tusschen de laatsten trogwelven van 
dryfsteen in dezelfde specie alsvoren aan te brengen. 

Muren en gewelven in gelyke specie af te pleisteren 
indien althans afpleistering met het oog op aanhechting 
van stof noodig wordt geacht. 

Voor de gewelven is wellicht ook met voordeel gebruik 
te maken van de puimsteenfabrikaten van H SCHKEIIIÜB 
in ons No. van 14 Juli 1894 beschreven (Vertegenwoor
diger J . W. MOLIJN te Gouda). 

Hoe het met de afvoerbuizen voor huiswater enz. moet gaan 
hangt geheel van den plaatselijken toestand af. Ik zou ze 
liefst van boven af toegankelijk houden. 

Het komt my' voor dat, wat de wanden betreft, in elk 
geval lucht hier beter isoleermateriaal zal zijn, dan plant
aardige stoffen, zooals turfmolm, zaagsel, zeegras, houtskool 
enz., omdat deze, door aanraking met de oude keldermuren, 
lichtelijk vochtig en daardoor warmte-geleidend zullen worden. 

Voor de zoldering, wanneer men deze van hout of van 
gipsdeelen maakt, kan vulmateriaal misschien van nut zijn 
en zal met het oog op de zindelijkheid kurksteen misschien 
het meest aanbevelenswaard zijn, zoo althans de kosten niet 
te bezwarend worden. 

Dryfsteen is op zich zelf reeds een zeer slechte warmte-
I geleider, zoodat bij gewelven daarvan alle tusschenvoegsels 
! overbodig worden. 

Wat het artikel slakkenwol betreft, herinner ik U nog 
i aan de Nos. van 9, 16 en 30 Maart 1894. v. D. K . 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen morden slecht» eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

DINSDAG 25 JUNI. 
Assen. 11.30 uur. Het prov. bestuur: het vierjarig onderhoud 

van den prov. weg vau Asseo over Kolde eu Gieten tiaar de Uillc, 
aanvangende 1 Jau. 1896 en eindigende 31 üec. 1899. 

Naarden. 10 uur. De genie, op het bureel van de genie aldaar: 
het maken vau twee bomvrije schuilplaatsen iu den bedekten weg 
der vesting Naarden, onder het oeheer det genie aldaar, begr. 
f 16.600. 

Rotterdam. 1 uur. Het gemeentebestuur' het bouwen vaneen 
drenkelingenhuisje en arbeiderswoning aan de algemeene begraaf
plaats. 

H üENSII VI . 20 .11 M 
Nijcveeu (Dr.) 10 uur. De kerkeraad der Gerei. Gemeente : 

het afbreken der oude pastorie an liet wederopbouwen eener nieuwe 
pastorie, met alle daartoe benoodigde materialen. 

DONDERDAK 27 JUNI. 
Brielle. 12 uur. Het gemeentebestuur : bet leveren, samenstellen 

en oprichten van de steigerwerkeu voor de restauratie van den 
St. CaUiaiinatoren, bet afbreken van de daarop gebouwle koepel, 
het nldekken van den toren inet de daarmede in verband staande 
werken. 

Delft. 11 uur. Dijkgraaf en hoogheemraden vau Delfland, in 
het gemeenelaudshuis, bestek no. 55, dienst 1S95—1896.: liet 
verzwaren der zowericg over eeue lengte van 6 kilometer en liet 
aanbrengen van eene keibekleeding op het buitenbeloop tostonen 
strnndpanl 111 —117, onder de gemeente Monster en 's-Gravcu-
zande. 

G r o n i n g e n , 12.15 uur. Het gemeentebestuur: bet afbreken en 
opruimen van de bestaande ijzeren Apoorteu draaibrug, het uit
voeren van de daarmede in verband staande werken en het maken 
eu op de plaats in elkander stellen van eene ijzeren draaibrug 
(bestek no. 560), bilj. inzenden 26 Juni voor nam. 4.30 uur. 

Hoogoveeu (Dr.) S uur. De architect. J. Cariniggelt namens 
zijn principalen: het bouwen van een vermecclliefabriek aldaar, 
aanw. 's morg. 11 uur. 

VRIJDAG 28 JUNI. 
Amsterdam. 11 uur. De schout lij nacht, directeur en com

mandant der marine : het doen van eenige herstellingen *• 
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vernieuwingen aan dt magazijnen te Kadoelen in den Noorder 
it-older, bij de Hembrug en in den Grooten IJpolder, benevens 
je inscni 'tplaats bij zijkanaal F van het Noordzeekanaal, alle 
belio rende tot da marine-directin te Amsterdam. 

»g.|lertogenbosch. 10.30 uur. Het ministerie van waterstaat, 
hmdrl en nijverheid, san het gebouw van het prov. bestuur: het 
„jtroeren van verbeteringen aan den rijksweg van Best over 
jjjndlioven mar de Belgische grens, onder de gemeente Rest, 
b e g r . f 5500. 

Ochten (Geld.) 3 unr. De architect N. Lodder, voor rekening 
v a n den WelEd. heer J. Dijckmeester te Amsterdam, bij wed. J . 
w. Stam: het bouwen van een brug met steenen landhoofden 
over de Liuge in den openbaren weg van Kes.eren naar Ochten. 

SteenwUk. 11 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen van een 
lokaal en een overdekte speelplaats bij school B. 

MAANDAG 1 JULI. 
Dordrecht. 1 uur. Het gemeentebestuur: het uittrekken van 

oude en het leveren en inheien van nieuwe palen, het uoen van 
herstellingen eu vernieuwingen aan aanlegplaatsen, walbescboeiingen, 
watertrappen en veren, der gemeente Dordrecht, bilj. inzenden 
ter secretarie. 

Tiel. Op bet gemeentebuis : het bouwen van machinegebouwen 
voor de gasfabriek aldaar. 

D I N S D A G 2 J U L I . 

Nienwer-Amstel. 12 uur. Het gemeentebestuur : lo. het bouwen 
fin een school voor openbaar lager onderwijs, met 12 lokalen 
en lokaal voor vrije- eu orde-oefeningen en onderwijzerswoning 
aan de Verlengde Jacob van Lennepstraat; het leveren en plaatsen 
tan sclioolmeubelen ten behoeve van voormelden schoolbouw. 2o. 
de aanleg enz, enz. van een straat, ter verbinding van de 
Hoedenmakers- met de Rustenburgerstraat en van daarmede in 
verband staande profits wijzigingen van laatstgenoemde straten. 

VRIJDAG 5 JULI. 
Zwolle. 12 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur aldaar: bet 
vernieuwen van het metselwerk van 2 duikers in den grooten weg 
Goor—Denekamp—grens, achtereenvolgens gelegen benoorden 
Hengelo tusschen K.M. 52 en 53, en benoorden Oldenzaal tnsseben 
K.M. 62 en 63, behoorende tot de groote lijkswegen in Overijssel, 
begr. f 2600. 

DONDERDAG 11 JULI. 
Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur : het bouwen 
tan eene pontwachterswoning bij het pontveer bewesten Zijkanaal 
G (Voorzaau), behoorende tot de werken van het Noordzeekanaal, 
begr. f 4700. 

Haarlem. 12 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan liet gebouw van het prov. bestuur: het bouwen 
»an eene pontwachterswoning onder de gemeente Zijpe nabij de 
Jscob-Klaasseassluis, behoorende tot de werken van bet Groot 
Noordhollandsch Kanaal, begr. f 3300. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het. sioopen van 2 loodsen en bouwen van een 

•oleni;ebouw enz. Laagste VV. de Vlugt en B. Damhof aldaar 
'oor ' 29.650, gegund. 

Amsterdam. 1. Het vervangen van houten beschoeiingen door 
saai- eu liellingmureu, het sloopen der conservatiekappen voor 
Monitors en van een voorinaligen theekoepel en het doeu van 
'enige herstellingen en vernieuwingen, benevens het tot 31 Dec. 
131)5 onderhouden van de gebouwen eu inrichtingen, behoorende 
tot 's rijkswerf en geschutwerf. Laagste Pb. A. Warners aldaar 
'oor f 19.740. 2. het maken van 2 nieuwe eu het vernieuwen 

;i meerstoelen en 6 meerpalen, benevens het doen van eenige 
J'fstelliugen aan remmingen, alles op 's Rijkswerf te Amsterdam. 
" » g s t c H. J. Meekers aldaar voor f 6969. 3. het verrichten 
'an. verf-, wit-, en behangwerken aan en in de gebouwen en 
"utcktiugen op 's Rijkswerf, geschutwerf en de voormalige lijnbaan 
| e Amsterdam". Laagste G. J. Druijff aldaar voor f 6872. 4. het 
'ten van alle loopbruggen, meerstoelen, steigers, remmingen, 
Bschoeiiagea, het dak van de geschutloods en de buitenopper-
*»'<: der houten barak en 3 loodsen, alles behoorende tot 's Kijks-

?*tfi voormalige lijnbaan en geschutwerf te Amsterdam. Laagste 
• Nieuwenhuijs te Utreeht voor f 771. 
Arnhem. Het afbreken en weder opbouwen van het voorgedeelte 

8 0 ec» winkelhuis in de Rijnstraat aldaar voor rekening van de 

firma van Dijk en Witte. Laagste Weijers en Knoops te Nijmegen 
voor f 12 980, het steenhouwerswerk is niet onder de inschrijvingssom 
begrepen, gegund. 

Aspereu. Het maken van de gebouwen ten dienste van een 
centrifugaalpomp-stoomgemaal met leverantie van alle daartoe 
benoodigde materialen. Laagste C. J. Looijen te Herwijnen voor 
f 14.470. 

Assen. Het bouwen van 5 woonhuizen tegenover de hertenkamp 
te Assen. Laagste C. Roelfs te Winschoten voor f 25.900, gegund. 

Axel. Het bouwen van een nieuwe school met eenige verande
ringen aan de onderwijzerswoning. Laagste J. Karelviuk aldaar 
voor f 2887, gegund. 

Beetsterzwaag. Het bonwen van eene nieuwe ijzeren draai
brug te Ureterp. Laagste H. Hendriks te Drachten voor f 1980. 
gegund. 

Borne. Het bouwen van een woonhuis en winkelhuis voor den 
beer J. Huls'ioff aldaar. Laagste J. Groothengel aldaar voor f6981 
met Waalsteen en voor f 6911 met Bornscbe steen. 

D r u u e u . Het bouwen van een woouliuis voor den WelEd. Geb. 
Heer G. van Huiten, burgemeester aldaar. Ltagste A. Snijders 
aldaar voor f 4477, gegund. 

Goes. Het verbouwen van het winkelhuis van den heer J. B. 
Huijsse te Goes. Laagste M. Buitendijk aldaar voor f 2125, gegund. 

Goriticliem. Het uitdiepen van de buitendijksche gracht, van 
het werk aan het Spoel en bet doen van voorzieningen aan de 
sluizen in de Lingedijken te Aspereu ter verbetering van inun-
datiemiddeleu in de Nieuwe Hollandsche Waterlinie. Laagste H. 
Dubbeldam Hz. te Gorincbem voor f 1900. 

's-Hertogenbosch. Het uitvoeren vau veranderingen aan den 
oostelijke» vleugel met aanbouw en het middengebouw met portaal 
van de scholen aan de Keizerstraat. Laagste J. van Rosmalen 
en II. Hanssen aldaar voor f 5400. 

's-Hertogeubosch. Het maken van remmingswerken aan de 
bovenhoolden der sluizen no. 4, 5, 6 en 7 van de Zuid-Willems
vaart, prov. N.-Brabant. Laagste A. W. Groot te Hintham voor 
f 4120. 

Ooltgensplaat. Het afbreken en weder opbouwen van een 
nieuw logement aldaar. Laagste J. de Ruiter aldaar voor f 6472.21, 
gegund. 

Oosterland. Het van binnen verven der kerk en het verven 
van het meubilair der kerk namens HH. Kerkvoogden der Herv. 
Gemeente aldaar. Laagste J. Meermans te Bruiuisse voor f 210. 

Oudewater. Het herbouwen van eene hofstede genaamd Platte
landshoeve, bewoond door W. Lekkerkerk te Willeskop. Laagste 
N. VVillemse te Vreeswijk voor f 4825, gegund. 

Rotterdum. Het maken van de 2e Katendrechtsche haven met 
bijbehoorende werken. Laagste A. Volker Lz. te Sliedrecht voor 
f 252.000. 

Rotterdam, lo. Het gedurende eeu jaar onderhouden van het 
Scbutverlaat te Orerschie. Laagste J. van Kempen voor f 361. 
2o, het gedurende vier jaren onderhouden van de dijken om den 
hulpboezem enz. Laagste ï . Mudde Tz. te Lekkerkerk voor f 2S24. 
3o. bet gedurende vier jaren onderhouden van het zeil-en touwwerk 
der Boezemmolens. Laagste -B. Schollen te Spaarudam voor f 1717. 
4o. liet uitvieren van eenig baggerwerk in de Boezems. Laagste 
T. Mudde Tz. voor f 1546. 5o. het uitvoeren van eenige her
stellingen aan de Maas- en Usselhoofden. Laagste D. van Hork 
te Nieuwerkerk a/d i.lssei voor f 2644. (io. a. het doen van eenige 
herstellingen aan Schielands Hoogen Zeedijk. Laagste J. Rolloos 
te Capelle a/d IJssel voor f 2190; b. het verhoogen vau dien 
dijk onder de vroegere gemeente K'alingen en te Moordrecht. 
Laagste C. Zauen Hz, te Ammeistol voor I'3504. Met uitzondering 
van perc. 3 is al het werk aan de laagste inschrijvers gegund. 

Rotterdam. Het bouwen van eene remise. Laagste C. D. de 
Wilde te Oud-Beierland voor f 37.100. 

Slangenborg. Het weder ophouwen van een woonhuis. Laagste 
A. Ebbers te Doelinchem voor f 973. 

Winterswijk. Het bouwen eener nienwc school aldaar. Gegund 
aan W. J. Streek aldaar voor f 9957. 

Zwijnilrocht Het ophoogen van een terrein, het makeu van 
een haven cn eeue ligplaats voor zeeschepen, het bouwen van ecu 
steiger en het plaatsen van meerpalen, wrijfpalen eu dukdalven 
aan den rechteroever van de rivier de Oude Maas bij de spoor
wegbrug te Zwijndrecht, voor rekening der maatschappij Inter* 
nationale Guano en superphosphaatwerken. a. volgens voorwaarden 
van bestek. Laagste C, D. de Wilde te Oud-Beierland voor f 6S 000 ; 
b. voorwaardelijk met condities in afwijking van het bestek. 
Laagste J. Volker te Jotphaas voor f 63.000, gegund aan P. A. 
Bos te Gorincbem voor f 73.435. 
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A D V E R T E N T I E S . 

F O L K E R S & Co. 
ini«l«li'l tegen het rotten van hout en touw. tegen zwnmvorining 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 ( i 11* S V L \ \ iV E N ENOELSCHK

H

DÜITSCHK' •"•**•«>•• 
V A N EX 

PORTLAND CEMFMT MOSSTEENEN TROTTOIR-, VLOER-
v o o i m u r e n plafonds, enz. CU WANDTEGELS 

Merk: Knight Bevan & Stnrge. ' t , B " H B U 1 C B t W > 
Merk: Dijckerhoff & Söhne. L m T É T A W > W A W r ^ l ^ t \ W 7 M ' *" v e r 8 c h i l l e n d e dessins 

DRIJF-, TOUR- EN METSEL- mÊ^ÊM IJTfi » ™ : ™ U U 

STEEDEK. 1 — „ r l h ^ — : J | H U I n i i i r i : n u i . K N 

« 2 A M S T E R D A M . K A P K i \ B U R G 2 9. 

OIERKIPPIIBEI ^ en L O O D S E N < ^ 
van gegolfd ijzer, 

LIFTEN 
KRANEN 

en 

LIEREN, 

T. G TISSOT J". 
AMSTERDAM, Singel l i t . 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYANISEERINRICHTING. 

II. L E N S I N K , 
A R N H E M . , 

levert p a s k l a a r gekj-aniseerd 
(rot- en z w a in v rij) (81) 

Rasterwerken, Kehiittiiigen. 
BROEIBAKKEN, VLOEREN, 

VLOERRIBBEN, enz. euz. 

DAKVILT 
waarbij planken onderlaag overbodig; 

levert H. H 0 0 GHWINKEL, 
te GOR1NCHEM. 

Stoom J a l o u s i ë n Fabriek 
\ O O K 

Huizenen Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

L A G E PRIJZEN. f73, 

S. BUUIGOAI, Arnhem. 

W . J . W E I S S E N O , 
Nleuwendijk 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 , 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 PASSER0O0ZEN, 
I'eekeiibehoefteii. nOptisebeInstrumenten, 

EQUERRES, PRISMA'S ENZ. 

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 

J . - A . - v a n d e r K L l o e e , 
Leeraar uan do Polytechnische School te Delft. 

P R I J S : Compleet ingenaaid flS.—. 

» „ gebonden .. 21.H0. 
. . . . Vormt de werkkring, waarin de sohrijver geplaatst is, de geschiktste gelegenheid 

0 m dergolijken veel omvattenden arbeid naar wensoh te voltooien, bet reeds verschenen gedeelte 
bevestigt zulks en erkennen wij • 1-vt dit het moest 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 buck, dat door allen dient gekend te worden en 
waarvoor de schrijver waardeering verdient. 

• • Is het voor den jongen ingenieur en oplichter 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 vakgenootcn zullen evenzeer als vele aannemers, 
werkbazen en handelaren, gaarne een werk ter hand nemen, dat in zoo aangenanien en bevatte-
lijken vorm een ruiin 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 gorust aan allen, die iets met het bouwvak hebben 
uit te staan, aanbevelen. Allen zullen er ongetwijfeld nut uit trekken 

(Algemeen Ntderlandtch Advertentieblad). 
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F 
L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHEKP8B0ÜWWERF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooteii-, Baseer-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeêwerken, 
A N K E R S , 

IJZEREN E N STALEN KETTINGEN, 
net c e r t i f i c a a t van I . i l o y d ' s 

en B n r e a n V e r i t a s . 

Alom voorradig: 

W. S T A N L E Y J.sons, 

Beginselen der Staathuishoudkunde, 
uit het Eng. door 

Mr. H. .T. V A N L E E U W E N . 
Gebonden in stempelband /'0.05. 

Gunstig beoordeeld in „de Am
sterdammer"; „Arnh. Courant"; „de 
Ambachtsman"; „ Oagbl. v. Zuid-Holl." ; 
„Alg. Handelsblad"; „Onderwijzer"; 
„Schoolwereld"; „Tyd"; „Weekblad 
v. burg. adiu.", enz. enz. 

Uitgever L . J . V E E R M A N te Heusden. 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor het gebruiken 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 „KRAAIJENBÜRG", 
(70 lti.JMwi.jk (Z.-lt). 

P O R T L A N D G E I E H T , 
„JOSS01\~ Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT, 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTKUDAM, Nieuwehaven No. 1 1 8 

„ AMSTERDAM, A. E. BRAAT, Fokkt-

Simouzstraat 74. (88) 

LEONARD SLIGCHER, l o n n i c k e n d a m . 

V 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
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) 

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 B 

Gouden 

STAATS-
IEDAILLE. 
I B I M I L L E 

toilao 1669. 

GOUDEN 
HEDAiLLE 

hoogste 
.«^ersohel-

in den 
•««rnatio. 

wed-
* H te 

^ • m 1879. 

(84) 

DYCKERII0FV&S0IINE 
te A m ö n e b a r g bij BIEHRICII ii tl Rijn. OÜSSeldOffi 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 18BOr 
voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der Fabriek*. (100.000 vaten per jaar. 
Magazijuhouders in de voornaamst? steden. 

STOOM BOEKDRUKKERIJ 
T K 

I I I» i l l I K 

van 
Verdienste 
Weenenl873 

GOUDEN 
MEDAILLE 
Offenbach 

a / M . 1879. 

DIPLOMA A. 
Eerste prjji 

voor uitmun
tend 

..jrikaat 
Kassei 1870. 

MAASSLUIS, 
is er geheel op ingericht ora 

alle soorten van D R U K W E R 

K E N niet den in 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. 

http://lti.JMwi.jk
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I 

en Electrisciie LIFTEN, 
FRED. STIELTJES & Co., 

K e i z e r s g r a c h t 7 4 8 , w A m s t e r d a m 

(U.BOIJXI III * e
l ^ e r e i d i n c- p. DOLK & ZOON. 

„Van Baerle", 
E E NI (. E A U E \ I E \ voor 

Nederland en Koloniën: 

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 S E . 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CREOSOTEERING. 

BURNETTEERING. 
K V A M S I I I S l v V 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL. 

C . G i p s O . z o o n , 
D O R D R E C H T . (17) 

Nederlandsche V e r z i n k f a b r i e k , 
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, 
Z E ^ ^ Z P Z F 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 I N G E N voor tropiKehe producten, R O L L E N D E K A P P E N voor Steenovens 
en Kofüevloeren. L O S S E P L A T E N speciaal ter vervaiiKinK van riet
matten voor steenovens, enz. in alle afmetingen en voor alle doeleinden, opgesteld 
in NKOKKLAND of KOLONIËN : aflevering aan fabriek en opstelling op bestemming 
in e n k e l e d a g e n . G E G A L V A N I S E E R D I J Z E R E N , ook sterol ld e 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 l O N T È x G E V R A A G D . 

Spiegel- en Vensterglas, 
ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW SPIEGEL- , 

W I T - , KRISTAL,-, BROEI en M E L K -

G r 1L, . A . S . 

/ 1.75 per .11-. 

HOUTHANDEL 
F . & A. VAN D E K LINDEN. - Dordrecht. 

Pitch-Pine Parketvloeren Pitch-Pine Heiningen 
1 geheel gereed afgeleverd/'2.70 per M'-'. 

£ Ë x c e l s i o r p l a l e n . 
GEBR. VAN DER VIJGH, 

A. ~\L S T E R D A M . 
Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 

volgens nieuw Systeem. 
Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, 

geluid wei end. Verkrijgbaar in verschillende 
dikten. Steeds groeten voorraad. Directe leve
ring. Uitvoering op 't werk door onze eigene 

Qeluidwerendetnuchenvloeren, ondervloeren S T E U E R S ' Voorgeschreven by particuliere- en 
voor boutoementdaken, brandvrije gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen-

separation en plafonds. ding van Brochure, Monsters en Prijs. 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere ROZETTEN en 

RANDEN. 

GEBOGEN G L A S en DAKPANNK.N. 

Lenzen- en Patrijspoortglazen. 
(89) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF. BAGLICHT-REFIECICRS. 
Alle soorten van z,iEI 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijkt 

prijzen de Fabriek van 

J.D.DoMINICUS&SóHNE, 
te Bemscheid-Vieringhausen (Rheinl.) 

Gevestigd in 1*22. (55) 
9*W \ 'raag de geï l lustreerde Prijscourant 
welke wy U gratis en franco toezenden. 

Vertegenwoordiger voor Holland: 
MAX DRESEN, ROTTER DAM, 

Maaskade. hoek Corn. Trompstr. 2 

rH°, 
He. i in:;i;uli< 583, 

AMSTERDAM, 
hebben steeds voorhanden 

N O R M A A L 

SPUZENLIFTS. 
Deze worden hier geheel compleet en 

gangbaar in liftschachtgeraamte g e ï m i 

teerd afgeleverd. (8 b') 
Tal rijke Re f eren tien. 

Tierde Jaargang No. 26. Zaterdag 29 Jnni 181)5. 

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 s » ia dit blad kotten van 1—5 repels 

gO cents, iedere regel meer 10 cents. Groote letters naar 

plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 

Imkend. 

VERSCHIJNT ZATE'OAGS. 
Uitgevers i 

J. VAN OER EKDT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

A l l * a d v e r t e i i i i 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 DE A M B A C H T S M A N , Vak 
blad voor Timmerlieden. Metaeluara, Machinisten, Smeder.. 
Ververs, cni. 

J. A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T K U R . 

A A N G I E T E N V A X D O K E N . 

Eenigen tij<i geleden kwam my' een monster in handen 
van een materiaal tot het aangieten van doken, waarvan 
de samenstelling my' tot dusver onbekend is gebleven, maar 
dat uitmuntend aan zyne bestemming schijnt te beantwoorden. 

Ten einde met dit materiaal proeven te kunnen nemen, 
werden een aantal cubnssen van 10 cM. zijde vervaardigd 
van cementsteen iu de verhouding van 1 Portland-cement 
op 1 zand, in het midden van een der zijvlakken voorzien 
van een dookgat, diep 3(i mM.. boven wijd in het vierkant 
33 mM., onder 30 mM. De doken, die daarin werden vast-
gegoten, hebben zoodanige dikte, dat er, als zy op den bodem 
van het gat rasten, rondom langs de zyden ongeveer 5 
mM. ruimte overbluft ter aangieting. 

Hei doel was het nieuwe gietmateriaal in dit opzicht 
te vergelgken met lood en met tin. Daartoe waren de doken 
van een oog voorzien en werd de steenen cubus met den 
dook erin, met behulp van eeu samenstel van beugels en 
haken, in een hefboomtoestel gespannen, dat erop ingericht 
is om de dook uit den steen te trekken. De verhouding der 
hef boemannen is 1 : 10. Het eigen gewicht van cubus en 
beugels bedraagt ruim (i K G . Vandaar dat de hierachter 
opgegeven breekbelastingen alle niet het cyfer 6 sluiten. 

Eerst werden, zoowel bij het nieuwe cement als bij het 
lood, gladde doken gebezigd. Later bleken bü gebruik van 
het eerstgenoemde hakkels in de, doken zeer bevorderlijk 
te zyn aan het vastzitten. 

Wanneer men een dook met lood aangiet, krimpt dit vry' 
sterk by het stollen. Het sluit zich daarbij zeer vast om 
de dook, maar deze komt, met het lood vast om zich heen, 
los in den steen te zitten. Daaraan komt men zoo mogelijk 
tegemoet, door het lood inet beitelhouwen aan te drijven. 
Be sterke neiging tot krimpen is een groot nadeel van het 
lood, ingeval het werk van dien aard is, dat men er niet 
b(j kan komen om het lood aan te drijven, zooals b v. bij 
kozijnstijlen, standvinken, enz. Bjj werk, dat nauw luistert, 
wordt daarom wel eens tin in plaats van lood voor het 
aangieten gebezigd; d.t krimpt minder, doch laat zich zeer 
•weinig of in 't geheel niet aandrijven. 

By lood noch tin heeft eenige aanhechting van het 
uietaal aan den steen plaats. IJ ij gemis daarvan werkt de 
<look met het gietmetaal erom als een wig, welke op de 
Wanden van het gat een grooten zydelingschen druk uit
oefent, die den steen uiteen doet springen. 

Hij de eerste met lood aangegoten gladde dook, die 
beproefd werd, toen de cubus ongeveer 2 1/» week < ud was, 
geschiedde dit by eene belasting van 260 K G . ; by volgende 
Proeven met drie oudere cubussen, bij belastingen van 406, 

530 en 6.Ï6 K G . Bij de laatste werd, alvorens de steen zich 
begaf, de dook l 1 / ^ mM. uit het gietlood getrokken. Hakkels 
in de doken brachten geen sterker vastzitten te weeg; iu 
tegendeel werkte het lood nog meer als eene wig op de 
wanden van het dookgat; twee steenen begaven zich ach
tereenvolgens by belastingen van de dook met 516 en 
536 K G . By eene met tin aangegoten gladde dook bezweek 
de steen by 526 K G . belasting. 

De eerste proef met het nieuwe cement geschiedde op een 
gladde dook. By den ruim 2 weken ouden steen kon de, 
belasting al dadely'k tot 576 K G . worden opgevoerd. Het 
cement bleek zeer sterk aan den steen te hechten, 
zoodanig dat de hiervoren beschreven wigwerking nn plaats 
had door het schuiven van de dook in het gietmateriaal. 
De dook kwam er geheel schoon uit ; het gietmateriaal 
bleef ook na het uiteen spatten van den steen aan de 
wanden van het dookgat vasthechten. 

Zooals gezegd is, bleken hier dus hakkels vau groot nut. 
By volgende proeven met vyf oudere cu'.ussen hielden de 
gehakkelde doken achtereenvolgens belastingen tot, 660. 6N0, 
700, 716 en 736, KG. nit. By de eersten bleef het gietmateriaal 
gedeeltelijk tusschen de hakkels zitten. Eerst voor de beide 
laatste zware belastingen werd de samenhang tussehen het 
cement en den steen eindelyk, doch nog slechts ten deele 
verbroken. 

Het benoodigde gewicht aan gietmateriaal was by lood 
ongeveer 230 grain, by tin ongeveer IriO gram en by 
het nieuwe cement ongeveer 45 gram. 

v. i i . K . 

W E R K I N G V A N K O O L T E E R O P K A L K I N 

M O R T E L S , S T O P S E L S , E N Z . 

DOOB 
Da. L . C . L E V O I K . 

Er zyn drie reeksen stuffen in liet koolteer die zich tegen
over kalk zeer verschillend gedragen. Ten eerste heeft men 
de koolwaterstoffen, welke door zuurstofopuaiue de laag 
oppervlakkig doen drogen. Kalk laat hen met rust, ver
haast alleen het drogen. Ten tweede zuren eu phenoleii. 
die binden kalk en geven korreligheid. Ten derde, zouten 
van vluchtige stoften, die dus door de kalk gescheiden wor
deu, verlies geven en inet de kalk geen taaie verbindingen 
geven. Wat bij het gebruik van koolteer, met kalk gemengd, 
het meest op prys gesteld wordt, is duurzaam aanhechten 
en lang taai blyven. Dat een mortel met dergelijke eigen
schap veelvuldig gewenscht en gezocht wordt is duidelijk. 

Briezelig worden is in eiken mortel dikwerf eene schaduw
zijde ; koolteer, een deel ervan althans, geeft dus met kalk een 
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broos oxydatie-product, zoodat koolzure kalk (fijn poeder van 
schelpen, kalk en ander puin, ja kalksteen of droge klei 
dus beter is dan enkel geblnschte kalk. Want dit geeft 
beter aanhechten en langeren duur. De phenolen nit het 
koolteer toch geven een briezelige, licht vergruisbare ver
binding, die dus op den duur de veerkracht aan den kunst-
mortel onttrekt. Dat bij het gebruik vooraf zacht verwarmen 
van steen, koolteer en kalksteenpoeder aanbevelingswaardig 
is, spreekt vanzelf. Dat by den scheepsbouw runderbloed en 
kalk later verhit een veelvuldig gebezigd stopmiddel is, 
is bekend. Ook asch (afgezifd van allerlei brandstof) fijne 
cokes of kurk met bruinen Stnkholmer teer geeft een zeer 
gewild elastieke mortel als het mengsel warm op de 
warme voorwerpen wordt aangebracht. 

Bij waggons op spoorwegen geeft de reet, tusschen dak 
en staanden wand dikwerf aanleiding tot lekkage. Tot het 
beletten daarvan is cokespoeder met zeer fijn steengruis 
en asch (hout- of turf- of afgezifde steenkool-) en poeder 
van loodglid en gekookte lijnolie gemengd met goed gevolg 
in gebruik. Dit laatste heeft men ook wel vervangen door 

V. olie/uur niet gekookte lijnolie dat dan een zeer 
goede elastieke watermortel geeft. 

KITTEN EN' KLEEFSTOFFEN. 

Het maken van kitten en andere kleefstoffen voor alle 
mogelijke voorwerpen, by machine-fabrikanten, in gieterijen 
en chemische fabrieken, bij ingenieurs, architecten, sloten
makers, smeden, enz., in gebruik, is door den Ingenieur 
W I L H E L M JEKI' beschreven in een werkje, waarvan de 4e 
druk onlangs verscheen bij B. F. VOIGT te Weimar (pry's 
2 .50 Mark,. In de practyk is men zeer dikwijls verlegen 
om goede kitten voor het een of ander doel; het genoemde 
boek nu bevat verzameling raadgevingen, waaruit men in 
vele gevallen met goed gevolg zal kunnen putten. Een goed 
overzicht van den inhoud vind men in de volgende inleiding 
die wij aan Wieck's Gew. Ztg. hebben ontleend. 

„Onder de namen kit, stopvetf en kleefstof verstaan wy' 
mengsels van verschillende vaste stoffen en vloeistoffen, 
waarvan de bestemming is om gebroken of uit gelijke of 
verschillende materialen samengestelde voorwerpen op meer 
of minder hechte manier aan elkaar te verbinden. Ook worden 
kitten en kleefstoffen nog gebruikt om sommige voorwerpen 
te bekleeden om ze tegen verschillende invloeden bestand 
te maken, b.v. tegen groote hitte of direct vuur, tegen 
zuren of zure dampen, tegen de dampkringslucht enz. Waar 
de kitten en stopverven opbonden en de kleefstoffen aan
vangen is moeielijk te zeggen. Eigenlijk doet het ook niets 
ter zake, of men eene tot aaneenechting van twee voor
werpen dienende stof kit of kleefstof noemt, als het doel 
maar bereikt wordt, of b. v. twee stukken hout met lijm 
aan elkaar verbonden worden of dat daartoe een meer of 
minder samengesteld mengsel gebruikt wordt, zal den be
zitter der gelijmde voorwerpen wel onverschillig zyn, als 
het op den dnur maar houdt. Evenzoo zal het hem niet 
kunnen schelen, hoe of men de verschillende soorten indeelt 
en hoe de groepen genoemd worden, want of een kleefmiddel 
roestkit, yzerkit, enz. heet, doet geen afbreuk aan de waarde, 
als iedere soort maar op de juiste plaats aangebracht en 
gebruikt wordt en rekening wordt gehouden met hare 
eigenschappen. 

J E E P deelt de kitten op de volgende wyze in: 
1. Roestkitten, ook ijzerkitten genaamd. Hiertoe worden 

die kitten gerekend, waarby' ijzervijlsel en hamerslag in 
zoodanigen zin gebrnikt worden, dat de oxydatie of het 
roesten van het jj«er het voornaamste bindmiddel levert. De 
y'zerdeeltjes zetten zich by de oxydatie uit en dientengevolge 
vnlt de kit de ruimte, waarin zy gebracht wordt, volkomen 

op. De oppervlakken, die met de kit in aanraking komen 
moeten van zoodanigen aard zyn, dat het roestende ijzer
vijlsel zich er stijf aan kan hechten, liefst ook metaal, dat 
door den invloed der kit insgelijks gaat oxydeeren. 

2. Oliekitten. Tot deze afdeeling behooren die kitten, welke 
in min of meer gebonden toestand, van dun vloeibaar tot 
deegachtig, gebruikt worden en waarvan het hoofdbestanddeel 
olie of hieruit bereid vernis is. 

De oliën worden verdeeld in twee soorten en wel in niet-
drogende en drogende oliën. De eerste soort bly'ft, als er 
geen vuil en stof bijkomt, altyd vloeibaar en heeft om taai 
en stneerachtig te worden zooveel tyd noodig, dat zij nooit 
daar gebruikt kan worden, waar het erop aankomt een 
massa te vormen, die binnen korten tyd vast wordt. 

De drogende oliën hebben de eigenschap van onder de 
inwerking van de dampkringslucht sty'f te worden en een 
vaste massa te vormen. Gewoonlijk is hier nogal wat tjjd 
voor noodig, zoodat slechts zelden ruwe oliën voor het be
reiden van verf en kit wordt gebruikt, maar veel vaker eeu 
uit drogende olie bereid vernis. Verreweg het meest wordt 
voor de bereiding van stopverf en kit gekookte lijnolie gebruikt. 

De oliën bevatten vetzuur, wat vermengd en gekookt 
met lichamen, die basische eigenschappen hebben, eeu in 
water onoplosbare zeep vormt, die, blootgesteld aan de lucht, 
langzamerhand indroogt tot een zeer vaste massa. Deze 
omstandigheid moet bij de keuze der stof, die aan de rauwe 
of gekookte olie zal worden toegevoegd om kit te maken, 
wel degelyk in aanmerking genomen worden, 'i'ot die stoffen 
zyn te rekenen kry't, loodpreparaten, zooals zuivere menie 
en loodwit, verder gebrande kalk, gebrande magnesia euz. 
De uit drogende olie bereide kitten worden zeer vaak ge
bruikt ofschoon de prijs niet onbeduidend is en de tyd die 
tot uitdrogen noodig is, dikwyls zeer lang is. Deze kitten 
zyn ongevoelig voor water, waterdamp en vele gassen, zy 
vinden om deze reden in den machinebouw de meest uitge
breide toepassing en kunnen in vele gevallen door andere 
dichtingsmaterialeii niet vervangen worden. 

3 Smeltkitten. Onder dezen naam worden die kitten 
samengevat, welke door het smelten door het smelten van 
harsen verkregen en alleen in heeten toestand gebruikt 
kunnen worden, daar zy alleen in dien toestand verdeel
baar zyn. 

Zoodra deze kit kond geworden is, is de verlangde ver
binding verkregen. Zy is echter gewoonlijk niet bestand 
tegen stooten, verschuiven en trekken aan de verbonden 
deelen, omdat de materialen, die in de kit gemengd zyn, 
zelf aan zulke inwerkingen geen weerstand kunnen bieden. 
Men gaat dit nadeel by de kenze van harsen tot het maken 
van kit, zooveel mogelijk tegen, door brooze harsen, zooals 
asphalt, colophoninm enz. met minder brooze, zooals terpentijn, 
elemi enz. samen te smelten en tracht aan deze soort 
van kitten grootere elasticiteit te geven door hot by'voegen 
van drogende oliën, terpentijnolie, vernissen enz. In de hitte 
kunnen deze soort van kitten in het geheel niet of alleen 
in byzondere gevallen gebruikt worden. Daarentegen bieden 
ze zeer goed weerstand aan water, worden daarom vaak 
gebruikt tot het dichtmaken van waterbuizen, vergaarbakken 
en gaspypen en dikwijls bij metselwerk, dat op den duur of 
tydelyk blootgesteld is aan de inwerking van water. 

Met den naam smeltkit worden gewoonlijk kitten bedoeld, 
die zoo zijn samengesteld, dat door het verhitten der aaneen 
te verbinden voorwerpen, de kit vloeibaar gemaakt moet 
worden, om bruikbaar te zyn. Deze soort van kit wordt 
voornamelijk gebruikt voor het lijmen van glas en porcelein: de 
stukken worden dan als het ware volkomen aaneengesmolten. 

4. Caoutchonc- en gutta-perchakitten zyn kitten, by | i e 

bereiding waarvan caoutchouc of gomelastek, alsook gutta
percha in grootere of kleinere hoeveelheden te pas komen; 
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zy munten door groote elasticiteit uit boven vele andere 
kitten en worden om deze reden veel gebruikt bij het lymen 
v a n kleinere voorwerpen. In chemische laboratoria worden 
de met behulp van caoutchouc bereide kitten vaak gebrnikt, 
omdat ze weerstand bieden aan vele chemicaliën, wat by 
andere kitten niet altyd het geval is. Dikwyls kan men ook 
gutta-percha gebruiken, dat gelyke eigenschappen bezit als 
caoutchouc. De kit wordt dan vry wat goedkooper. 

Daar de stoffen, die gebrnikt worden tot oplossing van 
caoutchouc en gutta-percha, benzine, zwavelkoolstof, terpen
tijn, teerolie, zeer vluchtig zyn, eischt het binden van deze 
hitten in verhouding weinig tyd, een omstandigheid, die vaak 
van groot belang is. Als men caoutchouc smelt wordt 
er een kleverige massa gevormd, die niet weer hard wordt, 
die dus overal waar dichte sluitingen noodig zyn. die weer 
geopend moeten kunnen worden, zonder de gelijmde voorwer
pen te beschadigen, een uitstekende kit geeft. Deze massa 
biedt weerstand aan byna alle zuren en chemische agentiën 
en kan daarom dikwyls met succes gebruikt worden. 

5. Kaaskitten. De vaste bestandeelen uit de koemelk, die 
tot het maken van kaas gebruikt worden en onder den 
naam van gestremde melk, ruting, kaasstof enz., in den 
handel komen, hebben de eigenschap van met gebrande en 
geblnschte kalk een taaie massa te vormen die gauw hard 
wordt en in water onoplosbaar is. De op deze wijze toe
bereide massa, die overigens ook uit kalk en eiwit kau 
samengesteld worden, wordt dikwyls alleen of met by voeging 
van meel, houtasch, baksteenpoeder, fijngesneden haar en 
vezels, als kit gebruikt. Daar deze kitten een zeer goede 
bindende kracht bezitten, eenvoudig en goedkoop zyn, worden 
ze veel gebruikt en zoowel door hout- als steenwerkers 
zeer op prys gesteld. 

6. Walerglaakit vormt op zich zelf', zonder bijvoeging van 
andere stoften, als de oplossing sterk genoeg is, een uit
muntende glaskit. Voor bijzondere doeleinden wordt er kalk 
kry't, Engelsch rood, kaas enz. bijgevoegd. 

7. Per schillende kitten. Hiertoe behooren eenige kitten, 
die voigens hunne samenstelling in geen der andere afdee
lingen passen. 

8. lsoleerkitten. Om vergaarbakken voor warme vloeistoffen 
zooveel mogelyk te beschutten tegen afkoeling en andere 
inet kouden inhoud te beschutten tegen warmte wendt men 
bekleedingen aan met kitmengsels. 

De hiervoor gebruikte stoffen moeten op den dnur weer
stand kunnen bieden aan de warmte, die op hen wordt 
overgedragen, poreus zyn, en de buitenlucht zoo afsluiter., 
dat de communicatie der buitenlucht met de lucht in de 
massa verhinderd wordt. Voor de buitenste omhulsels worden 
daarom meestal andere stoffen gebrnikt, als voor de eigenlijke 
beschermende massa. De voor dit doel meest gebruikelijke 
lichamen zyn : asbest, plantenvezels, kurk, klei, zyde, enz. 

9. Harskit. In tegenstelling met smeltkit worden hiermede 
kitten bedoeld, welke met behulp van hars samengesteld 
worden, en in konden toestand of na matige verwarming 
verwerkt kunnen worden. Het aantal kitten van deze soort 
dat aau te bevelen is, is niet groot. 

10. Kleefs'offen. In deze afdeeling worden die kitten 
gevonden, welke hoofdzakelijk samengesteld worden uit ljjm, 
vischlym, meel, stijfsel, dextrine, caoutchonc, en gewoonlijk 
bekend zyn onder den naam ljjm en stijfsel. 

Lijm en stijfsel zonder andere bijvoegsels worden in den 
regel alleen gebruikt voor hout, karton en papierwerk en 
zijn hiervoor ook alleen bruikbaar en dan nog alleen als 
ze niet aan vocht zyn blootgesteld. 

Door verschillende toevoegingen wordt iym zoowel als 
stytsel omgewerkt tot echte kit, als toeslag gebrnikt by 
andere kitten; zy geven dan verbindingen, die door andere 
mengsels niet te vervangen zijn en groote diensten bewyzen. 

11. Metaalkit. Er bestaat een groot aantal metaallegee-
ringen, die bjj zeer lage temperatuur vloeibaar worden. Deze 
kunnen zeer goed gebruikt worden om beschadigingen aan 
metalen voorwerpen te herstellen, ook om twee of meer 
stukken metaal aan elkaar te verbinden, op voorwaarde, dat 
de eischen aan de houdbaarheid der verbinding niet grooter 
zyn dan de vastheid der metaal-compositie. Daar er van 
zulke licht-vloeibare metalen al zijn, die by 6 0 " vloeibaar 
worden, kan men met behulp van een gewone spirituslamp 
zelfs aan groote stukkeu kleine stukjes metaal lijmen, daar 
er slechts een plaatselijke verwarming noodig is Meermalen 
is de verbinding van stukken metaal met behulp van deze 
licht-vloeibare metaal-compositie veel eenvoudiger tot stand 
te brengen dan met andere kit; zy' heeft het voordeel, dat 
de aaneen verbonden voorwerpen dadelijk na het koud worden 
gebrnikt kunnen worden en men niet lang behoeft te wachten 
op het drogen en binden zooals bij kit. 

12 . Beslagen Hiermede bedoelt men kitten, die gebruikt 
worden om vergaarbakken te bekleeden, die aau hooge 
temperaturen zyn blootgesteld, en zonder bekleeding gevaar 
loopen zich te begeven. 

WERKING VAN ZOUTZUUR OP MUREN. 

In het gewone leven overziet men niet, dat zelfs de 
hardste kunst- en natuur-steenen vol barstjes zyn; evenmin 
dat wat de natuurkundigen poreusheid noemen in de stof, nog 
weer fijnere gaatjes zyn, die men stellig op kleiner dau 
een honderdduizendste millimeter schatten moet. 

By den hoogsten druk gaat er bijvoorbeeld door best 
rood koper geen spoor vocht, maar neemt men onzuivere 
soorten, die desnoods maar een duizendste per honderd 
schijnbaar zeer onschuldige bijiuengselen bevatten, dan kan 
men er water met groot gemak doorperseu. Door eindelings 
droog hout gaat kwik. al by zeer geringen druk; water 
door slecht geel koper, al is het zeer dik, al by 1 atmos
pheer ; zoo zoude ik nog eene reeks verschillende voor
beelden kunnen aanhalen. Gietijzer van sommige soorten 
bij voorbeeld, noemt men in het dagelyksch spraakgebruik 
niet poreus en toch is het vol echte gaatjes. Als een 
buisje maar nauw genoeg is en het afwisselend lucht en 
water bevat, dan gaat er dikwerf al bij lagen druk wel 
vocht door den wand van de stof maar niets door het buisje. 
Wat waar is, is niet altyd waarscliynly'k. Daar levert de 
natuurwetenschap treffeude voorbeelden van op. Oeluid en 
meer geluid geeft dikwerf stilte; lichten al meer licht 
duisternis, ja in de scheikunde heeft men tal voorbeelden 
van hevig ontplofbare stoffen, die gemengd juist heel kalm 
zijn, by het ontsteken. Stank met meer anderen stank geef 
dikwerf juist geen reuk. 

In baksteenen, hoe hard en edel ook, krioelt het dus 
boven en behalve de poreusheid nog van echte maar hoogst 
fijne barstjes. Op den binnenwand van die barstjes komen 
een reeks scheikundige werkir.gen na het branden tot stand, 
die eerst eene water en zuur aantrekkende stof geven, maar 
in een tweede tijdperk op het oppervlak van die barstjes 
kristallen van gips doen verschijnen, stellig kleiner dau 1 
millioenste millimeter. De verdamping en de atwisselende 
regen lost die zachtjes aan weer op. Het water verdampt 
by droogte op den buitenwand, na doorzuiging door mortel 
en steen; zoo komt gips steeds naar het oppervlak. 

Is een muur met 1'ortlaud-ceinentmortel beraapt, dau ziet 
men in stoffige buitenlucht na jaren de mortelvoegeu zwart 
op de lichtere plekken, ter plaatse waar de metselsteenen 
zitten, doorschijnen. De vette metselspecie, die in ons land 
verwerkt wordt, laat dus meer water door dau baksteen. 
Aldaar hecht meer zwart stof aan. 

Zoutzuur uit den handel, dal altyd reeds veel zwavel-
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zuur bevat, lost uit de steenen zoowel als uit den mortel, 
chloorcalcium op, eene stof die in de lucht, ook op den droog-
sten dag, steeds nieuw water blijft aantrekken. 

Deze oplossing, vooral als er hier ot daar overvloed zout
zuur inzuigt, lost uit zeer diepe lagen van de steenen 
gips op, dat soms na jaren opnieuw naar het oppervlak 
zal trekken, kristalliseeren en nitweeren. 

Hij de werking van zoutzuur op baksteen moet men de 
vier bestanddeelen der lucht: 

Koolzuur A. 
Water B. 
Zuurstof C. 
Ammonia D. 

wel in het oog houden en ook als by elke chemische wer
king hoe vlug dynamiet ook schijnt, wel degelijk op den 
tijd letten. 

Eerst werkt, na uit den oven genomen te zyn, de zuurstof 
van binnen op den baksteen; dat geeft aanleiding tot de vor
ming vau wateraantrekkende lichamen, die later weer gips 
geven. Ook enkel baksteen weert dus gips uit als ze met 
steenkool, die steeds zwavel bevat, gebakken is, maar de 
bijtende kalk, die er in zit, werkt bij blusschen met water 
verstoppend op de gaatjes, zoodat zonder de werking van 
zoutzuur, hier en daar koolzuur (A) opgezogen wordt, dat 
met volnme-vergrooting en ook dikwerf met afbriezelen 
gepaard gaat, zuigt daarin nu zoutzuur op, dan krygt 
men koolzuur-ontwikkeling en daardoor is zoutzuur zoo 
eeu gewild toovermiddel om muurwanden met weinig arbeid, 
schoon en netjes te krygen. Het zoutzuur lost de mortel 
van het steenoppervlak af en het gevormde chloorcalcium 
zuigt in den steen op, zoodat die dus duurzaam nat moet bly
ven. Regent het nu op den muurwand, dan lost in deze chloor-
calcium-oplossing, gips in sterkere mate op dan enkel water 
zoude doeu, zoodat het zoutzuur het verschijnen van wit 
beslag op het oppervlak van den steen verhaast en versterkt. 

Oips zal dus gemakkelijker telkens opnieuw uit diepere 
lagen telkens weer naar buiten trekken en al meer 
en meer vergruising geven. Zoodoende is zoutzuur met kalk 
verbonden tot chloorcalcium dus het middel om water in 
ongewoon diepe lagen van het gesteente te brengen. De 
duurzaamheid lydt vooral des winters, als bij groote koude, 
gips en chloorcalcium nog weer eens met water gaan kris
talliseeren, en zoodoende reuzenkrachten ter vergruising 
beschikbaar stellen. 

Maar nog een andere kleinere schaduwzijde heeft het 
zoutzuur, ook met kalk verbonden trekt het ammonia uit 
de lucht aan en maakt zoodoende den steen tot een uiterst 
vruchtbaren tuingrond, waarop zich dan later algen en andere 
planten ontwikkelen, groen worden, afbladeren rotten, en 
het uiterly'k van den muur grootelyks schaden. Rotten geeft 
altijd water aantrekken, bruin en zwart worden door opzuiging 
van turfachtige bestanddeelen Puin boven beerputten is 
dikwerf op de voegen zwart, blauw en bruin. Zeer weinig 
zwart met veel wit, zeer fijn en gemengd geeft blauw — 
zie de blauwe kattenklei, gekleurd door zwavelyzer of 
door phosphorzunr yzeroxyde. 

~ S N E L H K I D . 

Maar die ly'st is ook daarom belangrijk, omdat er lichamen 
in aangevoerd worden, die eerst onlangs binnen onzen ge-
zichtskring gekomen zijn of toch meer en algemeener dun 
vóór tien jaar onze opmerkzaamheid trekken. 

Er zyn „snelheden" in meters per seconde: de slak 
beweegt zich in eene seconde 0.0015 M , de mensch hjj 
eiken stap 1.25 M., sneeuwschoenloopers 2.95 M., de komeet 
van Halley in den zonneafstand 3 M., de snelste stroom 
4 M., een luchtbal bjj windstilte 0.4 M.. hardloopers 7.1 Al. 
vliegen 7.8 M.. de snelste stoomboot 8.5 M., een rjjwiel 
9.7 M , een frissche bries 10 M., eeu torpedoboot 11.5 M. 
schaattrjjders 11.6 M., een renpaard 126 M., een bergstroom 
143 M., een sneltrein 16.7 M., de golven der zee 21.8 M. 
postduiven 27 .M, een orkaan 48 M , zwaluwen 67 M., de 
sterkste cycloon 116 M., lavagolven ;bij de vulkanische uit
barsting in de straat van Sunda op den 27en Augustus 
1883) 290 M., een klank in de lucht 337 M., het equa-
torspunt der aarde 468 M., een kanonskogel 500 M., vloed
golven (zeemansterm) 800 M.; — snelheden in k i lometers 
per seconde: de maan 1 KM., ontploffing van schietkatoen 
5.8 KM., de zon 7.6 KM., Sirius 15.4 KM., de aarde 29.5 
KM., verschietende sterren in het midden 40 K M , de komeet 
van Halley in de nabyheid der zon (perikel) 393 KM., 
storm in de zon 402 KM., kabelstroom 4000 KM., telegraaf-
stroom 11.690 KM., inductiestroom 18.400 KM., electrische 
stroom in het midden 36.000 KM., licht 300.000 KM., ont
lading van de Leidsche flesch in koperdraad van 1.7 mM. 
kracht 463.500 KM. 

Zondagsblad vjh N. v. d. D. 

M O D E L P O E D E R . 

Ooed modelpoeder mag geen invloed op de natuurlyke 
kleur van het gietmetaal hebben; het moet glad zyn, opdat 
het model dadelijk van het vermzand losse; ook mag het 
poeder geen vocht aannemen. 

De door H. SCHMIDT en G. KOSCH te Berlijn uitgevonden 
modelpoeder (in Duitschland geoctrooieerd) wordt als volgt 
bereid: Er worden 45"/0 brikettenasch met 4 5 ° / 0 stijfsel 
innig vermengd; 1 0 ° / N kopalhars wordt in choroform opge
lost en met alcohol verdund aan het mengsel van asch en 
stijfsel toegevoegd. Het product wordt goed dooreengewre-
ven, gedroogd, gemalen en gezift en is dan voor het ge
bruik gereed. (Ind. Rundschau.) 

S C H O O N M A K E N V A N N A T U U R S T E E N G E V E L S . 

Het gebeurt dikwyls, dat men zich ten naasteby een 
juiste voorstelling der eigenaardige bewegingen van een 
lichaam wil maken, zonder daarby nauwkeurig te moeten 
nieten of berekenen. Te dien einde is het in de meeste ge-
vallen voldoende eene vergelijking der beweging van twee 
of meer lichamen in een bepaalden tyd te maken. Reeds op 
dien grond zal de hieronder medegedeelde ly'st van de be
langrijkste in de natuur voorkomende snelheden, die op de 
nieuwste, naar de beste regels genomen metingen berusten, 
velen misschien welkom zyn. 

Volgens de I). Oewerbe. Ztg. wendt eene firma te Glasgow 
het zandstraal-blaaswerk aan om natuursteengevels schoon te 
maken, die door stof en schoorsteenroet zyn verontreinigd 
en verkleurd. Door middel van eene slang met tromp is men 
in staat ook de verborgenste hoeken van beeldhouwwerk 
enz. te bereiken. Steigers zyn er niet by noodig. Men kan het 
met gewone ladders af. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

C. J . te A m s t e r d a m . Zou, naar uwe meening, ge
brande isoleersteen, vervaardigd uit zoogenaamde Gloria 
lnfusorit, ^volgens U toegezonden monster), kunnen dienen 
voor het isoleeren van den in het vorig No. bedoelden ijskelder' 

Zeer zeker, als gij daar voordeel in ziet in vergelyking 
met dryfsteen Dit zal vooreerst van den pry's afhangen. 
Ten tweede is het voor my de vraag of, ingeval de kelder 
in zyn tegenwoordigen toestand vochtig is, dit vocht zich 
ook aan dezen isoleersteen zal mededeelen; in dat geval zal 
hij zeker meer warmte geleidend worden. Dryfsteen is zeer 
weinig hygroscopisch; op dit punt durf ik over het nieuwe 
materiaal geen oordeel uitspreken. v. o. K. 
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M I D D E L T E G E N R O E S T E N V A N G E P O L I J S T 
I J Z E R E N _ S T A A . L . 

Ken half ons kamfer wordt in een quart (?) gesmolten 
varkensvet opgelost; het schuim dat daarby op de opper
vlakte drjjft, wordt afgeschept en met zooveel graphiet ver
lengd, dat het de kleur van het yzer krygt. Het blanke 
oppervlak wordt met dit mengsel bestreken en na 24 uren 
n,et een zachten lap afgewreven. Aldus behandeld gereed
schap blyft volgens de Scient. Amer. maanden lang vrjj 
van roest. 

A A N B E S T E D I N G E N . 
ianheüedingen worden slechts eenmaal in dese rubriek opgenomen. 

MAANDAG 1 JULI. 
Amsterdam. 12 uur. "et gemeentebestuur : het gewoon onderhoud 

van- en hel verrichten van herstellingen gedurende 1895 aan sluis-
e n waterwerken, scbeepvaartinricbtingen enz. 

Arnhem. 7 uur. De archiiect I, VV. Boerbooms, voor rekening 
«in de firma üebr. Keijers, in het koffiehuis van den heer Hermsen 
a»u de llijubrug: bet afbreken van wouingen op de Korenmarkt 
D 0 ;JJ—'H en h"t daar ter plaatse bouwen van een graanpakhuis 
Det kantoor. 

Breda. 12 uur. Het gemeentebestuur: 1. het bouwen van vier 
irrestantenkamers en eeu privaat bij bet bureau van politie. 2. 
bet metselwerk van een te bouwen schilderswerkplaats op Ce bin
nenplaats van de ambachtsschool. 3. het leveren vau hardsteen 
voor drie trappen aan de Sicgelgracht. 

Dommeleu (N.Br.) De commissie, ten herberge van H. Zigmans : 
bet bouwen eener roomboterfabriek, aanw. 's morg. 11 uur. 

Dordrecht. 1 uur. Het gemeeutebestuur: hel bers'ellen van 
kaaimuren langs verschillende havens binnen de gemeente aldatr. 

Egmoud aau Zee. 2 uur. Kerkvoogden der Nel. Herv. Gemeente, 
in de Consistoriekamer bij de Ned. Herv. Kerk aldaar: het bouwen 
eener pastorie. 

Enschede. (Ov.) 7.30 uur. De heer E. Kromhof te Lonneker, 
in bet koffiehuis van den heer Jochem Hemken : het bouwen van 
tvee woningen enz, op een terrein gelegen aan de Beukiukstraat 
le Eusohede, aanw. 1 Juli 's meg. 9 uur. 

Harlingeu. 1 uur. Het gemeentebestuur: 1, het herstellen van 
de vloedileiiren vau de Noorder- en Zuidersassluizen ; 2. het witten 
ran scholen en verdere gemeentegebouwen. 

DINSDAG 2 JULI. 
Edam. De architect A. H. D. Rups: het inrichten van een 

terrein aan de Kostverloreu Wetering, ic de gemeente Sloten, bij 
•Ie Tolbrug, tot opslag van houtwaren met kantoor en woning, en 
bet verrichten van grondwerken. 

Manrsbergen (Uti.) 10 uur. Het gemeentebestuur van Maarn, 
ic bet logement van G. van der Lee: het verbouwen van de 
gemeenteschool aldaar. 

WOENSDAG 3 JULI. 
Blcskensgraaf (Z.H.) 11 uur. Het bestuur van den polder 

Bleskensgraat, in het raadhuis: het rijzen van den Noordzijdschen 
vatermolen met de hiermede in verband staande werken, in 4 
perceelen als molenmakers, metsel-, sinids- en rietdekkerswerk. 

DONDERDAG 4 JULI. 
Delft. 11 uur. Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, in 

bet gemeenelandsbuis aldaar : bestek no. 56, bevattende verschillende 
onderhoudswerken van sluizen, bruggen, gebiuwen enz., gelegen 
!". de gemeenten Delft, Schiedam, Vlaurdingen, Maassluis, Schip-
'"ideu, 'e Gravenztnde, Loosduinen en Monster, gelegen in de 
'ideeling Delft, Vijfsluizen, Maassluis en 's Gravenhage, in 12 pero. 

8-bh'uvenliage. 2 uur. Het gemeentebestuur • het verbroeden 
een gedeelte van den Bezuidenboutschen weg en het leggen 

"«eeu riool in dien weg. 
Stry*eu (Z.H.) 5 unr. Het bestuur voor de gemeenschappelijke 

«langen der poldera bet Oudeland van Strijen en Oud-Bonavontura, 
1 de herberg van A. Vermeer : het amoveeren der beslaande, en 
êt bouwen van een nieuwe waobt met inbegrip van afdamming, 
•oogniaking en drooghouding, gelegen iu de boezemkade van 
'•'genoemde polder bij bet dorp Strijen, aanw. 's morg. 10 nur 

°°r den architect T. Lammers le Strijen. 
VRIJDAG 5 JULI. 

Uroniogen. IS uur. Het ministerie van hinnenlandscbe zaken, 
et gebouw van het prov. bestour : bet uitbreiden en verbouwen 

der lokalen van de rijks hoogere burgerschool te Sappemeer, begr. 
f 7600. 

Middelburg. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, bandel en 
nijverheid, aan het gebouw van hel prov. bestuur: het verlagen 
van den buiten zanddijk en bet maken van een tweeden zanddijk 
of inlaagdijk, achter bet door den stormvloed van 22 en 23 Dec. 
1894 beschadigde lage duin, bij de Oude Hoeve aan de noordzijde 
van bet eiland Schouwen, behoorende tot de zeewerken in Zeeland, 
begr. f 800. 

Zntphen. 2 uur. Het gemeentebestuur; 1. het verbouwen van 
school G aan de Da» id Evekinkstraat bij den Paardenwal ; 2. a. 
het wegbreken eu verruimen der Spittaal- en Larebruggen over 
de Uooidgracht en het maken van den nieuwen onderbeiden 
onderbouw voor die bruggeu ; b. het maken, leveren en stellen 
van deu ijzeien bovenbouw voor heide bruggen. 

MAANDAG 8 JULI. 
Amsterdam. 2 uur. De directie der Holl. Ut. Spoorweg

maatschappij, in het centraal personenstation, bestek 632 : bet 
maken van eene vergrooting aan de bergplaats van bet stations
gebouw te Twello en het maken van eeue verbouwing aan het 
stationsgebouw te Teuge, begr. f 2560; beslek 633: het maken 
vau een aanbouw aan de wachtkamer Ie eu 2e klasse in bet 
stationsgebouw te Bentheim, begr. f 1700. 

Amsterdam. 1.3U uur (Greenwichtijd). De directie der Holl. 
ijzeren spoorweg-maatschappij, in het centraal personenstation, in 
bet lokaal naast de wachtkamer 3e klasse (ingang vestibule), 
bestek uo. 631: het bouwen van twee goederenloodsen, het leggen 
en verleggen van sporen en wissels en het leggen van bestratingen 
met bijbehorende werken op het stationsemplaceuient te Oldeuzaal, 
btgr. I 64.200. 

Amsterdam. 1.30 uur (Greenwichtijd). De directie der Holl. 
ijzeren spoorweg-maatschappij, in het centraal personenstation, in 
bet lokaal naast de wachtkamer 3e klasse (ingang vestibule), volgens 
bestek uo. 2: bet. makei van den ouderbouw toor de overbrugging 
van dc Botte met bijbehoorende werken, begr. f 23.900. 

's-Uravenhage. 11.30 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur : het vervangen 
van griudverharding door klinkerbesirating op bet wegvak langs 
de begraafplaats te Brielle, deel uitmakende van den rijksweg der 
lste klasse no. 4, van Brielle naar Hellevoetsluis in de gemeente 
Brielie, begr. f 2440. 

Nienwpoort (Z.H.) 10.30 uur, 1. Het vergrooten der openbare 
school met de leverantie der daartoe benoodigde materialen ; 2. het 
maken en leveren van schoolameublement. 

Fernis. (Z.H.) 11.30 uur. Het gemeentebestuur: bet verruimen 
en uitbaggeren der haven, bet opruimen van beschoeiingen, het 
maken van een nieuwe gemetselde kaaimuur niet eeu gedeelte 
walbeschoeüng langs de haven te Pernis. 

WOENSDAG 10 JULI. 
Vrijenban (Z.H.) 10 uur. He! gemeentebestuur: bet met Waal-

straatklinkers bestraten van den Delfgauwscben grindweg, ter lengte 
van pl.iu. 1767 M . , met bijlevering vau alle materialen enz. 

DONDERDAG 11 JULI. 
Gronan (Duitscbl) 4.30 uur. (Greenwichtijd). De firma M . van 

Delden en Co., in het botel Zum Engel: 1. bet bouwen eener 
spinnerij van drie verdiepingen met machinekamer en ketelbuis, 
ter oppervlakte van pl.m. 6000 M ' ; 2. eeu gemetseld waterreservoir 
ter oppervlakte van 1000 M». met verdere werken op hare fabrieks
terreinen te Gronau. 

VRIJDAG 12 JULI. 
's-Gruvenhage, 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid : het herstellen en verbeteren van rijkstelegraaflijnen 
in de prov. Groningen, begr. I' 1020. 

Leeuwarden. 12 uur. Het ministeiie van waterstaat, bandel 
en nijverheid, aan bet gebouw van het prov. bestuur: het maken 
van eene aanlegplaats, ter vervanging van den door ijsgang ver. 
nieldden laagwatersteiger, aan de noordoostzijde van het steenen 
opscheepshoofd te Oostmahorn, prov. Friesland, begr. f 1600. 

Middelburg. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van bet prov. bestuur: bet maken en 
inhangen van houten bovendeuren voor de Westsluis te Sas van 
Gent, begr. f 4700. 

Rotterdam. 1 nur. Het gemeentebestuur - bet verrichten van 
ophoogingen eu andere grondwerken voor den straataanleg bezuiden 
den Walenburgerweg, benevens eenige daarmede in verband staande 
werken. 

Zwolle. 12 uur. Hel miuisterie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het bouwen 
eener hrugwachl.erswoning bij de Veelaoingbrug over de Willemsvaart 
te Zwolle, prov, Overijssel, begr. f 3200. 
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AFLOOP YAH AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het maken ?an een patroonfabriek aan de Hembrug. 

Laagste II. K. Headrikx te Nieuwer-Amstel voor f 164 9'!(). 
Amsterdam. Het maken van de viaduct over den Oost-Blom-

merdijkselien weg, in 2 perc. Laagste voor perc. 1, E. Hilnrius 
te Haarlem voor f 15.834; voor perc. 2, Kon. Ned. Gr„fsmed-rij 
te Leiden voor f 12.000. 

Assen. Het bonwen van een ijzeren draaibrug over den mond 
van den Ueilervaart in de gemeente Smilde, pov. Drenthe. Laagste 
Gebrs. Abersen te Steenwijlc f 4073. 

Assen. Hei vierjarig ouderhoud van den provincialen weg van 
Assen over Itolde en Gieten naar de Hilte, tot Hl Dec. j899. 
Laagste II. Henntuk te Assen voor 17.420. 

Amersfoort. Hel bouwen van een graanpakhuis aan de Koestraat, 
voor rekeuiug van den heer N. Veis Uejii. Laagste ¥. de Bruijn 
te Hoogland voor f 4100. 

Itusseni. Het bouwen van een winkel- en woonhuis. Laagste 
W . Schippers aldaar voor f 7140, gegund. 

Deventer. Het verbouwen van bet woonhuis van den heer M. 
C. Vermeer aldaar. Laagste C . Peteri Jr. aldaar voor f 7304, gegund. 

Enschedé. Het bouwen van een stal met wagenbuis, onder 
beheer van den architect 11. Reigers, Laagste J. Scbol»en Wz. 
aldaar voor f 301 0. 

's.Uravenhage. Het onderhoud van de rijksrivierwerken, langs 
de Nieuwe Vaas, bet Scheur en aan den l>oek van Holland, tot 
30 Juni 1800, iu 2 perc. Laagste voor petc. 1, J. van der Plas 
te Hardingsveld voor f 21 8110 ; voor perc. 2, A. Vo'ker te Sliedrecht 
en P. A. Bos te Gorinchem voor f 108.500. 

Helder. Het doen van verschillende verbeteringen op het fort 
Kijkduin, laagste K. L. Winder voor f 1198. 

Kampen. Hel bouwen van bet eerste gedeelte van een nieuw 
gasthuis uitmakende 52 kostgeverswoninem. Laagste voordelese
ring i.p 1 Dec. 1895, J. S. van der welf aldaar voor I 24.380; 
voor de levering op 15 Febr. 1800, J. H. Tiel en H. Reuijl WEz. 
aldaar voor I 23 600. Acbt dagen beraad. 

Koevorden. Het bouweu van een heerenhuis. Laagste L. J. Hessels 
aldaar voor f 5721. 

Ki'iihhendijke. Het makan van Klinkerstraat en straatgoten 

aan den Nooidweg. Laagste Jeroon van de Sandc aldaar voor 
f 975, gegund. 

Leeuwarden. Bet vernieuwen der vaste brug n. 14 gelegen bij 
het voormalig Kollumerverlaat over het rijkskanaal van Dokkuu 
naar Gerben-Allesverlaat. Laagste tl. en K. v. d. Molen te Buitenpost 
voor f 4783. 

Jilcuwer-Amstel. Het bouwen vao een woonhuis aan de Wees. 
perzijde, Nieuwer-Amstel, op de terreinen der Imperial Coucinental 
Gas Association. Laagste A. D. Breukerman aldaar voor bestek 
A. f 19.480, bestek B. f 17.580. 

Oudcnboscb. Perc. 1. Het vernieuwen van bet ovenhuis aan de 
gasfabriek. Laagste J. van Oets aldaar f 2706; perc. 2. eeu 
compleet ijzeren kap. Laagste firma F. Andriessen, V. A. (lillen 
& Co. te Utrecht voor f 700; perc. 3. bet leveren van gegoten 
ijzeten gasbuizen. Laagste R. S. Stokvisch en Zoon te Rotterdam 
voor f 5.29 per 100 KG.; perc. 4 bet leggen dei buizen. Laagste 
C. W. G. Blerk aldaar voor f 1695. 

Rotterdam. Het verbouwen van een ueereuhuis aan het Stroo-
veer tol winkelhuis. Laagste J. P. Port aldaar voor f 9689. 

Rotterdam. Het bouweu van een drenkelingenhuisje en arbei
derswoning aan de algemeene begraafplaats. Laagste G. de Hoog 
te Keeuwijk voor f 4175. 

Stad aau 't llariugvliet. Het afbreken der bestaande en het 
weder opbouwen eener nieuwe pastorie. Laagste J. Both te Dirks-
land voor f 4298. 

Lift. Het bouwen eener gieterij, machinekamer, gedeelte ketel
huis, smederij, slijperij enz. Laagste A. Gerritsen aldaar voor 
f 11.111.11, gegund. 

Utrecht. Het wijzigen van de overdekte goederenbergplaats in 
werkloods en het verplaatst n daarvan van bet station Rotterdam— 
Fijenoord naar bet station Utrecht. Laagste J. Monster te Vreeswijk 
voor t 12.616 

Utrecht. Voor het doen van voorzieningen ten behoeve van 
drinkwater aan de Klop tot Vreeswijk, als verbe'eringen van on
dergeschikt belang aan werken in de Nieuwe Hollandsche Water
linie, geen inscbrijviogsbiljetten ingekomen. 

Zwolle. Het aanbrecgen van voorzieningen tegen ontgronding 
vau de knnaalboorden der Willemsvaart, prov. Overijssel. Laagste 
C. ter Horst aldaar voor f 2140. 

A D V E R T E N T I E N. 

t.1 \ l i V V<-1». tegen Augustus a.s.: 
een bekwaam 

OPZICHTER-TEEM, 
reeds eenige jaren in de practijk werk
zaam geweest zijnde. 

Schriftelijke aanbiedingen te adressee-
ren aan JOHs. MUTTERS JR . , Architect, 
Den Haag. 

D V h V I L T 
waarbij Planken onderlaag overbodig; 

levert H. H Ü 0 G H WINKEL, 
te UOR1XCHEM. 

J» TAN D E R ENDT & 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. 

en LOODSEN 
van gegolfd ijzer, 

LIFTEN, 4 v V 
A y J ^ KRANEN 

V / 

L I E R E N , 

Draagbaar Spoor. 
T. C. TISSOT J"., 

AMSTERDAM, Singel 130. 

I*. BOLK & ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

AKCIIJTltAVEN 
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 
pro f i e l , levert franco de Stoom-hout-
zagerij en Schaverij van 

R. W. ROGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gr on.) 

Profielteekeningen en Pr ijs-courant op 
aanvraag gratis. (80) 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-. 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré: 

RUW S P I E G E L - , 
W I T - , KRISTAL- , BBOBI en MKLK-

G L A S< 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere ROZETTEN en 

RANDEN. 
GKBOOKN GLAS en DAKPANNKM. 

Lenzen- en Pa tr ij s po or tg laten, 
(89) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS-

Stoom J a l o u s i ë n Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

L A G E PRIJZEN. 

S. BRUIGOM, Arnhem. 
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Portland-Cement-Fabriek, 
FABRIEK ^ijssSRfcs. FABRIEK 

^WEISEHAÜ, 
Opgericht 

1801. 

li VI .i i l i / . 

Opgericht 
1864. 

Levert haar beproefd en voortreffelijk 
fabrikaat snel, middel of langzaam bin
dend, onder garantie van de grootste 
bindkracht, gelijkmatigheid en absolute 
deog<lel(jk»eid. 

Productie jaarlyks 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 
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 B E E R & L E H R E N , 
A M S T E R I) A M, (60) 

H A N D E L A R E N in 
Marmer en Bouwmaterialen. 

Alle soorten van 

Z A G E N 
6 H 

WERKTUIG EN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
«lechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D. DOMINICUS & S ó H N E , 
te Bemscheid-Vieringhausen (Rheinl.) 

Gevestigd in 1822. (55) 
B^* Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
Welke wij U gratis en franco toezenden. 

Vertegenwoordiger voor Holland : 
MAX DRESEN, ROTTERDAM, 

Maaskade, hoek Corn. Trompstr. 2 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

v «or het gebruiken bezinkt of verhard 
* ° 0 ^ Zij is gemakkelijk in het gebrnik, 
^nrzaam en goedkoop. 

S t a a l k a a r t e n en a t t e s t e n gaarne 
'•^rugbaar. 

F A B R I E K „ K R A A I J E N B Ü R G " , 

<70 Rijswijk / . l i ) . 

Alom voorradig: 

W . S T A N L E Y J.sons, 

Beginselen der Staathuishoudkunde t 

uit het Eng. door 
Mr. H. .T. V A N L E E U W E N . 

Gebonden in stempelband / O.O.ï. 

è l ^ * Gunstig beoordeeld in „de Am
sterdammer"; „Arnh. Courant"; „de 
Ambachtsman"; „ Dagbl. v. Zuid-Holl." ; 
„Alg. Handelsblad"; „Onderwijzer"; 
„Schoolwereld"; „Tijd"; „Weekblad 
v. burg. adin.", enz. enz. 

Uitgever L . J . VEERMAN te Heusden. 

D E G R O E V E N 
VAK 

J. MEI RIN 
te Auderiiach a/tl Rijn, 

leveren sedert 1851: (83) 

la AndernachscheTras 
en Trassteen 

op strengste keur, verder: 
hltl.ll - of Z W E M S T E E N ; EA-

VAG R O T S T EEN, beste en goedkoop
ste SIERSTEEN voor Tuinen,Terrassen, 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz 

JL T T T Y T T T T ' 

11 
j *TOGCJ?atf)lSCJ? e»cJ?eTDisctf 

OTCderjoek^ïau TDete t l eü 
bouiofDa.terla.leio, ü e r f 

l i 
j 

KRTEVEN'opAMVKff i^ MAR l i 
ISS5S * 

(69) 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

ONZE B01W11ATFJUALEN, 
beschreven door 

« T - A . , v a n d e r K l o e s , 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

P R IJ S: Compleet ingenaaid ƒ 18.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

R E O O R O E E I I N G E N. 

. . . . Vormt de werkkring, waarin de schrijver geplaatst ia, dc geschiktste gelegenheid 
0m 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 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 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 eeu 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 Nederlandsch Advertentieblad). 

http://hltl.ll
http://bouiofDa.terla.leio
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„Van Baerle", 
E E N I G E A U E N T E \ voor 

Nedt'iTaiid cn Koloniën: 

G. M. BOKS Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) *5 11 35. 

P O R T L A N D CEMENT, 
„J0SS0N Co." 

H O O F D - V E R T E G E N W 0 0 R D I G E R 

voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. l i b 

N AMSTERDAM, A . E . B R A A T , Fokki-

Simonzstraat 74. (88) 

L E O N A R D SL1GCBIR, ffionnickendam 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
uitmuntend fabrikaat en bi l l i jke priis. (76Ï 

J A N H A M E R 1 C 1 . , 
llteicimiaclit 583, 

AMSTERDAM, 
hebben steeds voorhanden 

N O R M A A L 

SPIJZ1MIFTS. 
Deze worden hier geheel compleet en 

gangbaar in liftschachtgeraamte gemon
teerd afgeleverd. (86) 

Talrijke Beteren ties. 

Geluidwcrendo tussclienvloeren, ondervloeren 
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D E O N T W I K K E L I N G D E R E L E C T R O - T E C H -

N I S C H E I N D U S T R I E . 

(Naar het Duitsch van F. DOLEZALKK.) 

Nadat de techniek der electrisciie machines en verlichting, 
die tot dusver alle op dit gebied werkende krachten tot 
zich trok, nn een rustiger tijdperk harer ontwikkeling 
is ingetreden, begint ook de in den aanvang zoo stiefmoe
derlijk behandelde electrochemie eene met hare belangrijkheid 
meer overeenkomende waardeering te vinden. De wetenschap 
is intusschen de techniek ver vooruitgekomen, zoodat het tegen
woordig te doen is om van de wetenschappelijk vastgestelde 
wijzen van werken in de practyk party te trekken ; het zal 
daarom voor industrieelen eu fabriekseigenaars van belang 
zijn een overzicht te verkrijgen van hetgeen tot dusver 
op dit gebied is verricht eu waarschijnlijk in de naaste 
toekomst zal tot stand wurden gebracht. 

Als geboortejaar der electrochemie is het jaar 1789 te 
noemen, toen PAETS VAX TROOSTWIJK aantoonde, dat de 
electriciteit in staat is bet water iu zijne chemische bestand
deelen te untleeden. Hy stak twee gouden draden in het 
water, verbond ze met de buiten- en binnenbekleeding eener 
geladen Leidsche nesch eu leidde aldus deu out ladingsslag 
door het water heen. De gasbellen, die zich daarby aan de 
draden ontwikkelden, werden opgevangen en erkend als een 
mengsel van waterstof en zuurstof, dat zich, als men liet 
aanstak, met eene ontploffing weder tot water vereenigde. 

Uit feit zon reeds toenterty'd tot het rechte inzicht van 
de voorbanden toestanden geleid hebben, als het niet in 
lijnrechten strijd was geweest met de nog heerschende 
theorie van een brandbaar beginsel, de zoogenaamde pblo-
gistoontheorie. Daardoor kwam het ook, dat byna 20 jaren 
lang de electrochemie geen uoemenswaardigen vooruitgang 
had aan te wy'zen, totdat in 1807 DAVY de ontleedbaarheid 
door den electrischen stroom aantoonde van de alkaliën en 
alkalische aarden, die tot dusver voor enkelvoudige lichamen 
gehouden waren, en zoodoende het kalium, het natrium enz. 
ontdekte. Waren deze werkzaamheden van DAVY voor de 
ontwikkeling der geheele chemie baanbrekend, op het by-
zoiidere electrochemische gebied waren het in nog hoogere 
mate. die van zyn leerling FARADAY. Hy herkende het eerst 
den innigen samenhang der electrische energie met de che
mist he energie, terwyl hy' in 1833 de naar hem genoemde 
natuurwet ontdekte, dat de door den electrischen stroom 
afgescheiden hoeveelheden verschillende verbindingen onder 
»lkander chemisch van gely'ke waarde en aan stroomsterkte 
» n t yd evenredig zyn. Met deze wet legde hy den grond-
«teen, waarop later RITTEB, GROTHUS, HITTORK, F . K O H L -
**ÜSCH en in den nienweren tyd ARRHBNIUS, V A N 'T HOEK, 

NEKNST en vooral OSTWAT.D het gebouw der thans zoo hoog 
ontwikkelde wetenschappelijke electrochemie opbouwden. 

In weerwil van het succes, dat de eerstgenoemde geleerden 
behaalden, werd zonderling gem eg door geen van hen de 
bennttiging der chemische werkingen van den electrischen 
stroom tot technische doeleinden ter sprake gebracht. De 
technische electrochemie ving haar bestaan eerst aan, toen 
in 1837 JACOBI te Dorpat on SPENCER te Liverpool de 
waarneming deden, dat de laag koper, die zich op een elec-
triciteitsgeleider afzet, als men dezen met de pool in eene 
oplossing van kopervitriool hangt, een microscopisch getrouwe 
afbeelding van het voorwerp levert. Met behulp van rykely'ke 
toelagen, die keizer NICOLA AS ter zyner beschikking stelde, 
verbeterde JAC BI spoedig deze wyze van werken, zoodat 
hy' reeds in 1838 aan de Petersbiirgsche academie vol
komen gelukte afdrukken van diep gegraveerde teekeningen 
kon voorleggen. De aldus gegrondveste tak der galvano-
techniek, de galvanoplastiek, ontwikkelde zich meer eu meer 
in verschillende richtingen en beperkte zich weldra niet meer 
tot het enkel namaken van voortbrengselen der plastische 
kunst, van houtsneden en dergelyke. maar strekte zich ook 
uit tot het onmiddellijk vervaardigen van metalen voor
werpen van allerlei aard. 

Hand in hand met de galvanoplastiek ontwikkelde zich 
ook de galvanostegie, d. i. de vervaardiging van dunne 
metaalovertrekken tot verfraaiing. Kerst voerde D K h.\ Rivrc 
in 1840 het galvanisch verzilveren en vergulden in de prac
tyk in, in 184t> vervaardigde BÖTTCHER galvanische neer
slagen van yzer en J A ^ U I N vond in 185!» het verstalen van 
kopergravuren uit. Hiermede waB echter voorloopig aan de 
ontwikkeling van de technische electrolys» een grens gesteld, 
daar de hooge pry's van den door het oplossen van zink 
in de galvanische batteryen verwekten stroom elke grootere 
benuttiging van de electriciteit iu de chemische industrie 
onmogelyk maakte. 

Eerst nadat in 18b 7 W K B K K K VON SIEMENS het dynamo-
electrisch beginsel ontdekte en door het aanwenden van 
dynamo-electrische machines het gebruik van stoom- en water
kracht het goedkoop verwekken van electrische stroomen 
van willekeurige sterkte mogelyk maakte, nam de technische 
electrolyse een nieuwe vlucht. Uit de galvanoplastiek-werk-
plaatsen ontwikkelde zich weldra een groot aantal belang
rijke fabrieken, die zich uitsluitend met het verzilveren, 
vergulden en vermessingen van metalen voorwerpen van 
allerlei aard en op nog grootere schaal met het nikkel-
platteeren van ijzerwaren bezighielden. 

Nu trad ook het reeds door BKUJUEREI. opgeworpen en 
lang vergeten vraagstuk op den voorgrond van de aanwen 
ding der electriciteit in de metaalbereidiug. De eerste op 
grootere schaal uitgevoerde electrometallurgische methode 
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was de zuivering van ruwkoper, die SIEMENS het eerst in 
zy'ne kopermijnen te Kedabeg in den Kankasus invoerde. 
Het in platen gegoten rnwkoper wordt daartoe in eene 
koperzoutoplossing gedaan en met de positieve pool eener 
dynamomachine verbonden, waarvan de negatieve pool aan 
eene dunne plaat lood is aangesloten, die tegenover de plaat 
ruwkoper in de koperzoutoplossing is opgesteld In dezelfde 
mate als door het electr ilytische proces ruwkoper in op
lossing gaat, slaat er zuiver koper op de looden plaat neer, 
terwijl de verontreinigingen op den bodem zinken. Bevat 
het ruwkoper geringe hoeveelheden gond en zilver, dan 
worden zij met de overige verontreinigingen afgescheiden 
eu knnnen met voordeel uit het bezinksel op den bodera 
worden gewonnen, wat eveneens het best langs electroly-
tischen weg geschiedt. Eenige jaren later werkten SIEMENS 
& IIAI.SKK, HÖFFNEB en anderen verschillende methoden uit, 
om het zuivere koper onmiddellijk uit de ertsen te winnen. 
Zij loogden de gerooste ertsen door zont- of zuur-oplossingen 
uit en sloegen het in oplossing gegane koper door den 
electrischen stroom neder; de achterblijvende loog wordt 
weder tot het uitloogen van versch kopererts benuttigd. 
Kunnen ook de laatstgenoemde methoden tot het winnen 
van metalen ook nu nog niet met de oude wedijveren, wel 
kan men dit beweren van de electrolytische zuiverings» 
metbode van ruwkoper en ruwzink, daar tegenwoordig ook 
in Duitschland verscheiden belangrijke fabrieken dagelijks 
bij centenaars tegelijk ruwkoper en ruwzink electrolytiseh 
tot zniver metaal verwerken. De voortbrengster van het aldus 
verkregen zuivere koper, de electriciteit, is tevens de grootste 
verbruikster ervan, doordien het meerendeel van het electro
lytische koper tot de vervaardiging van electrolytische lei
dingen verwerkt wordt, daar het zuivere koper aanzienlijk 
geringeren weerstand biedt aan den doortocht van den elec
trischen stroom dan het met sporen van andere metalen 
verontreinigde. 

Als eene volmaking van deze wijze van zuiveren is het 
vervaardigen van buizen zonder naad nit ruwkoper volgens 
het octrooi van ELLMOBE te beschouwen, dat tegenwoordig 
op groote schaal door de Ellmore-weiken te Schladern in 
Westfalen uitgevoerd wordt. Het koper wordt daarbij op 
een draaiende en later gemakkelijk te verwijderen metalen 
kern neergeslagen en gedurende die bewerking onophoudelijk 
machinaal door een agaat gepolijst. Door gebruik van kernen 
uit licht smeltbare metaallegeeringen laten zich op deze 
wy'ze niet enkel gladde, maar ook geprofileerde buizen en 
in bet algemeen elk willekeurig omwentelingslichaam uit één 
stuk vervaardigen. Daar het koper door de werktuigelijke 
behandeling gedurende het neerslaan eene groote vastheid 
bereikt, kan men wel aannemen, dat de aldus vervaardigde 
buizen en cylinders de opgetrokkene en gesoldeerde geheel 
en al zullen verdringen. 

Een veel ruimer veld dan het zooeven vermelde breidt 
zich voor de electrometallurgie uit in het winnen van 
metalen, die zich op anderen weg in het geheel niet of 
slechts zeer moeielijk laten bereiden. Daartoe behoort 
vooreerst de ontleding van de gesmolten chloriden der 
alkaliën, aardalkaliën en van het magnesium door den 
electrischen stroom. 

Tot nog toe echter wordt fabriekmatig alleen het mag
nesium en het natrium door electrolyse der gesmolten 
chloormetalen gewonnen en ook dit slechts op bescheiden 
schaal, daar er nog geen materiaal voor electrolyseerbakken 
gevonden is, dat bij de stnelthitte van bet chloride langeren 
tijd bestand is tegen de verwoestende werking der ont
ledingsproducten. 

De schitterendste uitkomsten had de electrometallurgie 
aan te wijzen, toen men leerde, tegelijk met de ontledende 
kracht van den stroom, de ontzettende warmte nuttig te 

gebruiken, die hij opwekt in den lichtboog en in een ge
leider van grooten weerstand, waardoor hg heen gaat. ')p 
deze wijze gelukte het in 1885 aan de Gebroeders COWI.ES 
door het doorleiden van een krachtigen electrischen stroom 
door een mengsel van leem en kool met toevoeging van 
koper of ijzer aluininiumbrons en ferro-aluminium te bereiden. 
Door de spoedig daarop gestichte fabriek der „Cowleg 
Syndicate Company" worden door eene dynamo-machine van 
400 paardekrachten dagelijks 750 tot 1000 KG. ferro-
aluminium of aluminiumbrons met 15 tot 17 % aluminium 
bereid. De bereiding van zuiver aluminium gelukte aan 
COWI.KS niet, daar bij weglating van den ijzer- of kopertoeslag 
enkel sterk koolstofhoudend aluminium wordt gevormd, dat 
met alle latere pogingen tot zuivering den spot drijft. De 
oplossing van dit vraagstuk gelukte eerst twee jaren later 
aan HÉBOUIIT, doordien hij in een met kool bekleeden oven 
zuivere aluinaarde door een krachtigen electryschen licht
boog smolt en tegelijkertijd electroliseerde. Volgens deze 
methode wordt tegenwoordig door de Aluminium Industrie 
Maatschappij te Nenhausen en de Aluminumfabriek te Froges 
in Frankrijk onder benuttiging van den waterkracht van 
den Rjjn en van de Isère het aluminium op groote schaal 
gewonnen. 

Nieuwe uitgebreide onderzoekingen over de bruikbaarheid 
der hitte van den electrischen lichtboog tot chemische doel
einden danken wy aan den Franschen natuurkundige MOISSAN. 
De door hem gebezigde oven bestaat uit een rechthoekig 
blok gebrande kalk, dat uitgehold en met een tweede kalk-
blok afgesloten is; aan d* smalle zijden van den oven steken 
door passende openingen twee cylindrische koolstaven in het 
inwendige door, tusschen welke de lichtboog wordt verwekt. 
De aan de hooge temperatuur bloot te stellen stof wordt 
in eene koolkroes gedaan en met dezen onder den lichtboog 
in den oven opgesteld. Door de buitengewoon geringe warmte-
geleiding van de gebrande kalk kon MOISSAN aldus met 
gemak temperaturen van boven de 3 5 0 0 ° verkrijgen. Bjj 
deze hooge warmtegraden kon elk metaaloxyde met uitzon
dering alleen van het magnesinmoxyde door kool geredu
ceerd worden. Zelfs de moeielijkst smeltbare metalen, zooals 
chroom, vanadine enz., die tot dusver met alle smeltproeven 
spotten, werden in volkomen gesmolten toestand en in ver
scheiden KG. zware bonken verkregen, hoewel de daartoe 
gevorderde temperaturen ver boven de stnelthitte van het 
platina gelegen zyn. Het op deze wyze bereide chroommetaal 
bezit een groote poljjstbaarheid en weerstandsvermogen tegen 
de meeste zuren en bijtende alkaliën, zoodat het weldra 
industrieele toepassing zal vinden, vooral ook omdat het, 
in geringe hoeveelheden aan koper en ijzer toegevoegd, 
daaraan zeer te waardeeren eigenschappen verleent. Elke 
in den electrischen oven gebrachte knolstof was in weinige 
minuten in graphiet omgezet; ook de oplossing van bet 
vraagstuk der kunstmatige bereiding van gekristalliseerde 
koolstof, van diamant, gelukte MOISSAN. Van de onderstelling 
uitgaande, dat diamant zich in de natuur onder hoogen druk 
heeft gevormd, stelde hij de koolstof aan den ontzettenden 
moleculairen druk bloot van snel stollend gietijzer, terwijl 
hij in den electrischen oven koolstof in gesmolten gietijzer 
oploste en haar vervolgens door snel afkoelen tot kristalli-
seeren bracht. Hij verkreeg aldus kleine, zwart gekleurde 
kristallen, die alle eigenschappen van den natuurlijken zwarten 
diamant bezitten, doch in prijs nog aanmerkelijk hooger 
komen te staan dan deze; hiermede is echter de weg 
opend, waarop het wellicht eenmaal gelukken zal den kost
baren edelsteen ook in grootere en kleurlooze exemplaren 
kunstmatig te vervaardigen. 

Wachten de zooeven in slechts enkele voorbeelden aan
geduide talrijke producten van den electrischen oven <>"k 

nog op industrieele toepassing, toch zyn reeds twee voort-

6 Juli 1895. A R C H I T E C T U R A . 211 

brtiigselen ervan het proeftydperk te boven gekomen. Het | 
zy'ii de koolstofverbindingen van het silicium en het calcium, ; 
het siliciumcarbide of carborandum en het calciumcarbide. ; 
H>t eerste stelt een langs pyro-electrolytischen weg be-
reiden edelsteen voor, die nit eene verbinding van silicium i 
met koolstof bestaat en aan de chemische formule SiC be- ! 
antwoordt. Het siliciumcarbide werd het eerst in Amerika 
door ACHESON verkregen door samensmelten, door middel : 
van den electrischen lichtboog, van een mengsel van zand . 
(eene silicium-zuurstofverbinding) kool en keukenzout (het 
laatste ais smeltmiddel) en om zijne buitengewone hardheid 
met den naam van carborundum bestempeld. Het vormt 
aldus bereid metaalachtig glanzende groene kristallen, maar 
de groene kleur schijnt in eene verontreiniging, waarschijn- : 

lijk met ijzer, haar oorzaak te vinden, daar het MOISSAN 
in den laatsten tyd gelukt is, door inwerking van gasvormige 
koolstof op gasvormig silicium het carborundum in volkomen 
kleurlooze kristallen te verkrijgen. Het wordt tegenwoordig 
in Amerika op groote schaal gefabriceerd en tot sljjpen . 
aangewend, daar het aanmerkelijk harder is dan amaril 
(korund). Het koolstofcalcium of calciumcarbide is eene reeds 
door DAVY en WÜHLER ontdekte verbinding van calcium 
met koolstof, beantwoordende aan de chemische formule CaC.,, 
die nu eerst nit gebrande kalk [eene calcium-zuurstofver-
binding) en kool door den electrischen oven op groote schaal 
goedkoop bereid kan worden. Het hooge industrieele belang 
van dit lichaam ligt in de omstandigheid, dat het door 
water ontleed wordt onder ontwikkeling van acetyleen, een 
koolwaterstof (C 2H 0), dienstig tot eeu bijna niet te overziene 
reeks van doeleinden in wetenschap en techniek, die tot 
dusver enkel en alleen om deze reden achterwege moesten 
blijven, dat de bereiding van acetyleen zoo bezwaarlijk en 
zoo kostbaar was. 

CSlot volgt). 

EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN. 

Het hooge belang van spoedige en doelmatige hulp bij 
ongelukken en het feit, dat in de verwarring van het eerste 
oogenblik, den gekwetste, niettegenstaande alle goede be
doelingen, maar al te vaak pijn gedaan wordt, maakt dat 
het in wijder kring bekend maken van bijgaande, door Prof. 
WrrzEi, te Bonn openbaar gemaakte voorschriften hoe men 
bij ongelukken heeft te handelen, nuttig te achten is. 

1. Een betrouwbare bode wordt naar den geneesheer 
gezonden. Alleen de geneesheer kan den aard der verwon
ding beoordeelen, het eerste verband leggen, en het vervoer 
van den verwonde leiden. 

2. Hy, die hulp biedt, heeft slechts dan succes, als hy 
rustig en voorzichtig te werk gaat. Zijne taak, zoolang de 
geneesheer er niet is, bestaat daarin, dat hy den gekwetste, 
zonder hem pyn te doen, naar de dichtst by gelegen, tegen 
wind, weder en nieuwsgierigen beschutte plek brengt, hem 
moed inspreekt ei> hem verkwikt door water, brandewijn 
of koffie. 

3. Bij het bevrijden van ingeklemde of bedolven personen 
>s haastig trekken nadeelig; het beste is dat de gekwetste 
zieh zelf uit den nood redt eu daar voorzichtig in geholpen 
Wordt. 

4. De gekwetste, die loopen kan, ondersteunt men voor
zichtig tot by de beschutte plaats. Gekwetsten, die niet 
meer kunnen loopen, moeten voorzichtig, maar stevig aan
gepakt, op commando opgetild en in langzamen pas gedragen 
Woi den. Een gebroken been wordt met doeken of aan reepen 
doek eerst stevig tegen het andere been, een gebroken arm 
tegen het lichaam gebonden. 

5. Het neerleggen moet gebeuren op een droge plaats 

op den vlakken grond en met behulp van dekens, samen-
gerolde kleeren en dergelijke. 

6. De gekwetste (verbrande; deelen mogen vooral niet 
aangeraakt worden. Vooral het vegen over slechts licht 
bloedende wonden moet geheel achterwege blyven; het 
bloeden houdt dan van zelf wel op. 

7. By aanhoudend sterk bloeden moet men de kleedereu 
stuk snijden, ze openslaan en een stuk verbandwatten of 
een opgerolden schoonen doek, in geval van nood het een 
of ander kleedingstuk stevig op de wonde drukken. By 
eene wond aan het hoofd, aan den hals (zonder de keel 
dicht te drukken) aan den romp, en vooral aan de schouder
holte eu dybeen moet dit zonder ophouden geschieden tot 
aan de komst van den geneesheer. Aan armen eu beenen 
kan de prop na eenigen tyd vastgebonden worden; dringt 
het bloed echter door het verband heen of komt het aan 
de kanten eruit, dan moet men het lid van boven met een 
gordel of een ineengedraaid kleedingstuk stevig afbinden. 
Wordt de gekwetste tengevolge van het bloedverlies bleek, 
akelig en valt hy flauw, dan moet hij, ook al stribbelt hij 
tegen, met het hoofd lager dan de beenen gelegd worden, 
armen en beenen worden in de hoogte gehouden om meer 
bloed naar hart en hoofd te laten strooinen. 

8. Wordt de ademhaling minder of dreigt zij op te houden, 
dan maakt men de nauwsluitende kleedingstukken van den 
gekwetste los en legt hem met uitgestrekte beenen en van 
het lichaam af gerichte armen neer. Een helper veegt zyn 
moud af en pakt met een doek zyn tong beet en trekt deze, 
terwyl hij het gelaat van den gewonde op zy houdt naar 
buiten, een andere helper drukt, stootsgewijze zijne handen 
20 maal in de minuut plat op het onderste deel van de 
borstkas. Daarbij moet men de lucht door den mond in en 
uit hooren gaan. Deze kunstmatige ademhaling mag eerst 
na drie kwartier als vergeefs worden opgegeven. 

AANHECHTEN VAN MORTELS. 

De proeven, waarvan de uitkomsten in onderstaande tabel 
zyn vermeld, werden genomen voornamelijk met het oog op 
het onderhanden werk „Bouwen in overzeesche gewesten", 
doch het komt mij voor, dat zy ook iu anderen zin van nut 
kunnen ziju; daarom deel ik ze hier mede. 

Het gebruik van gemalen baksteen (brikkenmeel en dak
pannen (paunenmeel) als hydraulische toeslag, is hier te lande 
geenszins uitgesloten; het cement van CAZIDS, dat een paar 
menschengeslachteu vroeger te Amsterdam uit IJ-klei werd 
gebrand en een tijd laug tamely k veel verwerkt schijnt te 
zyn, was niet anders. 

Doch afgescheiden van de waarde van het materiaal als 
hydraulische toeslag (cement levert het zeer zeker de beste 
kleurmiddelen voor mortel; als zoodanig is het in de eerste 
plaats volkomen onschadelijk en men kan er, naar gelang 
van de kleur van den baksteen, aangeuam > tinten in het 
rood, geel en grys mede verkrijgen. In Indië is het brikken-
meel ouder de benaming van rood cement nog altyd in gebruik; 
men stampt er de het minst doorbakkeu roode steenen voor fijn. 

Ook van het algemeen standpunt dor rationeele mortel-
bereiding hebben deze proeven, zooals hieronder wordt uiteen
gezet, hare eigenaardige belangrijkheid. 

De aatieengemetselde steenen waren alle best waal-
hardgrauw. 

Wanneer brikkenmeel uitsluitend als cement dienst heeft 
te doen, dan is het van belang het zoo lijn mogelijk te 
malen of te stampen. Alles wat eene zekere korrelgroot.te 
te boven gaat, heeft in den mortel weinig meer waarde 
dan zand, doch als zoodanig ook zijn nut, in dien zin dat 
bet verdeelend werkt, d. w. z. het krimpen tegengaat en 

http://Cowi.es
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den mortel inwendig toegankelijk maakt voor de damp
kringslucht. 

a 
a 
s 

> 

OMSCHRIJVING 

JJKN MOKT KI,. 

Drukvast-
heid 

na 4 weken 
in de lucht. 

Aanhechting 
aan waal- Gemidd. 

hardgrauw ' tempera-
na 4 weken tuur 
in de lucht. 

KG. p. cM 2 . KG. p. cM 2. 

J23.90 
Rood pannenmeel 3 J23.00 

maatd. op 1 Luik- 21.60 
sche meelkalk. 17.75 

Gein. 
21.56 

(*) 

C. 

10.8° 

II 

(*) 30dagen oud. 

114.80 

Hlauw pannenmeel 3 j 14.501 Gem. 
maatd. op 1 Luik-
sche meelkalk. 

1-1.30 
14.30 
13.70 

14 32 Gem. 
0.64 11° 

III Brikkenmeel (Utr. 121.60 i 
rood) 3 maatd. op 20.90 j Gem. 
1 Luiksche meel- 20.10^ 111.05 
kalk. j 19.2 5 

17.90 

Gem. 
0.01 

9.10 0.60 \ IV Prikkenmeel (Waal-
rood zeer tijn gema- 8.00 I Gem. 0.541 Gem. 
len) 1 maatd. op l ; 7.75) 1.19 0.43 ! 0.45 U.S 

11° 

VI 

len) 1 maatd. op 
Luiksche meelkalk 
en 3 rivierzand. 

Brikkenmeel (Waal-
rood zeer fijn gema
len) 1 maatd. op 2 
Luiksche meelkalk 
en 3 rivierzand. 

Brikkenmeel (Utr. 
klinker, zeer fijn ge
malen) 1 maatd. op 
2 Luiksche meel
kalk en 3 rivierzand 

7.10 
7.00 

9.90 
9.75 
8.70 
8 .60 ' 

9.30 , 
8.70| 
7.80 
7.75' 

Gem. 
9.24 

Gem. 
8.3» 

0.41 
0.29 ! 

0.83 
0.64 j 
0.57 | 
0.481 
O.45' 
0.39 

0.74 
0.66 
0.54 
0.52 
0.48 
0.42 

Gem. 
0.56 13. 

Gem. 
0.56 13.7° 

Daarom zal het in streken, waar het zand schaarsch en 
duur is, of waar niet anders dan onzuiver kleiachtig zand 
te bekomen is, dat om als inetselzand gebezigd te kunnen 
worden gewasschen moet worden en daardoor kostbaar wordt, 
overweging verdienen het brikkenmeel tevens als zand dienst 
te laten doen; in dat geval is het zaak de zeef, waardoor 
het gezift wordt, niet te lijn van mazen te nemen, opdat 
zanderig grof en meeliijn brikkenmeel met en door elkander 
erdoorheen gaat. 

Dit is geschied met liet pannen- en brikkenmeel voor de 
mortels Nos. I—III uit vorenstaande tabel. De zeef daar
voor had ongeveer 4 mM. mazenwijdte. Dat voor de mortels 
IV—VI daarentegen werd tot hooge fijnheid gemalen om 
als cement of hydraulische toeslag in mortels met zand te 
woideu verwerkt 

By al de zes mortels toonden de breuken eene hooge 
mate van overeenstemming tusschen de aanhechting aan de 
steenen en de eigen trekvastheid van den mortel. 

De twee aan twee aaneengeplakte steenen bleven zes hoog 

opgestapeld in een gewoon — voor zoover de mortels I — [ y 
betreft over dag verwarmd — vertrek liggen. Het trok 
mijne aandacht, dat de het droogst geworden tweetallen 
steenen doorgaans de hoogste aanhechtingscijfers opleverden 
waaruit ik opmaak, dat bjj goede samenstelling van den 
mortel het gevaar voor vermindering in vastheid van het 
metselwerk door sterke uitdroging of droogstoken van nieuwe 
gebonwen niet zoo groot is als men zou meenen. De drnk-
proefcubussen werden als gewoonlijk in een met waterdamp 
verzadigde ruimte bewaard. 

Als men de verkregen aanhechtingscijfers vergelijkt met 
de in ons No. van 9 Juni 1894 opgegevene, dan ziet men. 
dat de aanhechting bjj rood pannen- en brikkenmeel, 3 op 
1 vette kalk ongeveer overeenkomt met die van Doorniksehe 
waterkalk 1 op 3 zand, terwijl de eigen drukvastheid van 
eerstgenoemde mortels veel grooter is. 

Bij goed tras bl(jft het brikkenmeel ver achter. 
De graad van doorbakkenheid der steenen, waarvan het 

poeder afkomstig is, schijnt, naar vorenstaande proeven te 
oordeelen, niet veel ter zake af te doen. v. D. K. 

BEKLEEDING VAN_RIEMSCHIJVEN. 
C L . W A A V E K te Boston heeft een middel gevonden om 

papierbekleedsels op riemschrijven te bevestigen eu ze 
waterdicht te maken; het bestaat in het volgende: De op
pervlakte der riemschijf wordt met eene of meer lagen papier 
voorzien en als de velg geene voldoende ronding bezit, 
worden de bovenste strooken papier hoe langer hoe smaller 
genomen. 

Voor het vastplakken der strooken papier op elkander en 
op de riemschijf dient eene kleefstof van de volgende sa
menstelling: 1000 dln. meel, 500 dierlijke lijm, 30 borax, 
30 aluin, 130 vischlijm en 30 salmiak. Deze materialen 
worden in zooveel water gekookt, dat een dikvloeibaar 
product ontstaat. 

Meestal is bekleeding der riemschijven met papier vol
doende, doch, verlangt men eene zuiverder gladde oppervlak, 
dan brengt men er nog eene laag linnen of ander doek 
overheen, die eveneens met het beschreven plakmiddel wordt 
vastgehecht. Ten slotte wordt het oppervlak met een water
dicht materiaal bekleed, bestaande uit iu glycerine opgelost 
ruw caoutschonc. Na het drogen van deze laatste laag is 
het oppervlak vast en geschikt om met den drijfriem zonder 
slippen van dezen de kracht over te brengen. 

(Lid. Rundschau.) 

OPPOETSEN VAN OUD HOUTSNIJWERK. 

Om oud fijn houtsnijwerk op te knappen mengt men ' / 2 

L . lijnolie met '/» L- Engelsche ale, het wit van een ei, 
32 G. Franschen brandewijn en 32 G. ammoniakspiritus, 
dooreen en schudt het mengsel vóór het gebruik terdege 
dooreen. Een weinig ervan wordt dan op een wit linnen 
gedruppeld, eene minuut lang over het hout gewreven eu 
met een zijden lap opgepoetst. Dit politoer kan, als het 
goed gekurkt is, lang bewaard worden. 

(Hann. Geto. BI.) 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen 

MAANDAG 8 JULI. 
Amersfoort. 8 uur. Heeren kerkvoogden der Neder!. Hers, 

gemeente, in de kerkeraadskamer: bet vertimmeren van vaste 
banken eo het leveren van losse, banken en kerkkussen» nut 
bijbehooreude werken in de St. Joriskerk aldaar. 

Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: het verven vu» 
eenige bruggen der gemeente. • 
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^sterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen van 
„ (gste brug over de d a Costagraeht in de Clercqstraat. 

* Colf'horg (Geid.) 7 uur. Da architect O. Prins, namens de 
eni,,ing van Nederlandsche sigarenfabriekanteu Trio, in het 

hotel de Klok: het doen eener belangrijke uitbreiding aan hare 
siiarecohriek aldaar. 

Utrecht. 4 uur. Oe beer A. B. Willems, ten zijnen buize, 
Vreecrog 13: het sloopen eo herbouwen van voornoemd perceel, 
jjwricht voor café en hotel. 

ffomuiels (Fr.) 11 uur. Het gemeentebestuur van Hennaarde-
,jdeel, ten gemeentehuize: het verbouwen van de schoollokalen 
t e Wommels eu Lutkewierum, bestaande in het m a k e n en ver-
nlaatsen van privaten, T a t e r p l a a t s e n e n ventilatieramen. 

DINSDAG 9 JULI. 
kroningen. 12 uur. Het provinciaal bestuur: het vernieuwen 

e n verwijden van de Krabbenbrug, over de Ruiten Aa, i n den 
„e„ van Winschoten over Bourtange naar de Pruisische grens. 

Haarlem. 10 uor. Oe genie, op het bureel der genie a a n de 
fCinderliuisvest: het maken van grindwegen en aardwerken in de 
linie Spaarndam, onder beheer der genie, begr. f 6600. 

Utrecht. 2 uur. De maatscbappij tot exploit, van staatsspoor, 
vegen, bij de Moreelse Laan, besten no. 693: het maken van 
2 dienst woningen op het station Utrecht, begr. f 10200. 

ffoeusdrecht. 11 uur. Oe heer P. A. Jacobs An'z., landbouwer, 
ju bet koffiehuis de Bellevue bij W. Broijmaus : het bouwen van 
een woonhuis met bijgebouwen. 

WOENSDAG 10 JULI. 
'g-Uravenhage. 11 unr. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid : het uitvoeren van eenige herstellingen aan bet 
geoouw van den Hoogen Raad der Nederlanden te 'sGravenbage, 
begr. f 3380. 

's-tiravenhage. De architect W. Hoek, in het Zuid-Hollandsch 
koffiehuis: het verbouwen van perceel Korte Molenstraat no. 13 
lot slachthuis met afzonderlijke bovenwoning. 

HONDERD AO 11 JULI. 
Deventer. 10 uur. Het gemeentebestuur: 1. het vernieuwen 

van palen en liggers van de IJsselbrug. 3. het vernieuwen en 
herstellen van welpaleu eu welbalken. 3. het leveren van eiken 
brugdek. 4, het leveren van Amerikaansch-greenen brugdeksclirooten. 
5' verl- eu sauswerk, aan de hoogere burgerschool voor jongecs. 
6. verfwerk en het schoonmaken vau school b. 7. verfwerk aan 
senool a. 8. verfwerk aan school d. 9. het leggeu van een nieuwen 
vloer in de school b. 10, verfwerk in school f. 11. bet doen van 
uitwerken in de hoogere burgerschool voor jongens. 13. idem voor 
meisjes. 13 het doen van witwerken in eenige scholen voor lager 
onderwijs. 14. het doen van wit wei ken in de school voor nuttige 
bindwerken. 15. bet doen van witwerkeu in hel gymnasium. 16. 
bet leveren van schoolmeubelen voor lagere scholen. 17. idem voor 
de bewaarschool. 

VRIJDAU 12 JULI. 
Assen. 6 uur. De arenitect T. Boonstra iu het hotel het wapen 

»an Drenthe: het bouwen van 19 woningen op het terrein aan 
de Drentscbe Boofdvaalt en den Witterweg te Assen in perc. eu 
in massa. 

'«•(iravenhage. 1 uur. Het ministerie vau waterstaat, handel 
e» nijverheid: het onderhoud van het Kijks post- en telegraafge-
bouw te Vlaardingen, van den dag der kennisgeving van de 
goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 Dec. 1897, begr. f777. 

ZATERDAG 13 JULI. 
Bcrkel (N.Br.) 10 uur. Het gemeentebestuur; bet afbrekeu 

der Instaande, en het bouweu eener nieuwe brug over de rivier 
de Le ij, in de Zandstraat onder Enscbot, aanw. 9 Juli nam. 5 uur. 

Uronan (Duitschl.) 4.30 uur. (Greenwichtijd.) De firma M. van 
Deldci; en Co., in bet hotel Zum Engel: 1. het bouwen eener 
spinnerij van drie verdiepingen met machinekamer en ketelbuis, 
'er oppervlakte van pl.m. 600U M 4.; 3. een gemetseld waterreservoir 
'er oppervlakte van 1000 M- met verdere werken op hare fabrieks-
'etrein, u te Oronau, aanw. 11 Juli nam. 13 uur (Greenwichtijd). 

Zaandam. 2' uur. Het gemeentebestuur: 1. het bouwen van 
t e°e upenbare lagere school met 14 schoollokalen a a n de Park-
'haai, niet daarmede in verband staande werkeu. 2. het leveren 
'o Me.a-u der i n dat gebouw noodige schoolmeubelen. 

MAANDAG 15 JULI. 
Amsterdam. 1.2 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen van 

teoe vaste brug over de Keizersgracht voor de Raadhuisstraat. 
widen. 3 uur. De architect Jac. v. d. Ueijdeu namens de firma Has-

I,?"" & Pander aan de Hoogewoerd 115: bet afbreken der perc. 
eu 115 a a n de Hoogewoerd, en daar ter plaatse bouwen van 

n winkelhuis met afzonderlijk bovenhuis eu daarmede in verband 
« U D d e werken. 

DINSDAG 16 JULI. 
's-Oraveobage. 2 uur. Het ministerie van justitie : het bouweu 

tan een grooten tuinmuur, het maken van rasterwerken, het 
verruimen van een waterleiding e n bet maken van duikers daarin 
enz, alles ten behoeve van het rijksopvoedingsgesticht Veldzicht 
te Avereest, begr. f 3980. 

Enkbuizen. 12 uur. De arobitect C. vnr. Foreest te Beverwijk, 
namens den Weled. Heer W. G. Vennekool, in het hotel van den 
heer van Ossen a a n den Dijk aldaar: bet bouwen van zes woon
huizen iu één pero. te Enkbuizer. 

DONDERDAG 18 JULI. 
Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan het gebouw vau ii°t prov. bestuur: het bouweu 
van eeue pontwachterswoning te Watergang ouder de gemeente 
Landsmeer, behoorende lot de werken van het Groot Noorhollandscb 
kanaal, begr. f 4600. 

VRIJDAG 19 JULI. 
Groningen. 12 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan bet gebouw van het prov. bestuur: het maken, 
inhangen en gangbaar opleveren van een paar hooge en eec paar 
lage vloeddeuren in de Nieuwe Sta'euzijl en het uitnemen, her. 
stellen en wedea ir.niiugeu van een paar ebdsureu in de Oude 
Statenzijl behoorende tot dc zeewerken in Groningen, begr. f 7800. 

Rotterdam. 1 uur. Het gemeentebestuur: het makeu van een 
vaste brug over de Wetering van deu provenierssingel aldaar. 

VRIJDAU 26 JULI. 
Zwolle. 12 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan het gebouw van bet prov. bestuur: het maken van 
een ijzeren brug met steenen landhoofden, ter vervanging van de 
steenen brug no. 5 over de Oelerbeek in den weg van Goor naar 
de Pruissiscue grens behoorende tot de groote Rijkswegen in de 
prov. Overijssel, begr. f 3050. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het leveren en stellen van 5 ijzeren loodsen. 

Laagste Firma Frans Andriessens en H. A. Hilleu te Utrecht 
voor f 31.475. 

Amsterdam. Het doen van eenige berstelliugen en vernieuwingen 
aan de magazijnen te Kadoelen, in den Nooriler Upold"r, bij de 
Hembrug, en in den Grooten IJpolder, benevens de (nschietplaats 
bij Zijkanaal F van bet Noordzeekanaal, alle behoorende tot de 
Mariue Directie te Amsterdam. Laagste C. J. Maks Jz. te Amster
dam voor f 2585. 

Beetsterzwaag. Het maken van een ijzeren draaibrug over de 
poldervaart te Beets. Laagste A. D. Scbreur aldaar voor f 1143, 
gegund. 

Delft. Het verzwaren der zeewering tusschen de strandpalen 
111 en 117; het bekleeden met klei van het buiteobeloop onder 
de gemeente Monster en 's Gravenzande. Laagste Tb. Prins te 
Sliedrecht voor f 335.000, niet geguud. 

Groningen. Het afbreken en opruimen van de bestaande ijzeren 
Apoorten draaibrug, het uitvoeren vau de daarmede in verband 
staande werken eu het maken en het op de plaats in elkander 
stellen van eeue ijzeren draaibrug. Laagste Firma Q. J. Wispelweij 
& Co. te Zwolle voor f 18.734. 

Grypskerke. (Zeeland). Het bouwen van een kerkgebouw. Laagste 
J. de Buck te Middelburg voor f 6485. 

's-Hertogeuboscli. Het uitvoeren van buitengewone vernieu
wingen en herstelliugeu aan de schipbrug over de Maas bij Hedel 
en bij behoorende werken, behoorende lot den dienst der veren in 
Noord-Brabant. Laagste J. Otten te Kerkdriel voor f 3360. 

's-Hertogenboscb. Het uitvoeren van verbeteringen aan den 
Rijksweg van Best over Eindhoven naar de Belgische grenzen, 
onder de gemeente Best. Laagste A. Schellekens te Vucht voor 
f 4947. 

Hoogevecn. Het bouwen van een vermicelii-fabriek aldaar. Laagste 
W. R. ter Stege aldaar voor f 7686. 

Maarden. Het maken van twee bomvrije schuilplaatsen in den 
bedekten weg der vesting Naarden. Laagste J. Bijlard te Hilversum 
voor f 14560. 

Nyeveen. Het verbouwen der pastoiie. Laagste J. Haveinan 
aldaar voor f 2780, 

Ocbten. Het bouwen van een brug met steenen landhoofden 
over de Linge iu den openbaren weg van Kesteren naar Ochten. 
Laagste S. Geurts te Indoornik voor f 5867 gegund. 
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A D V E R T E N T I E IV. 

PORTLAND CEMENT, 
„JOSSOA & Cor 

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, Nieuwehaveu No. 11H 

„ AMSTERDAM, A . E . B R A A T , Fokki-

Simonzstraat 74. (881 

van gegolfd ijzer, 

L I F T E N 

IfEIIlPPIItEI 

en LOQflSEN 

" v " DiaagbaarSpoo 
T. G. TISSOT J". 

AMSTERDAM, Singel 179j 

KRANEN 

L I E R E N , 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYAMISEERIMRICHTIMG. 

I I . L E N S I N K , 
\ 11 rs i i i : M . 

levert pask laar gekyan i seerd 
(rot- en z w a m vrij) (81) 

Rasterwerken, schuttingen. 
BROEIBAKKEN, VLOEREN, 

YLOERRIHHEN, em. é m . 

W. J . W E I S S E N O , 
Nieuwendijk 111 te AMSTERDAM, 

fabriceert geijkte DUIMSTOKKEN, twee 
en vflf 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 , J A L O N S 

koperen en stalen PEILLIJNEN, l'EIL. 
LOODEN, P E I L S T O K K E N , l'EIL. 
SCHALEN, enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASSE RDOOZEN, 
TeekeubehoeftenenOptischelnstrumenten 

EOUERRES, PRISMA'S ENZ. ' 

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. Z(j 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 ) . 

D\lt\II I 
waarbij planken onderlaag overbodig ; 

levert H. H 0 0 GH W I N K E L . 
te GOR1NCHEM. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

O N Z E KOI'W ,1 V I Ï H I A L E N , 
beschreven door 

« T . v a n d e r K l o e s , 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

Pit IJS: Cow pleet ingenaaid f18.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

B E O O R D E E L I N O E N . 
. . . . Vormt de werkkring, waarin de schrijver geplaatst is, de geschiktste gelegenheid 

0m 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
scben te verkrijgen. Het vormt een nuttig boek dat door allen dient gekend te worden en 
waarvoor de schrijver waardeering verdient. 

. . . . 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). 

De Portland-Cement-Fabriek 
TAM 

DYCKERHOFF&SÖHNE 
te V n i . , , . . ; > , i i - bij B I E B R I C H u d Ki j i i . 

„ j . . l e v e r t haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 
y e n AIi T 0 0 r d e * r o o t a t e v a s t h e i d en deugdelijkheid. 
ffltUAILLL Prodnctie-vermogen der Fabriekt 600.000 vaten per jaar. 
flEVAILLE Nagazijnhouders in de voornaamste sreden. 

Brtslau 1169, 

GOUDEN 
MEDAILLE 

hoogste 
onderschei

ding in den 
Internatio
nalen wed-

•try,! , te 

Arnhem 1879. 

(84) 

HEOAIIXI 
val 

Verdient* 

COUDB»" 
•JI04IÜ* 

Offentó 
a/M. 1879-

Dipr-OH**' 
Eerste t& 

,oor uitma* 
teaa 

„..rika»» 
Kassei 
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Stoom J a l o u s i ë n Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
20MBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

L ACS E PRIJZEN. (73) 

S. BRUIGOM, Arnhem. 

T l f f l B E R W I N K E L . 
Te Koop aangeboden: 

een van ouds bekende, goed beklante 

TIMMERWINKEL 
Te bevr. fr. br. bij C. D. DE WILDE, 

Aannemer, Oud-Beierland. 

K O H N E D G R O F S M E D E R I J , 
L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHEEP 8B0UWWERF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

8toombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7> 

Zware en lichte Smeewerken, 

LEONARD SLIGGBER, Monnickendam. 

v 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
uit nni li tend fabrikaat en Mllflteprljs. (76) 

A N K E R S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN. 
•et 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 . 

1 7 E N E D E R L A N D S C H E 

Caoutchouc en Gutta Percha F a b r i e k 
„SIIVT 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 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 
m e t Z i l v e r , te Amsterdam 1883, en door de Maatschappij ter bevor
dering van Nijverheid 1885. (85] 

Dualiteit cn prijzen ten volle w a r rond tegen let BuitenTand. 
F O L K E R S & Co. 

HW^ middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwanivorining 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 . 

Directe aanvoer (,||>SN V\k 1 \ ENGELSCHE, DUITSCHK, FRANSCHE 

en HOLLANDSCHE 

VAN EN 

PORTLAND CEMENT M OSSTEEXEiX 
voor ligte mnren, plafonds, enz 

Kerk: Knight Bevan & Sturge. 
Merk: Dyckerhoff & Söhne. 

DRIJF-, TUUR- EN METSEL-
STEENEN. 

«»> A M S T E R D A M . R A P E N B U R G 2 9 . 

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 VERDKKE 

B O U W M A T E R I A L E N 
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Hydraulische 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 § , w A m s t e r d a m , 
C A 1.1.011X1111 

„ V a n B a e r l e " , 
B E N I G E A 6 E N I I: N voor 

Nederland eu Koloniën: 

G. M. BOKS t » Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) e » 25. 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CREOSOTEERING. 

BURNETTEERING. 
K V \ \ i s i i i ; i ; \ 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL. 

O . G i p s C . z o o n , 
D O R D R E C H T . (17) 

E X S E L S i ü R P L A T E N . 

GEBR. VAN DER V1JGH, Amsterdam. 
Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 

volgens nieuw Systeem. 
Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, 

geluidwerend. Verkrijgbaar in verschillende 
dikten. Steeds grooten voorraad. Directe leve
ring. Uitvoering op 't werk door onze eigene 
stellers. Voorgeschreven bij particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen
ding van Brochure, Monsters en Prijs. 

..t.a.it zien onze Ret-lame op de Wereld-
11 u i ist i 11lug 1 1 l A M . l e i d u u i . N e i l e i I. u T d e u l i i i K 
(nchter het 1'uviljoeu der LevwUBten. My".)". 

P. DOLK 4 ZOO < 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINEN GEKLEURD» 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-. 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-. 
RUW S P I E G E L - , 

W IT- , KRISTAL- , HROKI en M E L K -

G L A S . 

Geluidwereiide tussclienvloeren, ondervlocrcn 
voor houtccmentdaken, brandvrije 

separatieën en plafonds. . . J v . . u « . . . . . ^ . «-un.tai s . 

Nederlandsche Verz inkfabr iek , 
V A N D E R L I N D E N & Co. - DORDRECHT. 

A L G E M E E N 
BOUWSYSTEEM 

L E K VRIJE 
Dak- en Zijbekleeding. 

H o u t e n of I J z e r e n R A A M W E R K , 
Z E C ^ Z F Z F I E l 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 tropittehe producten, R O L L E N D E K A P P E N voor Steenovens 
en Kofflevloeren, L O S S E P L A T E N speciaal ter vervniiKiiiK v « n riet
matten voor steenovens, enz. in alle afmetingen en voor alle doeleinden, opgesteld 
in NKI>KRT.ANI> 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 Kegolftle 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) 

HOUTHANDEL 
F . & A . V A N D E K L I N D E N . - Dordrecht. 

Pitch-Pine Parketvloeren Pitch-Pine Heiningen 
/ 1.75 per n '. igeheel gereed afgeleverd ƒ 2 . 7 0 per M . 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

RANDEN. 
GKBOOKK GLAS en DAKPANNK.N. 

Lenzen- en Patrijspoortgiazen, 
(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF. DAGLICHT-REFLECTORS. 
Alle soorten van 

ZICEI 
6B 

Hl ER KT II IE El 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D.DoMINICUS&SöHNE, 
te Remscheid-Vieringhausen (Mieinl.) 

Gevestigd in 1822. (55) 
&>W Vraagde geïllustreerde Prijscourant 
welke wij U gratis en franco toezenden. 

Vertegemcoordiger voor Holland: 
MAX DRESEN, ROTTER/)AM, 

Maaskade. hoek Corn. Trompstr. 2-

I R 
ll« iiTiisr.ii In 583, 

AMSTERDAM, 
hebben steeds voorhanden 

N O R M A A L 

SPIJZENLIFTS. 
Deze worden hier geheel compleet en 

gangbaar in liftschachtgeraamte gemon
teerd afgeleverd. (86) 

Talrijke Referenties. 

A R C H I T E C T Ü R A 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A d v e r t e n t i e » in dit blad kosten n o 1—6 regel» 

00 cent», iedere regel meer 10 cents. Groote letten naar 

plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slecht» tweemaal 

tankend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgevers s 

J . V A N DER ENOT & ZOON, 

M A A S S L U I S . 

A l l e a . W e r t e i K l e 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 D E A M B A C H T S M A N , Vak

blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Smeden, 

Verver», ens. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

D E O N T W I K K E L I N G D E R E L E C T R O - T E C H -

N I S C H E I N D U S T R I E . 

(Naar het Duitsch van F . DOLEZALEK.) 

{Slot.) 

WILLSON te Spray in Noord-Carolina, nam reeds in 1893 
een octrooi voor de exploitatie waarvan li\j eene maatschappij 
oprichtte onder den naam van „Electric Gas Company", die 
door aanwending van 180 electrische paardekrachten in 12 
uren uit 550 KG. steenkolenstof en 900 KG. gebrande en 
tot poeder gemalen kalk 900 KG. calciumcarbide en daaruit 
297 M 3 . acetyleeugas moet gemaakt hebben. Door het uit 
een bepaald gewicht calciumcarbide ontwikkelde acetyleeugas 
op te vangen en te meten, kan men inderdaad gemakkelijk 
aantoonen, dat het uit gebrande kalk en kool gewonnen 
calciumcarbide slechts weiuige percenten verontreiniging 
bevat en dat de aangegeven getallen als geenszins te hoog 
gesteld te beschouwen zgn. De bereidingskosteu voor 297 M : i . 
acetyleeugas komen op ongeveer 64 Mark(/'38.—) te staan. 
Door eene uitvoerige berekening toonde Dr. FRANK te Char
iot teuburg in een in het „Vereiu zur Befórderung des Ge-
werbefleisses" gehouden voordracht aan, dat in Opper-Silezië 
bereid calciumcarbide per ton franco Berljjn 68.80 Mark 
(/ 40.59) eu het winnen van acetyleen alles bgeen 80 Mark 
(f 47.20) zou kosten, terwijl nu bjj steenkolengas voor eene 
geringere hoeveelheid licht 135 Mark (/' 79.65) wordt uit
gegeven. 

Volgens de metingen van Prof. LKWES te Greenwich bezit 
het uit calciumcarbide gewonnen zuivere acetyleeugas de 
vjjftienvoudige lichtsterkte van het gewone lichtgas, zoodat 
men wel kan aannemen, dat het acetyleengas weldra in 
groote hoeveelheden aan het lichtgas zal worden toegevoegd 
ter verhooging van de lichtsterkte en ook spoedig in de 
spoorwegverlichting, bg de lichtboeien enz. zal worden inge
voerd, terwijl in de laatste maanden ook te Herlijn uitgebreide 
proeven met calciumcarbide en het daaruit gewonnen acety-
le.mglas zgn verricht, die reeds tot de oprichting eener 
carbide-maatschappjj met een kapitaal van 1 millioen Mark 
geleid hebben, waartoe de voornaamste electro-technische 
en geldfirma's te Berlijn zgn toegetreden. 

Welke diep ingrijpende en belangrijke omwentelingen de 
invoering van acetyleen ook iu de verlichtings-techniek zal 
teweegbrengen, zgn deze toch nog gering in vergelijking 
niet de rjjke arbeidsvelden, die zich voor deu scheikundige 
Qit de nieuwe bereiding van acetyleen openen. Een groot 
aantal organische preparaten, die wg' tot dusver enkel als 
product uit plantaardige stoffen winnen, laten ziclt door een
voudige chemische handgrepen uit het acetyleen bereiden. 
Zoo gaat het door inwerking eener alkalische oplossing 

van overmanhaanzunr kalium in oxalzunr, door oxydatie 
met chrooinzuur in azijnzuur over. Door eenvoudige chemi
sche bewerkingen laat zich het acetyleen ook licht in benzol, 
alcohol, cyaauvcrbiudiugen en in vele andere organische 
stoffen omzetten. Men ziet dus, zooals DR. FRANK in de 
bovenaangehaalde voordracht treffend opmerkt, dat de hoop, 
die eenmaal W E K K E R VON SIEMENS in zgnc rede op de 
Naturlorscher- Versamnilung uitsprak, dat het nog eenmaal 
moest gelukken, ook de tot onderhoud van het menschelgk 
organisme noodige voedingsstoffen langs chemischen weg 
onafhankelijk van den plantengroei te winnen, hare vervul
ling door de electrotechniek naderbij gekomen is. 

Nadat wg zoo de technische pyro-electrolyse in de hoofd
trekken hater ontwikkeling tot op den dag van heden 
nagegaan hebben, blijft ons nog over dat onderdeel der 
electro-chemische industrie te beschouwen, dat zich met de 
bereiding van chemicaliën bezig houdt en daarom als electro-
chemie in engeren zin aangeduid kan worden. De voordeden, 
die hiei de electrolytische methode tegenover de zuiver che
mische aanbiedt, bestaan voornamelijk in het groote nuttig 
effect, dat de eerste oplevert en in vele gevallen tot 90 ° / 0 

der theorie bedraagt; in de tweede plaats in de omstandig
heid, dat hel ontstaan van waardelooze nevenproducten 
meestal kan vermeden worden; en eindelijk nog daarin, dat 
zich langs electrolytischen weg eene reeks van reactiëu 
laten uitvoeren, die langs zuiver chemischen weg niet geluk
ken. Het duidelijkst springen deze verhoudingen in het oog 
bg de electrolytische bereiding der bijtende alkaliën, van de 
chloorkalk, in het bijzonder echter van het chloorzure kalium. 
Het laatstgenoemde zout werd tot dusver in dien zin bereid, 
dat men door het inleiden van chloorgas, dat uit bruinsteen 
en zoutzuur ontwikkeld werd, in verwarmde kalkmelk echt 
chloorzure kalk vormde en deze vervolgens in eene verza
digde chloorkalium oplossing goot, waardoor zich door omzet
ting chloorznurkalinm en chloorcalcium vormde. Het zuiver 
chemisch gewinnen van chloorzunrkalium vereischt dus al 
den omslag, die voor de fabriekmatige bereiding van chloor 
noodig is en eene reeks ten deele niet zeer goedkoope che
micaliën, terwijl als éénig nevenproduct waardeloos er. lastig 
chloorcalciuniloog ontstaat. Tegenover deze wgze van werken 
doet zich de electrolytische veel eenvoudiger voor. Eene 
chloorkalium-oplossing wordt door den electrischen stroom 
ontleed in chloorgas, dat zich aan de positieve pool, en bij
tende kaliloog, dat zich aan de negatieve pool vormt. Door 
het inleiden van het aan eene pool gevormde gas in de 
verwarinde aan de andere pool gevormde loog wordt onmid
dellijk chloorzuurkalium benevens een weinig chloorkalium 
gevormd; het laatste keert in het proces terug, zoodat bg 
deze methode geenerlei nevenproduct ontstaat. Even gunstig 
voor de electro chemische methode staan de verhoudingen 
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bij de fabricatie van bijtende natron. De electrolyse eener 
steenzotitoplossing levert onmiddellijk bijtende natron, bene
vens technisch zeer goed bruikbaar chloor, terwijl de che
mische bereiding de omzetting van het chloornatrium door 
het sodaproces in koolzuurzout eischt, daar alleen dit door 
gebaande kalk in bijtende natron veranderd kan worden. 

Ook in her, fabriekmatig gewinnen van chloor voor de 
bereiding van chloorkalk staat de electrolyse boven de che
mische methode. Volgens den nn gebrnikelijken weg wordt 
het chloorgas door oxydatie van het zoutzuur met mangaan-
snperoxyde (bruinsteen) gevormd; daarbij gaat echter de 
helft van het chloor in mangaanchlooruur over. Door den 
Weldon toestel wordt het mangaanchlooruur onder inwerking 
van kalkmelk en luchtzuurst of weder tot snperoxyde gere
genereerd, het erin vervatte chloor gaat echter aan kalk 
gebonden geheel verloren, zoodat, theoretisch slechts 50° 0 , 
practisch nog minder, van het in het zoutzuur vervatte 
chloor aan de chloorkalkbereiding dienstbaar te maken is. 
Het nieuwere Deaeon-prces, dat de gewinning van het chloor 
door oxydatie van zoutzuur door lnchtzunrstof bij hooge 
temperatuur ten doel heeft, laat wel is waar theoretisch het 
geheele chloorgehalte nuttig gebruiken, maar men is by de 
uitvoering ervan in het groot op verscheiden, nog niet te 
boven gekomen moeielykheden gestooten, zoodat het de 
andere methode niet heeft kunnen verdringen. De electro
lytische ontleding van het zoutzuur laat ook in het groot 
gemakkelijk 9 0 ° / 0 van het in het zoutzuur vervatte chloor 
gewinnen. 

I»eze zoo iu het oog springende voordeden der electro-
chemische wyze van werken had haar reeds lang ingang 
verschaft in de chemische industrie, zoo zich niet eene ook 
nu uog niet geheel overwonnen tnoeielykheid in tie practische 
toepassing had voorgedaan. Zij bestaat in de vervaardiging 
van een van alle eischen van chetnischen en electrischen 
aard voldoend diaphragma, dat de aan de beide electroden 
gevormde producten zooveel mogelyk belet zich weder met 
elkaar te vereenigen en ze dns zoo mogelyk volkomen van 
elkaar gescheiden op te vangen, zonder daarbij den electri
schen stroom een aanzienlijken weerstand te doen ondervinden. 
Naarmate dit vraagstuk zijne oplossing naderby' gebracht 
werd, ontstonden al spoedig eene reeks groote fabrieken, 
die reeds aanmerkelijke hoeveelheden electrolytisch bereide 
bijtende natron, chloorkalk en chloorzuur-kalium aan de 
markt, brengen. Nog verscheiden fabrieken zyn in aanbouw, 
voornamelijk in Zweden en Zwitserland, waar voorhanden 
waterkracht de electrische wyze van werken bijzonder 
rentabel doet zyn. 

Eene uitgebreide toepassing heeft de electriciteit ook in 
de bleekeryeu gevonden. Hier doen twee electrochemische 
producten elkaar concurrentie aan. namelijk de electrolytische 
gevormde hypochloriden van natrium en calcium en het door 
electrische ontlading uit de lnchtzunrstof gewonnen ozon. 
Terwyl de hypochloriden in uitgestrekte mate voor het 
bleeken van katoen aangewend worden, wordt het ozon tot 
hetzelfde doel by linnenvezels, harsen en vernissen gebezigd. 
Ook het kunstmatig ouder maken van resonanshout en 
spiritialiën hebben zich door geozoniseerde lucht laten tot 
stand brengen. 

Nog moeten hier de door GOPPELSROEIIER in de practyk 
ingevoerde electrische stoffen-ververy en katoen-drukkerij ver
meld worden. Deze berusten op de omzetting der aniline-zouten 
door den electrischen stroom. Het met eene aniline oplossing 
gedrenkte stuk goed wordt op eene met de eene pool eener 
dynamo-machine verbonden metalen plaat gelegd en vervol
gens met eene tweede metalen plaat bedekt, waarop het 
af te drukken patroon verheven is aangebracht en die aan 
de tweede pool der machine is aangesloten. By het doorgaan 
van den stroom wordt het anilinezont ontleed en de daardoor 

vrijgekomen kleurstof als patroon op de vezelstof vastgelegd 
Op gelyke wyze laat zich ook de kleur van een gelykmatig 
geverfd doek op willekeurige plaatsen electrisch wegbijten 
om zoodoende eene witte teekening op kleurigen grond te 
bekomen. Tot de electrische ververy behoort ook de bereidino-
van aniline door reductie van nitrobenzol door electrolytisch 
gewonnen natrium-amalgam, doch alvorens over de practische 
waarde dezer methode te kunnen oordeelen zjjn nog verdere 
proeven af te wachten. 

Hoe rijk de toekomst zich nok laat aanzien, die zich voor 
de electrochemie op de besproken gebieden opent, de be
langstelling van den practischen electrochemiker is toch 
voornaraely'k op eene andere vraag van veel algemeener 
beteekenis gericht, en wel op het vraagstuk van de om
zetting der verbranditigs-energie van de steenkool onmiddellijk 
in electriciteit, zonder gebruik van machines. De beste 
stoommachines verwerken slechts ongeveer 1 0 ° / 0 van de 
warmte energie der steenkool nuttig, de door haar gedreven 
dynamo-machines op hare beurt niet meer dan 8 / 1 0 van de 
mechanische energie van eerstgenoemde, zoodat in het 
gunstigst geval slechts 8"/,, van de energie der steenkool 
in electriciteit wordt omgezet. Al is nu ook deze in den 
schoot der aarde in de gedaande van steenkolen opgegaarde 
hoeveelheid zonnewarmte een zeer belangrjjke, en al worden 
jaar op jaar nog nieuwe vindplaatsen van steenkool ont
sloten, toch is het aan geen twjjfel onderhevig dat hy niet 
onuitputtelijk is en door de steeds aangroeiende behoeften 
in betrekkelijk korten tyd zoover verbruikt zal zijn, dat de 
steenkool eeue belangrijke stijging van pry's zal ondergaan. 
Het is daarom geenszins overbodig ook nu reeds naar mid
delen om te zien om aan deze ontzettende verkwisting van 
energie paal en perk te stellen, te meer daar ook de 
hygiene der industrie-steden altyd dringender aanspoort otn 
het verbranden van steenkolen tot een minimum te beperken. 

In tegenstelling met het slecht benuttigen der steenkool
energie in de stoommachines zetten wy in de galvanische 
batteryen byna de geheele verwekte chemische energie in 
electriciteit om en het zal misschien eenmaal gelukken het 
chemische verbrandingsproces der steenkool met een gelijk 
nuttig effect voor het verwekken van electriciteit te bezigen. 
Zyn wy ook nog zeer ver van de oplossing van dit vraagstuk 
verwijderd, toch hebben nieuwere, door BOUCHER in het 
werk gestelde proeven aangetoond, dat het mogelyk is het 
nit de steenkool gewonnen kooloxydegas in op galvanische 
batterijen gelijkende toestellen met een naar verhouding 
hoog nuttig effect tot het verwekken van electriciteit te 
verwerken en dat dus het bedoelde probleem niet meer in 
het rijk der onmogelijkheden thuis behoort. 

Daar de electriciteit een vorm van energie is, die zich 
zonder al te groot verlies ver voort laat leiden en zich ook 
met eene hooge mate van nut in alle overige vormen van 
energie, in kinetische en chemische energie, in warmte en 
licht laat omzetten, is het duidelijk, dat dit electro-chemische 
probleem, met. betrekking tot techniek en cultuur, als het 
probleem der toekomst is te beschouwen. 

(Hann. Geiv. Blatt.) 

IJZER EN STAAL IN DE WELHITTE. 
De heer T. WRIGHTSON hield onlangs in de London Roy:l 

Society eene voordracht over dit onderwerp, waarin bij 
beweerde, dat het aaneenwellen van het yzer iets dergelijks 
is als het aaneenvriezen van stukken ys. Gegoten yzer bezit 
namelijk de merkwaardige eigenschap van uit te zetten al» 
het uit den vloeibaren in den deegachtigen staat overgaat; 
dit heeft echter alleen binnen beperkte temperatnurgrenzeu 
plaats en bedraagt ongeveer 6 */ 0 van het volume. Berst 
daarna heeft de samentrekking tot den vasten staat plaats. 
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«en heeft hier dus bij het yzer met eene gelyke eigenschap 
t e doen als by het water beneden 4". Verdere onderzoe
kingen wijzen erop, dat smeedijzer in de welhitte dezelfde 
eigenschap bezit van onder druk af te koelen, die Lord 
JJKI.VIN DÜ bevriezend water heeft aangetoond. De welbe
kende en voor de practyk zoo gewichtige eigenschap van 
het aaneenwellen, berust naar de meening des sprekers dus 
0p eene eigenaardige houding van het yzer, die zich alleen 
hy bepaalde graden van temperatuur tusschen den vloeibaren 
en den vasten toestand voordoet. (Chem. Ztg.) 

A M B A C H T SO N D E R W [J S. 
Volgens het jaarverslag 1894/5 der vereeniging „De 

Ambachtsschool" te Rotterdam, begon de nieuwe cursus met 
284 leerlingen, waaronder 189 van het vorig jaar. 

De verdeeling der beroepen was als volgt: 
Smeden-bankwerkers 136 
Timmerlieden 72 
Huisschilders 21 
Meubelmakers 17 
Vuursmeden 8 
Koperslagers 6 
Instrumentmakers 6 
Loodgieters 3 
Metaaldraaiers I 
Pianomakers 5 
Beeldhouwers 5 
Lithografen 3 
Wagenmaker 1 

Totaal. . . . 284 
Twee leerlingen-lithograaf ontvingen practisch onderwijs 

van de heeren K Ü H N & Z N . en J. VÜRTHKIM & ZN. 
Het aantal leerlingen buiten de stad woonachtig bedroeg 32. 
Het gedrag der leerlingen was, op een paar uitzonde

ringen na, zeer bevredigend. 
Het kwam evenwel weder, evenals iu vorige jaren voor, 

dat onder de leerlingen, vooral van het eerste schooljaar, 
eenigen waren die, öf om lichamelijke zwakte, öf door gebrek 
aan ijver, weinig voor de toekomst beloofden. Tydig waar 
schuwde het bestuur de ouders of voogden en stelde die 
leerlingen op een korteren of langeren proeftijd. Was de 
uitkomst niet bevredigend, dan werden die leerlingen van 
de school genomen 

Van de vroeger ontslagen leerlingen ontvangt inen bij 
voortduring zeer bevredigende berichten. 

In de algemeene vergadering van 27 Mei jl. herinnerde 
•Ie Voorzitter, dat de Ambachtsschool thans haar 25sten 
cursus achter zich heeft. Het lag niet in het voornemen 
van het bestuur het 25-jarig bestaan der school feestelijk 
te vieren ; niet, omdat hare resultaten daartoe geen aanleiding 
zouden geven, maar om tinanciëele redenen. De Ambachts
school wordt voor verreweg het grootste gedeelte bekostigd 
"it subsidiën van het Rijk, de Provincie en de Gemeente. 
Al was er eenig overschot — wat het geval niet is — 
dan zou het bestuur zich toch niet gerechtigd achten dat 
voor iets anders dan voor het onderwys aan te wenden, 
"el heeft de Vereeniging eenige eigen fondsen, maar deze 
sjjn. op een gering bedrag na, verbonden ten behoeve van 
een pensioenfonds voor de leeraren en onderwijzers. 

V-Tder bracht de Voorzitter in herinnering, dat de stoot 
'°t di- oprichting der school nitging van de Rotterdamsche 
«deeiing der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, 
gestamd door het bestuur van de Academie van beeldende 
kunsten en technische wetenschappen, het Departementsbestuur 
v«n het Nut en het afdeelingsbestuur van de Maatschappij 
V ; i" Nijverheid. Een aantal stadgenooten brachten een kapi-

van f 10.000 byeen; wat verder noodig was, werd 

verkregen door contributies en een subsidie van de gemeente. 
De eerste cursus begon met 110 leerlingen j in den afge-
loopen cursus waren er 280. 

Die cijfers mogen daarom als bewijs worden aangehaald, 
dat de school aan hare bestemming beantwoordde, omdat 
niet zoovele ouders zich eetie opoffering zonden getroost 
hebben, om hunne zonen het onderwijs te laten genieten, 
indien dit niet reeds voor zoo velen goede vruchten had 
afgeworpen. Daarbij mag op het, feit gewezen worden, dat 
reeds een aantal oud-leerlingen hunne zonen aan de school 
hebben toevertrouwd. 

In vorige jaarverslagen heeft het bestuur uitvoerig den 
aard en de richting van het onderwijs beschreven. Om niet 
telken jare in herhalingen te treden, verwy'st het thans 
naar die verslagen; dit jaar hebben geene ingrijpende ver
anderingen plaats gehad. 

Steeds blijft het streven, het onderwys zoo practisch 
mogelyk te doen zyn en zoo in te richten, dat by de ont
slagen leerlingen de grond gelegd is om bekwame werk
lieden te worden. 

Hebben ook sommigen door bijzonder goeden aanleg, door 
ernstige volharding of door gelukkige omstandigheden, eene 
hoogere maatschappelijke positie bereikt, dan zy' misschien 
aanvankelijk gedacht hadden, dan mag men zich daarin 
verheugen, al is het doel der opieiding niet geweest om hen 
tot die hoogte op te voeren. Het schijnt echter niet billijk, 
dat tegenstanders van het onderwys op Ambachtsscholen, 
dergelyke feiten als argumenten gebruiken oin het nut van 
.Ambachtsscholen te bestrijden. 

De nieuwe leerzalen en werkplaatsen blijven goed vol
doen. Eene stoommachine is gereed gekomen en geplaatst, 
zy voldoet, uitmuntend. 

Ééne klacht inoet het bestuur, helaas, telken jare her
halen, namelijk de vermindering van het aantal leden. Door 
overlyden, vertrek naar elders, of door andere omstandig
heden, verliest men steeds leden, terwyl daarentegen weinig 
nieuwe toetreden. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Verven van Kei-ceiiHi'linpinaoliiiifN. 
Den HeD J . A. VAN DHR KLOES, Delft. 

Gaarne zonde ik van U wenschen te weten wat voor verf 
of ander middel te gebruiken is voor gegoten yzer, dat 
telkens met zeepwater in aanraking komt (zooals boor- en 
freeswerktuigen) tegen roest enz. te beschermen; tot heden 
is als volgt te werk gegaan: 

„Eerst het voorwerp van alle onreinheden zuiveren, daarna 
„goed met loodmenie verf te bestryken, 2 maal met loodwit-
„verf te schilderen en daarna 2 maal vernissen of lakken." 

Niettegenstaande dit zorgvuldig is gedaan, doet toch op 
den duur het zeepwater zijn nadeeligen invloed gelden en 
wend ik mij tot U of ge soms een beter middel weet aan 
te brengen. Hoogachtend. 

Utrecht, 2 Juli 1895. \V. 

Het komt mij voor dat de beste verf in dit geval zal 
zyn asphaltlak. De te verven machinedeelen na ze roestvry 
gemaakt te hebben, door middel van benzine vau alle vettig
heid te ontdoen, alvorens de verf op te strijken. Ik heb 
indertyd uitmuntend asphaltlak gehad van de tinna VKTTK-
WINKEL & ZONEN te Amsterdam. v. D. K. 

i.iiiniiiiu vnn wrrk. 
Als vervolg omtrent de correspondentie over dit onder

werp in onze Nos. van 1 en 15 Juni j l . , zond mij de heer 
DE W I L D E een brief van den architect JOH. SMIT ter lezing, 
waarin als reden van niet gunnen van het werk aan den 
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Jaagsten inschrijver wordt opgegeven minder gunstige erva
ring by vroegere werken opgedaan op het punt van gepasten 
spoed en degelijkheid vau uitvoering. 

In z\jn begeleidend schrijven komt de heer DK W ILDK 

daartegen op en werpt hy de schuld ten deele op den archi
tect, ten deele op anderen. 

De zaak schijnt my' voor onze lezers niet belangrijk ge
noeg om er verder by stil te staan. v. D. K. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

V. n. M. te St. Is U ook een middel bekend om mos, 
enz. van metselsteenen te verwijderen? Eenige jaren geleden 
is mij door eene fabriek, die nu niet meer schijnt te bestaan, 
eene vloeistof bezorgd, onder den naam van anti-oxyde, die 
vermengd met water (ongeveer 30 droppels op 10 L. water] 
zeer goed plantaardigen muuruitslag deed verdwijnen. 

De vloeistof zal eene ammonia-oplossing geweest zyn, 
althans wordt daarmede het doel oogenblikkelyk bereikt; 
doch bet middel heeft het nadeel, dat het muuroppervlak 
als het ware er door bemest wordt voor nieuwen planten
groei, doordien ammoniak in uiterst verdunden staat dezen 
bevordert. v. D. K. 

AANBESTEDINGEN. 
Aanbestedingen morden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

31 A A N D A K 15 J U L I . 

A m s t e r d a m . I- uur. Hei gemeentebestuur: het sloopc.-i van 
den ijestaamle bouteu slatigeuloren eu li-t ter plaatse weder bouwen 
van een steenen slaugentoren mei klimhuts, op bel exeroitieterrein 
vau d= kazerne der bruudweer aau de Prinseugracht. 

B o n r u b e r g u n i (Fr . i 0 uur. Kerkvoogden der Herv. gemeente, 
bij den president kerkvoogd l i . D. Kie l s t in: het doen van eenig 
timmer- en verlwerk aau de pastorie aldaar. 

D e v e u t e r . 6 uur. De heeren Gebr. Ten Have : de aanbouw 
vau een pakhuis op paalfuudeering. 

D o r d r e c h t . Het gemeentebestuur : het verrichten van reinigings-
eu stukadooiswerkeu in verschillende schoolgebouwen der gemeente 
Dordrecht, met bijlevering 'an al de daartoe vereischt wordende 
materialen eu gereedschappen. 

Enschede . 12 uur. De architect II. Heijgers, namens bet 
kerkbestuur der Ned. I sraë l , gemeente, in het hotel de Klomp ; 
eene verbouwiug aan de he.-lannde kerk. 

HoogOvceu. 0 uur. De archiicct .1. Carmiggelt in het hotel 
Thomas : het bouwen van een iermieellilabriek. 

Boogeveeu . 7 uur. De architect .1. Caimiggelt in het hotel 
L a i n g e : net bouwen van een boterlabriek. 

M e d e m b l i k . l i ! uur. Dijkgraaf en heemraden vau bet ambacht 
de Vier Noorder Koggen, in het Koggenhuis: het bouwen van 
een brug over de Kromme Leek, in den Nibbixwouder weg. 

W i n t e r s w i j k . I"2 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen van 
eeu onderwijzerswoning iu het Dorp. 

D I N S D A G 10 J U L I . 

( ' i i lenborg. (Geld.) 7 uur. De architect G . Prins, namens de 
vereeniging vau Nederl indsche sigarenfabriekaDteu Tr io , ii> het 
bet n it •> de Klok : het doeu eeuer belaugrijke uitbrcidiug aan 
hare sigarenfabriek aldaar. 

U t r e c h t , 9 uur. De inaatsch. tot exploit, van staatsspoorwegen, 
aau het centraalbureau, bestek uo. 094: het maken van eenen 
toegangsweg naar en eene bestrating om de spoorweghaven, met 
e**uige diverse werkeu op het. station Leeuwarden, begr. f 4600. 

W O E N S D A G 17 J U L I . 

L a r e n (Geld). 6 uur. De heer H , J . Wausink D .Jz . , iu bet 
logement van den heer Eggink : hei bouwen van een burger 
woonhuis met annexe boerderij, in de kom van bet dorp Laren. 

O l d e n z a a l . 7.3'J uur. De architect W . Elzinga, in het hotel 
de Ster, voor de D r . gemeente: het afbreken van eeu perceel 
in de Kerksteeg en bet weder opbouwen van eeu badhuis ajuex 
woonhuis, aanw. 17 Jul i nam 4 uur. 

Strljen (Z.H.) 3 uur. De architect T . Latnmers voor rekening 
van D . de Bruiju, in het koffiehuis van A. Vermeer: I. het bouwen 

van een heerenbuis op een terrein gelegen langs de Kerkstraat 
aldaar ; 2. het bouwen vau een koetshuis naast genoemd gebo n l r 

D O N D E R D A G 18 J U L I . 

A m e r s f o o r t . 8 uur. De architect H . Kroes, in het café S u i „ 
voor deu heer S. E . van Embden : het amo eeren van een perceel 
aan den Hof no. '298, eu het bouwen van een winkelhuis tnet 
bovenwoning aldaar, aatiw. 15 Jul i ' smorg. II uur. 

A m s t e r d a m . 12 uur. De aichi'ect J . van I.ooy iu bet AIIHTJQ, 
H o t e l : het amoveeren van bet perc. no. 69 aan de Nes eo 
Kuipersteeg (voorheen .schouwburg Tivoli) met aangrenzend hoekhuis 
no. 67 aau de Nes en Barbersiraat en perc. uo. 2 iu de li.neer. 
straat eu h"t daar ter plaatse bouweu Van inousterzalen, kantoor, 
lokalen en congiergewoning. 

Deveuter . 11 30 uur. Het dagelijksch bestuur van het waterschap 
de Schipbeek op het raadhuis, bestek no. 7 : het verbeteren vao 
bet gedeelte der Schipbeek t u s « c h e n de Voorde in den zandweg 
bij ie Roudaalte en de Hooge brug ouder Markelo; bet maken 
van een afwateringskanaal langs dit gedeelte eu het bouwen vao 
eeu houten brug over de Schipbeek, bogr. f 6760. 

Eukhoizen. ! uur. Het gemeentebestuur: 1. het maken van 
een steenen duiker in den Burgwal eu 2. het maken van 2 
loopbrugjes over de Oude Gracht. 

B a a r l e m . 7 uur. De aannemers G . J . C . de Klein en M. H. 
Eijsvogel op het werk iu de Bazenkeet: het verrichten vau het 
glas- en verlwerk van het in aanl ouw zijnde gebouw voor magazijnen 
der H . I J . S . \ I . aau den Kinderbuissingel aldaar, volgens bestek 
no. 605. 

Winschoten . 3.30 uur. Het gemeentebestuur : het bouwen vao 
eeu stadhuis en het uitvo-ren vau daarmede in verband staande 
werken. 

VRIJDAG 19 JULI. 

G r o n i n g e n . 12 uur. Het. ministerie vau waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw vau het prov. bestuur : het maken van 
eeu zanddam tot afsluiting vau de Oostplak op het eiland Kottu-
ine:oog, behoorende tot de zeewerkeo in de prov. Groningen, 
be,rr. f 5800. 

ZATERDAG lil JULI. 
G i e t h o o r n (Dr.) ' .30 uur. Het gemeentebestuur: 1. het bouwen 

van eeu nieuwe school met ouderwijzerswouiug te Dwarsgraclit. 
2. het bouweu van een nieuwe onderwijzerswoning te Zuideinde 
van Giethoorn. 3. ue levering van het vereisebte meubilair voor 
de school te Dwursgraclit. 4. eenige veranderingen aan de school 
te Zuideinde. 

R o t t e r d a m . IC uur. De architecten J . F . Hoovers eu Zu. eo 
P. Buskens, Noordsiugel Wz. 76, iu bet Poolsch Koffiehuis: het 
bouwen vau een fabriek voor vruchten en groenleubereiding mei 
ketelhuis en verdere werkzaamheden op een terrein gelegen aau 
den Varkenoordschen weg tegenover het station Ysseluiuude, 
gemeente Rotterdam. 

S m i l d e (Dr.) 3.30 uur. De heeren J . Veenhoven en J . de Wal 
in het logement van M . Homan aaa deu Veenhoopsbrug het 
verbouwen au de behuiziuge Nieuwsalverdt le Smildc tot eene 
Maracliaussee kazerne, aanw. 16 eu 17 Juli ' smorg. l i uur door 
deu architect P. J . Kramer. 

MAANDAG J U L I . 

Delft. 2 uur. De commissie voor de gemeentegasfabriek, ten 
kantore der fabriek : het bouwen van een zuiverhuis en van een 
machiuegebouw. 

Dordrecht. 1 uur, liet gemeentebestuur: de geineentereiniging 
met alle transporten, arbeidslojneu, gereedschappen euz., gedurende 
3 of 6 jaar, ingaande 1 October 1895. 

Leiden. 12 uur. Het gemeentebestuur: i . het plaatseu van 
ducdalven, afsluit boomen enz. volgens bestek no. 4. 2. het vernieuwen 
van den onderbouw der Alkemadescbe brug volgens bestek uu . 5. 

Venloo. De architect W . Molenbroek le Rotterdam, iu net 
koffiehuis van den beer N . Pollen : het bouwen vau een café <"e> 

kasteleinswoning c. a. aan den Stationsweg, 

VRIJDAG 2 AUGUSTUS. 
Middelburg. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur : het voort
zetten van de herstelling der boordvoorzieuing vau het kanaal 
door Walcheren, begr. f 5000. 

VRIJDAG 9 AUGUSTUS. 
's-Gravenhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, bendel 

en nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: de bouw 
van een post- en telegraafgebouw met hetgeen daarbij behoort 
tc Amsterdam, begr. f 868.840. 
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per 10DO K i . 

„ v o o r s c h e e p » - en brug lier pc, « 
pllt« n 

id. 
li-
id 

„ B e s t " . 
Best" • 

,Hest best" . . 
Best best bes t" . 

'tëxtra triple best 
. . ' .eerm-'cielük flenswerk 
'i. , l o e r p U ! « n . . • 
,hire ketelplaten (Low-

\ van af • • " 
id (Andere merken) 

'„„kraalyzervoorscheeps-
br,ggei.bouw . -

hoekijzer 
belt" id-

« g i e r '. V 8 n a f 

„ kiieën c n spanten ge-
.t meer: 
ïiePJser, gewoon . 

„ b e s t 
_ best best" voor ketelw. 
L" Welsh • 
tboiich f. a- >>• Glasgow 
„vroon North Staffordshire 

m id. . 
nperieur id. . • • 
(atb Staffordshire. Marked 
bin. Li»» brands . 
Lownioor' 
irkihire, andere merken 

«staven . • • • 
heb «taaiijzer, gewalst . 
j id. gehamerd. 
iJ.No. 1 f a.b. Antwerpen 

Sp'tjkerstaven id. id. 
Gootijzer id. id. 
I ijzer, van af. 
Draadnagels No. 5 — 7 

(per 100 K G . ) . 
ijler, gewoon . 

superieur 
ami N 2 0 , lireoil 2 2 . Ï m M . 
it blik . . . . 
.Working up" kwaliteit . 
rer,.|;egol(db|ikNo.24BG 

id. id. No. 26 id . 
plat id. No. 20 id. 
id. „best best", koud ge-
lenuitgegloeid N o . 2 4 B G 

tierde staven . 
ukken, row besmeed 

id. ill. id . v a n a f 

Wen, afgewerkt 
P«chroefaosen,ruw afgedr. 
'jieren stoompijpen, 
tukken daarvoor 
S'eren gaspijpen 
'"kken daarvoor 
"•«Meerde gaspijpen 

hulpstukken . 
"«ren ketelpijpen 
'"t pijpen 
8 1 ijzeren sokbuizen 

'd. s o k k e n en spie-
* uitgeboord en afgedr. 
• "eilr«ken met D r . A ngu8 
"'•oplossing, moer: 

nxxterQxei 

or UIBTIJZBB 
f«r 1000 K G . 

? k . ° - M . B . N o . 1 -
» , N „ , . 

i « o . 3 . 
no. 3, voor 

j Rietwerk . 
. N " - 4, voor | 

iJ^-Weidlng 
•"«•natutNo ' 

i 1. M. No 8 
. > h ' - lmut ,koo l 

' £ K \ * " ' I W « * . 
. C h , - h ' " ' t . k o o l 
. idi^Meedyzer-

« lokken 
^**»»» «o pCt 

G u l d e n . 

56,35 
62 ,68 
68,51 
87 ,47 
99 .13 

116,63 
6 1 , 2 » 

209 ,98 
1 9 8 , 2 8 - 233,26 

53,94 
59,77 
71,44 
5 6 , 8 5 
59 77 

29 16 
64.14 
69 ,98 
81,64 
58,31 
58.31 
62 ,68 
6 8 , 5 1 
80.18 

93,30 
215,76 
204,09 

69,98 
96 22 

102,05 
51.32 
55 ,40 
55 ,40 
49 ,57 

7,58 
6 5 , 6 0 

71,44 
77,27 
78.73 
90 ,39 

I 16,63 
134,12 
115,17 

116,63 
186,60 
198,27 
419,86 

6 0 6 , 4 7 - 9 9 1 , 3 4 
283 ,26 - 279,91 

70 
7 2 1 
60 
8 2 i / p -
7 0 S » S , 
7 2 1 \ s . S ' 
70 ° -

99,13 
43.74 

45 .19 

1,45 
61 ,23 

15,81 
19 .45 
27.12 

20,70 

20,26 
25 ,95 
25 ,66 

99 .13 

93 ,30 
46 ,65 

145,78 

SMELTIJZER eu 
STAAL per 1000 KG. 

Scheeps- en brugplaten . 
Kelelplat.-n 

ill. vuurkast kwaliteit 
Staafstaal . . . . 
Baalband . . . . 
Blik . . . . 
Zacht i d . om op te werken 
Hoek- en kraalijzer . 
Kraal T ijzer 
I ijzer . . . . 
Spoorstaven, zware 1 i . d. nans 

id. middelsoort! te haven 
iil. lichte { b. d. fabr, 

Tramrails 
Gereedschapstaai. gewoon 

ii l . speciaal 
Veerensiaal van af . 
Gietwerk in staal, speciaal 

DRAAD per 1000 KG. 

Gewalst ijzerdraad v. omheining, 
uitgegloeid en geolied Nrs .0-5 

l d . 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 
li l . gegalvaniseerd id. 
Getrokken staaldraad voor omhei

ning, uitgcgl. 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 

ROOD KOPER. 
Chil i staven per 1000 K G . 
Gieielingen B. S , id. 

id. taai (To'ighcake) id 
Staven, platen eu duhbeling id 
Draad per K G . 
Gesoldeerde pijpen id . 
Pijpen zonder naad id . . 

GEEL METAAL per KG. 
Staven . . . . 
Dubbeling 
Soldeerwerk 

MESSING per KG. 
Gewalst messing 
Bladmessing 
Gesoldeerde gaspijpen 
Getrokken ketelpijpen 

id. condensorpypen 
Draad . . . . 

TIN per 1000 KG. 
Engelsch in staven (in kisten 

van 208,21 K G . ) . 
id. id. best gezuiverd. 
id. gietelingen . 

Straits tin (pakhuis Londen) 

ANTIMONIUM p. 1000 KG. 

G u l d e n . 

58,31 
64,14 
69,98 
69 ,98 
77.27 

84.56 
92,22 
55,40 
62,68 
52.48 
4 2 . 2 8 
4 5 , 1 9 
49 .57 

87,47 — 104,97 
2 0 9 , 9 3 — 3 2 6 , 5 9 

583,14 
116,63 
303 .28 

72,91 
96,23 

78,73 
102,05 

81,64 
104,97 

8 4 , 5 6 
110,80 

134,12 

151,62 

139,95 

536,19 
548,15 
53B 49 
606 ,47 

0,70 
0,76 
0 . 7 » 

0,49 
0,49 
0,19 

0,62 
0 ,65 
0,71 
0,65 
0,81 
0,59 

787,24 
79S.90 
775,57 
728,92 

4 1 9 , 8 6 

ZINK per 1000 K G . 
Zuiver huitcnlandsch . 

, Hard 
Bladzink N o . 8 en daarboven 

LOOD per 1000 KG. 
Engelsch pig . 
Spaansch id. . 
Bladen en staven 
Waterpijpen . 
Gaspijpen. . 

STEENKOLEN p. 1000 KG. 
South Wales stoomkolen l e k w . 

Id. id . 26 
Lancashire id. le 

l d . id. 2e 
Newcastle id. le « 1 

l d . id. 2e 
Dubbel gezift meer: 

CEMENT p. vat v. 181.44 KG. 
Portland . 
Romeinsch . . . . 
Vulcaan* of voegeeinent. 

VUURVASTE STEEN per 
1000 stuks. 

Sehotsebe 
South Wales . 
Kiezel . . . . 

VERFSTOFFEN p. 100 KG 
Loodwit gemalun . . 

Id. aan stukken 
Menie zuiver . 
Oranje menie . 
Loodglit . . . . 
Zuiver zinkwit 
Itabljen's seheepseiirnpi.-uie 
Sims' i d . 

OLIËN per liter. 
Ongekookte lijnolie 
Gekookte id. 
Terpent ij ar 
liaapolie . . . . 
Colza . . . . 
Katoenzaadolie 
Keuzei „ 
Olijf „ 
Ossenpoot „ 
Spermaceti „ No. 1 
Palmolie per Kill K G . . 

TEER en 1'EK. 
Btoeaholmer teer per vat 
Archangel , , „ 
Koolteer „ 
Pek, Zweedsche per 100 K G 

„ Was „ „ 
„ Engelsche „ „ „ 

Hars, zwarte „ „ „ 
„ amber „ „ „ 
„ geel „ „ „ 

MACHINE PAKKING p.KG 
Pakking met elastiek hart 
Tuck's pakking 

l d . genuine 
Id. triple . 
Id. metallieke 

Asbest pakking (best) 
Beldam's pakking . 

Asbest millboard per 100 K G 

Gallen. 
177,86 
129,75 
207.02 

122,46 
121,00 
132,66 
137,04 
134,12 

6 , 1 2 

\ I 6 - 7 0 

; o 6 , 4 : 
; 5,54 

2. 4.96 
0,29 

3,40 
5,04 
9,48 

23,70 
32,59 
36, U 

20,99 
16,91 
28,00 
19,83 
28 ,00 
69,98 
28 ,00 

0,23 
0,24 
0,25 
0,26 
0,24 
0,24 
0,49 
0,43 
0,39 
0,45 

29,65 

14,81 
10,3 7 

5,33 
7,58 

« 4 , -
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 eu MOEREN per 1 0 0 KG. 

B o u t e n mul v i e r k a n t e n k o p e n m o e r , d i a m . | j^Jj' 

• • • ƒ ' 

7i 
12.7 
18.95 
17.49 
16,03 

' / • 
15.88 
15.74 
15.16 
14.29 

V. 
22 .» 

15.16 13.7(1 
14.00 12.83 

lang heneden 50.8 m M . . 
„ 50.8 tot 76.2 „ . 
„ 76.2 „ 114.3 « . . . 
„ 114.3 , . 152.4 „ . 
„ 152.4 m M . en daarboven . 

Met zeskanten kop f 1.17 per 100 K G 
Vierkante moeren, getapt 
Zeskante id. id 21.86 18.36 II 
Gegalvaniseerde dekhouteu . . . 20 .99 19.24 
Volgplaatjes ƒ 18.66 per 100 K G . 

KLINKNAGELS per 100 KG. 
Gewone brug- of scheopskwalieit . . . 12.24 11.37 10.79 

Best" I*">3 " 6 6 l l - 0 8 

„ B e . t best" I S - ™ 12.83 12.24 
' B e s t best" ketelklinkbouten 14.58 13.41 12.83 

14.00 
13.4 I 
12.83 
12 24 
11.95 

M e t z e s k a n t e m o e r , / 1.75 p e r 100 K . G . m e e r . 
16.77 14.87 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 

17.20 

14.00 
13.41 
12.83 
I 2,24 
11.95 

1 
25.4 
14.00 
13.41 
12.83 
12.24 
11.95 

l 1 / . 
28.6 
14.00 
13.41 
12.8.'! 
12.24 
11.95 

IV* 
3 1 . 7 5 
14.00 
13.41 
12.83 
12.24 
11.95 

,20 .20 17.20 I .20 

10.79 
11.08 
12.24 
11.83 

10.79 
11.08 
12.24 
12.83 
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AFLOOP YAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het gewoon onderhoud aau sluis en waterwerken. 

Laagste C. J. Maks Jz. voor 1 42.S44. 
Amsterdam. Het houwen van eeu vaste brug over de da Costa-

gracht. Laagste W. H. Elziuga aldaar voor 1 35.441. 
Amsterdam. 1. Het maken vau een aanbouw aan het 

station te Twello. l.a„gste H. Visser tc Deventer voor 
f 2125. 2. het bouwen van 2 goederenloodsen enz. aan het station 
Üldeuzaal. Laagste Th. Verboeveu te Utrecht voor 1' 56.400. 3. 
het maken van een onderbouw voor de overbru^giug vau de Kctte. 
Laagste A. Korteweg te 's Gravenhage voor f 20.440. 

Arnhem. Het afbreken van woningen op den Korenmarkt 
aldaar eu het ter plaatse bouweu van eeu graaupakhuis voor de 
firma 6ebr. Keijers. Laagste J. A. Koeudets aldaar voor f 10.049. 

Breda. 1. He' bouweu «au 1 arrestautenkame rs en een privaat 
bij het bureau van politie. Laagste VV. Broeren voor f U35, gegund. 
2. het metselwerk vau ecu te bouwen schilderswerkplaats op de 
binnenplaats van de ambachtsschool. Ltagste C. de Kauter voor 
f 1060, gedund aan G. van der Sande voor I' 1470. 

Bleskensgraaf. Het rijzen vau den Noordzijdscheu watermolen 
met dc hiermede iu verband staande werken in vier perceelen. 
Laagste voor: perc. 1, timmer- en molenmakerswerk, J. K. liriedé 
te Streefkerk voor f !)2i ; voor perc. 2, metselwerk, M. Breedveld 
te Oud Alblas voor f 447 ; voor perc. 3, sundswerk, VV. F. öchreij 
te Nieuw Lekkerland voor f 270 ; voor perc. 4, rietdekkerswerk, 
A. M. der. Hartog te Oud Alblas voor f 49.50. 

Dommelen Het bouweu eener roomboterfabriek aldaar. Laagste 
van Doorn 1'asol te Valkenswaard voor I' 1288, gegund. 

Dordrecht. .1. Het leveren en inheien van nieuwe palen, het 
doei. van herstellingen en vernieuwingen aau aanlegplaatsen, 
walbeschoeiingeii en aan de veren. Laagste M. Visser te Papendrecbt 
voor f 3830, pegjund; 2. het herstellen van kaaimuren langs 
verschillende havens, binnen de gemeente. Laagste E. Ballegooie 
f 18.90 Dordsche steen, f 17 40 Waalsteeu, I 0.52 voegwerk, geguud. 

Edam. Het inrichten van een terrein voor den houthandel. 
Laagste VV. Greve te Amsterdam voor f 12.749. 

Etcmond aan Zee. Het bouwen van een pastorie. Laagste P. 
en A. Heere aldaar voor f 5760, gegund. 

Enschede. Hel bouwen van twee woningen aan de Heukinkstraat 
te Enschede voor den heer E. Kromhof te Lonneker. Laagste C. 
J. Achterhuis te Lonneker voor f 3139, geguud. 

's-Oravenhage. liet uitvoeren van herstellingen aan het gebouw 
van den Hoogen Raad der Nederlanden. Laagste A. M. Biermusz 
aldaar voor f 3866 

's-Ururenbage. Het verbreiden van eeu gedeelte van deu 
Bezuidenhoutschen weg en bel leggen van een riool in dien we» 
Laagste de VVacrd en Dierckx aldaar voor f 10.185. 

Haarlem. Het maken van grindwegen en aardwerken in de 
linie Spaarndam. Laagste A. de Groot te Heukelom voor f 4720 

Harliugeu. 1. Het herstellen van de vloeddeureu van de Noorder
en Zuidersassluizeu. Laagste G. Anema te Midi urn voor f 815 
gegund ; 2. het witten van scholen en verdere gemeentegebouwen' 
Laagste C. 1'ostlu ma aldaar voor f 195, gegund. 

Hanrsbergeu. Het bouwen van de gemeenteschool tc Maars-
bergeu. Laagste Corns, van Dijk Wz. te Langbroek voor i 210G.50 
geguud. 

Middelburg. Het verlagen van den buitenzanddijk en het maken 
van een tweeden zanddijk of inlaagdijk achter bet door deu 
stormvloed van 22/23 December 1894 beschadigde lage duin, bij 
de Oude Hoeve aan de Noordzijde van het eiland Sehouweu 
behoorende tot de zeewerkeu iu Zeeland. Laagste P. Bezuijen te 
Duivendijke voor I 696. 

Nieuwer-Amstel. De aanleg, rioleeriDg en bestrating van een 
stiaat, ter verbinding van de Hoedenmakers-en Rustenburgerstraat 
enz. Laagste C. de Loos aldaar voor f 9200. 

Peruis. Het verruimeu en uitbaggeren van de haven, het 
opruimen van beschoeiingen, het maken vau een gemetselden 
kaaimuur euz. Laagste Jan de Winter aldaar voor f 17.44?. 

Rotterdam. Het bouwen van 2 winkel- en 2 bovenhuizen aan 
den Coolsingel no. 15 en 16 te Rotterdam. Laagste J. Mirandc 
aldaar voor f 35.736, gegund. 

Stecuwfjk. Het vergrooten van school B in de gemeente. Langste 
A. Aoersou aldaar voor f 4733. 

Tiel, Het bouwen van machinegebouwen voor de gasfabriek, 
laagste A. J. van Alphen en Valstar aldaar voor f 6675, gegund. 

Utrecht. Het maken van 2 dienstwoningen op bet station 
Utrecht. Laagste Th. Verhoeven aldaar voor f 9400. 

Zutphen. a. Het Wegbreken en verruimen der Spittaal en 
Lareliruggeu over de hoofdgracht, in 2 perc. 1. het maken van 
den uieuwen onderbouw. Laagste H. van der Klip voor f 9238; 
2. bet ie\erec en stellen \ao den ijzeren bovenbouw. Laagste W. 
C. Muijderman en Zn. voor f 5999- h. het verbouwen van school 
G aan de David Kvekinkstraat. Laagste H. van der Klip voor 
f 8950, allen gegund. 

Zwolle. Het vernieuwen van het metselwerk van twee duikers 
ic den grooten weg Goor— Denekamp—greus, achtereenvolgens 
gelegen benoorden Hengelo en benoorden Oldenzaal. Laagste H. 
Westenberg te Almelo voor f 2558. 

ADVERTENTIEN. 

A i u i i n i i W i \ 
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. ROGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courantop 
aanvraag gratis. (80) 

D E G R O E V E N 
v a n 

J. M EU RIN 
te Ander-natril n/d Hijn, 

leveren sedert 1 8 5 1 : ( 8 3 ) 

la Andernachsche Tras 
en Trassteen 

op Mtri-iiKMtt' keur, verder: 
DRIJF- of Z W E M S T E E N : |„A-

VAC» ROTST EEN, beste en goedkoop
ste S I E R S T E E X voor Tuinen, Terrassen, 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

en LOODSEN 
van gegolfd ijzer, j^^P^Y 

LIFTEN, 

Diaagbaai Spooi. 
T. G. TISSOT J". 

I AMSTERDAM, Singel 119. 

KRANEN 

LIEREN, 

TIMMERWINREL. 
Te Koop aangeboden: 

een van ouds bekende, goed beklante 

TIMMERWINREL. 
Te bevr. fr. br. bij C. D . D E W I L D E , 

Aannemer, Oud-Beierland. 

J. VAN DER E N D U Z O O N S 
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 meesten 

spoed tot zeer billijke pijzen te leveren. 

Inzonderheid aanbevolen voor het 

drukken van 

B E S T E K K E N 
met daarbjj behoorende 

T E E K E N I N G E N . 

DAKVILT 
waarby planken onderlaag overbodig 

levert H. H00GHWINKEU 

fldnidwerende tasschenvloeren, omlervloeren 
voor houtcementdiikeii, brandvrije 

separat ieën en plafonds. 

E X S E L S I OR P L A T E N . 
GEBR. VAN DER HUGH, Amsterdam, 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, 
geluidwerend. Verkrijgbaar in verschillende 
dikten. Steeds grooten voorraad. Directe leve
ring. Uitvoering op 't werk door onze eigene 
stellers. Voorgeschreven bij particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen
ding van Brochure, Monsters en Pry's. 

„(•nut zien onze Reclame op de Wereld
tentoonstelling te Amsterdam. Dfederl.afdeeling 
(achter het Paviljoen der Levensvera. My™.)". 

P U L F O R D ' s V O C H T V E R F 
is het goedkoopst, eenvoudigst radicaal middel tegen U I T S L A A N D E , V O C H T I G E 
MUREN. 

HEKKOOM) met soutien medaille, Gezondheids-Tentoonst. Londen 1884. 
Beteugelen van muren voor het behangen vervalt hij gebruik van 

deze V E R E . 
Verkrijgbaar in bussen ad ƒ 1.60, f 3.15 en f 6.25, by J . V A N D E K M E U L E N . 

Hr. Schilder, N . L e l i e s t r a a t 1 7, Amsterdam, die zich tevens niet de toepassing 
belast. Agenten J . P . L A E R N O E S Pzn. te Vlisüugcn, P . K R I J G E R &. ZOON te 
Middelburg en B. D E K A M Jz . , 20 R u i j s c h S t r a a t , Amsterdam. 

P.DOLkftZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-. 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW SP IEGEL- . 

W I T - , KRISTAL - , BROKI en M K L K -

G I J 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 . 
GKBOOKN G L A S en DAKPANNKN. 

Lenzen- en Patri jspoortglazen. 
(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF,DAGLICHT-REFLECTORS. 
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O T x D e r i o e k ^ D a n roet&lev 

b o u l O T ü ü t c r L S L I G T O , verf 

T ^ T J M ; P A f f l T O Q v I W G B f f l R 

f 
HHHÏÏ TTT l l l l l l l l l l i m J r V (69) 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

OME B O U WM\mUMVX 
beschreven door 

fr. - A - v a n d e r K l o c 
Leeratir aan de Polytechnische School te Delft. 

PM IJS: Compleet ingenaaid f18.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

?» dc. 
beveati. 
keiinis' 

De f 
'aarde. 
*hen ti 
*»arvo<. 

lit te 

R E O O R D E E I. I \ U E IV. 
• . Vormt de werkkring, waarin de schrijver geplaatst is, de geschiktste gelegenheid 

gelijken veel o m v a t t e n d e » arbeid naar wenseli te voltooien, het reeds verschenen gedeelte 
• zulks en erkennen wij gaarne, dat dit het meest volledige is wat over materialen 
in den laatsten tijd is gezegd. 
Iiricage wordt zeer uitvoerig besproken en daarbij niet talrijke figuren toegelicht, zoodat 

r de uitgave een onmisbare gids is voor allen, die grondige kennis der materialen wen-
verknjgen. Het vormt een nuttig boek, dat door allen dient gekend te worden en 
de schrijver waardeering verdient. 

. Wij durven dit werk dan ook gerust aan allen, die iets met het bouwvak hebben 
tnan, aanbevelen. Allen zullen er ongetwijfeld nut uit trekken 

(Alr/emcen Nedcrlandsch Advertentieblad). 

ED.u 
L E 1 L> E > . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

8CHKËPSB0ÜWWERF 
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, 
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 . 

Alle soorten van 

Z A G E N 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D.DoMINICUS&Só'HNE. 
te Bemscheid-Vier inghausen ( R h e i n l . ) 

Gevestigd in 1822. (55) 
Vraag de geï l lus t reerde 1'rjjscourant 

welke wij U gratis en franco toezenden. 
Vertegenwoordiger voor Holland : 

MAX DRESEN, ROTTERDAM, 
Maaskade, hoek Corn. Trompstr. 2. 

te GOR1NCHEM. 
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GARBOLINKIIM 
„Van Baerle", 

E E N I G E A G E N T i : \ voor 
Nederland en Koloniën: 

M. BOKS i j - C o . , 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) « 3 11 Z . 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
Z O N B L I N D E N , L E D I K A N T E N enz. 

L A G E P R I J K E N . (73) 

S . BRUIGOM, Arnhem, 
M A O U E 1 .11 E K 

Portland-Cement-Fabriek, 
F A B K I E K ^ s g ? ? ! ? ^ F A B K I E K 

M A N N H E I M . " 

UTRECHTSCHE LOODWITFA BR1EK, 
F i r m a Gr. G R E V E , Utrecht, 

is beter «lekkend, fijner, witter en In t t r 

kleurhoudend dan eenig ander; 
is bekroond door den Nederl. Schilderslioud 

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 geleverd, des-
verlangd met certificaat van o-n sprong. 

Men leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in het „N. v. d. Ilag" 
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 „ B o u w k u n d i g Weekblad" dd. 5 Dec. 1891. (27) 

Verkrijgbaar bij alle soliede Verfhandelaren en Drogisten. 

T 

.WEISEIMI, 
MANNHCIMEK il li M a i l l Z . 

Opgericht WWUitElWIIw^ Opgericht 

1861. \ g Q W g ^ l 8 f t 4 -
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 
Rottei-dam. 

Voor de Noordbiy 'ke Provinciën: 

DE BEER & LEHREN, 
A M 8 T E II I» A M, (60) 

H A N D E L A R E N in 

Marmer en Bouwmaterialen. 

lleerengracht 5N3, 
AMSTERDAM, 

hebben steeds voorhanden 

NORMAAL 

SPIJZENLIFTS. 
Deze worden hier geheel compleet en 

gangbaar in liftschachtgeraamte gemon
teerd afgeleverd. (86) 

Talrijke Referenties. 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor het gebruiken bezinkt of verhard 
nooit. Z(j 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. 

FABBIEK „KRAAIJENBÜRG", 
( 7 0 Rijswijk / . l t ) . 

P O R T L A N D GEIENT, 
„JÜSS01X 4- Co." 

HOOF D- V E RTEG-ENWOO RDIOER 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT, 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 118 
„ AMSTKKDAM , A . E . B R A A T , Fokkt-

Simonzstraat 7 4 . (88) 

LEONARD SLIGGHER, fflonnickendam. 

V më 
. . . f4v 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
uitmuntend fabrikaat en b i l l i j k t ' p r i j s . ( 7 6 ) 

Derde Jaargang No. 39 . Zaterdag 20 Juli 1895. 

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 in dit blad kosteo van 1—5 regel» 
00 eentt, iedere regel meer 10 cent». Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt «lechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgevers i 

J. VAN OER ENDT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

A l l o a d ver ton t i en in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden t r r a t U geplaatst iu DB A M B A C H T S M A N , Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaar», Machinisten, Smedeu. 
Ververs, eni. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

K R I S T A L L I S E E R E N V A N I J Z E R E N S T A A L 

I N H E T W E R K ? 

door P A U L KRKUZFOIMTKK te Altoona, Pa. 
(Naar de Duitsche vertaling in „Stahl und Eisen".) 

In onzen t(jd van hooge ontwikkeling, nu het welyzer 
door het zachte staal, het smeltijzer verdrongen wordt, zien 
wij nog dikwijls de oude, vaak bestreden theorie ter sprake 
brengen, dat welyzer in het werk kristallijn zou worden. 
Schokken en trillingen zouden volgens die theorie de langs-
vezels van het ijzer tot zijn oorspronkelijke!! kristallijnen 
bouw terugbrengen. Daar weiijzer met opzet steeds voor 
enkele onderdeelen zal worden verwerkt en, wat van ineer 
gewicht is, daar de vrees op het. punt van kristallisatie 
ook op het smeltijzer wordt overgebracht, is er alle reden 
om dit vraagstuk te bespreken, te ineer omdat het vaste 
geloof' aan zulk eene theorie van verkeerden invloed moet 
zyn op het rechte begrip der eigenschappen van smelty'zer 
en staal. Dit geloof kan niet anders dan nadeelig z(jn, zoo
wel voor de belangen van den voortbrenger als voor die 
van den verbruiker. 

Het zwakke punt der kristallisatie-theorie is de volkomen 
onmogelijkheid om het onloochenbaar bewijs te leveren, dat 
het materiaal op de gebroken plaats niet reeds vóór het 
breken kristallijn is geweest. Reeds het feit, dat zelfs in 
gewalst welijzei- van tamelijk goede qualiteit, van niet meer 
dan 28 mM. en zelfs nog geringere dikte, kristallijne strepen 
dikwijls genoeg tusschen het pezige materiaal ingesloten 
voorkomen, is op zich zelf het bewy's, dat in constructie-
materiaal van zwaarder afmetingen, zoo als liggers, assen 
•o/.. kristallijne nesten voorkomen. 

Gesmeed materiaal, dat in grooter of kleiner hoeveelheid 
onuitgesmeed ijzer bevat, is meer geneigd tot kristalvorming 
dan gewalst materiaal. Kristallijne strepen werden zelfs in 
12 tot 20 mM. dik uil gesmeed ijzer aangetroffen. 

Het feit, dat eene as of een onderdeel van constructie 
van willekeurigen aard op de breuk een kristallen maaksel 
vertoont, hoewel de verrichte trek- of buigproef of wel beide 
pezig yzer van goede qualiteit toonden, bewijst volstrekt 
niets ten gunste der kristallisatie-theorie. 

Vooreerst is geweld ijzer nooit zoo gelijkmatig, dat het 
doorgaande iu zijn geheele lichaam vezel vertoont, nog veel 
minder in verschillende stukken van dezelfde afmetingen. 
Dat is in het geheel niet het geval, ais afvalyzer of koud-
hroos yzer verwerkt is, welk laatstgenoemde zoo licht bij lang
zame afkoeling kristalliseert. Grof kristallijn ijzer eischt eene 
gi'ooteie hoeveelheid arbeid om in pezig omgewerkt te worden 
dan yzer van fijnere korrel. 

Ten tweede werd het ijzer niet beproefd op de plek, 

waar het ten slotte brak. zoodat als het op de beproefde 
plek vezel vertoonde, er geen bewijs voorhanden is, dat het 
op de gebroken plek niet eeu meer of minder kristallijn 
maaksel bezat. 

Ten derde kan het ijzer op de beproefde plek kristallijn 
geweest zyn en toch op de breuk vezel vertoonen, ontstaan 
door het vloeien der inolekulen tijdens het vaneentrekken. 
Het zou een groot zelfbedrog zijn, als men uit het voor
handen zijn van ezel ter plaatse van hel vaneentrekken 
de gevolgtrekking ging maken, dat het ijzer doorgaande 
pezig moest zijn. iSvenmin is de gevolgtrekking juist dat, 
omdat het y/.er by' de proef vezel scheen te vertoonen, het 
in het gebruik een kristallijn maaksel moet gekregen hebben, 
als het na verloop van jaren toevallig op eene andere, ver 
daarvan af gelegen plek brak. of in eene staaf, as enz, die 
in het geheel niet beproefd was geweest. 

Het is een feit. dat het pezig zyn op de breuk niet het 
minste bewys is, dat yzer vezel bezit. De trekproef', hoezeer 
ook van waarde en onmisbaar als maatstaf voor de vast
heid eu de rekbaarheid, wordt overschat, als men ze ook 
als bewys voor de qualiteit van het materiaal aanziet. Het 
zou zelfbedrog zijn aau te nemen, dat de breuken van 
trekproeven noodzakelijk eeu kristallijn n aaksel moesten 
vertoonen, als inderdaad kristallen in het ijzer voorhanden 
zijn. Als het yzer niet zeer slecht, koudbreukig is, ot' de 
erin vervatte kristallen ongewoon hard zyn, of het ijzer 
sterk verhit eu daarna onvoldoende dooreen gewerkt werd, 
dan zullen de breuken der proefstaven niet de aanwezigheid 
van kristallen verraden, zelfs dan niet als er op de plaats 
gezeten hebben, maar zij zullen vezel vertoonen. 

Hg eene trekproef wordt aan het materiaal veel tgd 
gelaten om te vloeien en gedurende dien ty'd worden de 
inolekulen van hunne oorspionkelyke plaats getrokken, langs 
elkaar voorbij geschoven, totdat eindelijk de breuk plaats 
gry'pt. Terwgl de inolekulen elkaar voorbijtrokken, zyn zy 
aan zydelingschen druk blootgesteld en worden zy samen
gedrukt niet overeenkomstige verlenging in de richting dei-
beweging. Op het punt der grootste samentrekking van de 
proefstaat', zyn zydelingsclie druk en verlenging natuurlijk 
het grootst, groot genoeg om de kristallen iu bet ij zei op 
de plaats der breuk iu vezel, grove vezel in lijue vezel of 
grove kristallen in fijnere kristallen te veranderen. Zoo is 
de vermindering in doorsnede van 30 tot -10 of nog meer 
pCt. op de breuk der proefstaat' van zacht staal in over
eenstemming met de grootere hoeveelheid arbeid, die door 
hameren of walsen aan het materiaal had moeten besteed 
worden en daarmede stemt tevens overeen het onver
mijdelijk anders worden der structuur als zij was, voordat 
de uitrekking begon. Hoe langer ty'd den inolekulen gelaten 
wordt om te verschuiven ot hoe lichter de inolekulen van 
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het onderhanden metaal vloeien, des te grooter is het 
verschil op de breuk van eene trekproef of korte breek-
proef, vergeleken met het maaksel van het metaal, daar 
waar de inolekulen niet vloeiden. 

Dikwijls volgde schrijver dezes op den voet de ver
anderingen, die zich by een nest van kristallen in het 
yzer van eene proefstaat tot aan het breken toe vertoonden 
en zag hy hoe op de brenk elk spoor van kristallisatie 
was verdwenen of slechts weinig zichtbaar bleet, terwyl 
op enkele cM. afstand van de breuk de verdedigers 
der kristallisatie-theorie kristallen gevonden en volge
houden zonden hebben, dat het yzer in het gebruik ge
kristalliseerd was, terwyl het feitelijk onmiddellijk uit het 
walswerk was gekomen en nooit andere schokken of dreuningen 
te verduren had gehad als die in den goederenwagen tijdens 
het vervoeren uit het walswerk naar de plaats der be
stemming. Of hebben de vrienden der kristallisatie-theorie 
een even groot vertrouwen in de uitwerking van het 
schudden van een goederenwagen, die over het spoor loopt, 
als die keurmeester, welke verbogen spoorstaven aanvaardde, 
,.daar het schudden van den wagen onder het rijden ze 
wel recht zou richten, voordat ze de plaats harer bestem
ming zouden bereiken.*' 

Terwyl het yzer by de trekproef, in overeenstemming 
met den aard der proef, op de breuk betere qnaliteit vertoont 
dan het werkelyk heeft, wyst de korte buigproef eene 
geringere qualiteit aan. zoodat het beste klinkbont-welyzer 
met korrelige of kristallijne breuk gebroken kan worden, 
waarby' de breuk het aanzien van staal krijgt. Hier hebben 
wy' met een anderen factor te doen, dien de vrienden der 
kristallisatie-theorie niet in aanmerking schijnen te nemen, 
namelyk dat yzer, als het dwars doorgebroken is, alle 
kristallen laat zien, die erin voorhanden zyn, en als 
het onder bepaalde voorwaarden dwars doorgebroken wordt, 
ook de vezels eogenscliynly'k een fijn kristallyne of korrelige 
breuk vertoonen. Dit alles leidde tot het ondoordacht besluit, 
dat het yzer door trilling tot de oorspronkelyke kristallijne 
structuur wordt teruggebracht. Dit zelfbedrog komt te eer 
voor, omdat een as, ligger enz. overdwars breekt en niet 
vergeten mag worden, dat in de meeste gevallen de breuk 
plotseling plaats heeft en daardoor het kristallyne aanzien 
van het breukvlak wordt bevorderd. In verband hiermede moet 
in het oog gehouden worden, dat een in pezig materiaal 
ingesloten nest of streep van kristallen den samenhang van 
het weefsel stoort, dienovereenkomstig op de betrokken 
plaats eene verzwakking veroorzaakt en juist daar ter 
plaatse het breukvlak bevordert. 

De constructeur houdt geene rekening met de verzwak
king door kristalnesten en strepen by yzer of koudbroos 
yzer, dat doorgaande kristallijn kan zyn; hy neemt als 
zeker aan, dat het geheele yzer na het walsen of uit 
smeden aan het voorschrift omtrent de qualiteit voldoet en con
strueert dienovereenkomstig. (Wel-)ijzer breekt niet ten deele, 
zooa's staal (smeltijzer1, het breekt op eenmaal geheel en al. Het 
bezit grootere taaiheid dan staal, maar in de dwarsrichting 
geringere rekbaarheid en schijnt lichter „oververmoeid" te 
worden dan staal (smelty'zer1, wat het plotseling breken by 
belasting overdwars verklaart. 

Volgens de natuurwetten, waarnaar de kristallen zich 
vormen, moet er oplossing of halt-oplossing, verdeelen der 
byeenbehoorende molekulen van een lichaam plaats vinden, 
om het vormen van een nieuw lichaam of kristal mogelyk 
te maken, in overeenstemming inet de natuurlyke chemische 
verwantschap van de betrokken molekulen. Warmte en 
water, hetzy' te zamen of ieder afzonderlijk, zyn de eenige 
oplosmiddelen, die het vrij worden der chemische bestand
deelen van eene stof toelaten, om nienwe lichamen te 
vormen, die wij kristallen noemen. Maar wat willen de 

aanhangers der kristallisatie-theorie ons doen gelooven? 
Van vaste lichamen zooals koolslof, silicium, mangaan 

yzer enz., verwacht men, dat zij het lichaam der Iangs-
vezels verlaten, waarvan zy onderdeelen zyn, en nienwe 
verbindingen zoeken, waarby zy noodzakelijk de cohesie 
moeten doen verminderen, die ze te zamen houdt, de vezels 
in de eene richting korter doen worden en in de andere in lengte 
doen toenemen, facetten vormen en van ligging veranderen. Dit 
alles moet plaats grijpen, terwyl het yzer koud is en 
terwyl het materiaal groote belastingen draagt, welke wel. 
licht in snelle beweging verkeeren, stootend, trekkend, 
wringend en wrikkend aan elke vezel in het onderdeel der 
machine. Zonderling genoeg breekt nooit een stuk, voor
dat dit geheele orazettingsproces tot stand is gekomen, 
voordat de structuur van het materiaal geheel en al ver
anderd is en dat zich in zyn nieuw kleed met veranderde 
samenstelling der molekulen kan vertoonen. Hoe komt het 
dat de vrienden der terugkristallisatie-theorie nooit een 
geval hebben aangevoerd, dat de overgangsperiode aantoont, 
de periode der verandering van vezels in kristallen ? 

Als de theorie juist is, waarnaar koolstof en andere 
metalloïden haar vorm en verbindingen in konden toestand 
door schudden veranderen, dan moest men in staat zijn 
smeltstaal te bereiden, door een trommel met welyzer en 
houtskool te vullen en dezen zoolang te wentelen, totdat het 
yzer de koolstof opgeslurpt en zich in staal omgezet had. 
Het verstalen zou dan ook in dien zin moeten plaats kunnen 
hebben, dat men beenderenmeel op de voorwerpen strooit 
en deze zoolang klopt, tot de koolstof zich in het yzer in
gevreten heeft, evenals die worm, welke zich in Duitschland 
vertoond zou hebben, die zich in de rails invrat om zich 
te goed te doen aan phosphor, silicium en dergely'ke wel
smakende stoffen, die in de spoorstaven aangetroffen worden. 
Wat zouden de fabrikanten van smeedbaar gegoten ijzer in 
hun schik zyn met eene nieuwe methode van ontkoling der 
gietstnkken, waarby' men zou kunnen volstaan met de overmaat 
van koolstot in eeue schndmachine uit te dry ven! 

De onderzoekingen van CHERNOKF, BRINNELL, OSMOND en 
W B B T H , LKDKDUR en anderen van gely'ke autoriteit leeren ons, 
dat onder eene zekere temperatuur geene verandering van 
de koolstof in yzer en staal plaats vindt. Oin de koolstof 
van den eenen vorm in een der andere over te brengen, 
wordt óf eene plotselinge hooge temperatuur óf lang ach
tereen aanhoudende donkerroode gloeihitte vereischt. Maar 
de aanwending eener hitte beneden helder oranje of helder 
kersrood verandert het maaksel van het metaal van groveren 
tot fy'nen korrel of van fy'n kristally'n tot amorph. Alles wat 
wy van den invloed der warmte op het weefsel der metalen 
weten, bewy'st, dat zy' niet de vezel in grove kristallen kan 
veranderen, maar de neiging heeft, om het grove weefsel 
in een fyner te veranderen. Deze kennis wordt meer en meer 
hy onderdeelen van constructie, assen enz. aangewend om 
grof en onregelmatig maaksel door uitgloeien te verbeteren. 

Dus moeten wy de warmte by de beschouwing en bewijs
voering ten gunste der terugkristallisatie van yzer en staal 
in het werk weglaten. Als wy ons onderzoek richten op den 
mogely'ken invloed van vernielende krachten van buiten op 
het maaksel van het metaal, dan vinden ook hier de vrien
den der kristallasatie-theorie zeer weinig troost. 

In de toelichting „der eigenschappen van welbaar yzer, 
afgeleid uit het microscopisch onderzoek van zyn maaksel 
door Dr. Wxnnixo voor het Iron & Steel Institute zegt 
deze: „Wanneer op een kristal (in ijzer en staal) zijde
lings slechts in eene richting druk wordt uitgeoefend, dan 
zal dit platgedrukt een schilfer vormen. Als echter in twee 
of meer richtingen druk op het kristal wordt uitgeoefend, 
dan wordt het tot eene vezel verlengd, zooals dit in de 
practijk genoemd wordt, hoewel het product in de werkelijk-
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hcid niet anders als een verlengd kristal is. Eene bevestiging 
hiervan kunnen wy in het bijzonder bij zacht welyzer door 
middel van het microscoop verkrijgen. Evenwijdig aan de 
vezel kunnen wy' de afzonderlijke strengen volgen, terwijl 
in de dwarsdoorsnede in geene enkele richting verlenging 
aan te wyzen is. Dit verklaart ook waarom smeedyzer op 
de dwarsche breuk zich korrelig of kristally'n voordoet. 

Er kan zich echter beneden eene zekere lengte geen vezel 
vormen, wat van het koolstofgehalte afhankelijk is. Bedraagt 
dit 0.5 pet. of meer, dan breekt de vezel in kristallen by de 
geringste poging om haar uit te rekken, is het koolstofgehalte 
gering, maar het phosphor-, siciliuin- ol zwavelgehalte groot, 
dan nemen wij hetzelfde waar. Wordt onder deze omstan
digheden de vezel uitgerekt, dan breekt zy in kristallen en 
deze zullen natuurlijk kleiner zyn dan het kristal, waarvan 
z|j afstammen. Dit verschijnsel kan beter met het zak-ver-
grootglas dan met het microscoop waargenomen worden. Het 
feit, dat staal en zekere y'zersoorten in het geheel geen 
vezel verwekken, is in de pracktyk wel bekend, he neiging 
van het phosphor om kristallen te verwekken is zoo karak
teristiek, dat het voorhanden zyn ervan den onderzoekenden 
man van het vak by het ontleenen van proeven uit den 
convenor een wegwyzer is. 

Dit feit leert ons, dat door geen anderen invloed als door 
hooge temperatuur pezig ijzer in grof kristallijn kan ver
anderd worden. De omzetting van vezels in kristallen van 
grootere doorsnede is daarom als een zinsbedrog en eene 
fabel te beschouwen. De breuk in het yzer kan niet anders 
dan een kristal van gely'ke doorsnede als de vezels vertoo
nen of' ook van geringere, als tydens het hameren of het 
walsen het kristal of de vezel uitgerekt werd. Dit feit is 
reeds door de proeven van W Ö H L E R en SPAKGENHËRO ge
noegzaam bewezen. 

SPANQENBERO zegt in zyn artikel „Over het gedrag der 
metalen by herhaalde belastingen": Ik betwijfel dat elke 
belasting, en dus ook de eerste belasting, een kristallijn 
maaksel in een amorph zal veranderen, daar proefstaven, 
die na slechts weinige belastingen braken, nog een kristal
lyne breuk vertoonden. Het gladde en glanzende oppervlak 
van verschillende staalproeven bewijst echter, dat het weefsel 
fijner wordt en de amorphe toestand te duidelijker in het 
oog springt, hoe meer belastingen plaats hadden alvorens 
de brenk intrad. Onder gely'ke omstandigheden vertoont de 
breuk in yzeren proefstaven het uiteenbreken der grootere 
kristallen in kleinere, terwyl het den indruk geeft van 
verschuiven." 

„ Op grond my'ner onderzoekingen van het aanzien 
der breukvlakken moet ik de nieening tegenspreken, dat 
ijzer door herhaalde belastingen kristally'n wordt, eene uiee-
ning, die door vele mannen van het vak gedeeld wordt. 
Trekken en buigen hebben de neiging om eene kristallyne 
structuur te verstoren en in eene amorphe te veranderen." 

(Wordt vervolgd.) 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Terra Cotta. 
BOSKOOI', 1 5 Jnli 1 8 9 5 . 

Mijnheer de Redacteur! 
Mag ik zoo vrij zyn U eenige inlichtingen te vragen, 

naar aanleiding van het volgend feit: 
Het vorige jaar werden voor twee burgerwoonhuizen de 

voorgevels opgetrokken, die van het eene in baksteen en 
*'t Terra-Cotta, die van het andere in baksteen en rooden 
Hydro-Zandsteen. Hoe de samenstelling der metselspecie 
"*<«, weet ik niet juist, daar de metselaar ze in goed ver
bouwen mengde. Zoover de Terra-Cotta hol was, werd ze 

met de gewone metselpecie volgeinetseld. De baksteen werd 
voor het afvoegeu schoongemaakt met zoutzuur, de zich 
reeds vertoonende witte uitslag verdween. De witte banden 
van Terra-Cotta begonnen zeer wankleurig te worden, doch 
herkregen de oorspronkelijke kleur. Door de vele regens 
des vorigen jaars werden beide gevels met een mosachtig 
groen bezet, vooral op plaatsen achter voorsprongen gelegen. 
Dit groen vertoonde zich alleen op den baksteen. Door deu 
strengen winter en de sterke droogte van dit jaar is alle 
groen verdwenen, nauwely'ks eenig spoor achterlatende. De 
Hydro-Zaiidsteen heeft nog de oorspronkelyke kleur. De 
Terra-Cotta begint echter eenige sporen van vergruizing te 
vertoonen en verliest de helder witte kleur; er bestaat dus 
vrees, dat ze het niet zoo lang als de baksteen zal uit
houden. Een TerraCottnfabrikant verzekerde my, dat met 
zijn fabrikaat alle mogelijke proeven waren genomen en 
zulks met den besten uitslag. Nu neem ik beleefdelijk de vrij
heid U te vragen: Wat kan de oorzaak zyn. dat de Terra-
Cotta haar oorspronkelijk glad witte oppervlakte verliest? 
Zou het fabrikaat niet goed zyn? Ik vreesde de vulling 
met kalkspecie en aantasting van het zoutzuur, doch de 
metselaar had geen vreeze. 

Wat moet ik tegen het voortgaan der kwanl doen ? De 
Terra-Cotta verven? Met welke witte verf ? Met Doorniksehe 
vvaterkalk sausen? Waar is die goed verkrijgbaar? Moet 
ik de baksteen tegen het groen worden oliën ? Met welke 
olie? Is het nuttig ook den zandsteen te best.ry'ken ? De 
kleur is echter nog oorspronkelijk. Voor een pas aangevan
gen werk is de specie volgens Uwe A. V. beschreven. Wat 
moet ik doen. als zich hier witte uitslag vertoont? 

Met hoogachting, 
Uw dw. dr., 

\. L . KOKNKKAMl". 

Ik zou het terra-cotta moeten zien, om naar behooren 
over de deugdelijkheid ervan te kunnen oordeelen, doch wat 
ik in Uw brief daarover lees, geeft er my geen hoog 
denkbeeld van. Wit, d. w. z. lichtkleurig bakkende klei, eischt 
veel vuur, om een weervast product op te leveren, en daar
tegenover schy'nt het ïny toe aan groote moeilijkheden 
onderhevig te zyn, om bonwornameuten in hooge hitte te 
bakken. Dat de fabrikant verzekert, dat inet zyne waar 
„alle mogelijke proeven met den besten uitslag zyn gencnen'', 
zegt voor mij niets, zoolang hy' er niet by'voegt, welke die 
proeven zyn geweest. Er zyn tegenwoordig „specialiteiten", 
die straatklinkers keuren op bevriesproeven ; wie weet wat 
zulke mensehen met terra-cotta vertoonen. 

l»och al is de terra-cotta redelijk goed doorbakken, dan 
kan uien haar nog zeer goed bederven, door ze vol te 
metselen met slecht toebereiden, kalkryken, zand-armen 
mortel. Twee nadeelen zyu daarvan te vreezen: oppervlakkig-
afbry'zelen door sterke ontwikkeling van zouten (zie „Tras 
de kanker der muren", in ons No. van 2 Maart j.1.) en 
stuk vriezen. 

Het eerste heett plaats; ik geloof niet, dat er voorloopig 
iets tegen te doen is; ik zou daarom de kwaal zooveel 
mogelyk willen laten uitwerken. Opsmeren van wat ook, 
dat het oppervlak afsluit, kan niet anders als de uitwerking 
verergeren. Men late daarom den gevel zoo lang mogelyk 
aan zyn lot over, als een afschrikwekkend voorbeeld voor 
allen, die by hunne bouwwerken de wetten der natuur niet 
roeten treden. 

Zoutzuur is ook een verderfelijk iets by metselwerk. Op 
blz. 117 van roy'ne A. V. vindt ge aan het slot van § 77 
dan dienaangaande ook een uitdrnkkely'k verbod (zie verder 
ons No. van 2 9 Juni jl.) 

Doorniksehe waterkalk 3e soort levert de firma M. LUIJTKN 
te Lekkerkerk, doch die kalk zal 0 hier niet helpen; ge 
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kunt er gerust mede witten over de terra-cotta, maar zij 
zal na verharding met de steendeeltjes mede afbnjzelen. 

Oliën kan nooit een middel zyn tegen groen worden van 
metselwerk; de olie zal dunkt mij eer het aangroeien be
vorderen. Olie is in het algemeen niet dan een zeer gebrek
kig middel om steen te verduurzamen. 

Met genoegen verneem ik, dat ge voor een nieuw werk 
myne A. V. gaat volgen. Als zich daarbij nog eenige uit
slag voordoet, moet ge er vooral niets aan doen; hij zal 
na zeer korten tijd vanzelf verdwijnen, mits ge U strikt 
aan de door mij opgegeven mortelmengsels houdt. 

v. n. K. 

Aeetyleengas. 
Leiden, 16 Juli 1895. 

WelEd. Heer J . A. v. i>. Kr.ons. 
Redacteur. 

Met belangstelling heb ik 't stuk in Uw blad gelezen 
handelende over electro-technische industrie, en speciaal dat 
gedeelte met betrekking tot acetyleen-gas. 

Naar ik dezer dagen vernam, moet dit in ons land op een 
villa tot verlichting in toepassing zijn gebracht. 

Wellicht kunt U of een van de lezers van het blad 
mij op de hoogte stellen, waar dat is, en wie de installatie 
aldaar gemaakt heeft. 

Bij voorbaat mijn dank. 
Hoogachtend, 

Uw dw. dienaar 
H. J . J E S S E . 

Behalve bovenstaandeu brief ontving ik er nog twee over 
hetzelfde onderwerp, een uit Valkenburg en een uit Brussel. 

Ik kan op dit oogenblik enkel mededeelen, dat naar ik toe
vallig vernam, de heer BLEULAND VAN 0:>KDT te Voorborg 
zich toelegt op het invoeren van het aeetyleengas in ons land. 

Ik zal mijn best doen er iets meer van te weten te komen. 
V . D . K . 

Coöperatieve tiiiimerwinkel. 
Den heer v. i>. KLOES, 

te Delft. 
Ml 

In de nummers 24 Juni en 15 Juli 1893 van uw blad, 
komen voor uwe antwoorden op drie door my' gestelde vragen, 
onder den titel: „Een coöperatieve timinervvinkel". 

Hieraan is destijds geen verder gevolg gegeven, doordat 
ik meende het voor mij onuitvoerbaar was. 

Dikwijls heb ik sinds dien tijd over een en ander nage
dacht, doch telkens stuit ik op 't zelfde punt; namelijk hoe 
de middelen te verkrijgen om tot de oprichting van znlk 
een coöperatieven winkel te geraken, (deze ontbreken mij 
bijna geheel). 

Uw antwoord in gezegd No. van 15 Juli geeft mij echter 
den indruk, alsof dit niet zoo'n groot bezwaar zou zijn; 
hoewel U er niet direct van spreekt, meen ik dit te moeten 
opmaken, uit de tusschenvoeging van het woord — oogen-
sc.hijnlijk — waar ik schreef dat het voor mij onuitvoer
baar is. 

Mocht het mogelijk zyn, dat dit geen bezwaar is. dan 
zon ik mij gaarne geheel aan zulk een zaak willen wijden, 
zoo niet, wees dan zoo goed myn sclnjjven onbeantwoord 
te laten. 

Hopende U my niet ten kwade zult duiden, dat ik U 
zoo dikwyls lastig val, zoo verbly'f ik, na dankzegging 
voor de reeds zoo vaak betoonde welwillendheid. 

Uw dw. dr. 
O-.B. 14 Juli 1895. C. D. D. W. 

Ik meen hier vooreerst te moeten herhalen wat ik vroeger 
reeds zeide, dat ik in zaken van administratief coöpera
tief-coöperatieven aard niet als raadsman kan optreden. Ik 
gevoel veel voor coöperatie in het algemeen en heb een tijd 
lang achtereen een werkzaam aandeel in de beweging op dat 
gebied genomen, doch myne plaats eindelyk aan meer be
voegden geruimd. 

Zooveel heb ik er wel van gezien, dat ik de overtuiging 
heb gekregen, dat de tinanciëele zijde der zaak niet de 
moeielykste is, wel echter het bewaren der samenwerking 
onder de samenwerkers en dit zal by' werklieden — uit 
hun aard achterdochtig — niet gemakkelijker zyn dan by 
anderen. Om orde en eendracht te bewaren is er een baas 
met een vaste wil en een vaste hand noodig, maar zoo 
iemand wordt aldra terecht of te onrechte beschuldigd van 
den baas te willen spelen. 

Ik raad den schrijver aan vooraf vooral een goed plan 
op te maken. Wellicht kan daartoe de „Drukkerij van 
Marken" alhier goede diensten bewijzen. Ik vertrouw dat, 
als ge U tot de directie daarvan wilt wenden, de noodige 
inlichtingen U niet onthouden zullen worden. Ook zal het 
goed zyn U van den aanvang af aan te sluiten by den 
Nederlandschen coöperatieven Bond te 's-Gravenhage, waaraan 
tal van mannen verbonden zyn, wien niets aangenamer zal 
zyn dan IJ met raad en daad te dienen. v. D. K. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . -

S. V. te A . In de „Wiener Bau-lndustrie Z." No. 19 
(7 Febr. '95) lees ik, dat B . DICKSEN in London, om gegoten 
ijzeren buizen aan elkaar te verbinden, aan den rand dei-
mof'een naar binnen springenden ring maakt, terwijl op het 
spie-eind van de andere buis en een weinig lager een band 
is gemaakt, waarvan de uiterste middellijn overeenstemt 
met den imvendige van den ring der mof. Op deze wijze 
ontstaat tusschen mof en buis eene van voren en achter 
gestolen ruimte, die door middel ran eene opening in de 
mof, met lood, enz. volgegoten kan worden. 

Zouden deze verbindingen zooveel beter zijn dan de van 
onds bekende, waarbij men zich ten volle kan overtuigen, dat 
het lood, enz. in alle opzichten de opening vult? 

De nieuwe manier is ra. i. volkomen onbruikbaar, omdat 
het lood niet aangedreven kan worden, wat eene volstrekte 
noodzakelijkheid is om waterdicht werk te kry'gen. Uit dit 
oogpunt beschouwd zou zij dus alleen toe te passen zyn 
in geval tot dichting een materiaal gebruikt wordt, dat bjj 
het stollen uitzet, of althans niet krimpt, zooals b.v. het iu 
ons No. van 29 Juni vermelde „metaal-cement." 

Doch er is nog een ander bezwaar: Om te beletten, dat 
het dunvloeibare dichtingsmateriaal in de pijp wegloopt, 
zouden de moffen en spie-einden met de erop zittende randen 
zoo nauw sluitend in elkaar van pas gedraaid moeten wor
den, dat men ze als het ware in elkaar vast moest kunnen 
dryven, iets wat in de practyk zeker niet goed zou uitkomen. 

Deze l fde . In hetzelfde blad lees ik het volgende over 
den bouw van schoorsteénen en hooge muren: 

Aan den ingenieur AUGUST GKIBBOHM in Hamburg 'S 
patent verstrekt voor een nieuwe wijze van versterking *an 
hooge schoorsteénen. l'olgens dit systeem worden erin gemetseld, 
naar gelang van de dikte van den muur, lagen sterk teUgrraaf-
draad, beurtelings eenige lagen spiraalsgewijze of cirkelvormig 
tot over de geheele hoogte zich uitstrekkende. 

De stabiliteit moet volgens dit systeem aanmerkelijk ver
hoogd worden. 

Zou deze boutoorde de moeite van navolging waard *V* • 

't Is wel waarschijnlijk, dat men langs dien weg tot eene 
grootere vastheid van het metselwerk in zyn geheel kan 

komen' ^ o c ^ betwijfel zeer of deze in dien zin in cyfers 
te brengen zou zyn, dat iemand naar aanleiding daarvan 
een schoorsteen ook maar een hal ven steen lichter zou 
durven maken. Eu wat voor nut kan zulk eene versterking 
met y'zerdraad opleveren als er niets is, dat opweegt tegen 
de grootere moeiely'kheid van uitvoering en het daarmede 
gepaard gaand hoogere arbeidsloon'? Het zal zeer zelden 
voorgekomen zyn, dat een fabrieksschoorsteen zich begaf 
0f gevaarlyk werd door gebrek aan samenhang van het 
metselwerk. Waar dit plaats heeft, is in den regel of slechte 
fundeering of ongelijkmatige afkoeling tydens hevige koude 
de eerste oorzaak en tegen geen dezer beide kan y'zerdraad 
helpen. 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 22 JULI. 
Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: bet bouwen van 

j houten loodsen ten behoeve eener inrichting tot het bezinken 
ran laecaliëu op bet Beltterrein in de gemeente Sloten aau de 
Kostverloren Vaart. 

Amsterdam, 12 uur. Bet gemeentebestuur: bet leveren en 
stellen van 3 reservoirs eu 'A beziukingsbakkeu, met alle bsnoodigcle 
leidingen, afsluiters, kranen enz. aau bet centraal-pompstation van 
bet Liernurstelsel ia de gemeente Sloten, aan de Kostverloren 
vaart. 

Kouduui (Fr.) 12 uur. Het gemeentebestuur van Hemelumer 
Oldephaert en Noordwolde: het gedeeltelijk vernieuwen van de 
brug over de Bakhuistervaart in den kunstweg tusschen Hemelum 
eu Warns. 

Hl SSÜAG 23 JULI. 
Bergen op /oom. 2.30 uur. liet gemeentebestuur : 1. het leveren 

tan gegoten ijzeren buizen en hulpstukkeu met huizenperstoeslel ; 
2. het leggen eu verbinden vau gegoten ijzeren buizen, opnemen 
vau oude buizen euz. 

Botterdam. 12 uur. De architecten Hendrik Cramer en Co. 
voor de beeren C. L. Scliepp en Zoon : het daarstellen van het 
benoodigde graaf-, bei- en fuudeerwerk voor een te stichten fabriek 
ouder de gemeente Zwijndrecht. 

Zuid-Beierland. (Z.H.) 3 uur. Het kerkbestuur der Herv. 
gemeente, in de consistoriekamer : de vergrooting van bet bestaande 
kerkgebouw, aanw. 23 Juli 's morg. 10 uur door den architect 
A. Simons. 

M O I A M I A i. j l JULI. 
Doetinohem. De architect H. J. L. Ovink, namens de Gebr. 

Pelgrim iu bet logement de Ploeg: bet opbouwen van de door 
brand vernielde boerderij de Plattenburg bij Doctiuchem, aanw. 
'smorg. 10 uur. 

den Helder. 10 uur. De genie, iu dn sociteit de Eensgezindheid : 
bet maken van doorvoerkokers tusschen de verbruikmagazijuen en 
de emplacementen voor kustgeschut op het fort Erfprins en de 
Oostbattenj, begr. f 3920. 

DVNDEKDAG 25 JULI. 
Delfzyl (Gron.) 8 uur. De zeeloods T. de Vries, ten huize van 

b- Evers: 1. het afbreken van zijne woning en het bouwen van 
eene nieuwe, met bijlevering van materialen ; 2. het verf-, glas-
c" bebangetswerk voor bovengenoemde woning. 

's-Uraveuhage. 2 uur. Het gemeentebestuur: bet afbreken vnn 
perceel, kad. bekend sectie I, no. 1265, aan de Raamstraat en 
bet uitbreiden van bet gebouw der hoogere burgerschool met 
'jarigen cursus aldaar. 

dun Helder- 10 uur. De genie iu de sociteit de Eensgezindheid : 
tal bescbikbaar stellen van werkkrachten ter uitvoering van het 
ouderhoud van de werken en kazernegebouwen enz. te den Helder, 
«egr. f 2400. 

u : I I O Ai. 26 JULI. 
Uoetinchem. Het bestuur van Ons Huis, vereeniging tot 

bevordering van Christelijke belangen te West-Terschelling, bij 
den architect H. Gosseliuk : het bouwen van een lokaal met berg-
JJJ*ats op eea terrein gelegen aan de Torenstraat te West 
"rschelling. 

i'rcderlksoord (Ov.) De direoteur der maatschappij van 
Weldadigheid: het bouwen van drie woningen aan het gebouw 
unsioord aldaar. 

s*Oravenbage. 4 uur, Het ministerie van waterstaat, handel 
*i nijverheid : het berst-Hen en verbeteren van rijkstelegraaflijnen 
'asschen Haalrein en Rotterdam, begr. f 2570. 

'«•Gravenhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid: het herstellen en verbeteren van rijfcstelegraaflijnen 
in de prov. Noórdbiabaot, Gelderland en Limburg, begr. f 1390. 

's-Gravenhage. 1 uur. Het ministerie vaa wnterstaat, handel 
en nijverheid: het herstellen en verbetereu van lijkstelegiaaflijnes 
in de provincie Zuidholland en Utrecht, begr. f 2215. 

ZATERDAG 27 JULI. 
Klnndert (N.Br.) 10.30 uur. Het gemeentebestuur: bet af breken 

van de bestaande en het bouwen van eene nieuwe hoofdonder
wijzerswoning te Moerdijk. 

MAANDAG 29 JULI. 
Bergen op /oom. 2.30 uur. Het gemeeutebestuur: het uitvoeren 

vau grondwerken met het maken van lossteigers of houten 
walbescboeiing en eenige meerdere werken voor de uitbreiding 
vau de bicnenhaven bij de Molenlrommeu aldaar. 

Haarlem. 1 uur. Dijkgraaf en heemraden vau de Haarlemmer-
meerpolder ter secretarie des polders a a n den Jansweg: bet 
vervangen van de houten brug over de Lisserdwarstocht nabij den 
IJ weg door eeu gemetselde gewelfbrug. 

DINSDAG 80 JULI. 
•s-Hertogenbosch. 10.30 uur. Het ministerie v a n binnenlandsche 

zaken, aan het gebouw van het prov. oestuur: het verbouwen 
en uitbreiden der wouing van den heer Commissaris der Koningin 
te '8 Hertogeabosch en verder het doen v a n verschilleude werken 
aan bijgebouwen enz., begr. f 31.800. 

WOENSDAG 31 JULI. 
Amsterdam. 2.20 uur. Het bestuur der Naamlooze Vennootschap 

Overtoom Exploitatie Maatschappij van Bouwterreinen, in het 
koffiehuis de Koode Leeuw : Vijgendam : het ophoogen van wegen, 
bet maken van een polderriool en van grondkeeringen, in deu 
Stads- en Godshuispolder gemeente Nieuwer-Amstel. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Amersfoort. Het vertimmeren van banken. Laagste L. Ruitenberg 

aldaar voor t 4944. 
Amsterdam. Het bouwen van een vaste brug over de Keizersgracht. 

Laagste A. van Wensveen te '= Gravenhage voor f 27.2U0. 
Amsterdam. Het sloopen van den bestaanben houten slangentoren 

en het bouwen van een steenen aan de Prinsengracht. Laagste 
G. J. Rijnierse voor f 8435. 

's-Gravenhage. Het vervangen van een grindweg door een 
straatweg tusschen Brielle en Hellevoetsluis. Laagste A. A. E. 
Veenenbos te Brielle voor f 2198. 

's-Gravenhage. Het verbouwen van het pereeel in de korte 
Molenstraat. Laagste A. P. K. Hardeman aldaar voor f 6483. 

's-Gravenhage. Het verbeteren van telegraaflijnen in de prov. 
Groningen. Laagste H. Nieland te Wirdum voor I 857. 

's-Gravenhage. Het post- en telegaaafgebouw te Vlaardingen tot 
31 Dec. 1897. Laagste W. Roodenburg te Vlaardingen voor f 624. 

's-Gravenhage. Het bouwen vau een grooteu tuinmuur, het 
maken van rasterwerken en duikers, het verruimen van de 
waterleiding en*, op bet rijksopvoedingsgesticht Veldzicht te 
Avereest. Lungste J . Schuurman te deu Ham voor f 4530. 

Groningen. Het verwijderen van de Krabbenbrug over de Ruiten 
A. Laagste J. P. Hommes te Finsterwolde voor f 5350. 

Haarlem. Het bouwen van een pontwachterswoning bij het pont-
veer bewesten zijkanaal G. Voorzaan. Laagste J. C. v. Slingerlandt 
te Amsterdam voor f 6280. 

Haarlem. Het bouwen van eeu pontwachterswoning, onder de 
gemeente Zijpe nabij de Jacob Klaassenssluis. Laagste C. N. Vlaming 
te Schagen voor f 2944. 

Leeuwarden. Het maken van eene aanlegplaats ter vervanging 
vau den door ijsgang vernielden laagwateisteiger, aan de noord
oostzijde van bet steenen opscheepshoofd te Oostmahoru, prov. 
Friesland. Laagste Sj. Erich te Dokkum voor f 1667. 

Middelburg. Het maken en inbangen van houten bovendeuren 
voor de Westsluis te Sas van Gent. Laagste J. Voordendag te 
Dordrecht voor f 4444. 

Nieuwpoort. 1. Bet vergrooten der openbare school met de 
leverantie van de daartoe benoodigde materialen. Laagste Jac. vau 
Oosten te Langerak voor f 2976, gegund; 2. de levering vau hel 
school ameublement. Laagste L. Boele te Kinderdijk voor f 464, 
gegund. 

Rotterdam. Het verrichten van opboogingen en andere grond
werken voor den straataanleg bezuiden den Walenburgerweg, bene-
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vens eenige datnuede in veruaiid staande werken. Laagste A. 
Volker Lzu. te Süedrecbt voor f 38.000, gegund. 

Utrecht» Het sloopen eu herbouwen van het perceel, ingerich t 
voor café en hotel. Laagste Wintershoven aldaar voor IC.845.51; 
gegund aan J. M. Wolff aldaar voor f 9463. 

Utrecht. Het maken van een toegangsweg naar en eene beslratin p 
om de spoorweghaven te Leeuwarden. Laagste S. van der Zaag 
te Leeuwarden voor f 4910. 

Vr{jennan. liet maken van eecen straatweg lang 1767 M. met 
bijlevering van a l l e materialen. Laagste C. de Ituijter te Soeter-
wou de voor f 14.778. 

Woensdrccht. Het bouwen van een woonhuis met bijgebouw, 
aldaar. Laagste L. Proost te Pergen op Zoom voor f 7010. 

Wommcls. 1. De vertimmeriutr a. d. openbare school aldaar 
Laagste M. B. Sitenga aldaar voor f 1057; 8. de vertimnierin» 
aan de school te Lutkewierum. Laagste S. J. Titnmcnga >f 
Oosterend voor f 1060. 

Zaandam. Het bouwen van eeu openbare school. Laagste J 
den Bakker te Amsterdam voor f 34.98b. De levering van meubelen' 
Langste O. Baas en Co. te Hilversum voor f 5555. 

Zwolle. Het bouwen van een brugwacbterswoning bij dc vee-
ladingbrug over de Willemsvaart aldaar. Loagste L. Meijer Sr 
aldaar voor f 2772. 

ADVERTENTIEN. 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CREOSOTEERING. 

BURNETTEERING. 
K Y A NI SE ER EN 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL. 

O . G i p s C z o o n , 
DORDRECHT. (17) 

T I M M E R W I N R E L 
Te Koop aangeboden: 

een van onds bekende, goed beklante 

TIMMERWINREL. 
Te bevr. fr. br. by C. D . D E W I L D E , 

Aannemer, Oud-Beierland. 

ALGEMEENE BESCHOUWINGEN 
OVKR 

fry. J . W E I S S E N O , 
ISk'UWendijk 111 te AMSTERDAM, 

flbriceert geijkte DUIMSTOKKEN, twee 
^ vijf M E T E R L A T T E N , Stalen MEET-
gETTINGEN, BAKENS, JALONS, 
koperen en stalen PEILLIJNEN, PEIL
L 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 PASSERDOOZEN, 
Teckenbehoefteiien Optische Instrumenten, 

EOUERRES, PRISMA'S ENZ. 

P. DOLK A ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 
DOOK 

A. P A T E E R , 
Opzichter van 's Rijks Waterstaat, 

Prijs / 1.20. 
Uitgever: A. LAND Ez. te Harlingen. 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYANISEERINRICHTIMG. 

II. L E N S I N K , 
A R N H E M , 

levert pask laar gekyan i seerd 
(rot- en z wam vrij) (81) 

Rasterwerken, schuttingen. 
imotiHSAK K KX, VLOEREX, 

VLOERRIHREX, enz. enz. 

I . E I I> E TV. 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

8CHEKP8B0ÜWWERF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooteii-, Bagger- en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeëwerken, 
A IV K E R . SS, 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met <'<>••( i fi<-.-i:i t i:m L l o y d ' s 

en U a r e a n V e r i t a s . 

Alle soorten van 

Z A G E N 

vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de Jijnste qualiteiten tor billijke 

prijzen de Fabriek van 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-. Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - , 

WIT- , KRISTAL-, BKOEI en M E L K -

d 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 GLAS en DAKPANNEN. 

Lenzen- en Patrijspoortglazen. 
(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF. DAGLICHT-REFLECTORS. 

J.D.DOMINICUS&SÓHNE, Stoom Ja lous iën Fabriek 
te Remscheid-Vieringhaussn (Rheml.) 

(aevestigd in 1822. (55) 
BMfï" Vraag de geïllustreerde l'rjjscoiirant 
welke U gratis en franco toezenden. 

Vertegenwoordiger voor Holland: 
MAX DRESKX, ROTTER DAM, 

Maaskade, hoek Corn. Trompstr. 2. 

F O L K E R S & O o . 
u i 

==--- middel tegen het rotten van hout eutouw. tegen zwann arming enz. 

Engelsche en Belgische A A R D E B U I Z E N . 
Directe aanvoer ÉT I I I V I M I \ L 17 l ü E N Q B ' ' 8 C H K - D U « S C H K - F R A N S E * 

H • • L31 L i r\ i H I V Ei 11 en HOLLANDS* „, , 

PORTLAND CEMENT MOSsrÈEXM ' " J " ? ^ ; ' 1 " " ' 
« « * , Knight „ „ . „ * v o o r " s , e

 mu",a- 1"•f0, ,d9•enz- E« WANDTEGELS, 
Merk: Dyckerhoff & Söhue. 

DRIJF-, YÜÜR- EN METSEL 
STEENEN. 

<82) A M S T E R D A M . 

in v e r s c h i l l e n d e d e s s i n » 

DAKPAPIER, ASPHALT 
EN VKRDKRE 

B O V W M A T K R I A L ^ 

V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

L A G E PRIJZEK. (73) 

S. BRUIGOM, Arnhem. 
Nationale Vakvereeniging van Opzichters 

en T e e k e n a a r s . 
Het VOORLOOPIG BESTUUR der Afdeeling 

„DEN HAAG" van bovengenoemde Ver
eeniging heeft de eer Opzichters en 
IVekenaars, werkzaam in de burger
lijke bouwkunde, de waterbouwkunde, de 
Metaalindustrie, finel. scheepsbouwkunde) 
et de kunstnijverheid, woonachtig te 
AMSTERDAM en omstreken, uit te noo-
%en tot bijwoning eener vergadering. 
Waar de reeds verspreide circulaire nader 
z*l behandeld worden en eventueel kan 
worden overgegaan tot oprichting eener 
Afdeeling „Amsterdam" der Vereeni-
*»>g, in „MAISON PINKSEN", Heeren-
Sticht bjd Vijzelstraat, op Woensdag 
*» 24 Juli a. s. te 8 ure. 

Namens het voorloopig Bestuur, 
J . I. VAN WUYCKHÜISE. 

P O R T L A N D C E M E N T , 
„JOSSOA 4- 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 . B R A A T , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor het gebruiken 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 e n a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

Adres: ROTTERDAM, Nteuwehaven No. 1.8 n . B l n r l r irn i i ï i r V D I I D P " 
„ AMSTERDAM , A . E . B R A A T , Fokkt- [ r A B n l L n . , , A t t A A l J L l t D I j n i r , 

Rijswijk (Z.-H). Simonzstraat 74. ( 8 8 1 (70 

L E O N A R D SL1GCHER, l o n n i c k c n d a m . 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
uitmuntend fabrikaat en billijke priis. (76) 

P U L F O R D ' s V O C H T V E R F 
is het goedkoopst, eenvoudigst radicaal middel tegen UITSLAANDE, VOCHTIGE 
MUREN. 

Itl . lvItOOM) met gouden medaille, Gezondheids-Tentoonst. Londen 1884. 
Hetengelen van muren voor het behangen vervalt bij gebruik van 

deze V E R F . 
Verkrygbaar in bussen ad f 1.60, f 3.15 en f 0.25, by J . VAN DER MEULEN, 

Mr. Schilder, N. L e l i e s t r a a t 1 7, Amsterdam, die zich tevens met de toepassing 
belast. Agenten J . P. LAERNOES Pzn. te Vlissingen, P. KRIJGER & ZOON te 
Middelburg en 13. DE KAM Jz., 20 R u y s c l i s t r a a t , Amsterdam. 

EXSELSI OR PLATEN. 
GEBR. M DER VIJGH. Amsterdam. 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, 
geluidwereud. Verkrijgbaar in verschillende 
dikten. Steeds grooten voorraad. Directe leve
ring. Uitvoering op 't werk door onze eigene 
stellers. Voorgeschreven by particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen
ding van Brochure, Monsters en Prijs. 

Geluidwerende tusschenvloeren, ondervloeren 
voor houtcementdaken, brandvrije 

separatieën en plafonds. 

. i . ; i . i i zien onze Reclame op de Wereld. 
tentoonstelling te Amsterdam. Ncderl. afdeeling 
(achter bet Paviljoen der Leveusverz. My.)»». 

K A P E N B U R G 2 9 . 
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< A i t n o L i x i n i 
Van Baerle", 

K i i M U ; A <. V. X T E \ voor 
Nederland vu ko lon iën : 

6r\ 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 ac. 

Nederlandsehe Verziokfabriek, 

van gegolfd Ijzer, 

L I F T E N 

en L O O D S E N 
" Ijzer, 

KRANEN 

L I E R E N , 

Draagbaar Spoof. 
T. C. TISSOT JR., 

AMSTERDAM, siim.-l 17». ( 

QAKVILT 
waarbij planken onderlaag overbodig 

levert H. H00GH W I N K E L , 
te GOK1NCHEM. 

HeereiiKrnelit 583, 
AMSTERDAM, 

hebben steeds voorhanden 

NORMAAL 

S P M Z I \ u n s . 
Deze worden hier geheel compleet en 

gangbaar in liftschachtgeraamte gemon
teerd afgeleverd. . (86) 

Talrijke Referenties, 

VAN DER LINDEN & Co. - DORDRECHT. 

A L G E H E E N 

BOUWSYSTEEM. 
L E K V R I J E 

Dak- en Zijbekleedinq. 
Houten of IJzeren RAAMWERK, 

ZEC^IFIPIEILSr, O - 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 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 Steenovens 
en Kofiiev loeren, L O S S E P L A T E N speciaal ter vcrvan«rJiiK van riet
matten voor steenovens, enz. in alle afmetingen en voor alle doeleinden, opgesteld 
in NKDKRLANI) 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 gralis. (58) 
1 ) B F ~ A t i K M E N G E V R A A ( J l ) . 

H O U T H A N D E L 
F. & A. VAN DEK LINDEN. - Dordrecht. 

Pitch-Pine Parketvloeren i Pitch-Pine Heiningen 
ƒ 1.75 per M 4 . geheel gereed afgeleverd ƒ 2 . 7 0 perUT 

De Portland-Cement-Fabriek 
T A B 

DYCKERHOFÏ&SÖÜNE 
te A m ö n e b a r g bij BIEBRICH ad Rijn. OÜSSfilllOffi 

. . . . _ 0 levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie jJJJ, 
«•en . , , , r voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. — — -
MtUAILLC. prodnctie-vermogen der Fabriek: ftOO.000 vaten per jaar. m 

AEIIAILLR 

GOUDEN 
MEDAILLE 

hoogste 
onderschei

ding in den 
internatio

nalen wed
strijd, te 

Arnhem 1879. 

Magazijnhouders in de voornaamste steden. Verdienste 

(84 ) 

GOUDEN 
HKIlAUU 
Offenbach 

a/kt 18W. 

DIPLOMA' 
Eerste prj» 

foor nitmn»* 
tend 

„.,rik»»t 
Kassei 187 

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 B , (78) A m s t e r d a m . 

Derde Jaargang No. 30. Zaterdag 27 Juli 1895. 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan Yan het Genootschap Architectura et Amicitia.* ^ 

TECHNISCH GEDEELTE. 

Advertentiën ia dit blad kosten vso 1—6 regelt 
QO cents, iedere regel meer 10 cent*. Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgevers! 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
MAASSLUIS . 

A l l e sMtvertentlen in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden frr iUia geplaatst ia DE A M B A C H T S M A N , Vak 
blad vaar Timmerlieden. Metselaar», Machinisten, Srnedet, 
Ververs, enz. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

K R I S T A L L I S E E R E N I J Z E R E N S T A A L 

I N H E T W E R K ? 

(I ervolg) 

WÖHLEK verrichtte proeven met de bedoeling om pezig 
ijzer in kristallijn te veranderen door herhaalde slagen op 
wentelende proefstaven, die tegelijk aan eene spanning in 
de langsrichting waren onderworpen, op deze wyze schokken 
teweegbrengend, waarvan men op den voorgrond pleegt te 
stellen, dat zy kristallen in het ijzer doen ontstaan. De 
uitkomsten van zulk eene behandeling waren voor wat betreft 
kristalvorming van nul en geener waarde, maar het bleek 
dat het ijzer gedurende die behandeling lichter brak. Dat 
dit het geval moest zijn is zeer natuurlijk, als wij in aan
merking nemen, dat slakkendeeltjes en andere bijmengsels 
van het ijzer de grootst mogelijke cohesie der vezels van 
liet ijzer verhinderen. Gelijktijdige schokken en spanningen 
in de langsrichting moeten ertoe leiden de slakken en 
daarmede tegelijk het maaksel van het metaal los te maken 
en zoodoende het laatstgenoemde aanmerkelijk te ver
zwakken. (*) 

(*) De berichtgever van „Slahl uud Eisen" teekent hierbij het 
volgende aau: 

Dr. 1'KRCV bevestigt dit volkomen in zijne voordracht „Over 
deu invloed van aanhoudend.! schokwerkingen op de structuur van 
bet ijzer", Stakl u. Ehem 1885, No. 7 s. 397. 

Iu de verhandelingen vau het Arnerikaausche Instituut vau Mijn. 
Ingenieurs der Chicago-vergaderiDg iu Aug. 1893 en de Bridgeport-
vergadering in October ISUi vindt men over dit onderwerp eenige 
belangwekkende discussion. 

Iu de Cbicago-verg. spreekt R. RICUARD uit California tijdens 
de discussie over de voordracht vau T. A. RICHARD uit Colorado 
over „Het gebied vau dtn goud-stampmolen" de meeniug uit, dut 
trillingen onder alle omstandigheden het ijzer van den stamper 
kristallijn maken, doch wordt daarin tegengesproken door Dr. RAY
MOND van New-York, die beweert, dat tot dusver nooit bewezen 
werd, of eu zoo ja ouder welke omstandigheden schudden invloed 
k.iu hebben op het kristallijn worden van het ijzer. Hij haalt de 
practische proeven aau van PERCY en STEHIENSON, die niet anders 
dan het tegendeel bewijzen eu verklaart de ktistallisatie-tbeorie voor 
eene ver verspreide fabel, die baar langen leveusduur hoofdzakelijk 
dankt aan de verontschuldiging voor slecht werk vau fabrikanten, 
om deze te vrijwaren tegen verdiende verwijten. 

Iu de vermelde Bridgeport-verg., waarin de vraag „Verandert de 
trilling vau stampblokken hunue moiekulaire structuur?" zegt E. E. 
OLIOIT van New-York, dat hij tie meeuiug van Dr. RAYMOND niet 
deelt, da-ir uaar zijue waarneming veranderingen in het maaksel 
"a het ijzer plaats hebbeu tengevolge vau veelvuldig herhaalde 
schuddingen, en wel beeft hij dit. gezien bij eeu groot aantal alge-
broken koppen vau stampblokken, waarvan de kristallijue structuur 
»»:. die van gebroken ruwtjzer-gieieliugeu herinnerde. Gebrokeu 
stampblokken, die dau in de smidse op eene andere plek gebroken 
•e'deu, vertoonden een volkomen pezig maaksel. Naar zijne meeniug 
1 8 het stampmolen-mortier eeu ideaal toestel lot het verwekken vau 

IJzer en staal zijn het meest geneigd tot breken by 
aanhoudende en telkens terugkeerende spanningen; deze 
mogelijkheid wordt door den constructeur niet altyd in het 
oog gehouden, zy roept ongetwijfeld onverwachte breuken 
te voorschijn van onderdeden der constructie, die niet zouden 
breken, als zy enkel waren blootgesteld aan eene in ééne 
richting werkende spanning. 

WÜHLKK trekt uit zjjne proeven be treilende het o verver-
moeien der metalen het volgend besluit: „Onderdeelen van 
constructie, die afwisselend aan trek en drukbelasting bloot
gesteld zyn of aan buigen en wringen, moeten in de ver
houding van 9 : 5 zwaarder gemaakt worden dan diegene, 
welke slechts iu ééne richting belast worden." 

Wanneer wy iu aansluiting van deze welgegronde ge
volgtrekkingen, het feit in het oog houden, dat gebroken 
materiaal, waarvan de breukvlakken de theorie der terug-
kristallisatie van yzer en staal ondersteunen, waarschijnlijk 
aau ongelijksoortige spanningen was blootgesteld, die volgens 
WöHLKtt eu SPANOKNBBUO de neiging hadden om het metaal 
te vernielen en „over te vermoeien" en als wy verder in 
aanmerking nemen hoe. bij onvoldoende afmetingen en on
gelijkmatige cohesie, plotselinge schokken plotseling breken 

hevige trillingeu op een bepaald puut. De herhaalde waarnemingen 
der kristallisatie levert wel eeu sterker bewijs voor dit verschijnsel 
dan korten tijd geleden gedane proefnemingen, om de aantasting 
der stampblokkeu na te doen. 

VVILLIA.M K).NT van N . J . zegt, da', ib vroeger jaren algemceu 
geloot werd gehecht aau de kristallisatie-theorie, dat tegenwoordig 
echter de meeningen verdeeld ziju : lui belt meer lot de oude meeuing 
over. Het heelt, hem vcro.iasd, dat eene autoriteit a l» bAUSCHINOSR 
kou beweren, dat spanniugen in ijzer en staal, al herbalen /.ij zich 
ook miliiocueu malen, de structuur mei verandereu, daar het toch 
welbekend is, dat eeue ijzeien of stalen staaf, nadat zij jaren laug 
aau schokken eu trillingen is blootgesteld geweest, op het uiterlijk 
aauzieu geene verauderiug heeft onderdaan; doch zoodra men bet 
ouderzcekt, besiudl men, dat hel broozer geworden is en op eeu 
goeden dag breekt. Men viudt dan geen volkomen kristallen, maar 
de bieuk is steeds wat wij kristallijn noemen. Nu kau men toch 
niet zeggeu, dat bet stuk al de schokken eu l rillingen uitgehoudeu 
heelt, zonder te veranderen en dat eerst kort voor het lm-ken het 
maaksel verauderd is. Hel mag dau geeue kristallisatie zijn, maar 
er moet eeue moiekulaire verauderiug plaats gegrepen hebben , bij 
beweert echter uiet, dal pezig ijzer in kristallijn omgezet is. WöHLIB» 
proe'nemiugeu bewijzen uaai zijne meeuiug niets, omdat daarbij de 
belastingen zoo voorzichtig aangebracht waieu, dat geeue sterke 
schokken uitgeuefeud werden. Teu slotte, meent hij, mug wel gezegd 
worden, dat er geeue kristallisatie met het bioole oog ol met het 
microscoop vastgesteld is, of dat, voor zoover wij kuuneu zieu, 
geene verauderiug plaats vindt, maar sool.Bg ijzereu onderdeden 
na lang gebruik ouder de gewone belasting breken, niettegenstaande 
zij er als uieuw uitzien, moeten wij gelooven dat iu hrt gebruik 
op den langen duur iets met het yzer gebeurd moet zijn, waardoor 
het verzwakt i l , wat eveuzoo gevaarlijk is, alsof wij met kristallisatie 
verauderiug in de structuur, moiekulaire verandering of moiekulaire 
verdeeling te dorn hadden. 

http://sool.Bg
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veroorzaken, dan hebben wij al de noodige elementen bij een 
om het welbekende kristallijne aanzien der breukvlakken te 
voorschijn te roepen. De breuk zal dan kristallijn schijnen, 
al was het ijzer ook nog zoo pezig, want het plotselinge 
breken, dat aan het metaal geen voldoenden tijd liet tot 
het vloeien zijner molekulen. deed. zooals werd aangetoond 
eene gladde breuk der vezels ontstaan, die niets anders 
als verlengde kristallen zijn, waarvan de dwarsdoorsnede 
de maat hunner grootte aangeeft. 

Zijn er echter kristallijne plekken of strepen in het 
jjzer voorhanden, dan worden de voorwaarden vo.tr het 
breken op de punten, waar de kristallen voorhanden 
zijn. nog gunstiger, want bij de krachten, die er naar 
streven het ijzer te verzwakken, komt dan de natuur
lijke verzwakking van de dwarsdoorsnede der breuk, 
door de verstoring van het evenwicht in het maaksel van 
lie; metaal, veroorzaakt door de tusschen de vezels zittende 
kristallen. De reden daarvan is. dal de cohesie der mole
kulen, die de kristallen v-irinen. grooter is dan de adhesie 
tusschen de kristallen. Hoe groote:' de kristallen zijn. hoe 
geringer is naar evenredigheid de sterkte van het metaal. 
Van daar de grootere sterkte van het. pezig.' ijzer of van 
het staal met fijn, korrelig maaksel. 

De oude .IOHX A. RoBBiilNQ zegt hieromtrent. (Journal 
of the Franklin lus/.) vol. X L , p. 61): „Eene veranderde 
rangschikking der molekulen of zoogenaamde kristallisatie, 
tengevolge van dreuningen of spanningen, of van beide 
tegelijk, is in geen geval duidelijk bewezen of door proeven 

JOHN WILKES V. N . C , sedert 2 5 jaren fatrikaut en eigenaar 
van stampwerken zegt. da' naar zijne ondervinding in de stamp
blokken nabij den kop ongetwijfeld eene verandering plaats grijpt ; 
bij heelt in enkele breuken kristallen gezien zoo groot HIS i.i 
Sc hot sch ruw ijzer. 

ALBERT LEDOÜX v. New.Vork deelt mede, dat hij jaren geleden 
eene proef verrichtte, die de uitspraak van autoriteiten bevestigde, 
dat onder zekere omstandigheaeu het beste weiijzer met eene breuk 
als gietijzer breekt Op eene stoomboot, brak voor eeuige jaren 
de as dicht bij een krukarm. Door den expert der tegenpartij werd 
de breuk, omdat zij korrelig kristallijn was, bestempeld als afkomstig 
van onvoldoende qualiteit van het ijzer. De as was nog nieuw. 
De spreker beriep zich op KIRKALDÏ'S werken en vermoedde 
plotseling in het werk zetten en daardoor plotseling breken; 
daaraan moest het aanzien van het breukvlak toegeschreven worden. 
Tot bewijs boog hij eene nieuwe wageu-as van beste qualiteit 
heen en weer en kreeg eene pez-ge breuk. Op zes duim atstaud 
van de breuk werd toen de as door ren korten slag gebroken; 
zij toonde op de breuk grove kristallen. 

W. F. DURKEE v. N . ï . en SHOCKLEY V. Cal. hebbeu in hunne 
langdurige prnctijSc bevonden, dat, in het gebruik geeue kristallisatie 
plaats vindt, da' echter wel de fijne slakkenlagen ii. bet ijzer 
mettertijd den samenhang eenigszins opheffen. Laatstgenoemde 
heeft zelf stampers onderzocht, die meer dan 200 millioen slagen 
gedaan hadden; hij wijst er nog op, dat onder de smeden algemeen 
de meening heerscht, dal ijzer onder schokken kristalliseert. 

WEBSTEK deelt proeven mede met oogstaven eener brug. De, 
proefstukken waren voortreffelijk en, hoewel de overige staven van 
hetzelfde materiaal veivaardigd werden, toonden zij hij de oogen 
eene grof kristallijne breuk en geringe vastheid, wat alleen door 
slechte behandeling in het vuur veroorzaakt was. Als dit eerst na 
verscheiden jaren dienst der brug ontdekt was, dan zou men 
gemeend hebben eeu i ieuw bewijs voor de kristallisatie-theorie 
gevonden te hebben. WEBSTER haalt dit geval aan om op de 
noodzakelijkheid te wijzen, dat men zich eerst overtuige, hoe hel 
ijzer iu bet vuur behandeld is, en eerst daarna beginne inet tc 
theoretiseeren. Eene buigproef onder een hoek van 110" op het punt 
van overgang van het gladde profiel naar het oog is zeer aan te 
bevelen. Bij buigproevcii van best weiijzer bevond hij, dat gebogen 
stukken, als zij 12 ureu bleven liggen en dan verder werden 
gebogen, met korrelige, niet kristallijne breuk braken, terwijl 
hetzelfde ijzer, als bet zonder tusschentijd van rust g bogeu werd, 
vezel veitoonde. 

Dr. RAYMOND geeft een overzicht over de discussie en staat 
ook op het standpunt, dat door den invloed der schokken geeue 
niolckulaire verandering of kristallisatie kan plaats vinden en deelt 
volkomen de hier medegedeelde inzichten van KREUZPOINTER. 

aangetoond. Ik wijs er verder op, dat noch in ijzer, noch 
in welk ander metaal ook, in kouden toestand kristallisatie 
kau plaats hebben." 

FAIRBAIRN zeide, nadat hij den invloed der hitte op het 
ijzer had beschreven: „Volgens my'p.e overtuiging is het een 
feit. dar. wij eeu lichaam, dat een pezig maaksel bezit, niet 
door een mechanisch proces kunnen veranderen in een van 
kristallijn maaksel, uitgezonderd in zulke gevallen, dat de 
schokken zoover worden voortgezet, dat eene aanmerkelijke 
verhooging van temperatuur plaats heeft. Wjj kunnen echter 
door herhaald bnigen de vezels verkorten en daardoor het 
stuk broos maken, maar zeker niet gedeelten, die oorspron
kelijk vezels waren, in kristallen veranderen." 

In LBOBBÜB'S „Handbuch der Eisenhttttenkunde", blz. 600, 
meent de schrijver de vraag of ijzer door schokken en span
ningen kristalliseert, in ontkennenden zin te moeten beant
woorden. LBDBBCTB haalt BAIISI IIIM;I:K'S onderzoekingen van 
dit vraagstuk in 18 78 aan, toen deze de leden eener ket
tingbrug onderzocht en beproefde, die in het jaar 182!) (te 
Bamberg) was gebouwd. Hier waren eenige reserve-leden 
voorhanden, die nooit in gebruik waren geweest, zoodat het 
in dit. geval mogelijk was onmiddellijke vergelijkingen te 
maken tusschen het materiaal voor en na het gebruik. Er 
werd geen onderscheid gevonden in het maaksel van het 

; ijzer der ketting-geledingen, die 49 jaren dienst hadden 
gedaan en die, welke volstrekt nooit in gebruik waren 

• geweest. Beide vertoonden pezig ijzer. De uitkomsten der 
proeven waren de volgende, zijnde gemiddelden uit drie 
proeven; 

Elastici- Trekvast Rek 
teitsgrens. heid. 

K G . p. mM2. K V . p. niM- pCt. 

Reserve ketting-geledingen . 26.10 31.20 0.8 

Nieuwe geledingen in dezelfde 
fabriek vervaardigd . . . . 20.00 36.80 5.1 

Aan de brug ontleende ket-
20.20 33.36 6.4 

BAUBOHINOBB onderzocht ook smeedijzeren hangbouten van 
eene houten spoorwegbrug der Allgiiubahn, die 25 jaar iu 
dienst was geweest en voor het verwerken op vastheid be
proefd waren geworden, zonder eenigen achteruitgang in 
maaksel of vastheid te kunnen vinden De gemiddelden uit 
verscheiden proeven waren als volgt: (f) 

Elastici- Trekvast-
teitsgrens. beid. 

KG. p. mM 4. KG. p.mM*. 

23.10 31 2ii 

20.13 31.00 

(f) De berichtgever van Stahl und Eisen merkt hierbij het 
volgende op: 

Over den vermoedelijken duur der ijzeren bruggen uit zieh 
WILLIAM ARROL, den bouwmeester der Forlhbrug, in dien zm, 
dat de meermalen aangenomen duur van 40 jaren ongegrond is, daar 
hij enkel van de mate van zorgvuldigheid in bet onderbond en 
van de soort van verf afhangt. Hij heeft ijzeren bruggen, die 6» 
en 80 jaren in gebruik geweest waren, onderzocht en in volkomen 
goeden staat bevonden, boewei vele ontoegankelijke deelen na den 
bouw noait weder geverfd waren en er toch als nieuw uitzagen, 
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Om zich ervan te overtuigen, of nieuw ijzer, in het 
bijzonder in stukken van groote afmetingen, reeds kristallijn 
js, voor zij in gebruik komen, dient zulk een smeedstuk te 
worden geschaafd, gepolijst en geëtst; er zal dan ontwijfel
bare zekerheid worden verkregen omtrent de bestaande 
kristallijne verhoudingen, alvorens het ijzer aan eenige span
ning werd onderworpen. 

Zooals reeds in den aanvang van dit opstel werd gezegd, 
loont het nauwelijks de moeite het oude bijgeloof betreffende 
de kristallisatie van ijzer onder schokken en trillingen 
ernstig op te vatten, vooral nu in het tegenwoordig tijd
perk van groote ontwikkeling bet (wel )ijzer op groote schaal 
door het staal (smeltijzer) is verdiongen, of het moest zijn 
om te voorkomen, dat bedoeld bijgeloof zich ook over het 
staal (smeltijzer) nitstrekke. Het is werkelijk een ongeluk 
voor den constructeur, die toevallig daaraan gelooft en voor 
de staal- (smeltijzer-) verbruikers in het algemeen. Staal 
(smeltijzer) is een gelijkmatiger metaal dan weiijzer; het 
lijdt echter lichter door hooge temperatuur, en hoewel het 
eene hooge mate van slechte werktuigelijke behandeling 
verdraagt, toont het somwijlen zeer raadselachtige verschijn
sels, raadselachtig voor den oningewijde en voor diegenen, 
welke steeds bereid zijn om ongegronde gevolgtrekkingen 
te maken op het punt van het gedrag der metalen; en 
daar hier gevaar voorbanden is, dat het staal oververhit 
of op andere wyze slecht behandeld wordt, kan een kris
tallisatie-vriend dit onmiddellijk aanzien voor een duidelijk 
geval van kristallisatie onder schokken, als zulk staa! toe
vallig op ongelegen tijd en plaats breekt, zooals meestal 
gebeurt. 

fSlot volgt). 

wat hij toeschrijft aan bet verven met zuiver loodwit (Centralbl. 
der Bauverwaltung 18 Oct. 1893.) 

Vastheidsproeven, die met liggers, welke 38 jaren in bedrijf 
geweest waren, aan de Neisse spoorbrug bij Löwen verricht werden, 
toonden aan in deelen, die aan geene spanningen blootgesteld 
geweest waren en iu andere, die het zwaarst belast waren geweest, 
dat iu vaslheid, rek en maaksel geene verandering te vinden was. 
Gelijke uitkomst werd verkregen bij een oud viaduct der lijn 
Keulen—Herbesthal (Centralbl. d. Bane. 2S April 1894.) 

Trekproeven op oud ijzermateriaal uit den Fraukenwerft-viaduct 
ie Keulen, die bijua 30 jareu dienst bad gedaan, toonen evenmin 
veranderingen aan in de vastheids-eigenschappen of de structuur 
van het materiaal (Centralbl. d. Bauv. 19 Sept. 1894.) 

Daaromtrent merkt de Kóln. Ztg. van 3 Oct. 1894 op, dat deze 
proeven van werkelijk gewicht konden zijn voor de ijzer-industrie, 
daar ervaringen omtrent de bonding van ijzerconstroctiën tot dusver 
niet in voldoende mate voorhanden waren en dat het daarom 
alleszins lof verdient, dat het bestuur der staatsspoorwegen van elke 
gelegenheid, die zich bij bet verbouwen of afbreken van oude 
ijzeren bruggen voordoet, gebruik maakt om ervaringen te verza
melen omtrent de houding van het materiaal en deze tot nut van 
het algemeen te doen dienen. 

De uitkomsten, die Prof. BËLELUIISKY in 1888 verkreeg bij de 
onderzoekingen van het weiijzer der Kiewscbe kettingbrug, toonden 
eveneens de onveranderlijkheid aan der vastheidseigeuschappen en 
oer structuur. Hij bezigde daartoe zoowel voorhanden reserve-
kcttinggeledingen als die, welke aan de 40 jaren in gebruik geweest 
zijnde brug ontleend waren (Stahl u. Eisen 1889 Nr. 11.) 

A A N H E C H T I N G V A N M O R T E L S . 

Het is bekend, dat een diyfrieni minder slipt over een 
gladde rieinschijf, dan over een ruwere of roestige en wel 
doordien het aanrakingsvlak en dienovereenkomstig de wrij
ving tusschen schijf en riem bij de gladde schijf teu slotte 
grooter is dan by de ruwe. Zoo schijnt een bezande Waal-
steen ruwer dan een strengperssteen en toch is het snydvlak 
van den afsnyddraad, d. w. z. de platte kant van den steen, 
waar de mortel het meest aan moet hechten, ten slotte 
vry wat stroever, dan het oppervlak van den VVaalmop, 
met zyne ontelbare bultjes van (gladde) zandkorrels 

Evenzoo biedt een uageperste bezande mop meer gebraude-
klei oppervlak aan den mortel aan, dan een gewone, waar 
de zandkorrels als het ware los op zitten. 

Daar de zoogenaamde gladde steenen hoofdzakelijk tot 
gevelwerk bestemd zyn, verwerkte ik by deze proeven 
mageren mortel, zooals ik gewoon ben voor opgaande ranren 
voor te schryven. De uitkomsten der proeven zyn een nieuw 
bewijs voor de voortreffelijkheid van deze metselspecie. 
Verder blijkt er nog uit, hoe groot de invloed van enkele 
graden hoogere temperatuur is op trasmortel; men vergelijke 
het No. van 9 Juni 1894; toentertijd was de gemiddelde 
temperatuur 12°, nu 17° C. De eigen drukvastheid van den 
mortel bleek te zyn 51.2 tot 59.4 KG. per cM'. 

Aanhechting van mortel van 2 Luiksche kalk, 1 tras, 

4 rivierzand, 

na 4 weken, gein. temperatuur 17° C. 

AANHECHTING 

KG. p. c M \ 

Gewoon Waalhardgrauw 

Gewoon YVaalrood 

Nu onlangs heb ik eindelijk gevolg knnnen geven aan 
mijn reeds voor lang opgevat voornemen, om eens na te 
Kaan, in hoever de gesteldheid van het oppervlak van met
selsteen van invloed is op de aanhechting van den mortel, 
•net name of het onde vooroordeel tegen zoogenaamd gladde 
steenen eenigen grond heeft. De uitkomsten zyn verrassend 
e " toonen ten duidelijkste aan, dat er groot onderscheid 
b staat tusschen glad en glad. 

Waalklinkers van „den Vlietberg" by De
venter 

Nageperste gevelklinkers van F. VAN DE 
Loo SR. te Dieren 

Nageperst kleurig hardgranw van id. . . 

Nageperste straatklinker van J . VAN LANOB 
te Lobith, roet drie indiepingen op zyn 
plat, in den vorm van afgeknotte pyra
miden (Deze schynen geen voordeel te 
geven) 

Blindeersteenen (Verblendsteine) van den
zelfde: 
a. Bruinroode met acht gaten op zyn plat 

2.03 
1.39 
1.28 
1.24 

1.52 

1.4.1 

2.79 

2.62 
2.40 

ti. Lichtgele id. id. 

e. Okerbruine id. id. 

d. Idem met overlangsche gaten en op 
zyn plat geribd 

Friesche strengpers-gevelklinker . . . . 

1.48 

2 28 

2.23 
1.52 

2.22 

3.18 O 

1.81 

(*) Dit is bet hoouste aaubeelitingscijler na 4 
ooit gehaald heb, zelfs nicl met Porllaud-cementmo 

weken, dal ik 
rtel I : 3. 

v. ». K. 

http://vo.tr
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G R A P H I E T A L S S M E E R M I D D E L . 

Grap/niet is een smeermiddel, dat veel vaker gebruikt zou 
worden, als er geschikte gereedschappen bestonden, om het 
op dezelfde wijze als olie in de kussens te voeren. Een 
gewone manier van handelen is het zetten van stukjes 
graphiet op de kussens, en dit geschiedt op een bijzondere 
manier, by de karboïde-kussens, die door KILLISGWOKTH 
HKDGBS in den handel zijn gebracht. Daar graphiet een 
droog poeder is en zich niet goed met olie vermengt, bleet' 
alty'd de moeieljjkheid over om het aan de afslniterkasten 
en cylinders toe te voelen. Het smeren van vlakken met 
graphiet is zoo afdoende, dat, als wij goed smeergereedschap 
er voor hadden, zoodanig dat hei smeeren naar verkiezing 
kon geregeld worden, wij een grooten stap nader zonden zijn 
tut het algemeen gebruik ervan. LÜNKBNHKIMEB heeft deze 
vraag trachten op te lossen door een smeertoestel. vau 
bjjzondere inlichting. Het is een gewoon oliesmeerkannetje, 
dat by eece stoommachine op de aanvoerpyp van boven de 
Stoomklep of afsluiter is aangebracht. Het bakje is met 
graphietpoeder gevuld. Als er gesmeerd moet worden, laat 
men ei1 boven aan de kunten stoom in stroomen; daartoe 
is het deksel hol gemaakt en naar onder met eene reguleer-
py'p in gemeenschap gebracht Aan het onderste trechter
vormige einde van deze pijp komt de stoom eruit en sleept 
het graphiet door de opening op den bodem van het kannetje 
door een kort gebogen pijpje in een inengkostje, van waar 
het mengsel van stoom en graphiet door eene kraan naar 
zyne bestemming stroomt. (Lid. & Iron.) 

O P E N G E W E R K T E B E H A N G S E L S . 

G. DB BKAULIEO te Hamburg heeft in Duitschland octrooi 
genomen op opengewerkte behangsels. De uitvinder stelt 
zich ten doel op het behangsellinnen zonder grondlaag van 
voerpapier zyn behangselpapier te plakken, dat het. patroon 
volgend met kleine ronde gaten van .'i tot 5 mM. middelyn 
doorboord is. Deze gaatjes brengen de kamerlucht voortdu
rend in onmiddellijke aanraking met de muren, zoodat, als 
deze in den beginne vochtig zyn, zy geleidelijk kunnen op
drogen zonder aan het behang schade te doen en zonder 
het vertrek te vervullen met de onaangename en ongezonde 
lucht van het langzaam vervuilen en schimmelen van de 
stijfsel. Practische proeven moeten aautoonen of deze ver
wachtingen zonder bijkomende nadeelen. b. v. van verzame
ling van ongedierte en stof achter het behang, zoo verynld 
zullen worden, dat de wyze van werken in het vervolg 
algemeene toepassing kan vinden. 

Zyti denkbeeld verder uitwerkende, heeft de heer DK 
BKAULIETJ ook getracht het aan de verfraaiing van het vertrek 
dienstbaar te maken en het is hem gelukt er verrassende 
effecten mede te bereiken, in dien zin dat de geheele grond 
vau eeu rijk arabesken of lofwerkpatroon wordt uitgesneden 
of met wijdere gaten doorboord. Zoodoende krijgt men de 
slagschaduwen vau het patroon op de muren en wel naar 
gelang van de wyze van verlichting op eiken muur ver
schillend en eigenaardig. Op deze wyze wordt het mogelyk 
donker lofwerk op niet gepleisterde muren te doen uitkomen 
of wel, nadat de muren vooraf inet donkere ly'mverf zyn 
bestreken, een licht ornament op donkeren grond. Het Zeit-
sclir. /'. Innen-Üekoralion, waaraan wy'dit bericht ontleeuen, 
spreekt den wensch uit, dat er eeue fabriek worde gevonden, 
die in deu beschreven zin in het groot proeven neemt. 

O. i. zal het nieuwe denkbeeld zeer slecht overeen te 
brengen zyn ook zelfs met de minst overdreven begrippen 

van schoonhouden en schoonmaak. Het zal achter dat door. 
boorde behang een onbereikbare opeenhooping van stof en 
eene ware fokkerij van muggen, vliegen, motten enz, worden 
en wie er een jaar de proef mede neemt zal zich ontwijf-i. 
baar gedwongen zien het volgend jaar alles op nieuw met 
dicht behangselpapier te laten overplakken. 

DUITSCHE SC H E E P S P L A T E N . 

Iu de Milit-polit Correspondent schreef onlangs de kapi
tein ter zee l>. FKOSS naar aanleiding van een art. van de 
hand van Ingr. LÜKMANN te Osnabriieh iu Stahl u. Eisen 
het navolgende: 

„Er is gezegd dat de „Elbe" bij de aanvaring, waardoor 
zy' te gronde ging, waarschijnlijk minder zwaar beschadigd 
zou zyn, als zy' uit Dnitsch materiaal gebouwd was 
geworden, en dat dienovereenkomstig hare redding 
misschien mogelijk of haar ondergang niet iu zoo korten 
tijd een feit zon zyn geweest. Inderdaad is het Duitsche 
scheepsbouwmateriaal onovertrefbaar. Dit wordt het best 
bewezen door het gebeurde met eenige vaartuigen by in de 
laatste jaren voorgekomen aanvaringen. Zoo liep b.v. een 
by Schichau gebouwde boot met eene 10 kuoopsvaart rechthoe
kig op een ander torpedo-vaartuig. Het gevolg was dat de 
getroffen boot eene buil bekwam, maar niet lekte. De aan
varende boot bleef onbeschadigd. Een torpedodivisie-boot 
liep onder een bijna rechten hoek met eene ongeveer 8 
kuoopsvaart tegen een kruiser-fregat. Het laatstgenoemde 
bekwam eene bnil; der divisie boot werd de boeg over eene 
lengte van ongeveer 10 M. omgebogen, zoodat de steven 
naar achter wees. De boot maakte geen water, verloor 
echter door haar ongunstigen vorm aau snelheid, terwijl 
het beschadigde vooreind het water als een sneeuwploeg 
opwoelde, maar zy' kon nog dagen lang by onrustig weder 
blijven zee bouwen en manoeuvreeren en behoefde eerst 
later de werf op te zoeken ter herstelling, toen zy niet 
meer behoefde dienst te doen. Eei: torpedoboot werd door 
een pantserschip van om en bij de 10.000 ton met eene 
11 knoopsvaart met den steven in loodrechte richting ge
troffen. Het gevolg voor de torpedoboot was een buil, maar 
het lekte niet, kon zonder hulp de haven opzoeken en was 
na weinige dagen weer zeewaardig. Er zouden meer zulke 
voorbeelden aangehaald kunnen worden. De Duitsche smelt
ijzeren platen zyn als papier; zy worden by aanvaring 
verkreukeld, maar scheuten en dientengevolge lek worden 
doen zy' slechts zelden. En evenzoo is het gelegen met de 
Engelsche ankerkettingen, die door hunne broosheid eerder 
breken dan de uit taaier materiaal vervaardigde Duitsche. 
By onze Marine zyn het byna alleen Engelsche kettingen 
die breken, terwyl over Duitsche geen klachten worden 
vernomen". 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

A . L . KOENMKAMI' te Boskoop. Welke specie moet ik 
gebruiken om een kelder te metselen, die geheel in het tvater 
ligt t Tras is toch beter dan cement ? 

Voor geheel onder water, sterke trasmortel van gelyke 
deelen kalk en tras. Er zou ook een deel zand door kannen, 
doch ik zie er in dit geval geen kwaad in aan de oude 
gewoonte te offeren, die geen zand by waterdicht werk duldt. 

Tras is in zoover beter dan Portland-cement, dat men 
minder afhangt van den metselaar, daar trasmortel hen' 
niet onder de vingers kan beginnen te verharden. Ook '* 
trasmortel veel goedkooper dan P.-C.-mortel. v. ». K. 

pezel fde . Zondt gij voor gevelversiering terra cotta, 
fgtrariet of cement annraden'! 

Ik zou deze geene van drieën by uitsluiting durven 
aanraden. Terra cotta is goed, als zy' goed doorbrand is. 
j[et carrariet ben ik volslagen onbekend. Cement acht ik 
goed in de gedaante van volkomen naar den eisch behandelden 
cementsteen, doch ik keur het af in die van pleisterwerk 
en getrokken lysten. De aard van dit werk sluit als het 
«•are het verderf ervan in zich. Men kan geene lysten 
trekken dan in vetten mortel van snelbindend cement; 
zulke mortel wordt wel glashard, maar krimpt en scheurt 
mettertijd, raakt los en valt in bonken naar beneden, soms 
geheele stukken baksteen in onverbreekbare aanhechting 
met zich mede sleurend. Voor eenige jaren kostte zoo'n 
neervallend stuk lyst aan een burger van Delft het leven ; 
nu onlangs vielen er bij mij in de buurt een aantal bonken 
neder, gelukkig zonder iemand te raken; het laatstbedoelde 
werk was ongeveer 15 jaren oud. v. n. K . 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAAJiDAG 29 JULI. 
Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen van 

eene openbare lagere schooi voor 000 kindercu aan de Bilderdijk-
straat nabij de Kiukerstraat. 

Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: het rioleerea en 
demper, van de Palmgracht. 

Barendrecht (Z.H.) 11 uur. Dijkgraaf en heemraden van den 
Zuidpolder ouder de gemeenten Oost- en West-Bareudrccht, ten 
huize vau K. F. Hakker: lo. liet vergraven van pl.m. 700 M 3. 
grond in het toevoerkaimal nabij het stoomgemaal aau het 
Barendrechtscbe Veer, en iu de monding vau bedoeld kanaal, 
mitsgaders het uitbaggeren van dat kanaal over eene lengte van 
pl.m. 730 M.; 2o. bet maken van nieuwe- en Herstellen van oude 
beschoeiingen, alsmede het makt n ven twee nieuwe duikers. 

Diniina door de commissie van beheer over bovengemeld 
stoomgemaal, bij K. F. Bakker: het maken van nieuwe- eu het 
herstellen van oude beschoeiingen nabij meergemeld stoomgemaal. 

Fraueker. Het gemeentebestuur : het doeu van eene verbouwing 
IID het waschliuis en het maken vau 2 ziekenkamers bij het 
algemeene armhuis, bilj. inzenden uiterlijk 29 Juli nam. 8 uur 
bij den binnenvader van het algemeene armhuis. 

Rotterdam. 12 uur. De architecten Muller en Drooglever 
fortuin, W. Molenbroek en O VV. Hoogeudijk, iu het Poolsch 
Koffiehuis: het bouwen van een pakbuispand aan de Rijnhaven 
O.Z., voor rekening vau den Naamlooze Veunootscbap Vriesseveem. 

Utrecht. 2 uur. Ten huize van den architect A. Nijlaud, namens 
z'jne lastgevers i het herstellen en bewoonbaar maken van een 
heerenhuis aan de Kruiskade no. 7 te Utrecht. 

DINSDAG 80 JULI. 

Leeuwarden. 1 uur. Het ministerie van biuueoiandsche zaken, 
oan hel gebouw van het prov, bestuur: het inrichten van het 
K'Dsclarijgebouw te Leeuwarden tot gebouw voor bet Rijksarchief 
M dc Prov. Bibliotheek, begr. f 9000. 

Utrecht. 10 uur. De genie, teu bureele van deu eerstaanwezend 
'sgenieur op Damlust: bet maken van beschotten in voor logies 
beateiorle poternes in de forten Rijnauwen en Vechten, als verbetering 
|>D ondergeschikt belang aan werken in de Nieuwe Hollandsche 
y«terl;nie, onder beheer der genie te Utrecht, begr. f 700, bilj. 
'Meniën uiterlijk 29 Juli nam. 3 uur. 

Utrecht. 2 uur. De maatschappij tot exploit, van staatsspoorw., 
a>n liet centraalbureau bij de Moreelse Laan, bestek 696: bet 
'•breken van eeue bergplaats, bei maken van den onderbouw van 
e e»e iocomotiefdraaiscbijf, bet vervoeren, verlengen en versterken 
'*n ecneo te Groningen liegenden bovenbouw van eene draaischijf, 
° e t stellen van den verlengden bovenbouw op deu nieuwen onderbouw, 
'et ai breken eener bestaande draaischijf en het verrichten van 
"'Jjomende werken op bet emplacement Breda, begr. f aG50. 

Utrecht. 3 uur. De maatschappij tot exploit, van staatsspoorw., 
' a n liet centraalbureau bij de Moreelse Laan, bestek no. 695: 

e ' naken van eene wachterswoning op Fijenoord teu behoeve 
»» deu spoorweg Rotterdam—Dordrecht, begr. f 4950. 

WOENSDAG 31 JULI. 
ltaarle-Sussau (N.Br.) 10 uur. Het gemeentebestuur; het 

afbreken van een bestaaude school met onderwijzerswouiug te 
Ulicoten en bet daar ter plaatse bouwen van ecu school van lager 
onderwijs met onderwijzerswouing. 

Enschedé. 12 uur. De WelEd. heer H. A. vau Heek aldaar, 
in het hotel de GraalT: het bouwen vau eeu koetshuis eu paarden
stal met verdere werken op een terreiu aan de Deuruinger straat. 

's-tir.ivenhage. 11 unr. Het miuisterie van waterstaat, handel 
en nijverheid: het maken en stelleu van de ijzeren deuren en 
verdere ijzerwerken der scheepvaartsluis bij Ande!, onder de gemeente 
Audei en Giessen, prov. Noordbrabai t, behoorende tot de werken 
voor het verleggeu vau de uitmonding der rivier de Maas, begr. 
f 102.000. 

Heemstede (N.H.) 11 uur. Het gemeentebestuur: het vergrooten 
der gemeenteschool aldaar inet esuige bijkomende werken. 

Leeuwarden. 2.30 uur. Het gemeentebestuur : het bouwen van 
eene brugwachterswoniiig met bijlevermg van al het noodige, aan 
het nieuwe kanaal bij deu Weg achter de Hoven. 

Rotterdam. II uur. De firma E. J . van Weerelt Az., iu restau
rant Stroomberg : het bouwen van een pakhuis met vier zolders 
en bijbehooieude werken op haar terrein aciiter de Gedempte Vest 
nabij het Van Hoogendorpspleii; aldaar. 

DONDERDAG 1 AUGUSTUS. 
Amsterdam. 10 uur. De geuie, ten haren bureele Plantage-

Lijnbaausgracht co. 1 : het leverei: van meubilair voor verdedigings
werken te Muiden en te Weesp (materieel der genie), begr. I' 1000. 

Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: liet maken 
van eeue bergplaats voor de hand- en loopkraan op het 
Noorderhavenhoofd te Umuideu, behoorende tot de werken vau 
het Noordzeekauaal, begr. f 4440. 

's-Hcerenberg (Geld.) 4 uur. De bouwcommissie, namens het 
R. K. Kerkbestuur in het hotel van Mej. de Wed. S. Bosman : 
het bouweu eener kerk met toreu, angelus- en '.raptoren, altaar- en 
doopkapellen, sacristie, portaal enz. 

VRIJDAG 2 AUGUSTUS. 
Assen. 6 uur. De architect J. l \ Hazen te Groningen, iu het 

hotel de Jonge, Brinkstraat, voor deu Weltëd. Gestr. heer A. Dozy, 
kapitein bij de infanterie: het bouwen eener villa op een vrij 
terrein, kadastraal bekend ouder sectie I no. 4587 gelegeu aau 
de Nassaulaan te Assen. 

ZATERDAG 3 AUGUSTUS. 
Beek en Donk (N.Br.) 2 uur. De architect W. G Welsing te 

Amsterdam, namens den heer W. van Thiel : bet bouwen van een 
woonhuis met eenige bijbeliooreude werken. 

DONDERDAG 8 AUGUSTUS. 
's-Gravenhage. 1 uur. De hooldingenieur der telesrapbie ia 

het gebouw Kazernestraat no. 3: het ingraven vau telegraaf kabel» 
in den Hollandscheu IJzeren Spoorweg vau Amsterdam, via Halfweg 
tot mijlpaal 12, begr. f 3200. 

VRIJDAG » AUGUSTUS. 
's-Gravenhage. 1 uur. Het ministeri» van waterstaat, bandel 

en nijverheid : bet onderhoud van bet Rijks post- en teleijraafgebouw 
te Rotterdam, van den dag der kennisgeving van de goedkeuring 
der aanbesteding tot en met 31 Dec. 1897, begr. f 9873. 

Groningen, li uur. Het ministerie vau waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw vau het prov. bestuur: bet maken van 
beschoeiingen met steenstapeliog langs den kauaalboord vau deu 
Rijks grooten weg van Groningen naar Delfzijl, begr. f 1050. 

Helpman (Gron.) 11 uur. De aichitecten Maris en van Boven, 
iu het calé Bouwman, namens den WelEd. heer J. H. Bekker te 
Groningen : het bouwen van eene heereubehuizing op een terrein 
gelegen oostzijde aau den straatweg te Helpman, aanw. 30 Juli 
's morg. 11 uur, bilj. inzenden 's morg. 10 uur. 

ZATERDAG 10 AUGUSTUS. 
Amstenradc (Limb.) 1 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen 

van eene school en raadhuis, het verbouwen van een bestaand 
gebouw tot onderwijzerswoning en bet leveren van schoolmeubelen, 
aanw. 's morg. 10 uur. 

Baren (Geld.) 12 uur. De HoogEd. Gestr. beer L. de Vlaming, 
te Alkmaar, in het logement Beekman: het bouwen vaa een 
woonhuis op een terrein aan den Lingedijk bij Buren. 

VRIJDAG 16 AUGUSTUS. 
Arnhem. 13 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan het prov. bestuur: het herbouwen van het tolhuis 
op den Wilpschen dijk, behoorende tot het 5de perceel der Rijks 
groote wegen in Gelderland, begr. f 1820. 

ZATERDAG 24 AUGUSTUS. 
Rotterdam. 3.30 unr. De Naaml. Venn. Blaanwhoedenveem, 

in een der bovenzalen van bet Poolsch koffiehuis (Beursplein): het 
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m«ken vmi eeue ijzeren sued nan de Rijnhaven aldaar, vereeuigd 
door metalen viaducten en bruggen met hare pakhuizen voor 
scheepvaart, handel en nijverheid aan de Wübelminakade aldaar, 
in 2 perc; perc. 1. het maken eener paal fundeering voor eene 
ijzeren shed, met bouten bevloering in sbedbruggen en viaduct, 
benevens bijbehooreude grond, timmer, metsel en straatwerken ; 

perc. 2. het maken, leveren en stellen eener ijzeren shed lang 
97 M., breed 22.50 M. en den metalen bovenbouw van 2 hoog 
viaducten lang 97 M , benevens 3 vakwerk Liggerbruggen met 
2 verdiepingen, iedere brug met ééne spanning van 25.35 M. en 
ééne van IB.S3 M. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Amersfoort. Bet Douwen van een winkelhuis aldaar. Laagste 

H. Dieters aldaar voor f 5200. 
Amsterdam Het amoveeren van het perc. no. 69 aan de Nes 

en Kuiperst ep (voorheen schouwburg Tivoli) met aangrenzend 
hoekhuis no. 67 aan de Nes en Karberstraat en perc. no. 2 in 
de Barberstraat en bet daar ter plaatse bouwen ven moosterzalen, 
kantoorlokalen en congiergewoning. Laagste Tb. Ligtbart voor 
ƒ 39514. 

Amsterdam. Het bouwen van 2 loodsen op het Beltterrein. 
Laagste P. Duinker aldaar voor f 188S. 

Amsterdam. Met leveren cn stellen van 3 reservoirs en 14 
bezinkingsbakken aan bet centraal pompstation van bet Liernurstelsel. 
Laagste C. ft. van Malden aldaar voor 16.216. 

Berkel (N.Br.) Het bouwen eener nieuwe brug over de rivier 
de Leij in de Zandstraat. Laagste C. Philipsen te Tilburg voor f 1350 

Boornberguni, Het doen van eenig timmer- en terfwerk aan' 
de pastorie. Laagste K. A. Tolman aldaar voor t' 277, gegund' 

Culenborg. Het doen van eene belangrijke uitbreiding aan eene 
sigarenlabrie<. Laagste D. van Mameren te Asch voor f 3448, geg. 

Deventer. De aanbouw van een pakhuis op paalfuudeering. 
Laagste E. van der Woerd Jz. aldaar voor f 6230. 

Deventer. Het verbeteren van bet gedeelte Schipbeek tusschen 
de Voorde en den Zandweg bij de Rondaalte en de Hoogebrug 
onder Markelo, het maken van een afwateringskanaal langs dit 
gedeelte en bet bouwen van een houten brug over dé Schipbeek. 
Laagste B. L. Buijvoets te Amot-Almelo voor f 6999. 

Dordrecht. De gemeentereiniging gedurende 3 of 6 jaar. 

Laagste J. Blok te 's Gravendeel voor 6 jaar tegen ! lu.y^ 
per jaar, gegnnd. 

Enkhuizeu. Het bouwen van 6 woonhuizen voor rekening van 
den WelEd. Geb. beer W. G. Kennekool. Laagste J. West aldaar 
voor f 24.294, niet gegund, wordt herbesteed. 

Enschede. De verbouwing aan de bestaande Israëlitische kerk 
Laagste voor timmer- en metselwerk, B. G. Smidt voor f '2120-
voor schilderwerken, van Oelderen voor f 230. 

tironan. Het bouwen eener spinnerij enz. Laagste D. j . vau 
Riemsdijk te Sliedrecht voor f 125.000, gegund. 

Groningen. 1. Het maken van een zanddam tot afsluitiug van 
de Oostplak op het eiland Rottumeroog. Laagste F. de Jong te 
Nes op Ameland voor f 5620. 2. bet maken, inhangbaur en 
gangbaar opleveren van een paar hooge en een paar lage 
vloeddeuren in de nieuwe Statenzijl en bet uitnemen, herstellen 
en weder inhangen van een paar ebdeuren in de oude Statenzijl, 
beide perc. behoorende toe de zeewerken in de prov. Groningen. 
Laagste R. Havinga te Winschoten voor f 6710. 

Haarlem. Het glas- en verfwerk van het in aanbouw zijnde 
gebouw voor magazijnen der H. IJ. S. Mij. aan de Kinderhuissingel 
aldaar. Laagste S. Goldsteen aldaar voor f 1900. 

Hoogeveen. Het bouwen van een roomboterfabriek. Laagste 
E. van Dorsten en B. Nijmeijer aldaar voor f 4184, gegund. 

Hoogeveen. Het bouwen van een stoomvermicellifabriek. Laagste 
T. ¥. Jelsma te Groningse voor f 6268, gegund. 

Laren. Het bouweu van een woonbuisj met boerderij. Laagste 
H. Lensink aldaar voor f 5045, gegund. 

Oldcnzaul. Het bouwen van een badhuis voor de lsr. gemeente. 
Laagste P. J. op de Weegli aldaar voor f 4113. 

Rotterdam. Het bouwen vaa een fabriek voor vruchten- en 
groeotenbereiding met ketelhuis eu verdere werkzaamheden op 
een terrein gelegen aan den Varkensoordschei) Weg tegenover 
het station IJselmonde. Laagste J. van Boveoen aldaar voor f 31017. 

Rotterdam. Het bouwen van 2 winkel- eu 2 bovenhuizen aan 
den ('ooisingel no. 15 en 16 te Rotterdam. Laagste J. Miraude 
aldaar voor f 35736, gegnnd. 

Winschoten. Het bouwen van een nieuw raadhuis. Laagste J. 
IJzer aldaar voor f 20900, met bepaling omtrent maximum 
arbeidsduur en minimum loon f 21.945. 

Winterswijk. Het bouwen van een onderwijzerswoning in het 
dorp. Laagste J . A. Knuivers voor f 3550, gegund aan B. W. 
Konings voor f 4260. beide aldaar. 

A D V E R T E N T I E N. 

DUIMT 
waarbij planken onderlaag overbodig; 

levert H. HOOGHWINKEL, 
te OOR1NCHEM. 

i 

en LOODSEN 
van gegolfd ijzer, ^ ' ^ • « • • • w 

LIFTEN, 
V ^ KRANEN 

L I E R E N , 

^ Draagbaar Spoor. 
T. G. TISSOT JR., 

AMSTERDAM, Singel 17'». 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT&ZQON te Maassluis. 

OME BOUWMATERIALEN, 
beschreven doop 

« T . A . v a n c l e x * K l o e s , 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PM IJS: Compleet ingenaaid f18.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

B E O O R D E E L I N G E N . 
. . . . 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 zulks en erkennen wij gaarne, dat dit het meest volledige is wat over materia™" 
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 e" 
waarvoor de schrijver waardeering verdient. 

. . . . Wij durven dit werk dan ook gerust aan allen, die iets met bet bouwvak liobben 
uit te staan, aanbevelen. Allen zullen er ongetwijfeld nut uit trekken . 

(Algemeen Nederlandsen Advertentie UB)-

. . . Is het voor den jongen ingenieur en opzichter van bijzonder veel waarde op eet 
voor hen bijna onbekend veld te worden voorgelicht door iemand, die rijpe ervaring aan , , r e e 

voerige studiën paart, ook hunne oudere vakgenootcn zullen evenzeer als vele aaonem 
werkbazen en handelaren, gaarne een werk ter hand nemen, dat in zoo aangenamen en k^*^ 
lijken vorm een ruim overzicht geeft van wat de praktijk hier en elders tot op he 
heeft uitgewezen of een theoretisch onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kan 
voorspellen (De Ingenieur-) 
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ILGEMEENE BESGHOUWIHGEH 
1) 

» 

DOOR 

A . P A T E E R , 
Opzichter van 's Rijks Waterstaat, 

Prijs / 1.20. 
Uitgever: A. LAND Ez. te Harlingen. 

I, E I 1> E TV. 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHEEP SB0UWWE RF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

8toombooten-, Bagger- en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7> 

Zware en lichte Smeêwerken, 
A N K E ü S, 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met c e r t i f i c a a t van I j l o y d ' s 

en B u r e a u V e r i t a s . 

INTERNATIONALE 

M U T A T I E - T E N T O O N S T E L L I N G 
V A N 

Schilderijen, Aquarellen, 
Teckeningen, Beeldhouw

kunst, Bouwkunst en 
Kunstnijverheid, 

georganiseerd door den HAAGSCHEN 
KUNSTKRING. 

Dagelijks geopend van 10 tot 5 uur 
in de Academie voor Beeldende Kunsten, 
Priiicegsegrncht 4. 

Entree f 0.25. Z o n d a g van 1 tot 
» uur, f O.IO. 

ARCHITRAVEN 
en L I J S T E N , 

velgetis b e s t a a n d of op te geven 
P 'of ie l , levert franco de Stoom-hout-
la"e>••[/ en Schaverij van 

H. W. ROGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courantop 
*»nvraag gratis. (80) 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor het sgchrtlik 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 e n gaarne 

verkrijgbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBÜRG", 
(70 I I i jKW i jk ( Z . - H ) . 

P O R T L A N D G E H E N T , 
„JOSSOX Cor 

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 . B R A A T , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehavetl No. 1 1 8 

AMSTERDAM, A . E. B R A A T , Fokkt-
Simonzstraat 74 . (88) 

! » t l 
F J l* *-mGc\)d,visc\> enc\?evoisc\)' 

0T)der3oekL<>aTi voeta^lev 
bouiofoaiter l&Xev, ü e r f 
roactoeoUer), e 2 3 . 

¥ l 
t 
•1 

F J l* ¥ l 
t 
•1 su»SESrü=KiajT)SterdaTDIsssssss5SSS 

(69) 

P.DOLktZOOft. 
Spiegel- eu Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MANS H E I M E R 

Portland- Cement-F abriek, 

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 -

Gr 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 DAKPANNEN. 

Lenzen- en Patrijspoortglazen. 
(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

L A K E PRIJKEN. (73) 

8 . BRUIGOM, Arnhem. 

FABRIEK 
IN 

FA BK 1 E K 
IN 

MANNHEIMER *H b Mill B Z . 

Opgericht > t̂iniJ«firCülLin'-frWÎ  Opgericht 

1861. \ 2 * W j r t j C & ^ l 8 6 4 -
Levert haar beproefd en voortreffelijk 

fabrikaat snel, middel of langzaam bin
dend, onder garantie van de grootste 
bindkraeht. gelijkmatigheid en absolute 
deugdelijkheid. 

Productie jaarlijks ineer 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 l i j k e Provinciën: 

DE BEER & LEHREIM, 
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. 
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<: \ i u , o i j \ t : n i 
„Van Baerle", 

I. I. \ I <.' I A <>' i: \ T E \ voor 
\t' i l i ' i-laii«i t'll Koloni i -n: 

G~ M. liOKS éf Co., 
A M S T E R 1 >AM. 

V E R F W A R E N , 
(5) e i i z -

Alle soorten van 

ZAGEN 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in He fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D. DoMINICUS & SóHNE. 
te Bemscheid-Vieringhausen ( R h e i n l , ) 

Gevestigd in 1822. (55) 
9*%^" Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wij U gratis en franco toezenden. 

Vertegenwoordiger voor Holland : 
MAX DRE8EN, ROTTERDAM, 

Maaskade. hoek Corn. Trompstr. 2. 

D E G R O E V E N 

J. MEI RIJS 
te Aiideriiach a/d Rijn, 

leveren sedert 1851 : (83) 

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 K T E E X , beste en goedkoop
ste BIERSTEEN voor Tuinen, Terrassen, 
Tninsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

LEONARD SLIGCBER, fflonniokendam. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN» 
uitmuntend fabrikaat en l>i 11 ijkv prijs. (76) 

Gelnidwerende tnsscheüvloeren, ondervloeren 
voor houtcementdaken, brandvrije 

separatieën en plafonds. 

E X S E L S I OR P L A T E N . 
GEBR. VAN DER VIJGH. Amsterdam. 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, 
geluidwerend. Verkrijgbaar in verschillende 
dikten. Steeds grooten voorraad. Directe leve
ring. Uitvoering op 't werk door onze eigene 
stellers. Voorgeschreven bij particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen
ding van Brochure, Monsters en Prijs. 

„ G a a t z ien onze R e c l a m e op tie W c r c l d -
t e i i t oons l eUing tc A m s t e r d a m . >'c<lerl.nr<leeling 
(achter bet P a v i l j o e n d e r L e v e n s v e r z . Mij ,)'». 

I P , 
H«•< 11 n i l - i n In 583, 

AMSTERDAM, 
hebben steeds voorhanden 

N O R M A A L 

SPIJZENLIFTS. 
Deze worden hier geheel couipl'11 e D 

gangbaar in liftschachtgexaamte gemon
teerd afgeleverd. ( 8 Ö) 

Talrijke Referenties. 

Berde Jaargang No. 31. Zaterdag 3 Augustus 1895. 

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

Advertentlën in dit blad kotten van 1—5 regelt 
00 cent», iedere regel meer 10 cent*. Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. > 

VERSCHIJNT ZATEHOAGS. 
Uitgevers i 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

All* nriv«rtenM»» in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden gratis geplaatst in D E A M B A C H T S M A N , Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaars, 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 . 

K R I S T A L L I S E E R E N I J Z E R E N S T A A L 

IN H E T W E R K ? 
door P A U L KKEDZPOINTER te Altoona, Pa. 

(Naar de Duitsche vertaling in „Stahl und Eisen".) 

(Slot.) 
Onze tegenwoordige kennis van de eigenschappen en het 

gedrag van ijzer en staal iu heeten toestand en onder trek en 
spanningen machtigt n̂s tot de volgende gevolgtrekkingen : 

1. Kristallen zyn het product der verdichting van che
mische grondstoffen door de cohesie-aantrekkingskracht. 

2. Scheiding ot oplossing, door hitte of vocht, van de 
chemische grondstoffen van een lichaam, waarin zij voor het 
oogenblik verbonden zij", moeten, om ze vrij te maken en 
van vorm te doen veranderen, voorafgaan aan het proces 
der cohesie-aantrekking en de daarop volgende kristalvorming. 

3. Zulke scheiding (dissociatie) en vormverandering van 
chemische grondstoffen, koolstof enz. verbonden met yzer, 
kan enkel onder den invb.ed van warmte plaats hebben. 

4. Koudbroos afvaly"zer met hoog phosphorgehalte, gepa-
ketteerd met ruw luppenyzer, oververhitten van de luppe 
of van den ingot (ingeval van staal, smeltijzer) gevolgd door 
onvoldoend nitsmeden, om de gevormde kristallen te vernie
tigen, of afwerken van het voorwerp by hooge temperatuur, 
zooals by zadelsmeedstukken, laten het metaal in kristallijnen 
toestand of doen nesten of strepen van grove kristallen 
ontstaan, inet dienovereenkomstige verzwakking der werk
stukken op de betrokken plek. 

5. De manier van breken kan oogenschynlyk kristallijne 
breukvlakken doen ontstaan, hoewel het metaal in zyn ge
heel doorgaande fijn-pezig is. 

6. Uzer- en staalsoorten, waarvan he: vermogen om onder 
schokken en trillingen te kristalliseeren vooropgesteld wordt, 
breken eerst, nadat de elasticiteitsgrens lang overschreden 
is en nadat het metaal nabij het punt van breken ineer 
of minder „gevloeid" is. 

7. Het natuurlijk en onvermijdelijk gevolg van het 
vloeien der molekulen in yzer en staal is, dat de in 
de lengte uitgetrokken kristallen en vezels in grootte ver
minderen. Daaruit volgt: 

8. De krachten, die tot de breuk en de vernieling van 
et*ti willekeurig constructiedeel medewerken, gaan ljjnrecht 
het vormen van kristallen uit vezels tegen; deze krachten 
Verwekken vezel van het oogenblik at, waarop zy aanvangen 
te werken, tot aan dat, waarop de breuk intreedt. De neiging 
daartoe wordt te sterker naarmate bet punt van breken 
meer naby is, daar in ijzer eu staal het vloeien der mole
kulen kort voor het intreden der brenk het sterkst is, wat 
a a n de vermindering of samentrekking van de dwarsdoor

snede der breuk bewezen wordt. Verder is dit bewezen 
door den ten deele amorpben toestand der breukvlakken 
van yzer en staal. 

9. Al het hiervoren gezegde toont aan, dat de theorie 
der kristallisatie van yzer en staal door daarop werkende 
trekkrachten en spanningen op onjuiste opvatting van den 
aard en de eigenschappen dezer metalen berust, want zoowel 
geringe warmte of warmte, die. mogelijk in het gebruik kan 
opgewekt worden, alsook trekkrachten en spanningen met 
hare gelijksoortige uitwerking op werktuigelijken arbeid 
onder den hamer en in het walswerk verricht, hebben alle 
de neiging om in yzer en staal de kristallen te verbreken ze 
kleiner te maken, in plaats van ze te vergrooten of te 
veroorloven dat zich nieuwe, groote kristallen vormen. 

In het vorenstaand opstel werd melding gemaakt van 
het vermogen van het beste zachte yzer om onder zekere 
omstandigheden met eene kristallijne breuk te breken, op 
deze wijze oniiigewydeu aanleiding gevende tot het geloof, 
dat zich de oorspronkelijke pezige toestand in een kristallijnen 
heeft veranderd. Hier moge vermeld worden, dat de uit
drukking „kristallijne breuk" zeer dikwyls werd gebezigd, 
zonder dat het voorhanden zyn eeu vastgesteld feit was. 
Eene breuk is slechts dan kristallijn, als de glanzende 
deeltjes, die wij aanschouwen, meer of minder ontwikkelde 
hoekige lichamen zyn, die het. karakter der kristallisatie in 
zich sluiten. By yzer en staal ziet men vele breuken, die 
glanzende vlakken vertoonen, doch die iu werkelijkheid niets 
anders zyn dan de dwarsdoorsnede der pezen van het mate
riaal, of in elkaar gedrukte oorspronkelijke kristallen, die 
zich vormden, terwyl de vloeiende of halfvloeiende massa 
van het metaal langzaam afkoelde en uitgerekt, werd, naar 
gelang van den erop verrichten arbeid. Deze ineengedrukle 
en meet of minder verlengde kristallen mogen nu geene 
kristallen meer genoemd worden; beter is het breuk van 
gewalst en gesmeed yzer en staal, die de dwarsdoorsneden 
dezer door druk vervormde kristallen in de gedaante eener 
glanzende hoekige oppervlakte vertoont, met den naam van 
korrelig aau te duiden. Maar voor velen, die met deze karak
teristieke verschillen niet vertrouwd zyn, schijnt eene korrelige 
breuk door de gelijkenis kristallen, en zij komen dan tot 
het besluit, dat yzer en staal iu het werk kristalliseeren. 
Dy ben neemt deze meening den vorm eener overtuiging 
aan, als zy by gelegenheid eene werkeljjk kristallyne breuk 
met een nest van kristallen aanschouwen. 

Het laatste kan het gevolg zijn van onvoldoende door
werking, waardoi r de kristallen in de luppe of bet blok 
niet gebroken werden of zich de kristallen en de oververhitte 
as enz, b i j langzaam afkoelen vormden, nadat het stuk onder 
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den hamer was afgewerkt, waarbjj echter de hamerslagen 
te zwak waren om tot het midden door te dringen. 

Vele verkeerde gevolgtrekkingen zouden in de dageiyksche 
practyk vermeden worden, als by zoogenaamde kristallijne 
breuken steeds duidelyk onderscheid werd gemaakt tusschen 
korrelige en werkelijk kristallijne breuken Men mag zonder 
gevaar van tegenspraak aannemen, dat bij richtig onderzoek 
door een deskundige werkelijk kristallijne breuken nooit te 
voren pezig geweest kunnen zyn. Schrijver dezes rekent, 
dat vau 2 0 zoogenaamde kristallijne breuken 1 9 aan elkaar 
gely'k zyn en onder de korrelige breuken gerangschikt be
hoorden te worden. 

Onder welke voorwaarden zal zich nu eene korrelige 
breuk vormen ? Wjj moeten vooreerst eraan vasthouden, dat 
de vernieling van een willekeurig metaal, in ons geval ijzer 
eu staal, een begin moet hebben. Dit begin moet zich nood
zakelijk door eene verandering in de ligging of de gedaante, 
ot in beide, der het metaal samenstellende kleinste deeltjes 
toonen. Deze verandering van ligging of vorm wordt ge-
woonlyk door krachten van buiten, door trekken, stooten, 
drukken, wringen of buigen van het metaal te voorschijn 
geroepen. 

De op deze wyze werkende krachten brengen de mole-
killen in beweging en de grootte der beweging hangt af 
van de grootte en den aard der kracht, die de spanningen 
veroorzaakt. De op deze wy'ze verwekte beweging der 
kleinste deeltjes noemen wy het „vloeien" van het metaal en 
wel zal by eene gegeven kracht het metaal te lichter vloeien, 
hoe zachter het is. 

Nu moeten wy in aanmerking nemen, dat smeed wel->yzer 
en tot constructiedeelen verwerkt staal (smeltijzer) betrek
kelijk geinakkelyk vloeien. Maar wij hebben reeds gezien, 
dat het vloeien met eene verandering in de gedaante en 
de ligging der molekulen van het metaal moet beginnen. 
Nu is het duidelyk, dat met de eerste verandering van 
vorm en plaats van een ïnolekuul dit zich veranderd en 
meer of minder verdraaid heeft. Dus, wanneer wij op de 
eene of andere wyze ijzer of staal kunnen breken, voordat 
het vloeien begint, dan verkrijgen wy een dwarsaanzicht 
op de deelen van het metaal, zooals zy bestonden, toen de 
breuk plaats greep Zoo kunnen wy zelfs het zachtste steuti-
boutijzer met korrelige breuk breken, als wy in staat zyn 
het dwars door te breken, voordat het vloeien begint. Het 
hoofdvereiscbte, waaraan hierby te voldoen is, is dat men de 
vast samenhangende deeltjes by het breken meer tyd moet 
laten om te vloeien, dan wanneer men het stttk direct 
doorbreekt. (§* Hoe zachter het metaal is, hoe sterker moet 
het vastgehouden worden en des te sneller moet de bre
kende kracht aankomen. 

Scheuren, sprongen, grofheid van maaksel en andere om
standigheden maken de uitkomst gemakkelijker. Stennbout-
yzer wordt op deze wy'ze in ketelsiuederyen zeer dikwyls 
korrelig gebroken, nadat de steunbout kant en klaar inge
schroefd is. Steller de/.es zag eens de bovenplaat van een 
stationairen ketel, die door eene ontploffing weggeslingerp 
was. Elke steunbout vertoonde eene schoone, korrelige breuk. 
Van alle kanten werd de ketelfabrikant beschuldigd staal 
of koudbroos yzer verwerkt te hebben, terwijl anderen met 
hunne kristallisatie-theorie voor den dag kwamen. Maar geen 
enkele had gely'k: het yzer bleek van voortreffelyke qualiteit 
te zyn; stukken der steunbouien konden met een druk van 
den stoomhamer kond dubbel gevouwen worden, zoodat de 
beenen dicht tegen elkander aan lagen, zonder dat zich het 

{§) E r schijnt mij in deze zinsuede iets niet i a d e n baak te zijn. 

Ik zou hier willen lezen: minder lijd moet laten om te vloeien, 

dan wanneer men bet stuk langzaam doorbreekt. v. D. K . 

geringste scheurtje in de bocht vertoonde. Kortom, de zoo
genaamde kristallijne breuk, die zeer fijnkorrelig was, was 
den deskundige een bewy's voor de goede qualiteit van het 
metaal en niets anders dan de dwarsdoorsnede der fijne 
pezen, die door de bliksemsnelheid der ontploffing was ver
oorzaakt, die den molekulen van het yzer geen ujd tot 
vloeien liet, voordat het uit eikaar gerukt werd. Het is 
duidelyk, dat zich in het dagely'ksche leven en in de practijk 
tallooze combinatiën en omstandigheden voordoen, die ertoe 
leiden om ongelijksoortige en gewijzigde resultaten op te 
leveren. Maar het ten grondslag liggende beginsel blijft 
hetzelfde. Dat yzer en staal door schokken en veranderlijke 
spanningen oververmoeid wordt is tegenwoordig erkend en 
daarop werd door schrijver dezes herhaalde malen nadruk 
gelegd. Dat een as of een ligger gemakkelijker in een op 
deze wyze verzwakten toestand breekt is natuurlyk. Er zal 
dan lichter eene dwarsche breuk intreden zonder vloeien 
en een korrelig breukvlak het gevolg daarvan zyn. De practyk 
om inachinedeelen van tyd tot tyd uit te gloeien oin de 
pezigheid weer te herstellen, zooals het verkeerdelijk genoemd 
wordt, is op zich zelf een bewijs, dat ingeval van breken 
met eene korrelige breuk, deze bjj zulke voorwerpen niet 
het gevolg was vau de verandering der pezen in kristallen, 
maar het gevolg van deu overgang van het metaal in een 
toestand, die men oververmoeiing noemt en waarschijnlijk 
in een begin vau verandering in de ligging der molekulen 
in eene stoornis in de cohesie bestaat. Deze gestoorde toe
stand wordt door uitgloeien weder in een normale ver
anderd. 

Het uitgloeien kau zeker geene pezigheid iu een metaal 
doen ontstaan, als deze niet reeds voorhanden was. Het is 
gemakkelijk te begry'pen, dat een constructiedeel, hoewel 
het oogenschynlyk sterk genoeg geconstrueerd werd, door 
een nest van kristallen wordt verzwakt. Het goede materiaal, 
dat dit nest omringt, heeft eene grootere belasting te dragen, 
wordt sneller oververmoeid dan op eenige andere plek, waar 
het materiaal doorgaande goed is, en de korrelige breuk, 
vermengd met het werkelijk kristallijne gedeelte, is zoo 
bedriegeljjk van aanzien, dat in verband met, andere schijn
baar onverklaarbare zaken, de vakman bereid is by deu 
baard van den profeet te zweren, dat het ijzer in den dienst 
kristaliy'n is geworden. Neemt, men zulk eene breuk, schaaft 
en polyst men een gedeelte ervan in de dwars- en langs
richting en onderzoekt de oppervlakken ouder het micros
coop, tan verkrijgt men eene ratio.ieele verklaring van liet 
vermoede geheim. 

Als zacht staal (smeltijzer) by de korte buigproef amorphe 
breukvlakken toont, eene korrelige breuk op geheimzinnige 
wy'ze in een constructiedeel of ander voorwerp doet zien, dan 
is het waarschijnlijk, dat het stuk in het walswerk oververhit 
is geweest. In zulke gevallen kunnen ook de afmetingen 
juist gekozen zyn, maar het oververhitten verzwakte het 
materiaal in enkele onderdeelen eu de breuk treedt onver
wacht op die plaatsen in. De bekwaamheid om in zulk eeu 
geval op het oog te beoordeelen, of het metaal oorspron
kelijk oververhit werd, heeft voor den man van het vak meer 
waarde dan eene wagenlading boeken, die over de kristallisatie 
van yzer onder schokken en trillingen handelen. 

In achterstaande tiguur is een vorm van korrelige breuk 
voorgesteld, die in byna tallooze verscheidenheden voorkomt, 
naar gelang van de gedaante van het materiaal, de manier 
van breken, de grootte der aangewende kracht en de moie
kulaire geaardheid van het metaal op de plaats der breuk. 
Gesteld, dat de oppervlakken der breuk naar verhouding 
groot en glanzend zyn, dan zullen diegenen, wie de ervaring 
in het veelvuldig vergeljjken van dergelijke breuken ont
breekt, tot het besluit komen, dat dit eeu ontwijfelbaar geval 
van kristallisatie door schokken en trillingen is, maar terwijl 
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A en C een kristallijn aanzien vertoonen, 
zien wy in B pezigheid. Waarom? Omdat 
daar geen kristal ergens in de nabijheid 
der breuk ligt. Een kristal is een hoekig 
lichaam, verschillend van grootte, aau alle 
kanten begrensd door platte vlakken of 
facetten. Wy' zouden daarom op de langs-

breuk van ijzer en staal, in B , de hoekige vlakken der 
kristallen zien, als de breuk werkelijk kristaliy'n was en 
niet het opgespleten oppervlak der bundels van pezen. Boven
dien, daar kristallen niet midden door hun lichaam breken, 
als zy uit elkaar gerukt worden, maar zich langs hunne 
buitenvlakken van elkaar afscheiden, en de kristallen in yzer 
naai verhouding groot zijn, als zij niet door walsen of 
hameren uitgeperst zyn, steken hunne einden, als zy hier 
of daar aan de oppervlakte komen daarbuiten nit, doch zij 
worden om de aangegeven redenen slechts zelden in gewalst 
of gesmeed yzer aangetroffen. Komen zy erin voor, dan 
stammen zij af van slecht afvaljjzer, dat met het goede 
yzer werd vermengd, afval die verbrand was, voordat het 
goede ijzer eene richtige welhitte had bereikt -. of wel het 
is te wjjten aan onvoldoend omwerken, waardoor de oor
spronkelijke kristallyne structuur niet werd verdreven. Men 
zal dit in eiken puddelbal en elk blok staal vinden, waarin 
het materiaal van een meer of minder grof maaksel is, dat 
op de dwarsche breuk den indruk geeft van kristallijn te 
zyn. Of het stuk werd voor of na het klaarsmeden over
verhit, waardoor de neiging ontstaat om op de brenk een 
grof maaksel te vertoonen en eerder te breken. Als dan 
het stuk nog eene groote lengte heeft, zooals eene as of 
een onderdeel van eene brug en op onkundige manier aan 
een der einden of in het raidden werd verhit en daarbij 
een tot blauwbitte verwarmd gedeelte ot strook tusschen de 
verhitte en de koud gebleven gedeelten overgelaten wordt, 
waarvan een blijvend verstoorde moiekulaire toestand en in
wendige spanningen daar ter plaatse het gevolg zyn, dan 
vertoont zich ook een grover maaksel en groote neiging 
om op het betrokken punt zonder waarschuwen dwars door 
te breken met de gebruikelijke verschijnselen van eene 
korrelige breuk. Het laatste geval wordt in verband met 
de ermede gepaard gaande geheimzinnige (?) omstandigheden 
voor een geval van terugkristallisatie van pezig materiaal 
aangezien. (Stahl u. Eisen.) 

A C E T Y L E E N G A S . 

De belangstelling door het vertaalde opstel „De ontwik
keling der electro-technische industrie" in de Nos. van 6 en 
13 Juü j 1. bij onze lezers gewekt, heeft rajj genoopt eenige 
inlichtingen in te winnen omtrent aeetyleengas. 

Door de welwillendheid van den heer J . BI.KUI.ANI> VAN 

OOKDT, gasfabrikant te Voorburg, ben ik in staat gesteld 
het volgende mede te deelen: 

De grondstof voor het aeetyleengas, het calcium-carbide 
is reeds een courant handelsartikel geworden en wordt 
als zoodanig uit Amerika eu uit Berljjn aangevoerd in goed 
gesloten vaten of blikken bussen. Door enkele aanraking met 
Water wordt het gas ontwikkeld. Een voor den leek op 
scheikundig gebied hoogst zonderling verschijnsel doet zich 
ermede voor: het calciuin-carbide op zich zelf is onbrand
baar, doch laat men op een stukje ervan een paar druppels 
water vallen, dan kan men het met een lucifer aansteken. 
Het calcinm-carbide moet dus volkomen droog bewaard 
blijven; het is haast even gevoelig voor water als onge-
bliischte kalk en begint ook in aanraking met vochtige lucht 
Weldra gas te ontwikkelen. 

De installatie der toestellen voor verlichting met aeety
leengas is zeer beknopt en eenvoudig. Een gasfabriekje voor 

eene villa, zooals de heer BLEULAND VAN OOBDT voor den 
heer VAN HATTUM te Ellewoutsdy'k, op het buitenverblijf 
„Zorgvliet", heeft ingericht, beslaat niet meer dan 4 M ' . 
plaatsruimte. 

Het licht is eenig mooi. De heer B . v. O. ontstak voor my 
een acetyleengasvlam van 2 5 normaal-kaarsen en daar naast 
eene petroleum gasvlam van 18 kaarsen; de eerste had 
niet meer dan 1ji van den inhoud der laatste. Als men 
rekent, dat petroleuragas ongeveer 5 maal de lichtsterkte 
heeft vau steenkoleugas dan komt de opgaaf van 1'rof. 
LEWES (vergelyk het No. van 1 3 JulD, dat aeetyleengas 
1 5 maal zooveel licht geeft als steenkolengas, vry wel nit. 

Naar den tegenwoordigen pry's van het aeetyleengas, die 
waarschijnlijk echter spoedig aanmerkelijk zal dalen, ver
brandt eene 2 5 kaarsvlam per uur (20 L . ) voor eene 
waarde van ongeveer 3 cents. Het verbruik van steenko
lengas bjj open vlam rekenend op 11 liter per kaars kost 
by een pry's van 9 cent per M 8 . een steenkolengaslicht van 
2 5 kaarsen 2 . 4 7 5 cent, terwy'1 dat licht met een goeden 
brander zou kosten 1.8 cent per uur. 

Eene 3 Liters bus calcium-carbide bevat evenveel aan 
licht vermogen als eene van 15 liter petroleum. Dit geeft dunkt 
my den petroleum-koningen, die tegenwoordig hard bezig zjjn 
den prijs van hunne waar op te dry ven, wel eenig stof'tot 
nadenken. v. D. K. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

.WorteliiieiiiciiiK, Drijf'steen. 
Franeker, 2 2 Juli ' 9 5 . 

Den heer J . A- VAN DER KLOBS, 

Leeraar aan de I'olytechn. school, 
te Delft. 

Nu ik zooveel lees en herlees over bouwmaterialen in 
uwe uitgegeven werken — o.a. in ons weekblad — kan 
ik niet nalaten my ook eens met U in correspondentie 
te stellen. 

Gaarne s.v.p. antwoord in het volgend nummer a.s. week. 
Voor opgaand muurwerk heb ik bepaald voor metselspecie 

1 Portl-ceraent 2 schelpkalk, 10 rivierzand. 
Voor kalk in dit mengsel bepaalt U vette kalk en dan 10 

tot 12 zand, doch schelpkalk is hier voor ons aangewezen, 
en daarom nam ik slechts 10 zand. 

Hoe vindt U dit, of moet ik nu met 8 deelen zand werken 'li1' 
Voor een ander werk bepaalde ik voor 't opgaand muur

werk 2 kalk, 1 tras, 4 zand, ook schelpkalk, (") en voor nog 
een ander werk heb ik voorgeschreven: kalkinortel 5 kalk, 
7 zand; dit is dan ook de mortel welke voor opgaande 
muren gewoonte is (s) 

Voor eenige jaren was het mengsel nog 5 kalk, 4 zand, 
(adres Rijks Algem. voorschriften] doch de ervaring leerde, 
dat de aannemer, die knoeide met het zand in zyn belang, 
beter werk maakte dan hij, die zich streng hield aan de 
bepaling van het bestek. (*) 

Gelukkig heeft U ons de oogen geopend, wat in de practyk 
reeds lang werd gevoeld, doch uit gebrek aan heldere uit
eenzetting der oorzaken, by den ouden sleur bleef. 

Zooals U verneemt, ben ook ik nu eens begonnen de 
verhoudingen der grondstoffen te bepalen naar het nieuwe 
verbeterde voorschrift door l ' uitgegeven (E. J . BRIM,, 

Leiden 1 8 9 4 . 
Voor eeu cokes-bergplaats bij de gasfabriek bepaalde ik 

slappe basterdtras, 1 cement. 2 kalk. 1 0 zand; het opgaand 
muurwerk is slechts één steen zwaar, om uitzetting van den 
muur door de persing der cokes te voorkomen, heb ik ge
binten aangebracht en aan de muren verankerd. 

Daar het gebouwtje in 't najaar wordt opgetrokken, heb ik 
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cement-specie verkieslijker geacht dan trasspecie. (5j Doch 
voor een aanbouw by het Geneeskundig Gesticht voor krank
zinnigen (ziekenzaal en verbly'fzaal) schreef ik voor het op
gaand werk voor 2 kalk, 1 tras, 4 zand. 

Uwe opmerking, dat voor opgaande muren altijd trasspecie 
eisch is en kalkinortel niet genoeg verbinding kan teweeg
brengen, althans er niet van geëischt mag worden, laat 
zich wel hooien, als de verdeeling wordt bepaald zooals U 
voorschrijft: 1 kalk, 2 tras, 3 tot 6' zand, doch als de 
specie wordt 1 kalk, l 1 / » zand en taai en goed bewerkt 
wordt, is de verbinding bepaald voldoende. (8) 

De vraag is echter of door het geringe zandgehalte ook 
andere gebreken ontstaan, n.1. krimpen der specie en uitslag 
der muren. 

Wat dit laatste betreft, omtrent dien lastigen uitslag van 
zoogenaamd salpeter op nieuwe muren, geven uwe weiken ook 
een nieuwe beschouwing, die ernstig is te overwegen. 
Er is evenwel ook nog iets, dat ray niet duidelijk is, n.1.: 
het grintzantl schijnt daarvoor ook aanleiding te geven en 
hiermede de vraag: hoe krygen wij zuiver zand? (7) en 
kunnen ook door den steen, die in zout water bereid wordt, 
n. 1. de kleimengiug, nadeelige gevolgen komen aan het 
muurwerk, vooral hier bij Franeke en Harliugen, alwaar 
de meeste Friesche steeu gefabriceerd wordt. In deu laatsten 
tyd laat ik het rivierzand uit den IJsel komen, dat grover 
is en zuiverder dan grintzand van Bakhuizen. (*) 

Dat de steensoort ook aanleiding kan geven tot gebreken 
bleek my voor een jaar of tien bij een schoolbouw. De 
opgaande muren van beste grauwe drielingen (Friesche) lieten 
de voegen los, doch de Biersteen, o. a. de waterlijst en de 
vlechtwerken, bleven zuiver, die van kunstzandsteen zyn 
gemaakt. Aan deu zuidkant vooral kwam dit euvel voor. 

Misschien dat ook hier de oorzaak is gelegen in de vet
heid der specie, waardoor krimpen en losviïezen ontstaan 
is, terwijl by deu kunstzandsteen misschien het krimpen 
minder was, omdat deze zeer dun kon worden gemetseld 
(machinale steeu.) 

De Friesche steen was handvorm en wel wat nik iu 
specie, omdat de gevelsteen aan den zuidkant harder eu der
halve dunner was (minder dikte had) dan de steen van de zij
muren en toch in verband moest worden opgetrokken, in 
dezelfde lagen. 

Indien deze beschouwing juist is, dan vervalt mijn bezwaar 
tegen de soort steen. Bovenstaande opmerkingen, door U 
herhaaldelijk aangetoond over krimpen van vette speciën, 
komen my' dan ook zeer juist voor, omdat de ervaring het 
aantoont. (") 

Voor trasraam bepaalde ik nu ook steeds 1 kalk, 1 tras, 
1 zand, vroeger alty'd 5 kalk, 4 tras. ( , 0) Daarom, zeer 
geachte heer VAN DKB KLOXS, hartelyk dank voor de hel
dere uiteenzetting van deze kwestie. 

En nu ik toch aan 't schrijven ben, nog iets. 
In uw hooggewaardeerd werk Onze Bouwmaterialen las 

ik onder meer iets over Dryfsteen, welke U eigenschap
pen toekent, die ook voor meer dan binnenmuren dienstig 
kunnen zyn. 

Nu werd ik geroepen een nieuw brandspuithuisje te bou
wen, op een plaats, die aan een der voornaamste straten 
uitkomt - - eu in een hoek van toren en kerk, die van 
zoogenaamde oude Friezen is gebouwd. 

Ik begreep, dat de vorm eu de toon der materialen niet 
in tegenspraak mocht komen met het bestaande en omdat 
ik, op graveu (vroeger kerkhof) terechtkomende, eeu licht 
materiaal moest zoeken — want heiwerk voor zulk een 
nietig gebouwtje was wat al te kras. 

Gelukkig kwam ik op de gedachte dryfsteen toe te passen 
eu schreef deze voor in 't bestek en hiernaar werd be
steed en gebouwd en nu een 14 dagen staat dit huisje 

klaar, in 't eerst veroordeeld door HH. timmerlieden, die 
er over snoesden alsof het weggeworpen geld was, en 
anderen, die dachten, dat het mjj aan kennis van 't materj. 
aal ontbrak — immers slechts voor binnenmuren kan deze 
steen dienen! Doch gelukkig, Burgemeester en Wethouders 
kozen mijn party en het bevalt buitengewoon. 

De groote vorm van den steen en de aardige gryze tint 
van de oppervlakte geeft iets heel bevalligs en wat de 
deugdelijkheid betreft, behoeft geen zorg voor te zyn. 

Het muurwerk is zwaar één steen, 25 cM, als vakwerk 
behandeld, als vanzelf ontstaan tusschen de muren van toren 
en kerk en de kozynen vormen samen vakken, zoodat scherpe 
hoeken niet voorkomen. 

De specie die gebruikt werd is 1 deel Portland-cement 
3l/g rivierzand; de steen moet evettwel druipnat verwerkt 
worden (") en rust op een grondmuurtje van klinkers. 

Het dakje is met lei bedekt, zoodat het werkelyk een 
lief huisje is, mei eenvoudige middelen daargesteld. Ik 
dauk U dus wel ook hiervoor, want zonder Uwe voorlich
ting had ik zeker ook veroordeelend over de toepassing vau 
dryfsteen voor buitenmuren beslist. 

Of U van een en ander gebruik wenscht te maken voor 
uw blad, laat ik ter uwer beoordeeling en keuze. ( w) 

Wel wenschte ik omtrent het gebruik van zand by de 
voorgeschreven metselspecie uw oordeel, want steenkalk zal 
te duur worden om hier te gebruiken en schelpkalk wordt 
hier in groote hoeveelheden bereid; Harlingen en Makkum 
leveren goede schelpkalk, vooral Makkum. (VJ) 

De vraag werd in 't begin van dezen wel wat langen brief' 
U voorgesteld Vooraf reeds dank voor te nemen moeite. 

Hoogachtend, 
UEd. dw. dr., 

M. H O P T R A , 
Gem.-Architect. 

(') Daar de kalk hier enkel dient om de hoeveelheid 
bindmiddel aan te lengen, ui. a. w. de al te schrale Port-
land-cementspecie wat vetter te maken in het gebruik, heb 
ik vette kalk voorgeschreven, te meer omdat in deze streken 
Luiksche steenkalk nog alty'd vry' wat goedkooper is dau 
iulandsche schelpkalk. Overigens is er geene enkele reden, 
waarom schelpkalk niet even goede diensten zou bewy'zen. 
Naar gelang deze schraler is, zal men wat minder zand 
moeten gebruiken. In Friesland — althans te Makkum — 
is de schelpkalk zuiverder, minder inet zand en ongaar 
schelpengruis verontreinigd, d. w. z. vetter dan in deze 
streken; wellicht kan men daarom toch 10 deelen zand 
nemen, maar in beginsel heb ik ook niets tegen 8. 

(•) Als dit kan, is het wel een bewijs voor de deug
delijkheid der Friesche schelpkalk. 

(*) Maar dan is ook kalkmortel van 5 kalk, 7 zand te 
vet en zal men beter en droger muren krygen door meer 
zand te verwelken, d. w. z. zooveel als by goede dooreen-
werking van den mortel nog juist kan. 

(4) Laten wy de Ry'ks A. V. (Techn. ged.) voor degenen, 
die door hunne betrekking verplicht zyn ze te volgen. 

(SJ Ge hadt even gerust magere trasspecie kunnen ge
bruiken, doch ik heb ook niets tegen Portland-cement. 

(°) Met schelpkalk: die alty'd een zweem van hydratili-
citeit bezit kan deze verhouding er misschien juist nog op door, 
doch er is waailyk geene reden waarom men in kalkmortel 
zonder tras niet tot 3 zand zou gebruiken. 

(7) Grindzand is voor metselspecie onbruikbaar door het 
grind, dat erin zit; ge bedoelt natuurlijk rivierzand. Naar 
het my voorkomt, is dit doorgaans zuiver genoeg, althans 
ik heb nooit over onreinheid daarvan hooran klagen. 

(") Waar ligt Bakhuizen? 

(») Hier moet dnnkt my te vette specie verwerkt zyn. 
pat eenig zoutgehalte in de klei schadelyk zou kunnen 
vrerken, wil er vooralsnog by' mjj niet iu. 

(,0) Als ge ooit te Delft komt, verzuim dan niet het 
kaartenhuis te komen zien, waarin ik zelf woon; de gevel
zeen daarvan, kleurig boerengrauw, verweeit onmiddellijk 
boven het trasraam op hoogst merkwaardige wyze door de 
uitweerende zouten van het in veel te kalkryke specie van 
het trasraam. 

(n) Waarom geene trasspecie? 
( 1 2i My dnnkt dat niemand er bezwaar tegen kan hebben 

dat ik dezen, voor my' zeer aangenamen brief in zyn geheel 
hier opneem. 

(M) Twy'felt ge aan de zuiverheid van het ter uwer 
beschikking zijnde zand, roer dan eene kleine hoeveelheid 
daarvan inet schoon water aan; als het water erg troebel, 
kleiachtig wordt, laat het zand dan wasschen. In het alge
meen zal grof, scherp zand beter zyn dan fijn, doch ook 
net fijn zand, als het maar zuiver is, d. w. z. geene klei-
deelen bevat, kan inen goed werk maken. 

v. i). K. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

J. K. te A m s t e r d a m . Tan een gebouw zijn de buiten
gevels als spouwmuren bewerkt en opgetrokken in licht en 
ionker rooden Groninger steen : de verhouding der metselspecie, 
waarin de muren moesten worden gemetseld, was 5 schelpkaU; 
1 tras en 3 zand; ik heb echter 4 schelpkalk, 1 tras en 4 
scherp zand genomen: bij vorst werd deze specie vervangen 
door 1 Portland-cement, */« kalk en 4 tot 7 scherp zand. 
Wat kan de oorzaak zijn, dat de sleenen der muren in de 
tweede genoemde specie gemetseld beginnen af te schilferen ? 
Dit afschilferen begint zich dan vooral te vertoonen, wanneer 
de muren a/gevoegd zijn; muuruitslag heeft zich betrekkelijk 
weinig vertoond en de muren zijn alle goed droog. 

Kunt U mij een middel aan de hand doen om dit kwaad 
te verhelpen of althans tegen te gaan ? 

Zou bestrijken met waterglas of oliën ook iets kunnen helpen ? 

In Uwe specie zit nog tweemaal zooveel kalk als dienstig 
en aan te bevelen is. Ge deedt waarlijk beter met U strikt 
aan myne A. V. te houden. Ik zou gaarne eens hooien 
welke gedachtengaug U, die ïnyn raad inroept nu het werk 
afgeloopen is, ertoe geleid heeft het door my op goede 
gumden aangegeven kalkgehalte te verdnbbelen. 

Doch dit is vermoedelijk niet de eenige oorzaak van het 
afschilferen der steenen. De uitdrukking licht roode Gronin
ger steen geeft mij te denken. Voor zoover myne kennis 
van Groninger steen reikt, kan bleekroode steen vandaar 
niet gaar en weervast zyn. Ge hebt U waarschynlyk door 
den klank laten misleiden; steen van zoo vette klei klinkt 
echter om zoo te zeggen reeds als hy maar even vuur 
geroken heeft. 

Er is niets aan te doen, daar het verschynsel van binnen 
komt — te veel kalk tegenover te weinig tras — helpt 
geen opsmeren van wat ook. v. D. K . 

M. B. N U M A N N te L e i p z i g . Kent ge ook zinkfabrieken, 
welke uitstekende qualiteit silicaat opleveren ? 

De Société de la Vieille Montagne te Chènée by' Luik. 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG 5 AUGUSTUS. 
Culemborg. 7 uur. De architect G. Prins, namens den heer 

S. A. van Everdingen, iu het hotel de Klok : het bouwen van een 
winkelhuis en bakkerij aan de Tollenstraat. 

Oosterhont (N.ltr.) 8 uur. De bouwkundige C. A. Oomen Az. 
namens J. van Bekhoven, ten kotfiehuize van M. Aarden, aan den 
Zandheuvel : het bouweu van twee burgerwoochuizen met winkel, 
bakkerij en bergplaats, als ook het verrichten van eenige verbou
wingen van een bestaand huis, met I ijlevering van alle materialen, 
een en ander gelegen aan deu Zandheuvel te Oosterhout. 

Rotterdam. 2 uur. H. H, Bestuurders van de Ned. Herv. 
Diaconeeseninrichting: het bijhouwen van reu nieuw gedeelte en 
het maken van eenige veranderingen in het bestaar.de gebouw 
van de Ned. Herv. Diaconesseninricbting aau deu Westersiugel. 

DINSDAG 6 AUGUSTUS. 
Delft. 12 uur. De aannemers J. M. van Ditmurs en Zoon : 

het schilder- en behangwerk aau het gasthuis. 
Gorincbem. 10 uur. De genie ten hare bureele (Stadhuis): 

het doen van voorzieningen ten behoeve van drinkwa'er in het 
lort bij Everdingen (verbetering van oudergeschikt belaug aau 
werken in da Nieuwe Hollandscbe Waterlinie, begr. f 1000. 

Hurdegarüp (Cr.) Regenten der stichting op Touteoburg : het 
weder opbouwen van de boerenhuizinge met schuur ca., in huur 
bij S. B. Rcitsma te Rijperkerk. 

Nanrdeu. 10 uur. (Greenwichtijd). Dc genie, ten bureele van 
tleu cerstaanw.-ingenieur : het verbeteren van de linker flankkazemat 
bastion Promers, (verbetering van ondergeschikt belaug aan werken 
in de Nieuwe Hollandscbe Waterlinie), begr. f 8b0. 

Utrecht. 2 uur. De maatschappij tot exploit, van staatsspoorw., 
aau bet centraalbureau bij dc Moreelse liaan, bestek no. G91 : 
het maken van eencu doorgang met bijkomende werkeu, in deu 
spoorweg Hengelo—Enschede bij knip. 59.703.80, begi. f 10.300. 

WOENSDAG 7 AUGUSTUS. 
Drngten (Fr.) 11 uur. Het gemeentebestuur van Smallingerland : 

het verven van het post- en telegraafkantoor met de directeurs-
woning, de brug en woning op den Hooidam ; de draaibrug met 
tolhek, het jonnebrugje, de voetbrug of draai aldaar, de voetbrug 
of draai voor 't armhuis, die voor de kerk, de Wipbrug, de 
draaibrug op de Pijp met wachthuisje en brugwachterswoning, 
de Postbrug, de school te Dragtster-Compagnie met lantaarnpaal, 
privaten MI staketsels en de beide vaste brugjes aldaar, in 6 perc. 

Zaandam. 12 uur. De bouwkundtge C. J. Ooms te Alkmaar, 
in het café van Mej. de Wed. K. Ooms Pz. i liet bouweu van 
een café met woon- eu winkelhuis aldaar. 

Zie vervolg AANBESTEDINGEN 
in het BIJVOEGSEL. 

enz. 

A D V E R T E N T I E S 

D \ k V I L T 
*aaiby planken onderlaag overbodig ; 

Wert H. H O O G H W I N K E L , 
(91) t e dORlKCHEM. 

P U L F O R D ' s V O C H T V E R F 
is het goedkoopst, eenvoudigst radicaal middel tegen UITSLAANDE, VOCHTIGE 
MUREN. 

BEKROOND ini't stonden medaille, Gezondheids-Tentoonst. Londen 1884. 
Helenuteleii van muren voor het behangen vervalt bij gebruik van 

deze V E R F . 
Verkrijgbaar in bussen ad f 1.60. ƒ 3.15 en ƒ 6 . 2 5 , bij J . V A N DER MEULEN, 

Mr. Schilder, N . L e l i e s t r a a t 17, Amsterdam, die zich tevens met de toepassing 
belast. Agenten J . P. LAERNOES Pan. te Vlissingen, P. KRIJGER ZOON te 
Middelburg en II. DE K A M Jz., 20 R n y s c h s t raa t . Amsterdam. (79) 

http://bestaar.de
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O V E R K A P P I N G E N 
en L O O D S E N < ^ 

van gegolfd ijzer, 

L I F T E N 

v Draagbaar Spoo 
T. G. TISSOT J". 

A M S T E R D A M , Singel 17». I 

(90) 

KRANEN 
en 

IE REN, 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CREOSOTEERING. 

BURNETTEERING. 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL. 

C . G i p s C . z o o n , 
D O R D R E C H T . (71) 

P . D O L K & 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-, BROEI en MKI.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 . 
GEBOGEN GLAS en DAKPANNEN. 

Lenzen- en Patrijspoortglazer, 
(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF. DARI.ICHT-REFLECTORS. 

W . J . \Y I 1SSI \<>, 
Nieuwendijk I U te AMSTERDAM, 

fabriceert geykte 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, en/.. (65) 

MAGAZIJN VAN PASSEROOOZEN, 
TeekeubehoefteuenOptischelnstrnmeuten, 

EQUERRES, PRISMA'S ENZ. 

ALGEMEENE BESCHOUWINGEN 
O V E R 

D O O R 

A . P A T E E R , 
Opzichter van 's Rijks Waterstaat 

Prijs ƒ 1.20. 
Uitgever: A. LAND Ez. te Harlingen. 

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 at tes ten gaarne 

verkrijgbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBÜRG", 
(70 Rijswijk (Z.-H). 

Geluidwerende tusschenvloeren, ondervloeren 
voor boutcc inentdaken, brandvrije 

eeparatiei;n en plafonds. 

E X S E L S I OR PLATEN, 
GEBR. VAN DER VIJGH. Amsterdam, 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. (92) 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, 
geluidwerend. Verkrijgbaar in verschillende 
dikten. Steeds grooten voorraad. Directe leve
ring. Uitvoering op 't werk door onze eigene 
stellers. Voorgeschreven bn" particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen
ding van Brochure, Monsters en Prijs. 

„Uuut zien onze Reclaim- op de Wereld-
tentoonstelling te Amsterdam. Xcilerl. afdeeling 
(achter bet Paviljoen der Leveusverz. My".)". 

De Portland-Cement-Fabriek 
T A S 

Gouden 

STAATS-
MEDAILLE. 
. M E D A I L L E 

Bmlau 1169, 

GOUDEN 
MEDAILLE 

hoogste 
onderschei

ding in den 
internatio

nalen wed-
•tryd, te 

Arnhem 1879. 
(84) 

D Y G K E RH0FF k S O M E 
te A m ö n e b u r g bij BIEBRICII ad Rijn. 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 

voor de grootste vastheid en deugdehj'kheid. 

Productie-vermogen der Fabriek: AOO.000 vaten per jaar. 

NKffazijuhouders in de voornaamste steden. 

M E D A I L L E 

van 
Verdienste 
Weenenl878 

G O U D E N 

M E D A I L L E 

Offenbach 
a/M. 1879. 

D I P L O H A A . 

Eerste prtfs 
voor nitmun-

B « de Maatschappy „DE VELUWE" 
te Nunspeet, kan d a d e 1 ij k 

een JONGMENSCH 
geplaatst worden, op de hoogte van 
ELECTRICITEIT eu BANKWERKEN. 

.->! i k ; i a t 

Kassei 1870. 

«f. YAN D E R E N D T & 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. 

Inzonderheid aanbevolen voor het 

drukken van 

B E S T E K K E N 
met daarby behoorende 

T E E K E N I N G E N . 
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F O L K E R S & Co. 
middel tegen het rotten van hout en touw. tegen xwanivoriiiiiig en/.. 

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 . 

Directe aanvoer GIPSPLANKEN ^ T ' H ^ ™ 
EN 

PORTLAND CEMENT. 
Merk: Knight Bevan & Sturge. 

Merk: DyckerhorT & Söhne. 

DRIJF- VUUR- EN METSEL-STEENEN. 
t82) A M S T E R D A M . — R A P E N B U R G 2 9 . 

TROTTOIR- VLOER-MOSSTEENEN 
voor ligte muren, plafonds, enz. WANDTEGELS, 

in v e r s c h i l l e n d e dessins 

DAKPAPIER, ASPHALT 
_ . _ EN VKKDKKE 

l i O l ' IV VI A T E II I A IA E X 

D E N E D E R L A N D S C H E 

L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

8CHKKP8B0UWWERF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

8toombooteii-, Ba^er-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ, e7) 

.V > lv E li. tS, 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met oertifieaatvaii Lloyd's 

en Bureau Veritas. 
Alle soorten van 

Z A G E N 
6H 

W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 

Specialiteit 
»l«chts in de jijnste gualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D.D0MINICUS&SÓHNE, 
te Bemscheid-Vieringhausen (Rheinl.) 

Gevestigd in 1822. (55) 
Vraagde geïllustreerde Pryscourant 

*«lke U gratis en franco toezenden. 
Vertegenwoordiger voor Holland : 

M A X D R E S E N , ROTTERDAM, 
Maaskade, hoek Corn. Trompstr. 2. 

Caoutchouc en Gutta P e r c h a F a b r i e k 
S I W T J O R I S " 

B A R K E R ' i 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-DUFFERS 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 WRINGROLLEN, enz. enz. 1 3 e l i i * 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. (85; 

11 eo pnizon ten voile o 
P O R T L A N D CEMENT, 

„JOSSOIS <$• Cor 
HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 

voor Nederland en Indien 

A . E . B R A A T , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTKKDAM. Nieuirehaven No. 1 1 8 
„ AMSTERDAM, A . E . BRAAT, Fokke-

Simonzstraat 74. (88) 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYAMISEERINRICHTING. 

II. L E N S I N K , 
i t . " v u 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) (81) 

Rasterwerken, schuttingen. 
BROEIBAKKEN, VLOEREN, 

YEOKIll l l l i l th.V enz. enz. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

O M E B O U W M A T E R I A L E N , 
beschreven door 

v s u n . d e > r K l o e 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PB IJS: Compleet ingenaaid fis.—. 
„ .. gebonden .. 21.50. 



IjjlJVOEGSEL van het technisch gedeeltev „Architectura" van Zaterdag 3 Augustus 1895. 

248 A R C H I T E C T U R A . 3 Augustus 1895. 

Hit ..OMMIN 
„Van Baerle", 

E E N I G E A G E X T E \ voor 
Nederland cn Kolon iën: 

M. BOKS & Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) © l i z . 

INTERNATIONALE 

IK VI T A T I E - T E N T O O H S T E L L I H C 
VAN 

Schilderijen, Aquarellen, 
Teekeningen, Beeldhouw

kunst, Bouwkunst en 
Kunstnijverheid, 

georgauiseerd door den HAAGSCHENj 
KUNSTKRING. 

Dagelijks geopend van 10 tot 5 uur! 
in de Academie voor Beeldende Kunsten, 
l ' r i n i c (Ssegi .i< lil 4. 

Entree f 0.25. Z o n d a g van 1 tot 
5 uur, i' 0.10. 

Nederlandsche Yerzinkfabriek, 
V A N D E R L I N D E N & Co. - DORDRECHT. 

A L G E H E E N 
BOUWSYSTEEM. 

L E K \ IM . IE 

Dak- en Zijbekleeding. 
Houten of IJzeren RAAMWERK, 

I C A . I E ' I P I E J I N " , a E B O T J 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 ti-opiat-he producten, R O L L E N D E K A P P E N voor Steenoven» 
en KofHevloeren, L O S S E P L A T E N speciaal ter vervanging vnn riet-
matten voor steenovens, en/., in alle afmetingen eu voor alle doeleinden, opgesteld 
in NBDKBLAKD 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) 

mmr js.ci ï o r r K - v G E V R A A G D . 

H O I I I I A \ I I I ï l 
F . & A . V A N D E K L I N D E N . - Dordrecht. 

Pitch-Pine Parketvloeren i Pitch-Pine Heiningen 
/ 1.75 per M 2 geheel gereed afgeleverd ƒ'2.10 per M'. 

en Electrisciie LIFTEN, 
F R E D . S T I E L T J E S «t 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 . 

LEONARD SL1GCBER, fflonnickendam. Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

L A G E PRIJZEN. 78j 

8 . BRUIGOM, Arnhem. 

AMERIKAANSCHE H O U T B ü ü R M A C H I N E S EN BOREN, 
ui l in i i i i l« ' l id fabrikaat en b i l l i jk t ' pri js . (76) 

Hi T I e n g i .M In 583, 

AMSTERDAM 
hebben steeds voorhanden 

NORMAAL 

SPIJZENLIFTS. 
Deze worden hier geheel compleet en 

gangbaar in liftschachtgeraamte gemon-
teerd afgeleverd. ( 8 0 ) 

Talrijke Referenties. 

tfiiaiidelijksclie prijsopgaaf, zonder 
I ingenieurs en Exporteurs van Machineriën, 

verbinding van eenige M E T A L E N enz., volgens de prijscourant van J O H » B IRCH& CO. ltd.( 

Londen, 10 & 11 Queen Street Place, Augustus 1895. Levering franco boord Londen 

LgujZEK per 1000 KG. Golden. 

van nf 

|pj„tyzcr voor schecps- en 
brncüenbouw . . . 

I j voor masten, enz. „ B e s t . 
Ijjjtelplatcn „ B e s t " . 

„ B e s t best" . 
1,1. „ B e s t best best" . 

„ E x t r a triple best 
voor zeer inoeielijk. Henswerk 

Ifloribde vloerplaten 
Iforküliire ketelplaten (Low-

moor) van af • • • 
ill, id . (Andere merken) 

I Hoeken kraalijzer voorscheeps-
,„ bruggenbouw . 

B e 9 t" hoekijzer . 
best" id. 

| ï jjter . 
|Kra»l T ijzer . 
I j , tot k n i e ë n en spanten go-

bogen moer: 
laï inknagel i jzcr, gewoon . 

id. , . o e ( " ' • 
id. „best best" voor ketelw. 

Istnafijzer, Welsh . 
id. Schotsch f. a. b. Glasgow 

L . Gewoon North Staffordshire 
| i i . Best id. • 

„. Superieur id. . 
iJ. South Staffordshire, Marked 

bars. List brands . 
Ui. „ L o w m o o r " 
I id. Yorkshire, andore merken 
I Spijkerstaven . . • • 
Izweedsch staalijzer, gewalst . 

id. id. gehamerd 
I Belg. id. No. 1 f.a. b. Antwerpen 

„ Spijkerstaven id. id. 
Gootijzer id . i d . 

„ I ijzer, van af 
Draadnagels No. 5 —7 

(per 1000 K G . ) . 
I B.ndijzer, gewoon . 

„ superieur 
I Baslband N . 10, breed 22.2 m M . 

Export blik . . . • 
Blik „ W o r k i n g up" kwaliteit. 
Ueg.lv. gegolfd blik No. 24 B ü 

id. id. id. No. 26 id. 
id. plat id. No. 20 id. 
id. id. „ b e s t best", koud ge
walst en uitgegloeid No.24 BG 

I Gehamerde staven . 
Kielslukken, ruw besineed 
Neven id. id . id . vanaf 
Krukassen, afgewerkt 
Scheepsschroetassen,ruwafgedr 
Wils ijzeren stoompijpen 
Hulpstukken daarvoor . 
Wal» ijzeren gaspijpen . 
Hulpstukken daarvoor . 

I Gegalvaniseerde gaspijpen 

„ hulpstukken . 
Wals I.T/.eron keteljiijpen 
Ledikant pijpen 
ingoten ijzeren sokbuizen 

id. id. sokken en spie-
einden uitgeboord en afgedr. 

j ''1. id. bestreken met D r . Angus 
Smiths oplossing, meer: 

I «esmued roosterijzci . . 

R U W - or GIETIJZER 
per 1 0 0 0 K G . 

Ijchotsuh G . M . B . N o . 1 
'««sherrie No. I . . 

. „ id. No. 3 . . 
I M «vclaiul No. 3, voor 

gietwerk . 
'd. No. 4, voor 

I Uueedijzer-bereiding . 
1 u mbcrl . hematiet No 1 

- "I- id . No 3 
*°ude lucht-houtskool 

No- 1 voor gietwerk. 
* ° * lucbt-houtskool 

*o. 5 voor smeedijzer-
p beroiding 
p a »delstaven en blokken IA 

e"o mangaan 80 pCt 

56,35 
62 ,68 
6 8 . M 
87,47 
99,13 

116,63 
61,23 

.-3 00 

209,93 
1 9 8 , 2 8 - 2113,26 

53,94 
59,77 
71,44 
5 0 , 8 5 
59 77 

29,16 
64.14 
69,98 
81,64 
58,31 
58.31 
62,68 
68,51 
80,18 

93,30 
215 ,76 
204,09 

69,98 
96 22 

102,05 
51.32 
55,40 
55 ,40 
49,57 

7,58 
65,60 
71,44 
77,27 
78,73 
90 ,39 

116,63 
134,12 
115,17 

116,63 
186,60 
198,27 
419 ,86 

606 ,47 — 991,34 
233,26 — 279,91 

70 

- 5-3 2 « > « § 

99,13 
43,74 

45,19 

1,45 
61,23 

25,81 
29 .45 
27.12 

21,28 

20,70 
25,98 
25,66 

99.13 

93,30 
46,65 

14.V78 

i. d. naas 
te haven 
b. d. fabr, 

SMEL1 IJZER eu 
STA Al. per 1000 KG. 

Scheeps- en brugplaten . 
Ketelplaten 

id. vuurkast kwaliteit 
Staafstaal 
Baaiband . . . . 
Blik . . . . 
Zacht i d . om op te werken 
Hoek- en kraalijzer . 
Kraal T ijzer 
I ij zei-
Spoorstaven, zware 

id. m i d d e l s o o r t 
iil. lichte 

Tramrails 
Gereedschapstaai, gewoon 

id. speciaal 
Veerenstaal van af . 
Gietwerk in staal, speciaal id 

DRAA» per 1 0 0 0 KO. 

Gewalst ijzerdraad v. omheining, 
uitgegloeid on 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—t 
l d . gegalvaniseerd id. 
Getrokken staaldraad voor omhei 

ning, uitgegl. engeol. Nos. 0 8 
l d . uitgegloeid en gegalvanis 
Prikkel heiuingdraad 2 draads 

Id. id . 4 draads 
Id. thickset 2 „ 
Id. id . 4 „ 

Telegraafdraad Nos. 0—8 

KOOI) KOPER. 
Chili staven per 1000 K G . 
Gietelingen B . S . id . 

id. taai (Toughcake) id 
Staven, platen en dubbeling id 
Draad per K G . . . 
Gesoldeerde pijpen id. 
l'ijpen zonder naad id. . 

GEEL METAAL per KO. 
Staven . . . . 
Dubbeling 
Soldeerwerk 

MESSING per KO. 
Gewalst messing 
Bladmessing 
Gesoldeerde gaspijpen 
Getrokken ketelpijpen 

id. condensorpijpen 
Draad . . . . 

TIN per 1000 KO. 
Engelsch in staven (in kisten 

van 203,21 K G . ) . 
id. id. best gezuiverd, 
id . gietelingen . 

Straits tin (pakhuis Londen) 

ANTIMONIUM p . 1 0 0 0 KG. 

Gulden. 

58,31 
64,14 
69,98 
69,98 
77.27 

84,56 
92,22 
55,40 
62,68 
52.48 
42.28 
45.19 
49,67 

87,47 — 104,97 
2 0 9 , 9 3 — 3 3 6 , 5 9 

583,14 
116,63 
303 ,28 

72,91 
96 ,23 

78,73 
102,05 

81,64 
104,97 

84,56 
110,80 

134,12 

151,62 

139,95 

548,15 
559,81 
548.15 
629 ,79 

0,70 
0,76 
0 , 7 » 

0,49 
0,49 
0,49 

0,62 
0 ,65 
0,71 
0,65 
0,81 
0,59 

825,15 
836,81 
813 ,48 
728,92 

419 ,86 

ZINK per 1000 KO. 
Zuiver buitenlandsch 

|| Hard 
Bladzink No. 8 en daarboven 

LOGO per 1000 KO. 
Engelsch pig . 
Spaansch id. . 
Bladen en staven 
Waterpijpen 
Gaspijpen. 

STEENKOLEN p. 1000 KG 
South Wales stoomkolen le kw 

Id. id . 2e „ 
Lancashire id. le „ 

Id. id. 2e „ 
Newcastle id. le „ 

Id. id. 2e „ 
Dubbel gezift meer: 

CEMENT p. vat v. 181.44 KG 
Portland . . . . 
Komeinsch 
Vulcaan- of voegcement. 

VUURTA8TE STEEN per 
1 0 0 0 s i n k s . 

Sehotscbe 
South Wales . 
Kiezel . . . . 
VERFSTOFFEN p. 100 KG 
Loodwit gemalen . . 

Id. aan stukken . 
Menie zuiver . . . 
Oranje menie . 
Loodglit . . . . 
Zuiver zinkwit 
Kahtjen's scheepscompovitie 
Sims' i d . 

OLIËN per liter. 
Ongekookte lijnolie . 
Gekookte id. 
Terpentijn . . . 
Kaapolie . . . . 
Colza . . . . 
Katoenzaadolie . . 
Keuzei , , . . 
oiyf „ . . 
Ossenpoot „ 
Spermaceti „ No. 1 
Halmolie per 100 K G . . 

TEER eu FEK. 
Stoctholmer teer per vat 
Archangel , , „ 
Koolteer „ 
Pek, Zweedsche per 100 K G 

„ Was „ „ „ 
„ Engelsche „ „ „ 

Hars, zwarte „ „ „ 
„ amber „ „ „ 
,, g««l n „ n 

MACHINE PAKKING p.KG 
Pakking met elastiek hart 
Tuck's pakking 

Id. genuine . . 
Id . triple . 
Id. metallieke 

Asbest pakking (best) . 
Beldam's pakking . 
Asbest millboard per 100 K U 

SCHROEFBOUTEN eu MOEREN per 1 0 0 K G . 

Gullen. 
180,77 
129,75 
207,02 

128,29 
126,83 
138,49 
145,78 
142,87 

6,12 
5,44 
6.70 
ii. 4. 
5,54 
4 .96 
0,29 

2 a 
a O 
> JU 

Bouten met vierkanten kop en moer, diam ( in 
in 

ch. 
M. 
ƒ 

»/• 
22.2 

lang beneden 50.8 m M . 
„ 50.8 tot 76.2 „ . 
„ 76.2 „ 114.3 „ . . 
„ 114.3 .. 152.4 „ . . . 
„ 152.4 inM. en daarboven . 

Met zeskanten kop ƒ 1.17 per 100 K U 
Vierkante moeren, getapt 
Zeskante id. id. 
Gegalvaniseerde dekhouten 
Volgplaatjes ƒ 18.60 per 100 K G . 

KLINKNAGELS p e r 100 KG. 
Gewone brug- of scheepskwalieit . . . 12.24 1 1.37 10.79 
„ B e l t " 12.53 11.66 11.08 
„ B e a t best" 13.70 12.83 12.24 
„ B e s t best" ketelklinkbouton . . . 14.58 13.41 12.83 

V. V, 
12.7 15.88 
18.95 15.74 14.00 14.00 
17.49 15.16 13.41 13.41 
16,03 14.29 12.83 12.83 
15.16 13.70 12,24 12 24 
14.00 12.83 11.95 11.95 

Met zeskante moer ƒ 1.75 
16.77 14.87 14.29 14.29 
21.86 18.36 17.20 17.90 17.20 17.20 
20.99 19.24 

1 
25.4 
14.00 
13.41 
1 2 . 8 » 
12.24 
11.95 

•Ve 
28.6 
1 i .i n • 
13.41 
12.83 
12.24 
11.95 

per 100 K . G 
14.29 14.29 

3,40 
5,04 
9,48 

23,70 
32,59 
36,14 

20,99 
16,91 
28 ,00 
19,83 
28,00 
69,98 
28,00 

0,23 
0,24 
0,25 
0,26 
0,24 
0,24 
0,49 
0,43 
0 ,39 
0,45 

29 ,65 

14,81 
10,37 

5,33 
7,58 

6,12 
3,86 
3,26 
4,45 

1,63 
I, 53 
2,93 
5,87 
3,27 
4,57 
5,22 

65.32 

1 7 » 
31.75 
14.00 
13.41 
12.83 
12.24 
II. 95 
meer. 
14.2» 
I .20 

IP.79 
11.08 
12.24 
12.83 

10.79 
11.08 
12.24 
12.83 

http://Ueg.lv


A R C H I T E C T U R A . 

A A N B E S T E D I N G E N . - V E R V O L G . 
DONDERDAG 8 AUGUSTUS. 

Avereest (Ov.) 2 uur. De heeren Gebr. de Vries : het verf-, 
glas- en behangerswerk van de in aanbouw zijnde onderwijzers-
woning en school te Arereest aau de Balkbrug. 

's-Gravenhage. 7 uur. De architect ,S. Wijn, in het Zuid-
Hollandsch koffiehuis: het bouwen vau 1 woonhuizeu aau de vau 
Blankenburgstraat (Duinoord) aldaar. 

VRIJDAG 9 AUGUSTUS. 
'«•Gravenhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid i de bouw van eeu post. eu lelegraafgebouw met 
betgeen daarbij behoort te Amsterdam, begr. f 868.840. 

Koerorden (Dr.) 12 uur. Het gemeentebestuur: bet bouwen 
van een torea op de Ned. Herv. kerk te Koevorden. 

Schiedam. 2 uur. Het gemeentebestuur: het maken van een 
haven en het verhoogen van een gedeelte vau den Fraukenlandscben 
dijk, nabij het Westerhaveohoold aldaar, met bijkomende werken. 

ZATERDAG 10 AUGUSTUS. 
Ulerdnni (Gron.) G uur. Het bestuur van deu Oierdumer 

Molenpolder ten huize van H. van Dijk i 1. de fundeering en 
verderen onderbouw met grondwerken .oor een nieuwen watermolen ; 
2. de bovenbouw met vijzel euz. vau eeu watermolen van 21 M. 
vluebt; 3. een moleuaarswoning, aauw. nam. 4 uur. 

Utrecht. 7 uur. Het bestuur der Tweede Utrechtsche Coöp. 
Bouwvereeniging in eeu der lokalen van deu heer J. Sandmaun, 
koffiehuis Het Metalen Kruis, Muusterkerkhof: het bouwen van 
68 woningen aan den Amsterdamschen straatweg, in drie perc. 
en in massa. 

VRIJDAG 16 AUGUSTUS. 
Arnhem. 12 uur. Het ministerie vau waterstaat, handel eu 

nijverheid, aan het gebouw vau het prov. bestuur : het verbeteren 
van den veerdam aan den rechteroever van de rivier de Waai te 
Tuil, begr. f 4500. 

Arnhem. 12 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverhe'd, aan het gebouw van het prov. bestuur : het uitvoeren 
vau vernieuwingen aan de tweede doorlaatbrug te Kldeu, gelegen 
in deu Rijks grooten weg van Arnbem naar Nijmegen, begr.f 26UÜ. 

's-Graveuhuge. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel j 
en nijverheid: het herstellen en verbeteren van rijkstclcgraalliji.eu 
in de prov. Groningen, begr. f 1088. 

's-Gravenhage, 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid: het herstellen en verbeteren van rijkstelegraaflijnen 
in de prov. Friesland, Overijssel en Drenthe, begr. f 740. 

's.Gravenhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid: bet herstellen en verbeteren van rijkstelegraaflijnen 
in de prov. Noordbrabant, begr. f 1230. 

ZATERDAG 17 AUGUSTUS. 
's-Gravenhage. 2 uur. Het ministerie van Justitie: het bouweu 

van een huis van bewaiing te Utrecht met daarbij beboorende 
ambtenaarswoningeo en bet uitvoeren van daarmede verbaud 
houdende werken, begr. f 184.000. 

MAANDAG 19 AUGUSTUS. 
Amsterdam. 2 uur. De directie der Holl. ijzeren spoorweg

maatschappij, in het centraal persouenstatiou, iu het lokaal naast 
de wachtkamer 3e klasse, ingang vestibule, volgens bestek no. 
625 : bet herstellen en gedeeltelijk vernieuwen vau deu hoogen 
steiger met de meerpalen bij en de oeverwerkeu onder dezen 
steiger ten westen vau het Boerengat, met bijhehoorende werken 
op het gemeenschappelijk stations-emplacement Rotterdam —Maas, 
begr. f 70.000. 

WOENSDAG 21 AUGUSTUS. 
Assen. 11.30 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aau bet gebouw van het prov. bestuur : het uitvoeien 
van buitengewone bestratingen op de -«'de cn de 5e afdeeling van 
de rijkswegeu in de prov. Drenthe, begr. f 3000. 

VRIJDAG 23 AUGUSTUS. 
Leeuwarden. 12 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

eu nijverheid, aan het gebouw van bet prov. bestuur: het ver
grooten van de Willeinshaven te Harlingeu, prov. Friesland, begr. 
f 74100. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het bouweu van een openbare lagere school aan 

de Bilderdijkstraat. Laagste V. Itaaymakers te Nieuwer-Amstel 
voor f 44340. 

Amsterdam, liet rioleeren eu dempen van de Palmgracbt 
Laagste A. Kramers aldaar voor f I7.2UO. 

Bergen op Zoom. liet maken vau havensteigers en uitbreidin» 
van de binnenhaven. Laagsie J. L. Geluk te i'olen voor f 5580 
gegund. 1 

Delfzijl. Het Douwen vau eeu woonhuis. Laagste B. Louwers 
aldaar voor I 1888, niet gegund. Verfwerk. Laagste B. de Vries 
aldaar voor f 08. 

Delft. Het oouweu van een machiuegebouw en een zuiverhuis 
Laagste ü. Huurman te Delft voor f 27.262. 

Doctiuchcm. De herbouw van het door braad vernielde hui». 
Laagste B. Abelskamp aldaar voor f 6233. 

Doetinchem. Het bouweu vau eeo lokaal met bergplaats aan 
de Torenstraat tc West-Terschelling. Laagste F. A. Wamelink 
aldaar voor 1' 3380. 

Enkbuizeu. Het maken van 2 loopbrugjes over de Oude gracht. 
Laagste J. West aldaar voor f 1514, gegund. 

Enkbuizeu. Het maken vau een steenen duiker iu den Burgwal. 
Laagste Th. van Dam aldaar voor f 1275, gegund. 

's-Uravenhage. Het herstellen en verbeteren van rijkstelegraaf-
lijnen iu de prov. Zuid-Holland en Utrecht. Laagste C. J. Tieiolf 
te Roosendaal voor f 1434.49. 

's-Uravenhage. Het herstellen en verbeteren vau rijkstelegraaf, 
lijnen iu de prov. Noord-Brabant, Gelderlaud eu Limburg. Laa-ste 
P. A. Beijmans te Venlo voor f I0S0. 

's-Gravenhage. Het herstellen en verbetereu der telegraaflijnen 
tusscheu Haarlem eu Rotterdam. Laagsie H. Romein te Leiden 
voor f 1877. 

Gent. Het maken van een gebouw voor de vereeniging Provi-
deutia. Laagste voor metselwerk R. Nissen aldaar voor f 279-
voor timmerwerk U. en F. Derkseu altaar voor f 349 ; voor 
smidswerk T. Oteman te Flieren voor ( 29.45, gegund. 

den Helder. Het maken tan doortoerkokers tusschen de 
verbruikmagazijueu en He emplacementen voor kunstgeschut op 
het fort Frfprius en de Oostbatterij. Laagste F. Steeman aldaar 
voor f 3080. 

's-Hertogcuboseh. Het verbouwen eu uitbreiden van de wouing 
vau den heer Commissaris der Koningin. Laagste Chr. van den 
Heuvel te Vecht voor f 30.419. 

kouduui Het gedeeltelijk vernieuwen van de brug over de 
Bakhuistervaart iu den kunstweg tusschen Hemeluin en Warns. 
Laagste J. D. de Joug alda„r voor f 1119, gegund. 

Leeuwardeu. Het inrichten van het kauselarijvebouw tot 
Rijksarchief. Laagste T. Bijlsma aldaar voor f 9275. 

Leiden. Het plaatsen van ducJalveu, aan'egbalie, sluitboomeu, 
stootpaleu euz. iu 2 perc. Perc. 1. duclalven, aaolegbalie «n 
sluitboomeu. Laagste G. Splinter aldaar voor f 2050, gegund; 
perc. 2. stootpaleu. Laagste C. de Ruiter te Soeletwoude voor 
I 297, gegund. Het vernieuwen vau de jukken eu bovenbedekkingen 
der Alkemadesche brug. Laagste C. de Ruiter voor f 1197, gegund. 

Rotterdam. Het benoodigde graaf-, hei- en lundeerwerk van 
een te stichten fabriek onder de gemeente Zwijndrecht. Laagste 
L. v. d. Weideu te Krimpen a/d Lek voor f 3389, gegund. 

Rotterdam. Het bouwen van een pakbuispand aan de RijnhateD. 
Laagste A. de Neef aldaar voor f 145.879. 

Smilde. Het verbouweu van Nieuwsalverdt tot eeu Marechaussee
kazerne, onder beheer van den architect P. J. Kramer. Laagste 
R. P. Olfiinga te SmilJe voor f 7580, gegund. 

Utrecht. Het afbreken vau eeu bergplaats, bet maken van den 
onderbouw van een locomotiefdraaiscüijf enz. op het stations-
emplacement te Breda. Laagste A. van Uexik te Blerik voor f 5200. 

Utrecht. Het maken van een wachterswoning op Fijcnoord. 
Laagste H. J . vau Daalen te Zevenbergen voor f 4444. 

Venlo. Het bouwen van een café met kasteleinswoning aan den 
Stationsweg. Laagste J. Limburg aldaar voor f 14.869. 

Zuid-lteijeiiund. De vergrootiug van de Ned. Herv. kerk. 
Laagste voor: perc. \, timmerwerk, B. Weijers aldaai voor f 1460; 
pre. 2. metselwerk, P. van der Wulp te Heinenoord \ oor f 1232; 
perc. 3, verfwerk, 15. Audeweg te Oud-Beijerland voor f 410 ; perc. 
4, smidswerk, P. Tieleman aldaar voor f' 100. 

Zwolle. Het maken van een ijzeren brug met steenen land-
hoo deu, ter vervanging van de steenen brug no. 5 over de 
Oelerbeek ia deu weg van Goor naar de Pruisische grens, 
beboorende tot de groote rijkswegen in de prov. Overijssel, 
Laagste W. Arntz te Milligen voor f 3200. 

Derde Jaargang No. 32. Zaterdag 10 Augustus 1895. 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH G E D E E L T E . 

Advertenties in dit Hal kotten vau 1—6 regelt 
g0 cent», iedere regel meer 10 cent». Groote lettert naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt tlechta tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgevers i 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
MAASSLUIS. 

Alle tul vertent l ën ia A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden g r a t i e gcplaat.t in DE A M B A C H T S M A N , Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaar., 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 . 

V E R B E T E R I N G . 

In het vorig No. zyn in den brief van den heer HOFSTBA 
(niet HOPTKA) 4c blz., le kolom, regel & van boven, een 
paar fouten ingeslopen; er staat: 

1 kalk, 2 tras, 3 tot 6 zand, 
dit moet zijn: 

2 kalk, 1 tras, 8 tot 4 zand. 

W A R M L O O P E N V A N A S S E N E N D E 

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

Naar het Duitsch van J . RIBMEB. 

Het heet loopen van een asleger wordt over het alge
meen als een zeer eenvoudig iets aangezien. Gewoonlijk ziet 
men het in zijn geheel aan voor iets, dat in eens gebeurt, 
ook met betrekking tot het verhitten en weder afkoelen 
der onderdeden en het daarmede gepaard gaande uitzetten 
en weder inkrimpen. Dit is echter voor de as geeuszins 
het geval, ten minste niet voor groote assen, van walswerk-
tuigen b.v., waarop het onderstaande hoofdzakelijk betrekking 
heeft. Bij zulke zware assen is het verioop lang zoo een
voudig niet als het bij eene oppervlakkige beschouwing lijkt. 

Ik vond het eerst nu ongeveer 15 jaren geleden aanlei
ding om rayne aandacht aan de zaak te wijden. Bij een 
walswerktuig, waarbij ik als vertegenwoordiger van den 
leverancier der as geroepen werd, liep het achter het vlieg
wiel gelegen kussen warm. Het kussen had 420 mM. middellijn 
en 700 mM. lengte. De as was van smeedijzer en de kussen-
sclialen van phosphorbrons. lief Imnsendeksels en de zijkussens 
waren verwijderd en de as liep enkel op het onderkussen. 
Hield men den vinger op deu bovenkant van den hals der 
as, dan was deze niet erg warm, zoo wat 20" boven de 
temperatuur der lucht. De hals der as was geheel en al 
met kleine en groote langsscheuren behept, die ten deele 
nauwelijks zichtbaar, ten deele tot 1 l / t mM. toe wijd waren, 
terwjjl hare lengte plaatselijk tot de halve lengte van het 
kussen toe innam (fig. 1.) De ritsen vielen in de langsrichting 
ten deele, maar niet altijd samen met de lagen der pakket-
teering. Naar de diepte heen liepen zjj, zooals later bleek, 
meer of minder juist radiaal; zij volgden de pakketlagen 
alleen voor zoover deze ook radiaal liepen. 

Rij nauwkeuriger onderzoek van den hals der as nam ik 
iu iets waar, dat toentertijd zeer mijne verbazing gaande 
•naakte. De hals der as vertoonde namelijk eene smalle 
enigszins donker rondom loopende streep. Op het gevoel 
neven op den hals scheen die streep mij ook een weinig 
warmer te zijn dan de omliggende gedeelten. Ik volgde haar 
met den vinger tegen de draairichting der as tot aan het 

punt a (fig. 2), waar zy uit het onderkussen uitkwam, en 
was zeer verwonderd te bemerken, dat de temperatuur op 
dezen weg zoo steeg, dat ik mij ten slotte bijna den vinger 
brandde. Ik voelde dadelijk weer aan den bovenkant en vond 
daar alles onveranderd; evenzoo was van onder rechts en 
links van deze streep op geringen afstand niets meer van 
deze aanmerkelijke verwarming te bemerken. Ik zei dadelijk 

Fig. 1. Fig. 2. 

eene halve om-
as-lichaam bijna 
b ij e lke om-
s t reep eene 

tot mij zelf, dat de zaak alleen daardoor te verklaren was, 
dat onder in het onderkussen op eene plek van geringen 
omvang eene ongewone wrijving de bron eener warmte
ontwikkeling moest zijn. Deze hoeveelheid warmte is zoo 
gering, dat zy reeds tijdens den duur van 
wenteling in de groote massa van het 
geheel weder verdwijnt. K r v i n d t dus 
w e n t e l i n g op e lk punt van deze 
hev ige v e r w a r m i n g en sne l l e w e d e r a f k o e l i n g 
p l a a t s van de deelen d ich t aan de o p p e r v l a k t e . 

De oorsprong der verwarming zocht ik in de eene of 
andere onreinheid, b v. een zandkorrel, die zeer goed met 
de smeerolie in het onderkussen kon geraakt zijn, wat 
zeer goed denkbaar is, als men ziet met welk eene onver
schilligheid het smeermateriaal in de meeste fabrieken wordt 
behandeld en vervoerd. Filteren van de smeerolie kort voor 
het gebruik vindt slechts in zeer zeldzame gevallen plaats. 
Zet zich nu zulk een zandkorrel op eene plek in het 
kussen, b.v. aan den kant van eene smeervoor vast, dan 
ontstaat daar een punt met sterk vermeerderde wrijving en 
hevige warmte-outwikkeling. En al wordt nn ook de zand
korrel spoedig stuk gedrukt en gewreven, dan is de ver
wekte warmte toch voldoende geweest om een klein gedeelte 
van het kussen aanmerkelijk te verwarmen. Deze plek heeft 
nu de neiging om uit te zetten, kau aan deze neiging 
zydwaarts en naar onder echter geen gevolg geven, door
dien het omringende kussenmetaal en het kussenblok dit 
verhinderen; de geheele uitzetting moet dus in radiale 
richting naar binnen plaats hebben. De plek zwelt aldus 
in zekere mate boven het oppervlak van het kussen op en 
steekt naar binnen uit. Het gevolg daarvan is, dat de plek 
een punt van verhoogden druk vormt, waarvan de belasting 
de geoorloofde kussenbelasting ver te boven gaat en eene 
nienwe bron van verhoogde wrijving en verwarming is gegeven. 
In het verdere verloop treedt nu hier ter plaatse eene 
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onnatuurlijke slijting op, en de bron der verhoogde wrijving 
wordt daardoor of te niet gedaan - - het kassen koint 
weder tot rust — of de verhoogde plek neemt, in weerwil 
van de meerdere slijting. nog door de voortdurend? warmte
ontwikkeling in omvang toe, en het kwaad wordt blij vend. 
In beide gevallen kunnen de afgewreven deeltjes, die door 
de beweging en de olie verplaatst worden, op andere plekken 
de rol van den zandkorrel weder overnemen on nieuwe 
wryvings- en war.ntehaarden vormen Hierdoor wordt ook 
op ongedwongen wyze verklaard, hoe zoo dikwy'ls de heetste 
plekken van warmloopen de kussens van hot eene punt 
naar het andere verplaatst worden, Treedt zulk eene uit
breiding van deu oorspronkeljjken warmtehaard op. wellicht 
ook gepaard inet nieuwe plekken, dan stijgt de temperatuur 
dikwjls in korten tyd zoozeer, dat er vonken spingen en de 
vlam uitslaat. Is deze to ••.tan 1 voerhanden of ook slecats 
binnen kort op handen, lui is storing in het belry'r' het 
noodzakelijk gevolg; bij kussens van wit metaal treedt deze 
van zelf in doordien het wit metaal smelt en uitloopt Maat' 
ook by rood metalen kussens doen zich gedeeltelijk smelten 
aau het oppervlak en sterke vormveranderingen voor. Dit 
gedeeltelijk smelten van liet oppervlak van rood metalen 
kussens heeft, zooals ik by talrijke waarnemingen bevonden 
heb, op kleine gedeelten van het oppervlak reeds by zeer 
matig warmloopen plaats, d. w. z. by warmloopen. dat voor 
het kussen in zyn geheel slechts eene matige verwarming 
tengevolge heeft. Ik heb zelfs in gevallen, waarin het warm
loopen van zoo weinig beteekenis was, dat het buiten op 
het kussen op het gevoel nauwelyks te bemerken was, by 
later onderzoek van het onderkussen sporen van beginnende 
smelting op een zeer klein plekje aangetroffen. Ik houdt 
juist deze waarnemingen voor zeer gewichtige schraagpunten 
van myne opvatting omtrent het verloop. 

Hy elk meer merkbaar warmloopen zal het kussen, dat 
dan veel sneller en sterker heet wordt dan het zware 
kussenblok, dat bovendien door de lucht van buiten afge
koeld wordt, zich willen uitzetten, maar daarin door het 
kussenblok verhinderd worden. Daarby komt nog dat de uitzet-
tings-coefficient van her, rood metaal byna dubbel zoo groot 
is als die van gegoten yzer. Het asknssen wordt zoodoende 
in zyn geheel opgestuikt en zal dns na hef. afkoelen kleiner 
zyn dan voordat het warm liep. Het vroeger zuiver passende 
kussen rammelt nu in het kussenblok: bestaat het kussen 
uit twee stukken, dan klemt het vast op de ashals, dikwijls 
zoo sterk dat het er enkel met den voorhamer af kan 
geslagen worden. 

Herhaalt zich het geval vaker, dan kan het voorkomen, 
dat al de smeervoren met afgewreven, verschoven ot afge
smolten metaal zyn opgevuld en dat het kussen aan stukken 
onder de ashals vindt liggen. 

Voor de as zyn de beschreven gebeurtenissen in de meeste 
gevallen nog veel verderfelijker dan voor het kussen. Ik 
heb zelfs vast kunnen stellen, dat by het warmloopen van 
een ashals, ook dan als het warmloopen oogenschyiilijk 
slechts matig is, d. w. z. als het kussen in zyn geheel 
slechts matig warm wordt, onder in het kussen eene plek 
van geringen omvang voorhanden kan zyn, waar voortdu
rend warmte-ontwikkeling in geringe hoeveelheid, maar van 
zeer hooge temperatuur plaats vindt. De op deze plek 
omloopende ring van den ashals verhit zich natuurlijk op 
elk pnnt van zijn omtrek, zoodra hy' het punt in questie 
aanraakt, tot op geringe diepte beneden het oppervlak eveneens 
zeer hoog, om dadelyk daarop zyne warmte door afgifte 
aan de aangrenzende deelen weder zeer'spoedig te verliezen. 
By elke omwenteling vindt aldus eene hevige warmtever-
hooging en afkoeling op elk punt van dezen omtrek plaats. 
Daarmede gepaard gaan eveneens zeer plaatselijk sterk 
uitzetten en weder ineenkrimpen van het materiaal op deze 

punten. Duurt het warmloopen slechts eenige uren, dan 
ondergaat het materiaal reeds vele duizenden malen deze 
veranderingen. Dit is eene vermoeienis, die geen materiaal 
op den duur kan weerstaan, er vormen zich weldra kleine 
b.trsten, die zich, naar gelang van den aard van het materiaal, 
lij herhaald warmloopen sneller of langzamer verder out-
wikkelen Daar langs den betrokken ring rondom den 
ashals deze telkens en telkens na elkander weder aange
grepen wordt, moet hij het sterkst aangetast worden in de 
richting van den omtrek en moeten de barsten dienover
eenkomstig haaks daarop, d. i . in de richting der lengte 
van de as loopen G-a.it het warmloopen op een ander punt 
van het kussen over, dan vormen zich ook daar laugsbarsten. 
Bj slechte behandeling en vaak warmloopen worden de 
barsten langer eu loopen zy ten slotte in elkaar. De kan-
ten der barsten stek;u uttuiirlyk dikwyls iets uit en geven 
op hare beurt nieuwe aanleiding tot warmloopen, zoodat 
bj zorgeloos omgaan met de machine, zich zeer spoedig 
een toestand kan voordoen, waarby de ashals tallooze kleine 
eu groote scheuren vertoont, zooals in fig. 1. 

Ik heb zelfs bij stalen assen halzen gezien, waarby de 
b.irsten niet alleen in groot aantal over de geheele lengte 
van den hals doorliepen, maar zich nog tot 50 mM. daarbuiten 
aan beide zijden in het lichaam der as uitstrekten. 

Het ligt iu den aard der zaak, dat harder, vaster staal 
de inspanning by het warmloopen zeer veel slechter ver
draagt dan zacht staal en smeltyzer, en dit daaronder meer 
te lyden heeft dan het vezelig samengestelde weljjzer. Ten 
tijde toen ik myne eerste ernstige beschouwingen aau het 
reeds hiervoren ten deele beschreven geval van warmloopen 
wijdde, waren juist de eerste pogingen, die men met het 
gebruik van staal — meestal, naar onze tegenwoordige 
begrippen, hard kroezenstaal — voor siueedstukken en assen 
had in het werk gesteld, mislukt en \>el doordien, zooals 
toenmaals het algemeene oordeel luidde, het staal ook niet 
het geringste warmloopen kon verdragen. Het welyzer had 
het verloren gebied byna geheel weder veroverd. Ik was 
daarom niet weinig verwonderd in het bedoelde geval de
zelfde feiten, zy het ook in geringere mate ook by eene 
welyzeren as aan te treffeu. Hoewel nu het bedoelde vraag
stuk toentertijd in alle vakkringen veel besproken werd en 
de gelykenis met hetgeen bij stalen assen voorkwam, dui
delijk voor de hand lag, werdeti de barsten door de tegen-
party toch kortweg als gebreken in het wellen aangeduid, 
die in het gebruik open waren gekomen. Precies zooals dit 
ook nog nu in dergelyke strijdvragen door de „deskundigen'' 
in den regel plaats heeft. Uitgaande van de onderstelling, 
die gegrond was op myne boven medegedeelde waarneming, 
dat de gevonden scheuren in- de ashals enkel het gevolg 
waren van het veelvuldig warmloopen, en nu haast niet 
anders dan de eenige oorzaak van het telkens opnieuw 
warmloopen konden zyn, stelde ik voor den hals der as 
door een bekwaam monteur volgens myne orders weder in orde 
te laten brengen. Dat werk had den eerstvolgenden Zondag 
plaats en bestond daarin, dat de barsten in den hals der as 
werden opgehakt en het erin aanwezige vuilnis, dat uit aaneen-
gebakken, smeerinateriaal en afgewreven as- en kussenmate
riaal bestond, zorgvuldig werd uitgekrabd. Vervolgens 
werden de scheuren door het bydryven van het oppuilende 
materiaal dicht gehouwen, zorgvuldig met de zoetvijl glas 
gevyld en met amaril-linnen opgepoetst. Wy kwamen des 
Zondagsavonds net voor het begin van het schot! met het 
werk gereed en brachten de machine, nadat wy met -ent 
tamelyk dikke mineraalolie flink gesmeerd hadden, o.ider 
aanvoer van een dun straaltje water uit de voorhanden 
koelleiding, langzaam in gang. Ik was voornemens ! , » a r 

eenige uren langzaam van pas te laten loopen, maar had 
buiten den walsmeester gerekend. Deze liet, zonder op n>Üne 

tegenwerpingen te letten, de machine reeds na een kwartier 
uurs in vollen gang zetten en walste er lustig op los. 
Niettemin ging de zaak goed, want, al had de as zich in 
bet kussen in den aanvang ook eenigszins en wel zeer 
g. ly'kmatig verwarmd, de warmte ging zoo snel weder te 
loor, dat een paar uren werkens nauwelyks van eenige 
verwarming meer sprake kon zyn. 

Van waar deze verrassende uitkomst ? 
De hals der as zag er gruwelijk uit; overal waar scheuren 

dicht gemaakt waren, vertoonden zich indiepingen. die met 
donker smeerinateriaal opgevuld waien en op onaangename 
wyze op het dragend oppervlak uitkwamen. Bijna eeu derde 
van het draagvlak van den hals was verloren gegaan en 
toch liep de as goed. Of stond het misschien zoo met de 
zaak, dat men zeggen moet: juist daarom liep de as goed? 

Door deze indiepingen werd namelijk het smeerinateriaal 
op voortreffelijke wyze meegevoerd en werd dienovereen
komstig het enderkussen voortreffelijk gesmeerd en afgekoeld. 
Deze eigenschap, van zich met water tot eene emulsie te 
laten verwryven, bezitten namelyk slechts enkele minerale 
oliën, terwyl de plantaardige en dierlijke vetten veel meer 
ertoe geneigd zyn. Dit ondervond ik echter eerst bij latere 
waarneming en het was niet anders dan geluk voor my, 
dat de hier toevallig verwerkt minerale olie juist deze 
nuttige eigenschap bezat Als ik er nu nog bjjvoeg, dat het 
kussen voortdurend in goeden staat was gebleven, dat de 
hals reeds na eenige maanden weder byna volkomen glad 
geloopen was, het smeren met water weldra geheel buiten 

Fig. 3. 
dienst gesteld werd en de as uog heden haar dienst verricht, 
dan kan ik dat voorbeeld verder wel laten voor hetgeen 
het is. 

Het beschreven vei loop der zaak herhaalde zich in alle 
later tot myne kennis gekomen gevallen, en alty'd opnieuw werd 
ik van de meening doordrongen, dat het gestelde vraagstuk enkel 
eene questie van smeren moest zyn. Ook was my bekend, 
dat men elders door sraeerpompen en vetpersen getracht had 
het sineermateriaal van onder op met geweld in het kussen 
te persen, maar ook zonder gevolg. De gedachte lag nu 
voor de hand en kwam dan ook van den aanvang af in 
in j op, dat de uitkomst, die de toevallig ontstane afplat
tingen en ongelijkheden opleverden, evenzoo en met nog 
veel grooter zekerheid bereikt moest worden door lyn-
i'euhte, op den ashals in de langsrichting uitgediepte flauwe 
sineergroeven, ongeveer zooals tig. 3 en 4 aantoonen. Langen 
tyd echter durfde ik met my'o denkbeeld niet voor den dag 
komen, daar ik vreesde dat men er mjj om zou uitlachen, 
dat ik de ashals in een toestand zou willen brengen, die 
ali hans oppervlakkig beschouwd veel overeenkomst met een 
op- uimer zou hebben. 

Eerst nadat zich aan verscheiden door ons geleverde 
assen voor machines, die door de Markischen Maschinen-bau-
Anstalt te Wetter gebouwd waren, dezelfde verschijnselen 
als de in het boven beschreven geval waargenomen hadden 
voorgedaan, kwam ik tegenover den heer directeur A . TRAPI-RN 
met uijjne inzichten en voorstellen voor den dag. 

en dadelyk werd by de eerste machine voor gezamenlijk 
risico der Markischen Maschinenbau-Anstalt en der heeren 
HANIKL & LUKO eene proef genomen. De proef had een 
onberispelijk gevolg en evenzoo alle volgende. Ook de toe
passingen, die aulere handelsvrienden op mijn voorstel 
maakten, bewezen zonder uitzondering de goede werking 
der smeervoren. Zoo b.v. by' een door de Union te Essen 
gebouwde zeer zware walstreinmachiue voor de Rothe Erde. 
by' Aken. Het achterste kussen dezer as had 50 cM. mid
dellyn en 72 cM. lengte; de as woog omstreeks 14.000, 
het vliegwiel, dat dicht bij het achterste kussen zat 30.000 
KG. Neemt men aan, dat het gewicht der as ongeveer voor 
de helft, dat van het vliegwiel voor drie vierde en dat der 
zware koppeling geheel op het achterste kussen werkte, 
dan had dit ongeveer 75.000 KG. te dragen. De machine, 
tegen het in gang brengen waarvan men, met het oog op onaan
gename ervaringen by' andere machines opgedaan, met eene 
zekere bezorgdheid opzag, kwam zonder eenig spoor 
van warmloopen in bedryf. Het zou te ver voeren, zoo ik 
nog meer voorbeelden ging aanhalen ; ik merk alleen nog 
op, dat de smeervoren. mits op gepaste wyze aangebracht, 
ook by' oscilleerende, balans- en kunstkruistappen de proef 
doorstonden. 

(Slot volgt). 

C A L C I U M - C A R B I D E E N A C E T Y L E ENG AS 
door 

J . Bl.KULANO VAN* OOKDT. 

Fig. 4. Dwarsdoorsnede eener voor op ware groote. 
'k had het genoegen myn voorstel aangenomen te zien 

Acetyleen is reeds lang bekend als bestanddeel van 
steenkolengas. Het werd reeds in 1849 door BEKTHRLOI 
afgezonderd eu scheikundig ontleed. 

Eerst in de laatste maanden wordt dit gas, niet alleen 
door geleerden, maar ook door vakmannen, weder veel be
sproken, sedert de heer T. L WILLSON in Amerika zyne 
ontdekking bekend maakte, dat een mengsel van kalk eu 
fijne steenkool of cokes, in dc hitte van den electrischen 
lichtboog, tot een dik vloeibare massa samensmelt en cal-
ciiun-carbide vormt, terwyl de afgekoelde steenharde massa 
by aanraking met water wordt ontleed en eene groote 
hoeveelheid zuiver acetyleen levert. 

Dat gas heeft circa 15 maal de lichtkracht van steen
kolengas ; met andere woorden: voor een licht, zooals wy 
dat van steenkolengas gewend zyn (inet uitsluiting vau 
regeneratief- of gloeibranders), heeft men slechts l / l e noodig 
van het by steenkolengas benoodigde volume gas 

De bereiding van lichtgas was tot dusver niet eenvoudig 
genoeg, om huishoudelijk te worden toegepast; nu schijnt 
het echter wel, alsof in eene niet verre toekomst, de huise
lijke bereiding van hot noodige lichtgas niet meer speciale 
kennis zal vereischen, dan het vullen en schoonmaken van eene 
lamp, en niet meer werk kosten dan het reinigen en weder 
aanmaken van een enkele kachel. 

De noodige toestellen voor de acetyleengasbereiding ver
eischen voor een gewoon huis slechts a 2 M'J. ruimte. 

Het licht is buitengewoon schitterend, de scherp belynde 
vlam staat byna onbewegelijk en is zoo ongevoelig voor 
tocht, dat ze slechts met moeite kan worden uitgeblazen. 

Het licht gelijkt op dat van petroleumgas of van sterk 
gejarbureerd steenkolengas, in een stroom van zuivere 
zuurstof verbrand. 

Er is gegronde verwachting, dat de kosten van de ver
lichting spoedig zullen kunnen wedijveren met. die van 
petroleum. 

Aan de Niagara zyn eenige honderddnizende paarden
krachten beschikbaar voer industrie en met eenmaal honderd 
duizend paardenkrachten kan jaarlyks de grondstof worden 
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geleverd, voor eene hoeveelheid acetyleen, gelgk staande 
in lichtkracht met 1500 millioen M". steenkolengas van 10 
kaarsen. 

In het deficit van de petroleum-prod actie zal dus wel op 
andere wgze worden voorzien en er behoeft geen vrees te 
bestaan, dat we ons zullen moeten bekrimpen, in de kwis
tige wgze van verlichting, waaraan we ons meer en meer 
verwennen; kwistig in de oogen van ben. die zich met mij 
kunnen herinneren het schoolwerk gemaakt te hebben by" 
één kaars, die gesnoten moest worden. 

Zooals met meer nieuwe zaken het geval is, komen er ook 
omtrent het acetyleengas zonderlinge courantenberichten voor. 
Als een curieus staaltje daarvan vertaal ik het volgende 
uit het Pharmaceutical Journal van 25 Mei j.1. 

„De waarde van acetyleen als lichtgas is in het photo-
chemisch laboratorium te Charlottenbnrg beproefd geworden. 
De buitengewoon hooge pry's van het gas (1 M 3 kost 50 
Mark) en zijne mindere waarde dan steenkolengas in een 
gloeilichtbrander maakt het onbruikbaar tot verlichting, 
maar het ergste van alles is dat, nadat het twee dagen 
lang in een gashouder bewaard was, zijn lichtgevend ver
mogen bgna geheel was verdwenen." 

De prijs van 1 meter acetyleen was toen in Duitschland 
ca. 2 Mark en ik heb het gas hier 10 dagen bewaard 
zonder aanmerkelijk verlies aan lichtkracht. 

Acetyleen schijnt tot dusver onbruikbaar te zijn voor gas
gloeilicht, maar met alle waardeering voor die schooue eu 
nuttige wgze van verlichting, schijnt het my wel wat sterk 
een gas voor verlichting onbruikbaar te verklaren, omdat 
Dr. AUER'S dure gloeibranders er niet voor te gebruiken zjjn. 

De bruikbare branders kosten slechts eenige centen. 
Voorburg, Juli 1895. 

S P O O R W A G E N S U I T A L U M I N I U M ? 

Wanneer men van eene toekomstige aluminiuiu-eeuw spreekt, 
moet niet vergeten worden, dat dit metaal nog tienmaal 
goedkooper moet worden, om zijn voorganger, het ijzer, uit 
alle grootere beweegbare voorwerpen te verdringen. Daar 
echter aluminium zeer verspreid en in leem en klei bijna 
overal te verkrijgen is, en op het gebied der metaalbereiding 
waarschijnlijk verder vooruitgang te verwachten is, is boven
staande vraag niet zon geheel ongerijmd. Het gewicht der 
spoorwagens is niet de eischen, waaraan zy in het bedrijf 
hebben te beantwoorden steeds vergroot. In weerwil van 
de vergrooting van het laadvermogen van vele goederen
wagens moet, ongerekend het vervoer van ledige wagens, 
door elkaar evenveel gewicht aan wagens als aan goederen 
vervoerd worden. Als door aanwending van aluminium het 
eigen gewicht der wagens tot op de helft van het tegen
woordige kon verminderd worden, (enkele onderdeelen kon
den van ijzer of staal blijven) zou dit reden genoeg zijn om 
eene geleidelijke verandering der wagens in het oog te 
houden. Eene algemeene verhooging van de nuttige opbrengst 
der spoorwegen zou daarvan het gevolg zijn. De kosten 
der verandering zouden door aanzienlijke besparing van 
kosten worden gedekt. Om de mogelijkheid van de invoering 
van aluminiuinwagens (met remtoestellen) in het licht te 
stellen, moest men van de spoorwegdirectiën den aanmaak 
van een of ineer proefwagens trachten gedaan te krijgen. 

(Deutsch Verk. BI.) 

P H O S P H O R B R O N S E N P H O S P H O R K O P E R . 

Mc. COMIIIC spreekt in het Journ. Soc. Chem. Ind. 1894 
zeer gunstig over de waarde van phosphorkoper en phosphor-
brons. Hij wijst erop dat, hoe meer vrij v a n poriën eene 
legeering is, hoe groot er de vastheid, taaiheid en elasticiteit 

zyn van de eruit vervaardigde gietstukken. Koperhoudend» 
legeeringen, vooral bronzen, bevatten in vloeibaren toestand 
zuurstof, die naar gelang van de hoeveelheid, waarin zjj 
in het vuurvloeibare metaal voorhanden is, eene grootere of 
geringere poreusheid van het gietstuk veroorzaakt. Toevoeging 
van phosphor bindt de opgeloste zuurstof en doet aldus 
gietstukken zonder gasbellen ontstaan. Phosphor maakt 
verder, zooals Mc. OOMBIC vermeldt, dat het anders in 
legeeringen niet licht kristalleerende tin kristallyn wordt. 
Daar eene legeering van twee kristallyne metalen eene meer 
homogone massa vormt dan eene legeering uit eeu kristal
lyn en een amorph bestanddeel, werkt de toeslag van phosphor 
ook in dit opzicht voordeelig. Ook verhoogt kg de dunvloei-
baarheid der legeeringen, waaraan hg toegevoegd wordt, en 
vergemakkelijkt daardoor het verkrijgen van scherpe af
drukken. 

Het gebruik van het phosphor in de industrie van het 
brons en het messing was tot nogtoe bemoeielykt door de 
omstandigheid, dat het toevoegen van phosphor niet dan 
onder groote verliezen aau deze kostbare stof gelukte, en 
dat de bereiding van sterk phosphorhoudende kopers (boven 
10 pCt. phosphor) die aan de smeltende massa toegevoegd 

| konden worden, niet mogelijk was. 
Eene methode van SCHÜXZKLEB maakt het in den laatsten 

tgd mogelgk phosphoskoper te bereiden, dat met phosphor 
j verzadigd is (20 pCt. phosphor). Dit phosphorkoper komt 
! in platen in den handel; het lost zich in vuurvloeibare 

metalen op zonder de verstikkende en voor de gezondheid 
schadelijke dampen te vormen, die in het inwerpen van 
zuiver phosphor in de gesmolten massa doet ontstaan. Het 
vervangt met voordeel het tin in zijne tot dusver gebruikelijke 
toepassing tot het hardmaken van legeeringen, terwijl het 
niet zooals tin de taaiheid ten koste der vastheid vermindert, 
maar beide gelijkmatig verheft. Een gehalte aan phosphor
koper verhoogt, naar gezegd wordt, ook het weerstandsver
mogen der legeeringen tegen den oxydeerenden invloed der 
atmosfeer. 

Mc. COMUIC onderzocht eene reeks van phosphorkopers en 
vond daarbij phosphorgehalten van 10, 12 1/,, 15, 18 
20 pCt. Dingl. Pol. Journ. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Amsterdam, 2 Ang. 1895. 
Den Her J . A. VAN DUB KLOES , te Delft. 

Mijnheer, 
Als lid van Architectura en als abonné op haar orgaan, 

wend ik mij tot U met het beleefd verzoek ondervolgende 
vraag te willen beantwoorden, of uw geachte meening om
trent het daarin aangegeven geval te willen mededeelen. 

„Wat kan de oorzaak wezen van het blaren vaH verf
werk op eikenhouten buitendeuren. (3 stel elk vau 2 stuks). 
De deuren dagteekenen van - j - 1830, zyn voor regen en 
vocht behoorlgk beveiligd en hebben zeer weinig van de 
zonnewarmte te lijden. 

Telkenmale na het schilderen begint het verfwerk na 
enkele weken te blaren, — niettegenstaande verschillende voor
zorgen zy*n genomen geworden — als: 

lo. totaal afbranden der oude verflaag; 
2o. de grondverven en het plamuursel uit aardvc ••" 

bereid ; 
3o. de nieuwe verflaag zoo dun mogelgk aangebracht en 

daarna met copallak van le qualiteit gelakt. 
Wat kan hiervan de oorzaak wezen en welke midd len 

zullen naar uwe meening aangewend moeten worden om 
dat gebrek te voorkomen. 

Met de meeste hoogachting, 
D. VAN OOBT Hz., Arch. 

Ik heb op het punt van verfwerk niet zoo heel veel er
varing, doch als ik buitendeuren te verven had, zou ik 
bet zeker niet doen zooals hierboven is beschreven. 

Dat men plamuur voor binnenwerk gebruikt, om volmaakt 
glad werk en hoogen glans te krijgen laat ik daar, maar 
voor buitenwerk acht ik plamuur verderfelijk en heb ik het 
in mijne A. V. uitdrukkelijk verboden, omdat plamuur het 
intrekken der olie in het hout, de eerste voorwaarde voor 
jnnigen samenhang tusschen verf en hout tegengaat of belet 

En gebruikte men dan nog plamuur van loodwit en lijn
olie: Maar neen, „aardverf", pijpaarde en barytwit met lgra 
en de hemel weet wat voor ontnig meer, alsof het erop 
toegelegd moest worden om den verver zoo gauw mogelgk 
weer werk te verschaffen. 

Er bestaat m. i . slechts ééne deugdelijke grondverf voor 
buitenhoutwerk, d. i . loodwit. Voor de kleur mag men daar, 
wat mg betreft, aard- of metaalverf doorheen malen, doch 
loodwit en goede lijnolie, rauwe en gekookte in gepaste 
verhouding door elkaar naar gelang van den aard en de 
ligging van het werk, het jaargetyde en het weder, zgn en 
blgven de hoofdzaak. 

Blaren van verf zullen gewoonlgk haar oorsprong hebben 
in neerslag van vocht — op een glad geplamuurd oppervlak 
meer dan op een ruwer — gevolgd door stoom- ofgasont-
wikkeling, als de zon later, al is het ook maar kort, op de 
verflaag schijnt. 

De oorzaak van het kwaad zal dus vermoedelijk in de 
grondverf en het plamuur te zoeken zgn. Ik zou U raden 
het afgebrande oppervlak eerst met dunne, niet dekkende, 
loodwitverf te bestrijken, na droging met dikkere, desgewild 
met eenige kleurstof erin; deze zoover noodig te schuren en 
dan af te verven in de verlangde kleur, altgd weder met 
loodwit erdoor. 

Mocht ge hiertoe overgaan, dan zult ge mg en Uwe mede
lezers verplichten, door het resultaat bekend te maken. 

v. D. K . 

= Ï A M B E S T E D I N G E H . 
Aanbestedingen worden slechte eenmaal in deee rubriek opgenomen. 

MAANDAG 12 AUGUSTUS. 
Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: het bauwen van 

eeu centraal teleplioonbureau met winkels, kautoorlokulen enz., 
aau de Raadhuisstraat, tusschen den Singel en de Spuistraat. 

'g»Graveukage. 8 uur. De architect H. Westra Jr., namens 
het bestuur der Coöp. Broodbakkerij en Verbruikvereeciging de 
Hoop, in een der lokalen van bet café Cnsiuo, Wagenstraat: het 
maken van een gebouw voor winkel, pakhuis, wageuremise enz., 
hel aanleirgeu van eene straat en het bouwen van eenen walmuur 
aau 'den N.W. Buitensingel aldaar. 

Mlddelstnm (Gr.) 4 uur. De WelEJ. heer T. Ooldhoorn, in 
het gemeentehuis: het bouwen van een heereubehuizing op vrij 
terrein, met bijlevering van bouwstoffen ent. 

DINSDAG 18 AUGUSTUS. 
Assen. 9 uur. De genie, op haar bureel: bet doen van voor

zieningen ten behoeve van de buisvestiging van den staf enz. 
vau bet le regiment infanterie te Assen, begr. f 9160, onder 
°et beheer der genie te Zwolle. 

Benschop (Utr.) 11 uur. Het bestuur van bet waterschap 
Benschop: het afbreken van den ouden eu het leggen van eene 
"iruweu steeoen Irug over de voorwetering, voor de hofstede van 
C. vaa Vliet, in het boveneinde der gemeente Benschop, aanw. 
door den bouwkundige D. Barneveld te Utrecht, 's morg. 9 uur. 

'•eerdani (Z.H.) 11.30 uur. Heeren directeuren der glasfabriek 
Leerdam, voorbeen Jeekel Mijnsseu en Co., ten bunnen kantere : 
bei vergrooten van hunne fabrieken en bet uitvoeren van daarmede 
in verband staande werken. 

Rotterdam. De fiima Kleekaiap en Kok: het bouwen van 
een stukadoorswerkpiaats met bovenwoning aan het Doelwater. 

'wijudrecht (Z.H.) 1! uur. De architect H. Cramer en Co. 
te Kotterdam, voor de beeren C. L. Schepp eu Zoon : het bouwen 
vau een fabriek op een bestaande fundeering op een terrein gelegen 
t e ''Wijudrecht, kadaster seetie C, nr. 1115. 

WOENSDAG 14 AUGUSTUS. 
Breda. IS uur. De rentmeester der domeioen Rentambt Zwaluwe, 

ten zijne kantore Mauritsstraat D 495 : bet maken eener nieuwe 
walbesehoeiing en het verharden vau het Beursplein te Lage Zwaluwe. 

Kaatsheuvel (N.Br.) 3 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen 
van eene school met onderwijzerswoning en aanhoorende gebouwen 
aldaar, aanw. 's morg. 10 uur. 

Overschie (Z.H.) 12 uur. Het gemeentebestuur: bet doen van 
eenig straatwerk in de gemeente. 

DONDERDAG 15 AUGUSTUS. 
Ambt-Yolleuhove (Ov.) 12 uur. Het gemeentebestuur: het 

bouwen van een woning en stalling voor eene brigade der koninklijke 
marechaussee. 

FernU (Z.H.) 4 uur. De architect C. A. Dekker Bz. aldaar, 
namens deu WeiEd. '/eergel. heer Dr. H. C. Schouten aldaar, 
iu het koffiehuis van L. Keemink : het I ouwen van een hoerenhuis 
en bijkomende werken, aauw. nam. 12 ure, door Jen architect 
voornoemd. 

VRIJDAU 16 AUGUSTUS. 
's-Gravenhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid : het herstellen en verbeteren vau rijkstelegraaflijnen 
in de prov. Noordbrsbant, Gelderland en Limburg, begr. f 1020. 

's-Uraveuhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid: de aanleg van eene rijkstelegraaflijn tusschen Almelo 
eu Vriezenteen, begr. f 740. 

MAANDAG 19 AUGUSTUS. 
's-Graveuhage. 11.30 uur. Het prov. bestuur: 1. het verhoogen 

en verzwaren van een gedeelte van den dijk langs de westzijde 
der haven te Middelbaruis met bijkomende werken, benevens net 
verlengen en gedeel'elijk verbreeden van de steenglooiing op het 
buitenbeloop vau dien dijk, begr. f 8000; 2. het maken van een 
bazaltmuur iu de haven van Stellendam, begr. f 7500. 

Utrecht. 7 uur. Het bestuur der Tweede Utrecbtsohe Coop. 
Bouwvereeniging, ia eeu der lokalen van den heer J. Sandinann, 
koffiehuis Het Vletalen Kruis, 'Munsterkerkbof: het bouwen van 
68 woningen wan den Amsterdamschen straatweg in dre perc. eu 
in massa. 

DINSDAG 20 AUGUSTUS. 
Hoofdplaat (Zeel.) 3 uur. Het bestuur van de calamiteuze 

Hoofdplaat- en Tbomaespolder: het maken van werken ter verdediging 
van den Zuidoosthoek van bet oeverwerk A. van den calamiteuze 
Hoofdplaatpolder. 

Zevenhuizen. 12 uur. Het bestuur van den Tweemanspolder : 
het maken van een bestrating van waalklinkers iu het paarden-
spoor in de poldetwegen, ter lengte van pl.m. 4000 M . 

WOENSDAG 21 AUGUSTUS. 
Drachteu (Fr.) 11 uur. Het gemeentebestuur van Smallingerland, 

ter secretarie: 1. het afbreken der omstaande en weder opbouwen 
van eeue nieuwe school met onderwijzerswoning te Noord-Dragten 
en het bouwen van eene hulpschool aldaar; 2. het verbouwen 
van de school te Oudega. 

Lommer (Fr.) 11 uur. Het gemeentebestuur vau Lemsterland: 
het verbouwen van de schoolgebouwen voor openbaar lager onderwijs 
e Lemmer en te Echten, in 2 perc. 

1 ZATERDAG 24 AUGUSTUS. 
Utrecht. 2 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan het gebouw van bet prov. bestuur: het maken 
van 14 dukdalven en het versterken van 6 beschermende werken 
in de voorhaven van het Merwedekanaal te Vreeswijk, begr. f 18.900. 

ZATERDAG 81 AUGUSTUS. 
Utrecht. 3 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het voltooien 
der keibestrating op den Rijksweg van Utrecht naar de Grebbe 
langs het fort op de Biltstraat nabij Utrecht, behoorende tot de 
Rijks groote wegen in de prov. Utrecht, begr. f 3150. 

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 ophoogen vau wegen, bet maken van een 

polderriool en van grondkeeriugen in den Stads Godshuispolder 
onder Ni»uwer-Amstel. Laagste P. Klein te Dordrecht voor f 31.990. 

Amsterdam. Het leveren van meubilair voor verdedigingswerken 
te Muiden en te Weesp. Laagste voor perc. I, J. Oolmau te 
Vianeu voor f 1150; voor perc. 2, dezelfde voor f 550; voor perc. 
3, B. A. Smits te Haarlem voor f 1250; voor perc. 4, dezelfde 
voor f 676. 
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Baarle-Kassnn. Het afbreken van een bestaande school met 
onderwijzerswoning te Ulicoteu en het daar ter plaatsen bouwen 
van een school voor lager onderwijs met onderwijzerswouing met 
inbegrip ven dc materialen. Laagste A. Dieleu te Breda voor 
f 7676, gegund. 

Barendrecht. 1. Het vergraveu van pl.m. 700 M». grond in 
bet toevoerkanaal nabij bet stoomgemaal aan het Barendrechlsche 
Veer en in de monding van dit kanaal mitsgaders uitbaggeren 
enz. Laagste 1). Zandbergen le Vrijenban voor f 520. 2. het maken 
van nieuwe eu herstellen van oude beschoeiingen enz. Laagste 
J . VBU Trigt te Heerjansdam voor f 168, gegund. 

Barendrecht. Het maken van nieuwe en herstellen van oude 
beschoeiingen. L»agste Joh. Bakker aldaar voor f 159, gegund. 

Enschede. Het bouwen van eeu koetshuis en paardenstal met 
verdere werken op een terrein aan de Deurningerstiaat, onder 
beheer van den architect G. Beltinau AGz. Laagste G. W. Wegereef i 
voor f 6543. 

Frunekcr. Het doen van eene verbouwing van het waschhuis ' 
en het maken van 2 ziekenkamers bij het algemeene armhuis. I 
Laagste G. I.lsbrandij aldaar voor f 769, gegund. 

's-G raven hage. Het makiu en stellen VHII de ijzeren deuren 
en verdere ijzerwerken der scberpvaartsluis bij Andel, onder de ! 
gemeenten Andel eu Glossen. Laagste Guteiioffnnngshiitte Actiën • 
verein für Hergbau uud Huttenbetrieb te Oberfaausen II voor ! 
f 124.000. 

Haarlem Het vervangen van de bouten brug over de Lisser- j 
dwarstocht nabij den Uweg door een gemetselde gewelfbrug. 
Laagste J. Penaings te Sloten voor f 3600. 

Haarlem. Het maken van een bergplaats voor de hand- en 
loopkraan op het Noorderhavenhoofd te IJmuiden. Laagste B. vau 
Buuren te Amsterdam voor f 4100. 

Heemstede. Het vergrooteo van de gemeenteschool. Laagste 
H. L. van Zijl te Zandvoort voor f 13.403. 

's-Heerenberg. Het bonwen van eene kerk met toren. Laagste 
H. W. Koelman te Aalten voor f 69.868. 

blundert. Het bouwen eener nienwe boofdonderwijzerswoniu» 
te Moerdijk. Laagste J. Ek Az. te Dordrecht voor f 3799. 

Leeuwarden. Het bouwen van een brugwachterswoning met 
bijlevering van al bet noodige, aan bet nieuwe Kanaal bij den 
weg achter de Hoven. Laagste C. Lerk aldaar voor f 3973, niet 
gegund. 

Middelburg. Het voortzetten van de herstelling der boordvcor. 
ziening van bet kanaal door Walcheren. Laagste A. Foudraine 
te Goes voor f 4387. 

Rotterdam. Het bouweu van een pakhuis met vier zolders 
op haar terrein achter de Gedempte Vest nabij bet van Hoogen-
dorpspleiu (termijn van oplevering 3 maanden). Laagste P. Hofman 
voor f 18.100. Onder voorwaarde dat de termijn van oplevering 
verlengd wordt met 2 maanden, was laagste inschrijver J. J. van 
Hattem en Zn. aldaar voor f 17.184. 

Rotterdam. Het bijbouwen van een nieuw gedeelte en bet maken 
van eenige veranderingen in het bestaande gebouw van de Ned. 
Herv. Oiaconesseninrichting. Laagste J. van Boven te Rotterdam 
voor f 37.897. 

Utrecht. Het herstellen en bewoonbaar maken van eea heeren
huis aan de Kruisstraat no. 74. Laagste J. Bouwman te IJselstein 
voor f 2220. 

Utrecht. Het maken van beschotten in voor logies bestemde 
poteines in de forten Hijnauwen en Vechten, als verbetering van 
ondergeschikt Delaug aan werken in de Nieuwe Hollandsche 
Waterlinie, onder het beheer der genie. Laagste A. Klokke te 
Werkhoven voor 1 769. 

A D V E R T E N T I E N . 
I N T E R N A T I O N A L » : 

IIIITlTIE-TEITIIISTELLIIÏ 
VAK 

Schilderijen, Aquarellen, 
Teekeningen, Beel dhouw-

kunst, Bouwkunst en 
Kunstnijverheid, 

georganiseerd door den HAAGSCHEN 
KUNSTKRING. 

Dagelijks geopend van 10 tot 5 uur 
in de Academie voor Beeldende Kunsten, 
P r i i i c e H s e g r t i c - h t 4. 

Entree f 0/-J5. Z o n d a g van 1 tot 
5 uur, f 0.IO. 

Alle soorten van z'i£| 

W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts iu de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D. DOMINICUS & SóHNE. 
te Remscheid-Vieringhausen ( R h e i n l , ) 

Gevestigd in 1822. (55) 
Wm\V Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wy U gratis en franco toezenden. 

Vertegenwoordiger voor Holland: 
MAX I M t l . s i . v ROTTERDAM, 

Maaskade, hoek Com. Trompstr. 2. 

O V E R K A P P I N G E N 
en LOODSEN 

van gegolfd ijzer, 

L I F T E N 
(90) 

KRANEN 

L I E R E N , 

^ Draagbaar Spoor. 
T. C. TISSOT J"., 

AMSTERDAM, Singel 13». 

J . V A N DER E i N D U Z O O N S 
STOOMBOEKDRUKKERIJ, 

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 

W . H. VAN IJSSELSTEIN, 
Spui 256, DEN HAAG. 

Handelaar in Drogerijen, Chemica
l i ë n , Ver fwaren , e n i . 

E N GROS. E N D E T A I L . 
Z E E G R A S , p. Baal, ± 100 pond, f 2 . - . 

Z O U T Z U U R per bemande flesch. 
Alles a contant, franco boord of spoor. 

Men vrage prijsopgaaf met opgave van 
hoeveelheid. 

L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHEEPSBOUWWEfiF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeewerken, 
IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met eei-tiiïejx&t vnn Lloyd's 

en Bureau Veritas. 

Chemisch bereide 

V E J ^ F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor het gebruiken bezinkt ot verhard 
nooit. Zü is gemakkelijk in het gebi nik» 
duurzaam en goedkoop. 
S t a a l k a a r t e n en a t t e s t e n ga:un» 

verkrijgbaar. 

FABRIEK ,,KRAAIJENBÜRG 
(70 Rijswijk (Z.-EI'> 
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M ANN H E I M E B 

Portland-Cement-Fabriek, 
FABRIEK 

IN 

Opgericht 

1861. 

FABRIEK 
IN 

WEISENAU 
ii i i i i n / , 

Opgericht 
1864. 

Stoom Jalousiën Fabriek DAK VILT V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
ZONRLINOEN, LEDIKANTEN enz. 

I V t . l 1*1111/1 \ ( 7 3 i | w « a r b j j planken onderlaag overbodig 

S . BRUIGOM, b i k » . | X i L " 2 * ° G " W ' N " L ' 

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 
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. 

P . D O L K & 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- , 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 

RANDEN. 
GEBOGEN G L A S en D A K P A N N E N . 

Lenzen- en Patrijspoortglazen, 
(89) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF,DAGLICHT-REFLECTORS. 

A R C H I T R 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 
l ' o f i e l , levert franco de Stoom-hout-
Hgerij en Schaverij van 

l i . W. ROGGENK AMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

ofielteekeningen en Prijscourant op 
»anvraag gratis. (BO) 

T T T T T T T T TTTTTTTT T T T T T Y Ï T 
Uiet 

*1DGCj?dtf>lSCr> enCj?GTDlSCf?' 
o n d e r w e g ™ roebcxlev 
b o u i D t ü & t e r i f c l e r ) , o e r f 
T ü a e b i - ' D e o U e r ) , e ^ . 

(69) 

Uitgaaf van J.VAN DER ENDT&ZOON te Maassluis. 

0 \ / j ; BOOWMATKBIALEN, 
«T. A. 

beschreven door 
v a n d e r K L l o e 

Leenttir aait «le Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet htgenaaid f18.—. 
„ gebonden „ 21.50. 

II r i m II i i i n , i M ' i v 

Vormt de werkkring, waarin de schrijver geplaatst u, de geschiktste gelegenheid 
om dergeliiken 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. . . . . , , ••, ^ •: L . 

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 eeu nuttig boek, dat door allen dient gekend te worden en 
waarvoor de schrijver waardeeriug verdient. 

Wij durven dit werk dan ook gerust aan allen, die iets met bet bouwvak hebben 
uit te staan, aanbevelen. Allen zullen er ongetwijfeld nut uit trekken. . . . . 

' (Algemeen Nederlandsen. Advertentieblad). 
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 studiën paart, ook hunne oudere vakgenooten zullen evenzeer als vele aannemers, 
werkbazen en bandelaren, gaarne een werk ter hand nemen dat in zoo aaugo.ianien en bevatte-
lijken vorm een ruim overzicht geeft van wat de praktijk hier on elder, tot op heden 
heeft uitgewezen of een theoretisch onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kan doen 

..° IVe Inqenxeur.) voorspellen v * 
Voor hem die in Indië echter dikwijls zijn eigen materiaal moet zoeken of vervaardigen, zal 

daardoor dit boek menige nuttige aanwijzing bevatten. . , , „ , „„„„„u. 
. . . Juist de onbevooroordeelde onderzoekingen, die den heer Van der Kloes gemaakt 

heeft op 1 tt sebied der bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk 
(Bouwkundig Weekblad.) 

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 
Se eigenschappen der verschillende houtsoorten en het gebruik ervan volkomen op de hoogte 
te zTm De ïeer Van der Kloes deelt omtrent deze bouwstof zooveel wetensw.yud.gs mede dat 
elk vakman er voordeel en leering uit kan trekken (ue upmericer.) 
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( Ui l t lH IM M l 
„Van Baerle", 

E E N I G E A G E N T E N voor 
Nederland en Kolon iën: 

6 f . M. BOKS éf Co., 

V E R F W A R E N , 
(5) « 3 11 Z . 

PORTLAND CEMENT, 
„JOS SOK Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT, 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 11 b 
„ AMSTERDAM, A . E. B R A A T , Fokkt-

Simomstraat 74. (88) 

UTRECHTSCHE LOOD WIT F A BR1EK, 
F i r m a . G r . G R E V E , U t r e c h t , 

beter is 

GREVE ' S 
18 

LEONARD SL1GCBER, l o n n i c k e n d a m . 

beter dekkend, lijn er. witter en 
kleur houdend dan eenig ander; 

bekroond door den Nederl. Schildersboiiri 
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 zijn gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur geleverd, des-
verlangd met certificaat van on 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 Meil887 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 „ B o u w k u n d i g Weekblad" dd. 5 Dec. 1891. (93> 

Verkrijgbaar bi| alle soliede Verfhandelaren en Drogisten. 

DE G R O E V E N 
VAN 

1 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
u i l in nul end fabrikaat en h i l l i j k c p r i j s . (76) 

/ M EU RIN 
te Anderiiach a/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (83) 

la Andernachsche Tras 
en Trassteen 

op strengste keur, verder: 
DRIJF- <»f Z W E M S T E E N : LA-

V AG R O T S T EEN, beste en goedkoop
ste HIERSTEEN voor Tuinen,Terrassen, 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

t l Bij de Maatschappij „DE VELUWE" 
te Xunspeet, kan dade l i jk 

een J O N G I E N S C H 
geplaatst worden, op de hoogte van 

| ELECTRICITEIT en BANKWERKEN. 

lleereugracht 5N3, 
AMSTERDAM, 

hebben steeds voorhanden 

N O R M A A L 

S P M Z E N L I F T S . 
Deze worden hier geheel compleet en 

gangbaar in liftschachtgeraamte gemon
teerd afgeleverd. (86J 

Talrijke Referenties. 

Geluidwerendo tusschenvloeren, ondervloercn 
voor houtct-inentdaken, brandvrije 

separatietn en plafond*. 

EXSELSI ORPLATEN, 
GEBR. VAN DER VIJGH, Amsterdam. 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. (92) 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, 
geluidwerend. Verkrijgbaar in verschillende 
dikten. Steeds grooten voorraad. Directe leve
ring. Uitvoering op 't werk door onze eigene 
stellers. Voorgeschreven bij particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezin-
ding van Brochure, Monsters en Prijs. 

„tiaat alen onze Reclame op de Were ld* 
tentoonstelling te Amsterdam. Nederl. afdeel i »** 
(achter bet Paviljoen der Levensverz. MÜ">1 ' 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A r i v e r t m t l ë n in dit blad kotten van 1—5 regelt 
00 cents, iedere regel meer 10 cents. Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgevers i 

j . V A N DER ENOT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

AH» n r i v e r t r n l l V n in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden gratis geplaatst in DB 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 , R E D A C T E U R . 

W A R M L O O P E N V A N A S S E N E N D E 
G E V O L G E N D A A R V A N . 

Naar het Duitsch van J . RIKMKU. 

(Slot.) 

Ik heb in het vorenstaande altijd op den voorgrond ge
houden, dat het stee is gold het achter het vliegwiel gelegen 
kussen: bij liet voorste krukkussen komen deze verschijnselen 
bijna nooit voor; dit loopt bijna nooit i.f althans niet van 
belang of enkel voorbijgaand warm. Het eigenlijke gebrek 
van warm te loopen is eene by'z< iere eigenschap vau het 
achterste kuisen der gewone walstreinmachines. Dit komt 
alleen daardoor, dat bij dit kussen de druk bestendig in 
eene richting naar onder werkt en daardoor aan liet smeer-
materiaal den toegang tot de dragende oppervlakken ver
zwaart, ja z.elfs het eruit drukt. Met het voorste kussen 
is het in dit opzicht werkelijk gunstiger gesteld, hoewel 
de daar optredende stoomdruk dikwyls grooter is dan de 
naar onder gelichte druk in het achterste lager. l>e stoom
druk verwisselt echter nu elke halve omwenteling van richting 
en rukt daardoor de as over de altijd, al is het ook in nog 
zoo geringe mate. voorhanden speelruimte in het kussen 
heen en weer. Daardoor worden de drukvlakken bij elke 
omwenteling ontlast en aan het smeermateriaal den toegang 
vergemakkelijkt. Deze beweging komt ook aan het onder
kussen ten goede, waarbij nog in aanmerking te nemen is, 
dat in het voorste kussen de naar onder gerichte druk altijd 
aanmerkelijk geringer is dan in het achterste kussen. 

Het smeermateriaal zelf speelt bij de geheele aangelegen
heid natuurlijk eene buitengewoon belangrijke rol, waarop 
jamnier genoeg door vele eigenaars van machines niet ge
noegzaam gelet wordt. Men meent over het algemeen genoeg 
te doen, ais men Hink olie ter beschikking van den machinist 
stelt; van de gepaste qualiteit der olie meent men zeker 
te zijn, als men de olie duur betaalt. Onder de minerale 
oliën, die tegenwoordig wel alleen in aanmerking komen, 
zijn er echter vele, die door hare dunvloeibaarheid, voor 
zware asknssens in het geheel niet geschikt zijn. Ook die 
oliën, welke bij gewone temperatuur genoegzaam taaivloeibaar 
zijn, maar reeds by geringe verwarming zeer dun worden, 
zijn geheel en al ongeschikt, want hun smeerveraiogen is 
voor zware kussens, juist dan als het er het meest op aan
komt, bij het begin van het warmloopen, bijna tot nul 
herleid. Het meest geschikt zyn goede, dunne cylinder-oliën 
of mengsels daarvan met gewone minerale oliën voor zware 
kussens. En juist deze oliën hebben ook de aangename 
eigenschap van byna zonder uitzondering bn een matigen 
toevoer van water daarmede bij het omwentelen in het 

kussen eene volkomen emul-ie te vormen, die zeer vast aan 
het oppervlak van den hals hecht. Deze emulsie werkt zeer 
voordeelig op den gang van zaken in een warmloopend 
kussen, doordien zy, door deu ashals medegenomen, in het 
onderkussen de warmte-ontwikkeling in den haard zelf van 
haar ontstaan matigt. Daarentegen ligt het, na hetgeen vroeger 
over de warmte-aangelegenheden in het warmloopende kussen 
is gezegd, voor de hand, dat een sterke toevloeiing van water 
boven op het kussen, of liever op den tap, niet anders dan 
nadcelig werken - kan, omdat daardoor de wisselingen in de 
temperatuur op het oppervlak van den tap verscherpi worden. 
In alle geval is de toevoer van water een noodhulp, die 
bij deugdelyk ingerichte olie-smering met gepaste olie voor 
het normale bedrijf kan gemist wolden. In elk geval moet 
echter de smeerolie voor 'net, gebruik gefiltreerd en van dau 
af in gesloten stofvrije bussen of vaten bewaard worden. 

De in de laatste tien jaren ingetreden verandering op 
het punt van het gebruik van kussenmetaal, ten gunste 
der wit-metaleii, hangt in. i. oorspronkelijk enkel samen 
met liet meer en meer invoeren van het zachte smeltijzer 
als materiaal voor assen eu is door de verschillende machine
fabrieken ten deele met juiste erkentenis der oorzaken, feu 
deele onbewust als gevolg van bet welslagen van anderen 
tot stand gebracht. De, oude smeedijzeren assen en de eerst 
aangewende hardere stalen assen liepen, als /.jj niet door 
invloeden van buitenaf tot warmloopen gebracht werden, 
op dc gebruikelijke kussens van rood-metaal zeer goed. Het 
verschil in hardheid was wel aanzienlijk en voldoende nm 
de bekende, uit de ervaring geputte stelling, dat het verloop 
der glijdende wrijving zich het best ontwikkelt tusschen 
oppervlakken van de meest mogelyk verschillende hardheid. 
tot haar recht te, doen komen. Dok bij smeedijzer was dit 
verschil iu hardheid, zoodra de kussens van pas geloopen 
waren, Zóer aanzienlijk, doordien het oppervlak van de tap 
door het van pas loopen aanmerkelijk in hardheid toenam. 
Men kan dit het best, waarnemen, als men een goed van 
pas geloopen tap met de vijl wil aangrijpen. 

Anders werd het geval, toen de zachte welijzeren assen 
aan de markt kwamen. Nu werd liet verschil in hardheid 
zeer gering en wel in vele gevallen te geringer, omdat men 
zich door talrijke treurige ervaringen ertoe liet verleiden 
om een „beter' knssenmetaal dan gewoon rood-brons b v. 
phosphor-brons aan te wenden. Daardoor werd het verschil 
in hardheid nog geringer, de schrede was in geheel verkeerde 
richting gedaan, maar is toch tamelijk vaaa voorgekomen. 
Er kwam toen een tyd, dat inen het warmloopen van zware 
assen byna voor eene epidemische ziekte kon aanzien. Door 
het aanwenden van wit-metalen. die iu den scheepsbouw 
reeds lang proefhoudend waren gebleken, en waardoor liet 
verschil iu hardheid weder terugkeerde, werd toen eene 
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snelle verbetering tot stand gebracht. Ongelukkig hebben 
de wit-metalen een /.eer laag smeltpunt en kan liet zoodoende 
voorkomen, dat bij warmloopen ten gevolge van oorzaken 
van buitenaf, het wit metaal smelt en uitvloeit. Om deze 
redeu «nu tegenwoordig nog vele machinefabrieken tegen 
het aanwenden van wit metalen. 

Alvorens nu terug te keeren tot de beschouwing der 
tiiideelige gevolgen, die het warmloopen voor de assen heeft, 
wensch ik nog eenige dergelijke gebeurlijkheden bij andere 
macliinedeelen in herinnering te brengen, die wat hare 
oorzaak betreft ontwijfelbaar hierbij behooren. Ik meen het 
barsterig worden van plunjers van hnogedrukporapeti, zuiger
stangen, van zware machines, van de lagedrnkzuigersstangen 
van zware occilleerende raderbootmachines. De plnnjers van 
van hoogedrukpotnpen. waarvan de pakkingsbnssen met het 
oog op den hoogen druk sterk aangeschroefd moeten worden, 
dientengevolge aan sterke wrijving onderhevig zijn en warmte 
verwekken, worden bij eiken slag in de pakking aan het 
oppervlak verhit en plotseling daarop bij het in de vloeistof 
komen weder snel afgekoeld. De daardoor aan liet oppervlak 
verwekte gespannen toestanden bereiken hunne grootste 
hoogte ui de richting der beweging, van de lengte dus. De 
ontstaande barsten moeten uit den aard der zaak weder 
rechtoekig op de richting der kracht, dus overdwars gelegen 
zijn, en dit is werkelijk het geval. 

Ook hier is weder het staal het meest aan de kwaal 
onderhevig, terwyl het minder dichte gietijzer en de rood-
metalen er byna in het geheel niet door getroffen worden. 
Deze ervaringen hebben ertoe geleid, dat men tegenwoordig 
bijna in het geheel geene stalen plunjers meer voor snel-
loopende hoogedrukinachines aanwendt. 

Bij stoomzuigerstangen komt het kwaad in het algemeen 
zelden voor; er moet daartoe al eene ongehoorde wry ving, door 
gebreken in het opstellen enz., bijkomen, oin voor langeren 
tyd het, noodige verschil in temperatuur te verwekken, daar 
de afkoeling in de lucht en in de wanne stoomruimte niet 
zoo snel in haar werk gaat. Hierdoor wordt ook verklaard, 
waarom het kwaad by den konderen lagedrnkeylinder vaker 
voorkomt dan by den hoogedrukcylinder. 

Hy de lagedrukcylinders van zware occilleerende rader-
stooiubootmacliines echter zijn alle voorwaarden voor het 
kwaad voorhanden en komt bet dan ook feitelijk zeer dikwijls 
voor; de groote wry ving, in de pakking-bussen der piston
stang verwekt, terwyl deze de dikwijls 20 ton zware lage 
drukcylinders doet heen en weer slingeren, levert in ver
eeniging met de lage temperatuur vau den stoom in dezen 
cylinder de eerste voorwaarden. Daarby komt dan nog de 
groote buigende werking op de stangen, die de eenmaal 
ingeleide barstenvorming snel doet om zich heen gry'pen. 
Door deze oorzaken is dan ook voor de zuigerstangea van 
zulke lagedrukcylinders slechts een geringe levensduur weg
gelegd. Stalen stangen, die gewoonly'k met het oog op de 
wrijving ook tamelijk hard genomen worden, lijden onder 
deze omstandigheden natuurlijk weder zeer in het bijzonder, 
maar toch heb ik onlangs ook eene wel-yzeren stang met 
het kwaad behept gezien, nadat deze ongeveer 1 ' / 2 jaar 
dienst had gedaan. Echter had het er veel van of het 
proces tot staan gekomen was en in elk geval is een aan
merkelijk langzamer verergeren te voorzien in verband met 
de vezelige structuur van het materiaal. 

Na deze uitweiding tot het eigenlijke onderwerp mijner 
verhandeling terngkcerende. heb ik wel niet uitvoerig te 
betoogen. dat eene as, die op de bovenbeschreven manier 
door warmloopen nadeel heeft geleden, op deze door voort
durende mishandeling verzwakte plekken na korteren of 
langeren tyd moet bezwyken en te gronde gaan onder de 
vereenigde verdraaiende en buigende krachten. Ontwikkelt 
zich nu uit de zaak eene strijdvraag, dan konten de heeren 

„deskundigen" in de meeste gevallen tot het besluit, dut 
de schuld van het gebeurde aau de as te wyten is. 

Het breukvlak ziet er in den regel vervuild en vervormd 
uit en vertoont niet de minste overeenkomst met hetgeen men 
gewoon is by kleinere proefstukken en trekproeven op de breuk 
te zien. In het bijzonder by smeedijzer, waarby dan nog het 
van oudsher gemaakte onderscheid tusschen vezel, fijne en 
grove korrel erby komt, is de afstand zeer groot. Ook is 
hier meermalen door de plaats gevonden mishandeling de 
samenhang der lagen van de pakketteering op kleineren 
of grootereu afstand van de breuk opgeheven. Evenzoo zyn 
de van het warmloopen afkomstige barsten, zoowel by staal 
alsook by yzer, dikwyls over eene grootere lengte door de 
wringing tydens het breken dieper en open gemaakt, zoodat 
het afgebroken eind soms gelijkenis aanbiedt met den afge-
gehroken stomp van een dennen balk. Zeer licht wordt uit 
dit aanzien dan opgemaakt, dat de as slecht geweest is. 
en by welyzer in het byzonder wordt dan licht de meeniug 
uitgesproken, dat de as slecht geweld is. Deze beschul
diging is echter in de meeste gevallen niet te rechtvaardigen. 

Daaxbü komt nog, dat zulk een breuk nooit of byna nooit 
plotseling over de geheele dwarsdoorsnede plaats heeft, maar 
van een of ineer punten uit zich langzamerhand zoover 
voortplant, totdat de rest dan plotseling met eene versche 
breuk afbreekt. Het oudere gedeelte der breuk, dat door 
het voortdnreude op elkander werken, meestal glad tot 
schilferig is geworden, wordt dan meestal voor de oorspron
kelijk gebrekkige plek aangezien. Onder deze waarnemings-
font heeft de beoordeeling der stalen assen het meest te 
lijden, daar hare van den ooisprong af fijnere structuur zich 
dikwijls zoo glad afwerkt, dat de vlakken het aanzien 
hebben alsof zjj door een snede met een ter dege scherp 
mes waren ontstaan. 

Nadeelig op het oordeel over de welyzeren assen werkt 
daarentegen zeer dikwijls de omstandigheid, dat er by ons 
in Duitschland slechts zeer weinig personen zyn, die in dc 
gelegenheid zyn geweest om vergelijkende waarnemingen te 
doen omtrent het aanzien van breukvlakken en de qualiteit 
van gt"0te smeedstnkken uit welyzer. De kring dezer per
sonen beperkt zich in de werkelykhsid tot de weinige inge
nieurs, die in de weinige fabrieken, die zich in Duitschland 
bezig houden met de vervaardiging van grootere smeedstnk
ken in welyzer, in eene hoogere betrekking werkzaam zyn 
of geweest zyn. Alleen zy zyn in do gelegenheid geweest 
meermalen aan groote stukken breukvlakken te doen maken 
en daaraan de hun uit andere bronnen bekende quali
teit der onderzochte stukken te toetsen. Alleen daardoor 
konden zy anderszyds de ervaring verwerven om omgekeerd 
uit een gegeven breukvlak een besluit te trekken omtrent 
de qualiteit. Al die vakgeuooten in engeren zin, met wie ik. 
als het te pas kwam, over de zaak sprak, kwamen echter 
overeen in de meening, dat uien de uit kleine breukvlakken 
verkregen kennis van het maaksel van het yzer, niet zoo 
maar zonder meer kan toepassen op grootere breukvlakken 
en dat men uit bet breukvlak van eene groote dwarsdoorsnede 
in het algemeen geen besluit mug trekken omtrent de qualiteit, 
als men niet op zyn nauwkeurigst bekend is met de om
standigheden, waaronder de breuk is ontstaan en die waar
onder zy tevoren werd ingeleid. 

Ook de gebruikelijke manier van onderscheid maken tus
schen vezel en korrel is met de gebruikelijke algemeenheid, 
waarmede zy zich nog altyd in onze leerboeken en in vele 
voorwaarden van levering, vooral by directiën voortplant, 
niets anders dan een oude pruikenboel, waaraan men eindelijk 
eens een eind dient te maken, evenals Prof. LBDBBDB dit 
gedaan heeft met den pruikenrommel van de beoordeeling 
van het gietery-yzer naar den korrel. In de kringen dei 
veel met buig- en breekproeven te doeu hebbende ingenieurs 
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toch is het reeds lang bekend, dat liet optreden van vezel 
of korrel op de breuk van een goede; zuivere middensoort 
van welyzer, in het byzonder als het onder den hamer werd 
v -rvaardigd, ten minste evenzeer een gevolg van de behan
deling bg de beproeving is als van de qualiteit als zoodanig. 
Immers is het een gemakkelijk iets, door zeer geringe 
a: wijkingen in de behandeling by het maken van breek
proeven, nit hetzelfde stok welyzer met zekerheid afwisselend 
korrelige of pezige breuken te doen ontstaan. De afwijkingen 
zijn daarby feitelyk zoo gering, dat zelfs de niet ingewyde 
ervaren vakman ze niet zal opmerken. 

Vezel en korrel zyn na eenmaal geene verschynselen, die 
kant en klaar eens en voor altyd in het materiaal voorhan
den zyn, maar alleen is in de uiterste qualiteiten de aanleg 
voor het een ot het ander meer bepaald ontwikkeld voor
handen en daardoor is het moeilijker, maar niet onmogelijk 
gemaakt, het aanzien der breuk door de behandeling by 
het breken naar den tegenovergestelden kant te verplaatsen, 
terwyl by de tussclienqualiteiten hy, die de breuk maakt, 
dit onbeperkt in handen heeft. In ieder geval moest degene, 
die nog heden meeut het onderscheid tusschen vezel en korrel 
niet te kunnen missen, daarby ook op zyn allernauwkeurigst 
de wyze van behandeling aangeven, waardoor de breuken 
moeten worden gemaakt. 

(Naar het Dnitsch van J . RIKMKK, in „Stahl 
und Eisen", 1 Juni 18H5.) 

A C E T Y L E E N . 

Een der interessantste en gewichtigste voortbrengselen 
van den electrischen smeltoven is het calcium-carbide en 
het daaruit gewonnen acetyleengas. Zooals reeds vroeger 
in dit blad werd medegedeeld, wordt het calcium-carbide ver
kregen door samensmelten van gebrande kalk en kool in den 
electrischen lichtboog met afsluiten van lucht. Het bezit eene 
duidelijke kristallyne structuur en eene zwarte ;'?) metaalachtig 
glanzende kleur, op de versche breuk in regenboogkleuren 
spelende. In droge lucht blijft het onveranderd, in vochtige 
lucht overtrekt zich het echter spoedig met eene laag 
kalkhydraat. Door water wordt het onder ontwikkeling van 
acetyleen in kalkhydraat omgezet. Door deze omzetting kan 
1 KG. calcium-carbide theoretisch .'!"><> L., in de werkelijkheid 
100 L acetyleengas leveren. Het calciam-carbide wordt 
tegenwoordig door de Aluminium-Indnstrie-Actiengesellschaft 
te Neithausen voor den prys van / 0.24 per KG. bereid. 

Het acetyleen is een zoogenaamde zware koolwaterstof. 
Het bezit een aan knoflook herinnerenden karakteristieken 
reuk. Het gas is evenals byna alle koolwaterstoffen vergiftig, 
doch het wordt niet zeer gevaarlijk, daar reeds geringe 
hoeveelheden, met de lucht vermengd, zich door den sterken 
reuk bemerkbaar maken. 

Om het acetyleen in zuiveren toestand tot verlichting 
aan te kunnen wenden, moeten branders met zeer fijne 
spleten of zeer kleine gaatjes aangewend worden. By ge
bruik van gewone branders brandt het met zeer sterk 
roetende, in de oliegas-spleetbranders daarentegen met eene 
**er sterk lichtende, niet roetende vlam. Proeven betreffende 
de lichtsterkte hebben aangetoond, dat het acetyleen, met 
beluilp van gepaste branders dezelfde lichtkracht ontwikkelt, 
a ' s de vyfvoudige hoeveelheid gecomprimeerd o'iegas (het 
t ü ' verlichting der spoorwagens dienende vetgas") en als 
dc 16 tot 20 voudige hoeveelheid steenkolengas. Zelfs by 

ilicht wordt nog de 3 1

 2 voudige hoeveelheid gas ter 
bereiking van gelijk licht effect gebruikt. Het acetyleen kan 
echter ook, als men het niet enkel branden wil, tot ver
betering van andere tot verlichting dienende gassen worden 
benuttigd. Men verkrijgt, er in alle geval eene aan de 

percentsgewijze hoeveelheid bijgemengd acetyleen evenredige 
verhoogde lichtkracht mede. Volgens dergelijke proeven met 
vetgas verhoogt eeue bymenging van 5 ° / 0 acetyleen de 
lichtkracht daarvan met 20 ° / 0 , eene bymenging v ui 10 " „ 
zelfs met 50 ° / 0 . 

Evenzoo staat het met de bymenging bij steenkolengas. 
Het is geen vereischte het acetyleen met andere brandbare 
gassen te vermengen, men kan het o n k met lucht vermengen; 
eene bymenging van 40 tot 5 0 ° / n lucht is nog zeer wel 
geoorloofd, zonder gevaar voor ontploffing. 

Het voornaamste verbruik van het acetyleen zal, naar 
PHOTKUS STEINSIKTZ in het Zeitschrift filr Beleuchtungswezen 
schrijft, waarschijnlijk in de volgende richting te ver
wachten zyn: 

1°. Voor huisverlichting door middel van afzonderlijke 
generators. Daar het calciumcarbide gemakkelijk te ver
zenden is en de omzetting door middel van water iu acetyleen 
zich met gemak en veilig zonder byzonder toezicht laat uit
voeren, is het inrichten van eene centrale verlichting door 
middel van acetyleen voor een enkel huis zeer gemakkelijk 
uitvoerbaar; en zelfs zyn gemakkelyk lampen te constrneeren, 
die, met carbide gevuld, acetyleen branden. 

2°. Een nuttige toepassing zou acetyleen in gasfabrieken 
vinden om minder deugdelijk of niet lichtgevend gas lichtend 
te maken, op gely'ke wyze als daartoe benzol wordt benut
tigd. Op die wyze zou goedkoop watergas aan te wenden 
zyn, dat door acetyleen lichtend gemaakt wordt. 

Nog eene schrede verder gaand, zou men zich dan eene 
gasfabriek kunnen denken, die niet lichtgevend watergas in 
het buizennet zendt voor krachtverdeeling en verlichting. 
Direct zou het watergas voor gasmotoren te gebruiken zijn 
eu alsdan door zyn lagen prys de gasmotors in staat stellen 
tot concurrentie met de stoommachines, terwyl voor ver
lichting het gas op de plaats van het verbruik door acety
leen lichtend wordt gemaakt. 

3°. Acetyleengas kan in gasfabrieken van zeer eenvoudige 
constructie bereid en als gewoon lichtgas gebruikt worden 
in speciaal daartoe ingerichte branders of het kan inet lucht 
gemengd verzonden en in gewone gasbranders verbruikt 
worden. Behalve tot verlichting zou men voor het acetyleen 
eene uitgebreide toepassing in de chemische industrie mogen 

j verwachten, zocals tot bereiding van benzol, de grondstof 
| der aniline kleurstoffen, alcohol, aldehyd enz. 
! Een interessant onderzoek betreffende de lichtontwikkeling 
! van acetyleen en lichtgas maakte Prof. Dr. W . W K D M N O 
I openbaar in het Journal für Oasbeleuchtung und Wasserver-

zorgung. Wy ontleenen daaraan het volgende: 
Hy nain: le. calciumearbide van JULIUS PINTSCH, waarvan 

1 K G . lil.5 L . acetyleen leverde; 2e van Neuhausen met 
90.8 L. per K G . ; 3e in het laboratorium der hoogeschool 
te Charlottenburg zelf bereid, met 254.3 L . opbrengst (zooals 
hiervoren werd vermeld, is de theoretische opbrengst 350 L.) 
De metingen der lichtsterkte werden door middel van pho-
tometrische vergelijking met de Hefner-Atenecksche amyla-
cetatlamp verricht. Een Hefnerlicht staat gelyk inet 0.85 
normaal kaarsen. De proeven werden ten deele in dien zin 
verricht, dat in een Bray-brander, die by een verbruik per 
uur van 400 L. lichtgas ongeveer 40 Hfl. (*) levert, een 
mengsel van licht en acetyleen, van lichtgas en acetyleen, 
of wel zuiver acetyleen in eene Reginalamp van SCHÜLKB 
zonder bymenging van lucht werd verbrand. By de Kegina-
lamp was de door den regenerator voorgewarmde hoeveelheid 
lucht toereikend om door middel van een tweegaatsbrander 
eene niet roetende vlam te verwekken. Werd in den Bray-
brander per uur een mengsel van 12. "> L. acetyleen en 
47.4 I.. lucht verbrand, dan ontwikkelde het mengsel eene 

(*) Uefrerlieht 
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niet roetende vlam van 52,4 Hfl. Er werden aldus, om 1 Hfl. 
te bereiken, 0.81 L . acetyleen verbruikt (bij het Auerlicht 
werden 2 L . voor 1 Hfl. gebruikt.) Door middel der Regina-
lamp en een tweegaatsbrander verkreeg Prof. WEDDING by 
21.41 L . acetyleenverbruik 33.9 Hfl, dus 0.635 L per 
Hfl. Het effectverbrnik is dus driemaal geringer dan by het 
gasgloeilicht. De verdere proeven liepen over het toevoegen 
van acetyleen aan lichtgas. De volgende tabel, waarin G het 
gasverbruik per uur in liters op 0° en 760 mM. barometer-
druk gereduceerd, D de druk, waaronder de gassen onmid
dellijk voor hunne vereeniging stonden ;in mM. waterzuil , 
L de lichtsterkte van het brandend gemengsel in Hfl. be-
teekenen, geeft de uitkomsten der proeven aan. 

Lichtgas. 
D G 

Acetyleen. 
1) G L 

ï 

Effect 
verbruik, j Pet. 

26.3 393.5 0 0 25.6 15.4 0 
27.0 389.6 25 i 4.65 34.2 11.5 1.18 
27.8 381.4 25 10.33 44.7 8.76 2.64 
27.8 366.9 35 21.7 i 64.0 6.08 5.60 
29.5 360.6 28.5 45.8 i 94.5 4.30 11.29 
31.8 327.9 31 87.9 135.9 3 06 21.15 

Zooals zonder verderen uitleg te zien is, is reeds een 
toevoeging van slechts weinige percenten acetyleen voldoende, 
om het effectverbrnik aanmerkelijk te verminderen of het 
lichtvermogen aanmerkelijk te verhoogen Toevoeging van 
4 ° / 0 acetyleen verhoogt volgens deze metingen het licht
vermogen van het lichtgas tot ongeveer het dubbel. 

Niet enkel de lichtkracht, ook de hittekracht van het 
acetyleen is buitengewoon groot. Het zuivere acetyleen 
ontwikkelt per M 8 . 11500 warmte-eenheden, de hittekracht 
van het vetgas (samengedrukt op 10 mM.) is met 11370 
warmte-eenheden ongeveer hetzelfde, terwyl het Berlijner 
steenkolengas onder dezelfde omstandigheden slechts halt 
zooveel, 5420 eenheden leverde. 

Het acetyleen heeft echter ook kwade eigenschappen. 
Er moet daarom op eene eigenschap van het acetyleen op
merkzaam gemaakt worden, die aan het practise!) gebruik 
ervan voorloopig in den weg staat, (f) Acetyleen vormt 
in ammoniakale koperchloruuroplossing een bruinen ontplof
baren neerslag. Dezelfde verbinding ontstaat ook bij inwerking 
van acetyleen op koper als metaal en in eenigszins langeren 
tyd ook bij inwerking op koperlegeeringen. Om deze reden 
zouden dus by aanwending van acetyleen als verlichtings
materiaal alle gasbranders van koper en koperlegeeringen, 
alsook dergelijke fittings in gasleidingen niet meer gebruikt 
mogen worden. Zij zouden uit metalen vervaardigd moeten 
worden, die zich tegenover het acetyleen onzijdig gedragen, 
zooals het. ijzer. 

Uit de verwonderlijke lichtkracht is, nadat de practische 
bezwaren overwonnen zullen zjjh, een zeer belangrijke voor
uitgang in de verlichting van spoorwagens te verwachten, 
omdat men in dezelfde ruimte eene aanzienlijk grootere 
lichtkracht kan ophoopen en tenminste tweemaal zooveel 
lichtkracht in de rijtuigafdeelingen kan aanvoeren. Het is 
alleen de vraag of' met het oog op de omstandigheid, dat 
meu de branders met veel fijnere openingen inoet voorzien, 
het gevaar voor verstopping ook grooter zal worden dan 
by de tegenwoordige wyze van verlichting en daarmede 
tegelyk het gevaar voor het beroeten der reflectors, als 
deze niet zeer zorgvuldig onderhouden worden. 

(f) liet bezwaar van bet aantasten van geel- en roodkoperen 
buiaen door acetyleen, zal waarschijnlijk wel overwonnen kunnen 
worden door er eerst zwavelwaterstof of ozonhoudende lucht door 
te laten strijken. Ook komt het mij twijfelachtig voor of de om 
zetting bij afwezigheid van ammonia plaats heeft. LKVOIR. 

Eene verreweg grootere beteekenis zou Int acetyleen bij 
lichttorens en boeien hebben. Zelfs als het calcium-carbide 
driemaal zoo duur was als hiervoren werd opgegeven, zou 
het voor het verlichten van boeien niet te duur zyn en 
zou zich daar te eerder voor laten gebruiken als het lichaam 
der boei uit enkel yzer bestaat en de weinige deelen van 
den licltttoestel, die uit ander materiaal zjjn vervaardig! 
gemakkelyk door geschikte andere metalen vervangen konden 
worden 

Uit de intensiteit, waarmede het acetyleen zich by het 
overgieten van het carbide met water ontwikkelt, komt 
een ongerief voort by het vervoer van het carbide. Het 
moet tegen water en dus ook tegen de atmosfeer beschut 
worden; daartoe zal men het in gesloten vergaarwagens 
moeten overbrengen. Hierbij is in de niet bedoelde ontwik
keling eu verzameling van gas tengevolge van ondichtheden 
een zeker gevaar gelegen. (Hannov. Gew. bl.) 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

M. L E U Z Ü K S VI S te B I I C S S K L Hoe kan door 
electrische ontlading ozon gewonnen worden wit de luchtzuurstof 
en hoe wordt dit benuttigd voor het bleeken van harsen en 
vernissen. 

Wanneer men in boeken over electriciteit de afdeeling 
van de Leidsche Hescli naziet, dan ontwaart men, dat het 
is eeu gewone flesch binnen en buiten tot zekere hoogte 
met bladtin (stanniol) bekleed. Laat men nu door een der
gelyke zeer lang genomen flesch van onder lucht in- en van 
boven lucht uittreden, dan heeft men den ozontnaker. 

Nu moeten de binnenwand en de buitenwand met de 
polen van een wisselstroom-dynamo of een gewone dynamo 
met. Riihmkorffs industrie-klos of een transtbrmateur en 
Neeff's hamertje in verbinding gebracht worden. Men ver
krijgt dan een groot aantal stroomomkeeringen per seconde. 

Deze negatieve en positieve electriciteit zich dus wed. T-
keerig aantrekkende, geven een stille of in donker zichtbare 
pluimontlading en de doorstroomende lucht zal ozon bevatten. 
Wil men de hoeveelheid ervan meten, dan is het aau te 
raden om door een peervormige stikstofanalysebuis een 
liter lucht te doen stroomen door joodkalium-oplossing en de 
hoeveelheid door het ozon in vrijheid gestelde jodium met 
onderzwaveligzure soda te meten. 

Vernissen zyn kwaljjk door ozon te bleeken, daar ze 
hard worden Harsen in fijn poeder eenigszins. 

DK. L . C. LEVOIH. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Mnrteliiiengselg. 

Botterdam, 8 Aug. 1895. 
Den Heer J . A. VAN I>EB KLOES, 

Delft. 
Gaarne veina i ik uw zeer gewaardeerd oordeel over de 

volgende metselspeciën, door injj voor mjjn eerste werk nis 
architect voorgeschreven : 

Fttndeering: . . 2 kalk, 1 tras, 5 zand. 
Trasraam: . . . 1 ,. 1 „ 
Alle opgaand werk: 2 „ 1 „ 6 „ 

De buitenmuren wilde ik aan de binnenzijde doen ver
tinnen met cementmortel van 1 cement en 3 zand, aanzet
ten Viin tegeltjes met 1 cement, 2 kalk, 11 zand. 

De kalk voor al deze speciën is, om reden van den goedk i0-
peren pry's, Luiksche kalk, op het werk, dus nat gebluf ht 

In uwe werken, zooals Bouwmaterialen en A. V. en :"'k 

in dit weekblad, spreekt U alleen van droog gebluschte 
kalk; zijn deze verhoudingen nu goed voor deze maatver
houding van kalkdeeg? 

Welke specie raadt U aau voor stneadoorswerk ? 
Vertrouwende op uw welwillend antwoord in dit blad, 

breng ik U by voorbaat myn dank. 
Hoogachtend, Uw dw. dr., 

M. B . 

Een deel stjjf kalkdeeg uit den kuil komt overeen met 
twee deelen drooggebluschte Luiksche kalk. Zie de noot op 
bladz. 35 my'ner A. V. (Leiden E. J . BKILI. 1895). De 
specie voor fundeering en opgaande muren is dus: 1 kalk-
ieeg, 1 tras, 5 zand. 

Die voor trasraam 1 kalkdeeg, 2 tras, 2 zand. 
Ik moet hier nogmaals twee reeds vroeger aangehaalde 

voorbeelden in herinnering brengen van de schadelijkheid 
van kalkryken sterken trasmortel in de lucht. 

lo. Het door my' bewoonde huis te Delft, Oostsingel 37, 
waar de gevelsteen, gevelgratiw van de waal, onmiddellijk 
boven het trasraam sterk verweert en afschilfert door de 
uitkristalliseerende zouten. 

2o. De werken der vaartverbeteriug tusschen Rijn en Seine, 
waar nu voor de derde maal binnen een paar jaren tyd 
wordt gevoegd. 

Dezer dagen vond ik daar weder twee metselaars in eene 
schuit zitten. „Zoo vrienden," zei ik, „weer aan het voegen? 
Is dit al niet de derde keer?" „Ja meneer, 't is raar, 't 
gaat er allemaal weer uit, ik begrijp er niets van." Zoo 
blijft het werk in de wereld. Terecht schreef mij dezer 
dagen een man van het vak „De ervaring leert nu, dat 
niet de opperman, noch de aannemer, maar mynheer de op
zichter-architect het werk bederft." 

Vertinnen van de muren van binnen inet 1 P.-C. 3 zand 
is op zyn minst genomen overbodig. Wil daar dezelfde 
schrale trasspecie als voren toe gebruiken. Tegeltjes krijgt 
ge met 1 P.-C, 2 kalk, 11 zand waarschynlyk niet op 
den muur. Als dat P.-C.mortel moet zyn, in de verhouding 
1 P.-C, Va (drooggebl.) kalk (d. i. 1li kalkdeeg), 3 zand. 

Plafonds te berapen en onder de rij te brengen met 2 
gips, 1 drooggebl. kalk, 2 zand zie myne A. V. blz. 137). 
Plafonds en in het gezicht komende binnenmuurvlakken af 
te pleisteren met 3 gips, 4 stuifkalk. 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 X» AUGUSTUS. 
Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur : 1. het vernieuwen 

van de vaste overspanningen en het maken eu plaatsen van 
afsluithekken eu nieuwe krabbelijzers aan de draaibrug no. 274 
over de Nieuwe vaart voor het Kattenburgerplein. 3. het vastmaken 
van de ophaalbrug no. 283 over de Waalseilai.dsgracht voor de 
Buiten.Bantaiumerstraa'.. 3. het losnemen en vervoeren van balans, 
hameigebint enz. van de hierboven genoemde brug, bet bijmaken 
van een nieuw ijzeren val, het weder opstellen en gangbaar 
opleveren dezer werken naast de dubbele houten ophaalbrug no. 
267 over de Overtoomsche schutsluis, het sloopeu van de bestaande 
brug no. S67 en bij behoorende werken. 

's-Boscn. 10 uur. Het gemeentebestuur: het maken eener 
nieuwe brug over de Vüertache Wetering, ten behoeve van de 
nieuwe mestvaalt. 

"klunzen. S uur. Bij deu heer Meijknecht in het hotel Die 
Port von Cleve : het sloopen van de aan Je Mei denmarkt staande 
P*"-denstal, get. wijk 4 no. 1S9 en het daarvoor ia de plaats 
bouwen van eeu koetsbuis en paardenstal. 

'Viiiterswyk. 7 uur. Aan den Tappen, in Miste: het afbreken 
en weder opbouwen van het molenaarswoonhuis in Miste. 

DINSDAG 20 AUGUSTUS. 
Apeldoorn. 12 uur. Het gemeentebestuur: 1. het maken vau 

een doodgraverswoning, lijkenhuis, wachtkamer eu bergplaatsen, 
'oor de nieuwe algemeene begraafplaats nan den Soereiischenweg 

te Apeldoorn. 2. het leveren en stellen vau ongeveer 680 M. 
ijzer hekwerk. 3. bet leveren eu stellen van de ijzeren hekwerken 
voor de entree van de genoemde begraafplaats. 

Groningen. 12 uur. Het prov. bestuur: bet vervangen van 
een gedeelte steenen walmuur door eene beschoeiing van houten 
palen en wulfmuurtjes, aan bet jaagpad le Meusiugeweer. 

deu Helder. 10 uur. De genie, in de sociëteit de Eensgezindheid: 
het wijzigen van geschutemplacementen in bel fort Erfprins, als 
verbeteriug van ondergeschikt belang aan werken in de stelling 
van den Helder, begr. f 19.350. 

Nijmegen. 2 uur. De architect W. .1. Mauiits, namens de 
stichting Volksbelang, in bet hotel Rellevue : het bouwen vau 
55 woningeu op een terrein gelegen aan de Groesbeekscbe 
Dwarsstraat aldaar. 

WOENSDAG 21 AUGUSTUS. 
Papendrecht. 10 uur. De beer J. T. van de Graaf te Wijngaarden, 

in bet koffiehuis van M. Wapperom te Papendrecht: hel bouwen 
van 4 arbeiderswoningen. 

Utreeht. 11 uur. De directie der Utrechtsche waterleiding
maatschappij, aan het bureau: het bouwen van een watertoren. 

Weesp. 1 uur. Het gemeentebestuur: het dempen van slooten 
aan den Heerensingel met opbooging, rioleering, waterleiding met 
daarmede in verband staande timmer-, metsel-, ijzer- eu straatwerken. 

Zaltbommel. 1 uur. Het gemeentebestuur: het herstellen van 
van de spits van dei kleinen toren aldaar. 

DONDERDAG 23 AUGUSTUS. 
Amsterdam. 3 uur. De architecten A. Jacot en W. Oldewelt 

in het American-Hotel aau het Leidscbepleiu : het bouwen vau 
een winkelhuis ter plaats van perc. no. 212 aan dsn Nieuwendijk. 

Korlenhoef (N.H.) 1 uur. De secretaris van den polder Kortenhoef 
W. Spaan, in het polderhuis: het doen van eenige werken aan 
de AUmberiskade gelegen tusschen de Loenerveensche en 
Korteuhoefsche plassen, aanw. 's morg. 10 uur. 

VRIJDAG 23 AUGUSTUS. 
Amersfoort. 8 uur. De architect Herin. Kroes voor rekening 

van den heer H. J . van den Brink, in bet hotel de Vergulde 
Zwaan: het bouwen van een heereubuis op een terrein gelegen 
aan de Bergstraat aldaar. 

Heeuvliet (AH.) 12 uur. Het gemeentebestuur: het vernieuwen 
van de Dorpstraat. 

Botterdam. 4 uur. Het gemeentebestuur; het bouwen vau eeu 
school aan de tweede Pijnackerstrant. 

ZATEBDAG 24 AUGUSTUS. 
Zevenbergeu (N Br.) 1 uur. De bouwkundige W. J. Segboer, 

in het tiotel Dolk : het bouwen eeaer gemetselde schuur, groot 
700 M 8 . . waarin stallingen, woning, wagenhuis, graanzolder enz. 
enz. bij de buitenplaats Koville, ouder de gemeente Zevenbergen. 

MAANDAG 26 AUGUSTUS. 
Kothei en Spalaud (Z.H.) 2.30 uur. Het gemeentebestuur: 

dc verbetering en aanleg van een weg in die gemeente langs de 
Polderwateriug, vervolgens over de kade van Jen West.Abtspolder 
(de Kerklaau) door Polderenburg en over het Joppenlaantje naar 
deu Ketbel of Kandelaarweg, met een klepbrug van 3m.20 over 
de Polderwatering en een vaste brug over de Poldervaart. 

DINSDAG 27 AUGUSTUS. 
's-Gravenhage. 1 uur. Het ministerie van oorlog, in bet gebouw 

Kazernestraat no. 3 : den aanleg van eeue telegraaflijn langs deu 
dijk van den Rondehoepspolder, van Ouderkerk tot aan de Nes, 
en langs den kruisweg van den Boveokerkerpolder, begr. f 11 OU. 

VRIJDAG 30 AUGUSTUS. 
Amsterdam. 10 uur. De genie, op het bureel Plantage-Lijn

baansgracht 1 : het maken van artillerie-inrichtingen aan de 
Hembrug (2e gedeelte), onder het beheer der genie, begr. f 297.500, 
bilj. inzenden voor 29 Aug. nam. 3 uur. 

Walsoorden (Zeel.) 12 uur. Het bestuur der waterkeering van 
het calamiteuze waterschap Walzoordep, in het logement ran J . 
9. Adriaansens: hel maken van werken tot dijksverbetering aan 
de waterkeering ven bovengenoemd calamiteuze waterschap. 

AFLOOP YAN AANBESTEDINGEN. 
Assen. Het bouwen eener villa aan de Nassaulaan aldaar. 

Laagste D. Doyes te Groningen voor f 13.789. 
Avereest. Het glas-, verf- eu bebangerswerk van de in aanbouw 

zijnde school eu onderwijzerswoning aldaar. Laagste G. Venema 
te Oudehaskc voor f 507, gegund. 

Beek en Donk. Het bouwen van een villa voor deu WelEd. 
Heer W. van Thiel. Laagste G. A. de Groot tc Deinen voor 
f 2.' 000, gegund. 
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Culcuborg. Het bouwen vsu een winkelbuis en bakkerij in de 
Tollenslraal. Laagste J. H. de Leeuw te Culenborg voor f 6117, 
niet gegund. 

Delft. Het doen ven verf- en bebangerswerk aan tiet oude en 
nieuwe gasthuis te Uelft. Laagste J. C. Kapel te 's Gravenhage 
voor f 1US0. 

Drachten. Het doen van verfwerken. Laagste voor perc. 1, 
post- en telegraafkantoor met directeurswoning, G. Numao voor 
f 27.40; perc. 3, brug en wooing op den Hooidam, \V. en H. 
Klasema voor f 19.75; perc. 3, de draaibrug met tolhek, het 
Jonnebrugje, de voetbiug of draai, T. M. Numan voor f 13.87 ; 
perc. 4, de draai voor 't armhuis, kerkedraai, de wipbrug, dezelfde 
voor f 13.87; perc. 5, de draaibrug op de Pijp niet wachthuisje 
en brugwaebterswoniog en postbrug, dezelfde voor f 11.46, allen 
te Drachten. 

Horinchem. Het doen van voorzieningen ten behoeve van 
drinkwater in het fort bij Everdingen. Laagste J. J. vau Loon te 
Werkendam voor f 978. 

'S'tiravenhagc. De bouw van een post- en telegraafgebouw met 
betgeeu daarbij behoort te Amsterdam. Laagste D. Cerliju en Zoon 
en A. J. dc liaan te Ams'.eidam voor f 794.860. 

's-tiraveuliage. tiet ingraven van telegraafkabels in den IIoil. 
IJzeren Spoorweg van Amsterdam via Halfweg tot mijlpaal 13. 
Laagste C. J. Tieroif tc Roosendaal voor f 1599. 

'S'tiravenhage. Het onderhoud van het rijks post- en telegraaf

gebouw te Rotterdam, van den dag der kennisgeving van <je 

goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 Dec. 1897. Laagste 
A. R. v. d. Burg te Rotterdam voor f 9749. 

tironiugen. Het maken van beschoeiingen met steenstapel Ug 
langs deu kauaalboord van den rijks grooten weg van Groningen 
naar Delfzijl. Laagste H. van Dijk te Farmsurn voor f 15 4. 

Groningen. Het bouwen eener heerenbebuizing voor denWeh'd. 
heer J. H . Bekker. Laagste J. Pot te Stedum voor f IO.S',1, 

Hurdegarljp. Het weder opbouwen van de afgebrande boeren-
buizinge met schuur ca., onder beheer van den architect A. R, 
de Groot te Bergum. Laagste G. A. van der Wal te Kootstertille 
voor f 7692. 

Koevorden. Het bouwen van een toren op de Ned. Herv. Kerk. 
Laagste J. D. Meppelink te Koevorden voor f 4160, gegund. 

Naarden. Het verbeteren van de linkerfllaokkazemat van bastion. 
Promers. Laagste J. Bijlard Fz. te Hilversum voor f 934. 

Schiedam. Het maken van een haven en het verkoopen vau 
een gedeelte van den Fraakenlandschendijk nabij bet Weeter haven-
hoofd aldaar met bijkomende werken. Laagste A. Lodder te Oud-
Beierland voor f 36948. 

Utrecht. Het maken van een doorgang met bijkomende werken 
iu den spoorweg Hengelo—Enschedé bij kuip. 53.703.80. Laagste 
C. 1. ter Haar te Winterswijk voor f 9800. 

Zaandam. Het bouwen van een café met woon- en winkelhuis. 
Laagste J. L. Ooms te Krommenie voor f 4630. 
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A D V E R T E N T I Ë N . 

PiLFÖiWs VOCHTVEBF 
is het goedkoopst, eenvoudigst radicaal middel tegen UITSLAANDE, 
VOCHTIGE MUREN. BEKROOND niet gouden medaille, Gezondheids-Ten-
toonst. Londen 1S84. Beteugelen van muren voor het behangen vervalt bij 
gebruik van deze V E R F . Verkrijgbaar in bussen ad f 1.60. f 3.15 en/'O.'W, 
by J . VAN DER MEULEN, Mr. Schilder, N. L e l i e s t r a a t 17, Amsterdam, die 
zich tevens met de toepassing belast. Agenten .I.P. LAKRNOES Pzn. te Vlissingen, 
P. KRIJGER ZOON te Middelburg en H. DEKAMJz . , 20 Rujjschstraat, Amsterdam. 

(79) 

De Portland-Cement-Fabriek 
T A B 

D Y C K E R H O F F & S Ö H N E 
te A m ö n e b u r g bij B I E B R I C H ad Rijn, 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der Fabriek: IWO.000 vaten per jaar. 

Magazijnhouders in de voornaamste steden. 

Gouden 
STAATS-

•EDAILLE. 
flEDAILLE 

GOUDEN 
MEDAILLE 

hoogste 
onderschei-

lint; in den 
internatio

nalen wed
strijd, te 

Arnhem 1879. 

(84) 

MEDAILLE 
van 

Verdienste 

Weenen 1878 

GOUDEN 
•11 l> til.IK 

Offenbach 
a/M. 1879. 

DIPLOMA A . 

Eerste prijs 
voor uitmun

tend 
jrikaat 

Kassei 187a 

W . J . W E 1 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 , 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) 

MAGAZIJN VAN PASSERDOOZEN, 
TeekenbchoefteuenOptischelnstrumeutcii, 

EQUERRES, PRISMA'S ENZ. 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CREOSOTEERING. 

BURNETTEERINO. 
k V A . M S I I I U ; \ 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL. 

O . G i p s O . z o o n , 
D O R D R E C II T. (71) 

P O R T L A N D CEMENT, 
„JOSSOft 4- Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGEN 

voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT, 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: Rem KUUA.M. Xieutvehaven No. 1 • 8 
„ AMSTBKHAM, A . E. B R A A T , Fokke 

Simomstraat 74. (88 

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 . 
Oirecte aanvoer ( i 11> S I » L \ \ K I \ 

VAK EN 

PflRTI AND CFWEIIT MOSSTEEXEN 
runiLfliiu temen i . v o o r l i g t e m l i r e i l l ) l a f o n d 8 > e n z 

Merk: Knight Bevan & Sturge. 

Merk: Dh'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 . 

EKOKI.SCUK, DUITSCHK, FRANSCHE 

en HOI.I,ANI)S<HK 

TROTTOIR-, VLOER
EN WANDTEGELS, 

in v e r s c h i l l e n d e dessins 

DAKPAPIER, ASPHALT 
BH VEBDEBE 

B O L W Jl A T I', li I A I. E N 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYANISEERINRICHTIMG. 

II. L E [ \ S l i \ R , 
A R N H E ML, 

levert pasklaar gekyaniseerd 
(rot- en zwam vrij) (81) 

Rasterwerken, schuttingen. 

B R O E I B A K K E N , V L O E R E N , 
VLOEBRIBBEN, enz. enz. 

W. H.VAN IJSSELSTEIN, 
Spui 2S6, DEN HAAG. 

Handelaar in Drogerijen, Chemica
liën Verfwaren, enz. 

EN GROS. EN DETAIL. 
ZEKURAS, p.Baal, ± 100 pond, f 2 . - . 

ZOETZUUR per bemande flesch. 
Alles a contant, franco boord ot spoor. 

Men vrage prijsopgaaf met opgave van 
hoeveelheid 

D U V I L T 
*aarbij planken onderlaag overbodig ; 

>ve,t H. HOOGHWINKEL, 
hj>0 IUNCHEM. (91) 

ISt• om Jaloüsiën Fabriek 
VOOR 

buizen en Bloemenkassen. 
I^N L INDEN, L E D I K A N T E N enz. 

L A G E PRIJKEN. (73) 

S . BRUIGOM, Arnhem, 

en 
van gegolfd ijzer, 

LIFTEN 

LOODSEN 

V * Draagbaar Spoor, 
T. C. TISSOT J". 

AMSTERDAM, Singel 17». 

(90) 

KRANEN 
en 

LIEREN, 

Alle soorten van 

ZAGEN 

WERKTUIG El 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot, billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D. DOMINICUS & SöHNE. 
te Remscheid-Vieringhausen ( R h e i n l . ) 

Gevestigd in I 8 M . (55) 
V*W Vraagdegeïllustreerde Prijscourant 
welke wij U gratis en franco toezenden. 

Vertegenwoordiger voor Holland : 
MAX DRESEN. ROTTERDAM, 

Maaskade. hoek Corn. Trompstr. 2. 

U i t g a a f v a n 1. VAN DER ENDT & ZOON te M a a s s l u i s . 

O M E R 0 I \ V M A T K I M A L E N , 
beschreven door 

•Ta J ± . v a n d e r K l o e s , 
Leeruur aan de Polytechnische Scliool te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid /'IS.—. 
„ „ gebonden „ 21.ïi0. 

H E O O R D E E I. I N <• E N. 

. . . . Vormt de werkkring, waarin de schrijver geplaatst is, de geschiktste gelegenheid 
om dergelijken veel oiuvattenden arbeid naar wensen le voltooien, hel reeds versohenen gedeelte 
bevestigt zulks en erkennen wij gaarne, dat dit net 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, toodat 
daardoor dc uitgave een Onmisbare gids is voor allen, die grondige kennis der materialen wen-
schen te verkrijgen. Hot vormt een nuttig boek, dat door allen dient gekend te worden en 
waarvoor de schrijver waardeering verdient. 

. . . . Wij durven dit werk clan ook genist aan allen, die iets nul 'nel bouwvak hebben 
uit te staan, aanbevelen. Allen /.uilen er ongetwijfeld nut uil trekken 

{Algemeen Xederlandeeh Advertentieblad). 
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tffdpaulisck en Electrische LtFTEM, 
F R E D . S T I E L T J E S & Co. , 

Keizersgrach t 745, <w Ams te rdam. 
(AISItOLIM l Ï1 

„Van Baerle", 
E E i\ I «i K A « E N T E X voor 

Neilci-liiiiri i'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) «3 11 SB-

P. D O L K ft 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-, Gegroeid-, Carré-, 
RUW S P I E G E L - , 

W I T - , KRISTAL-, B E O E I en M K L K -

Gt L. Jk. 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 . 

GEBOOKK GLAS en D A K P A N N E N . 

Lenzen- en P a t r ij s po or tg lazer. 
(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF.DAGLICHT-REFLECTORS. 

K U N E I G H O F S M E D E R U , 
L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHEEPSBOÜWWKRF 
met OWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bauger-eii 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ (7) 

Zware en lichte Smeewerken, 
A . I N I v E I t S S , 

IJZEREN E N STALEN KETTINGEN, 
met c e r t i f i c a a t v a n I „ 1 « > \ 

en B u r e a u V e r i t a s . 

LEONARD SLIGGBER, Honnickendam. 

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 EN BOREN, 
uitmuntend fabrikaat en billijke prijs. (76) 

Qeluidwerende tueschenvloeren, ondervloeien 
voor houtccmentdaken, brandvrije 

separation eu plafonds. 

EIXSELSI OR PLATEN, 
GEBR. M DER VIJGH, Amsterdam, 

Fabriek van vuurvaste Wand- cn Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. (92) 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, 
geluidwereud. Verkrijgbaar in verschillende 
dikten. Steeds grooten voorraad. Directie leve
ring. Uitvoering op 't werk door onze eigene 
stellers. Voorgeschreven by particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen
ding van Brochure, Monsters en Prijs. 

„ « n a t z ien onze Kec ln ine op (Ie Wi-reM-
ti-iilooiisli'lHufr tc A m s t e r d a m . Nei ler l . afilrelnj? 
(achter liet P a v i l j o e n <ler l . evcnsverz . Mij".) ' 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor liet scbruik 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 at tes ten gaarne 

verkrijgbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBDRG", 
(70 Rijswijk (Z.-H.) 

I 
Heerengrnelit 583, . 

AMSTERDAM, 
hebben steeds voorhanden 

NORMAAL 
s r u z i M J i i s . 

Deze worden hier geheel compl'et e n 

gangbaar in liftschaebtgeraamte gentt"" 
teerd afgeleverd. i8") 

Talrijke Referenties. 

Derde Jaargang No. 34. Zaterdag 24 Augustus 18*J5. 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A.l verleunen iu dit blad kosten ven 1—5 regels 
00 cents, iedere regel meer 10 cents. Groote letters naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slecht, tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgever, i 

J. VAN DER ENOT 4 ZOON, 
M A A S S L U I S . 

A l l * n>lv*ri»nilt>n in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden « r a i l . geplaatst ia D E A M B A C H T S M A N , Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Smeden, 
Ververs, en ï . 

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 H E I D V A N M E T A L E N . 

In het ten vorigen jare by LEOPOLD VOSS te Hamburg 
verschenen werk van Dr. H. BEHRKNS, Hoogleeraar aan de 
Polytechnische School te Delft: Das mikroskopische Gefüge 
der Metalle und Legierungen (") komen beschouwingen over 
de hardheid voor, die voor de meestea onzer lezers geheel 
nieuw zullen zijn, maar waarvan de juistheid dadelyk in 
het oog springt. 

Om de bardheid van een of ander metaal te onderzoeken 
begint Prof. BKHRBNS met daarvan slypsels te vervaardigen, 
die geschikt zjjn ter beschouwing onder het mikroskoop, 
plaatjes van mM. of iets meer dikte, die met een mengsel 
van schellak en canadabalsem, op een objectglaasje vastge
lijmd, geslepen en tot hoogstelt graad van gladheid gepolijst, 
worden. By het slypen komt het verschil in hardheid tus
schen de verschillende metalen reeds min of meer uit, zoodat 
dit als eene voorloopige hardheidsproef beschouwd kan worden. 

De eigenlijke hardheidsproef wordt uitgevoerd met behulp 
van naalden van verschillende hardheid, die in het geslepen 
vlak gestoken en op de manier eener graveernaald voort-
geschoven worden. Is de naald zachter dan het geslepen 
metaal, dan glijdt zij daarover heen; bij hardhandige be
handeling stompt de punt af en buigt om; is de naald 
harder, dan dringt zy' in en ziet men het metaal ervoor 
opstuiken. Weliswaar is er eenige geoefendheid toe noodig 
om vlug en zeker te werken, daar alle bewegingen, die 
men uitvoert, in het mikroskopische beeld in tegengestelde 
richting plaats hebben, maar men raakt daar zeer spoedig 
aan gewend en slaagt erin om voorwerpen van 5 / 1 0 0 mM. 
dikte met zekerheid te onderzoeken en noch de slypsels, 

Hardheidsproef, ware grootte. 

uoch de naalden onuoodig te beschadigen. Men brenge de 
naald een weinig in hellende richting onder het objectief 
van het mikroskoop, zoodat men haar daaronder te zien 

(*) Het mikroakopisch maaksel der metalen en legeeringen. 

krijgt, laat de punt een weinig dalen en bewege haar heen 
en weder, totdat men de schaduw der naald in den gezichts
kring waarneemt. Nu gaat men langzaam lager en brengt 
tegelijk de spits boven het punt, dat men ermede wil steken. 
Men ziet dan naast en onder elkaar de spits en haar 
spiegelbeeld en is daardoor in staat gesteld oin het geraakte 
punt en het oogenblik der aanraking met zekerheid aan 
te geven. 

Het voornaamste vereisebte is de vervaardiging der 
naalden, welke men met zegellak iu staafjes ter dikte van 
een potlood bevestigt, waarop men dan naam en hardheid 
van het metaal aanteekent. Om voor de bepaling der hardheid 
een betrouwbaar zelfde uitgangspunt te hebben, is het ge
raden geene willekeurige schalen te nemen, maar vau de 
mineralen der hardheidsschaal van Mons •,-;-) uit te gaan, 
die bij mineralogeu algemeen in gebruik en in iederen 
mineralen handel in betrouwbare samenstelling te bekomen 
is. Voor het eerste erin thuis raken worden hier eenige 
geschikte metalen genoemd met bijvoeging van hunne hard
heid volgens deze schaal. Lood, H = 1; tin, H = 1.7; 
ijzerhoudend tin, H = 2; hardlood. H = 1,5 — 2.2: 
zink, H = 2.5; koper, H = 3; messingdraad, H = 3.1; 
kanonbrons, H = 3.3; brons met 12 "/« tin, H = 3.5; 
brons met 18 ° / 0 tin, H = 3.7; ijzerdraad. H = 3.7 — 
3.9; naainaalden, H = 5 — 5.5; dezelfde aangeloopen tot 
tot geel 3e orde, H = 4; aangeloopen tot blauw 2e orde, 
H = 5; staal voor metaalboren, aangelaten tot geel leorde. 
H = 6; chroomstaai, H = 6.2 — (15; ferroebroom met 
50 chroom, H = 7 - - 7.3. Gewalst en getrokken me 
taal behoeft enkel bewerking met vyl en slijpsteeu; hardlood 
en brons smelt men op houtskool, waarin men inet de punt 
van een mes eene voor van 2 ntM. breedte en diepte heeft 
gemaakt. Men drukt het. dunvloeibare metaal met den hamer 
in deze voor, waardoor het zyn vorm krygt en tegelijk 
zooveel mogelijk njn-kiistallyii gemaakt wordt. I le verkregen 
staafjes werkt men dan met de vijl by, waarby er alty'd nu 
en dan een zal breken. Korte stukjes soldeert men met 
tin aan schuin afgevyld messiugdraad en werkt ze daarmede 
tegelyk af Wil men boven 6.5 gaan, dan gaat men op 
gelyke wyze te werk met zooveel mogelyk dichte stukjes 
hooggraads ferrochroom, die ineu met mur.tzilver en borax 
aan dik ijzerdraad soldeert en daaraan vast met amaril en 
water afwerkt. Van elk der metalen vervaardigt men nog 
een vlak gevyld en geslepen plaatje, dat als tegenpruef by 
de bepaling der hardheid dient. Deze kau worden uitgevoerd 
als de naalden in het rnw zyn aangepunt. Men tracht uit 

(t) Talk = 1, Steeatout = 2, Kalkspaat aan 8, Vloeiapaat = 4, 
Apatiet = 5, Veldspaat sas 0, Kwarts «= 7, Topaas = 6, 
Korund = 9. 
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te maken welk mineraal van de hardlieidsschaal np een 
glad spjjtvlak ot' op een fijn mat geslepen vlak door een 
der naalden onder zachten druk sporen van krassen aanneemt. 
Losgeraakt stof en splintertjes verwijdert men met een pen
seel of wryflap en zoekt de fijne krassen met het vergrootglas 
op. Is de naald zachter dan het mineraal, dan laat zjj op een fijn 
mat vlak eén metaalstreep achter zonder rits of afsplintering. 
Heett men de gewenschte benadering gevonden, dan keert 
men de proef' om, d. w. z., men tracht met een scherpen 
hoek van het mineraal het vlak gevijlde by' de naald be
hoorende stuk metaal te ritsen. Daarbij zal men b. v. be
vinden, dat koper op kalkspaat afschilfering maar geene 
wezenlijke krassen, kalkspaat of koper eene zeer geringe 
ritsing teweegbrengt; dat messing door kalkspaat niet geritst 
wordt, terwijl het op het kalkspaat een duidelijker spoor 
achterlaat dan koper. Dus koper - 3, messing een weinig 
harder, wat dan onder het mikroskoop op geslepen koper 
wordt, bevestigd. Decimalen schat men naar de breedte en 
en diepte der krassen, die bij proef en tegcnproet verkregen 
zijn. Men heeft b. v. gevonden, dat een naald van kanon
brons kalkspaat gemakkelijk ritst, daarentegen op vloeispaat 
glijdt. Men keet nu de zaak om en bevindt, dat vloeispaat 
het kammbrons dubbel zoo sterk ritst, als dit het kalkspaat. 
Dienovereenkomstig wordt dan de hardheid van het kanon
brons bepaald op 3.3. Heeft men op deze wjjze drie of vier 
naalden tusschen H = 3 en H = 4 bepaald, dan worden 
deze nog onder elkaar vergeleken, waartoe men een barer 
zijvlakken op een wetsteen glad maakt, om op die zjjde 
onder het mikroskoop ritsen en breedte en diepte der krassen 
te kunnen vergelijken. 

Hardheidsproeven op metalen en legeeringen dienen nog 
in grooten getale en door zeer vele waarnemers te worden 
uitgevoerd, want het is haast niet te gelooveu. hoever de 
gewone opgaven afwijken van de uitkomsten der zooeven 
beschreven har Iheidsproef. Dit ligt ten deele aan onkunde, 
ten deele aan onbepaald spraakgebruik en onduidelijke voor
stellingen van dat, wat men onder „hardheid" wil verstaan. 
Voor mineralen, die voor het meerendeel zeer broos zijn, 
is dit naar verhouding gemakkelijk vast te stellen ; anders 
is het bij metalen, waar vastheid en rekbaarheid met de 
hardheid samenwerken om weerstand te bieden aan mecha
nische aantasting. Zeer algemeen ziet men over het hoofd, 
dat vele legeeringen mengsels van ongelijk harde zelf
standigheden zijn, waarvan de hardheden dikwijls zeer ver 
uit elkaar liggen, in klokkebrons b.v. 3.6 en 4 .2 . Men 
zou evengoed van de hardheid van een telegraafkabel 
kunnen spreken als van de hardheid van zulk brons. 
Daarby' komt, dat dikwijls hardheid en weerstand tegen 
afschuren en afschaven (vjjlen) voor hetzelfde wordt aange
zien en dit heeft tot erge overdrijvingen aanleiding ge
geven. Klokkebrons geldt voor zeer hard, nauwelijks te 
vijlen, in werkelijkheid is het moeielijk te vijlen, doordien 
het elastisch en fijn van maaksel is, dientengevolge onder 
de vijl glad wordt en enkel onder aanwending van sterken druk 
diep te ritsen is. Zijne grootste hardheid ligt nabij die 
van het vloeispaat, ver onder de hardheid van vylenstaal 
(6 — 6.2). Een der merkwaardigste voorbeelden van deze 
verwisselingen vindt men in de opgaven omtrent de eigen
schappen van het veel besproken, byna in sagen gehulde, 
1 0 porcents aluminiumkoper (aluminiumbrons). Deze legeering 
moet harder zyn dan gewoon brons (DKBBAY), volgens 
anderen zoo hard als ijzer, en bij zorgvuldiger beproeving 
vindt men hare hardheid gelyk aan die van messing, slechts 
weinig hooger als die van zuiver koper. Wel is waar laat 
aluminiumkoper zich langzaam en met opvallend glad opper
vlak vylen; het overtreft hierin het yzer en staat op 
gelijken trap met uitgegloeid staal. De oorzaak van dit 
gedrag is intusschen geen ongewone hardheid, maar vilt-

acliiig maaksel en ongewone vastheid (60 KG. tegenover 
4 0 voor ijzer), die het losrukken van vylkrullen in hooge 
mate verzwaart. Het komt er echter niet op aan, hoe diep 
de rits uitvalt of hoeveel er afgeschuurd wordt, maar lint 
is er enkel om te doen of het te onderzoeken materiaal 
door een ander, waarmede men het wil vergely'ken, uitge-
stoken of geritst wordt of niet. Wel zou het gemakkelyk 
zyn het dagelyksch spraakgebruik te volgen, waarin alles 
voor hard geldt, wat op de werkbank moeielijk te bearbeiden 
is, maar dan moest caoutchouc voor een der hardste stoffen 
gelden, omdat het door de vijl in het geheel niet aange
grepen wordt en aan de afschuring door slijpen tienmaal 
meer weerstand biedt dan basalt. 

Omtrent de betrekkingen tnsschen maaksel, hardheid en 
buigzaamheid geeft Prof. BKHRENS de volgende, niet minder 
snedige opmerkingen ten beste: 

Onderzoekt men de hardheid van gewalst en getrokken 
metaal, dan ontmoet men aldra een schijnbare tegenspraak. 
Men spreekt van hardgetrokken draad, van blik, zoo hard 
als eene veer, en toch laat de zooeven beschreven hard-
heidsproef geen noemenswaard onderscheid tusschen bardge
trokken en gegloeid draad, tusschen gehamerd en uitgegloeid 
blik waarnemen. Het maaksel schijnt in het algemeen van 
ondergeschikte beteekenis te zyn voor de hardheid, want 
er is ook geen noemenswaard onderscheid tnsschen grof-
kristallyn gegoten koper en fijnkorrelig gesmeed koper te 
vinden. Geheel anders is het. met de vastheid en buigzaamheid 
gesteld, die in hooge mate van het weefsel afhangen. 
Breekvastheid en buigzaamheid worden door kristallisatie 
verminderd en in te sterke mate, hoe grooter de kristallen 
worden. Daarby neemt de stijfheid toe, d. w. z. het buigen 
of uithameren van gekristalliseerd metaal vordert grootere 
krachtsinspanning dan dezelfde bewerking van korrelig metaal. 
Bijzonder in het oog springend is dit bij tin en lood, die 
door persen aanmerkelijk smydiger worden, het meest in het 
oog springend echter en algemeen bekend is het ongelyk 
gedrag van gegoten en gewalst zink. By koper is het 
verschil minder opvallend dan bij lood en tin, bij messing, 
nieuw zilver, brons, wordt het verborgen door de „veer-
hardheid". die by deze metalen zeer spoedig en by zonder 
sterk optreedt. Voerbard messing munt uit door elasticiteit 
eu stijfheid, de vastheid is zeer sterk toegenomen, de rek
baarheid verminderd. Het vijlt langzaam en gladder dan 
gegoten messing; onder den draaibeitel geeft het dunne, 
vast opgerolde en geknapte krullen. Neemt men in plaats 
van den draaibeitel een graveernaald, dan blijkt, dat ge
goten, hard gewalst en na het uitwalsen gegloeid messing by het 
licht erover laten gaan op gelyke wyze geritst wordt; tracht 
men echter diepere voren te steken, dan vertoonen zich 
groote verschillen. Het gegoten metaal laat diep indringen 
toe, by' het voortduwen der punt biedt het ongelijkmatig 
weerstand en geeft niet sterk opgerolde krullen. Gegloeid 
plaatinessing laat diep, gelijkmatig indringen toe en geeft 
lange opgerolde krullen. Veerend plaatmessing eischt veel 
grooter krachtsinspanning; by gelyken druk geeft het zeer 
dunne, dicht en sterk opgerolde krullen. Doet men dezelfde 
proef met dik plaatmessing, dat op eene zjjde gevyld is, 
dan vertoont dit op den gevylden kant geringer weerstand. 
Hier treden verhoogde elasticiteit en spanning van het ge
walste metaal naast elkander op, de eene toe te schryveu 
aan den druk, de andere voornamelijk aan de ongelyk over 
de dwarsdoorsnede verdeelde uitstrekking. Het wekte bijzon
dere belangstelling deze waarnemingen te herhalen op twee 
door Prof. SPRING te Luik ter beschikking gestelde cy
linders van messing, dat door samendrukking van een mengsel 
van koper- en zinkvylsel was bereid. Beide cylinders, 
de eene met 10 . de andere met 3 0 ° / 0 zink, vertoonden 
in deu hoogsteu graad de stijfheid van bet veerharde ïnes-
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sing; by het zagen en vylen meende men ijzer voor zich 
te hebben: daarby gaf de ritsproef gelyke hardheid aan 
met gegoten messing. Rekbaarheid buitengewoon gering. 
Een dergelyke, hoewel niet zoo in het oog springende, 
verhouding vertoont messing, dat onder muntstempels geperst 
is. Het is dus de samendrukking, niet de uitrekking, die 
de vermeerdering der elasticiteit verwekt; dan is echter te 
verwachten, dat een hoekig lichaam, dat in het metaal 
wordt ingedreven, in zyne naaste omgeving dezelfde ver-
hooging der elasticiteit zal te voorschijn roepen. Is de punt 
scherp genoeg, dan groeit hier de druk tot in het oneindige 
aan; wordt zy' niet door den tegendruk van het metaal 
opgestuikt en afgestompt, wat van de verhoudirg van den 
elasticiteits-coëfficient afhangt, dan moet zij inzinken en 
daarby het metaal in haar naaste omgeving samendrukken 
en tot nitwyken nopen, totdat de door druk vermeerderde 
elasticiteit var. het metaal evenwicht maakt met den ver
minderden druk op de vlakte-eenheid. Het ligt voor de hand, 
dat dit evenwicht eerder, na diep inzinken, zal bereikt 
worden, wanneer de elasticiteit van het metaal door andere 
persing reeds tot een hoogeren graad was gebracht. Hard
heidsbeproeving volgens de hiervoren beschreven methode 
zal diensvolgens steeds een resultaat geven, dat beantwoordt 
aan de hardheid van geperst metaal. Om het onderscheid 
tusschen de hardheid van gegoten, geperst en gegloeid metaal 
vast te stellen, zou men het inzinken eener zooveel mogelyk 
harde conische spits ot juistei, de diepte der door deze 
teweeggebrachte indrukken moeten meten. Deze manier van 
doen zou bezwaarlijk op mikroskopische waarneming in te 
richten zyn. 

Wordt de iu het metaal ingedreven punt voorwaarts 
bewogen, dan wordt het geperste metaal over het eronder 
liggende, meer meegevende weggeschoven, onder verscheu
ring van het laatste. 

Alen ziet dat aan smydiger koper of yzer, dat met eene 
stompe vyl of een botten draaibeitel wordt bewerkt. In 
grot kristallyne metalen of legeeringeu gaat het op eenigs
zins andere wyze toe. De tanden der vyl of de punt van 
den draaibeitel dringen in kristal voegen of in meer mee
gevende deelen vaii het maaksel in en by' het voortschuiven 
volgt nu loswerken van kristallen langs voegen of sply't-
vlakken fin tin en zink), verbreken der onbuigzame, brooze 
tusscheiistof iGeschutbrons en dergelyke legeeringen.) Wor
den zulke metalen door den doop fijnkvistallyn gemaakt, 
dan verandert ook hunne verhouding onder de vyl; deze 
is niet meer iu staat diep in te dringen; de verschrikte 
metalen laten zich moeieljjker vylen, de streek is glad en 
nauwelyks gevoord; zij zijn door den doop schijnbaar har
der geworden 

De breukige geaardheid van grof kristally'ne metalen zal 
wel aau twee oorzaken te danken zyn, vooreerst in spanning 
der kristalvoegen, die in samentrekken by' het stollen haar 
oorsprong heeft, en daarnaast, en wel niet minder aan afschei
ding van verontreinigingen. Het is gemakkelyk in te zien, 
hoe de opeenhooping daarvan met het grooter worden der 
kristallen moet toenemen en, neemt men nog in aanmerking, 
dat het meerendeel der zeldzame mineralen uit ongewoon 
gtofkristallyne granieten (peginatieten) afkomstig is, terwyl 
portier en gewoon graniet, bij gelyke samenstelling, arm aan 
zulke bestanddeelen zyn, dan schijnt, deze verklaring zeer 
aannemelijk. Legeeringeu zyn aau deze nadeelige nevenwer
king der kristalvorming veel minder blootgesteld. Eene 
Üchtvloeibare, moeielyk kristalliseerende moederloog kan de 
afscheiding van verontreinigingen verhinderen, 't zy door 
feduceerende, 't zy door oplossende werking. Zy kan span
ningen opheffen en contractie-spleten opvullen en verkitten. 
Xeemt hare hoeveelheid toe, dau kan zy door styfheid en 
broosheid schadelijk worden, ook door spanningen, die in 

haar zelf optreden. Als een bekend voorbeeld van spanning 
in kitstoffeu en de werking daarvan, kan op het gedrag van 
lym gewezen worden, die in eene dunne laag voortreffelijk, 
en een dikke laag slecht aanhecht, tenzij wellicht de dikke 
laag door het inleggen van een wjjdmazig weefsel wordt 
onderbroken 

Er blyft nog over uit de verkregen oogpunten, de ver
anderingen der buigzaamheid na te gaan. Dat kristallisatie 
metalen minder buigzaam maakt, is wel aau de hoekige 
gedaante der deeltjes van het maaksel toe te schrijven. 
Zal er buiging plaats hebben, dan gaat deze gepaard met 
aanmerkelijke vormveranderingen der kristallen en scheiding 
van hunne voegen :knarsen van tin en zink). Het ver
wekken van veelhoekige vormen moet de styfheid verminderen. 
De kleinst mogelijke veelhoekige lichamen, door voldoende 
adhesie aau elkaar verbonden, zouden een materiaal van 
ideale buigzaamheid en rekbaarheid opleveren. In hoever 
en door welke middelen de techniek deze taak kan vol
voeren, toont Prof. BEHREKS verderop in zyn boek by' de 
bespreking der afzonderlijke metalen aan. 

Hier is het voldoende erop te wy'zen, dat door uitstrek
king de veelhoekige lichamen weldra tot plaatjes, banden 
en draden vervormd worden en dat er, tengevolge vau ongelijke 
verdeeliug der uitstrekking over de dwarsdoorsnede vau 
gewalste en getrokken stukken, eene spanning bijkomt, 
die er veel toe bijdraagt om de vastheid in de richting 
van het uitstrekken te vergrooten. De styfheid moet daarby 
toenemen, doordien een deel van den aan het buigen be
steden arbeid tot gedaante-verandering der deeltjes van het 
maaksel en tot het overwinnen hunner adhesie verbruikt 
wordt, en wel een te grooter deel naar gelang zij elkander 
door deu druk meer zyn genaderd en hunne aaurakings-
vlakken door het uitstrekken grooter geworden zyn. 

Nadere kennismaking met Prof. BEHRENS'S doorwrochten 
arbeid en de daarby behoorende meesterlijk uitgevoerde 
structuur-figuren, zy allen aanbevolen, wier werkkring t-it 
het streven naar grondiger kennis vau de geaardheid eu de 
eigenschappen der metalen aanleiding geeft. 

v. i). K. 

D E MEERSCHUIM-INDUSTRIE. 

De heer CUM.HKRBA.TCH, Britsch consul te Angora, vermeldt 
in zyn laatste verslag, dat rijke beddingen meerschuim ge
vonden worden 2 0 mijlen ten zuid oosten vau Eski-Shehir, 
een belangrijk station van den Anatolischen spoorweg. De Bel
gische consul te Constantinopel, die de plaats bezocht, bericht, 
dat het moeielyk zou zyn de juiste oppervlakte te noemen, waar
over het meerschuim zich uitstrekt. Te ooi deelen naar het 
aantal putten, die op grooten afstand van elkaar worden aan
getroffen, moet zy zeer uitgestrekt zyn. De plaatsen, waar het 
meest erin gewerkt wordt, zyn Sepetdji-Üdjaghi en Keiuikdji-
Odjaghi. :let meerschuim wordt op dezelfde wyze aan het 
licht gebracht als de steenkool. Er worden putten gegraven 
van 2 5 tot 1 2 0 voet diepte en, zoodra de aders zyn bereikt, 
horizontale gangen gemaakt, somtijds van aanzienlijke lengte, 
maar zelden worden er by een put meer dan twee galerijen 
aangetroffen De uitgebroken steeu wordt „ham tash", d. i . 
ruw blok genoemd en is zacht genoeg om zich gemakkelijk 
met een mes te laten snijden. Hij is wit met eene geelach
tige tint eu overdekt met eene laag roode kleiachtige aarde 
vau ongeveer 2 5 mM. dikte. Iu dezen toestand worden de 
blokken door de handelaars op de plaats zelf gekocht, niet 
by het gewicht of de maat, maar door de hoeveelheid op 
het oog te bepalen, 't zy per lading van drie zakken of 
per karrevracht, waarby de pryzen van 5 tot 3 0 dollars 
verschillen naar gelang van de qualiteit. I 'eze blokken worden 
gedroogd en aan zekere toebereidingen onderworpen alvorens 
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naar Eski-Shehir te worden vervoerd. Sommige ervan zijn 
niet grooter dan eene walnoot, terwijl andere een cubieken 
voet inhoud hebben. Die, welke regelmatigheid van oppervlak 
aan grooten inhoud paren, zyn het best. De behandeling, die 
vereischt wordt voordat zy gereed zijn voor den uitvoer, 
is langwijlig en kostbaar. De kleiachtige aarde wordt ervan 
verwijderd en het meerschuim gedroogd. In den zomer is 
het genoeg den steen vijf of zes dagen lang aan de zonne
stralen bloot te stellen, maar in den winter is een tot op 
de vereischte temperatuur verwarmd vertrek noodzakelijk 
en neemt het drogingsproces acht tot tien dagen. Na het 
drogen worden de bonken goed gereinigd en glad gemaakt, 
dan in 12 soorten uitgezocht en iedere soort met groote 
zorg in afzonderlijke kisten verpakt, nadat elk stuk in 
katoenwol is gewikkeld. Het meeste meerschuim wordt naar 
Weenen verzonden waar het verwerkt en van waar het over 
de geheele wereld verspreid wordt. De fijnste exemplaren 
worden meest direct naar Parijs verzonden. Zekere Ameri
kaansche handelaars hebben Eski-Shehir bezocht met bet 
doel om de ruwe waar direct te bekomen, in plaats van 
over Weenen en zoodoende de hooge rechten op het bewerkte 
meerschuim te ontgaan. De hoeveelheid, die jaarlijks wordt 
uitgevoerd, schat men op 8000 tut 10000 kisten. De 
verschillende rechten, door de Turksche regeering geheven 
beloopeu omstreeks 37 pet. van de waarde. 

(Seien'. Amer.) 

A R B E I D E N IN H O O G E D R U K L A C H T . 

Volgens Cassier's Magazine komen de hoogste drukkingen 
waaronder de mensch gewerkt heeft, dicht bij de 50 pond 
per inch* (3'/ 4 atm.); maar het is waarschijnlijk, dat met 
de uiterste zorg van den werkman, deze grens aanzienlijk 
kan worden overschreden. 

Gemiddeld mag men voor den werkman onder druk in 
gewone omstandigheden ongeveer 45 pond (ruim 3 atm. 
stellen) met een werktijd van 4 tot 6 uren per schoft, 
naar gelang van den staat van zaken. In gevallen, waarin 
hoogere drukkingen gebruikt mochten worden, moeten de 
schoften tot een of twee uren beperkt worden met voldoende 
tusschenruimte. Als een voorbeeld van hoogen druk onder 
gunstige voorwaarden op het punt van ventilatie, zonder 
noemenswaardig nadeel voor de manschappen, diene een werk, 
dat door de firma SOOYSMI i H & CY. , werd uitgevoerd, waarbij 
de werklieden waren aangenomen op 6 nurs schoften, in 
tweeën verdeeld met een half uur tusschenruimte voor ontbijt. 
Het werk bestond in het uithouwen van open, gespleten 
rots, en duurde verscheiden weken ouder ongeveer 45 pond 
druk. De aard van het materiaal, waarin de caisson wordt 
gezonken of waarop hij mettertijd komt te rusten, draagt 
er veel toe bij om de menschen in staat te stellen oin den 
druk uit te houden, die noodig is om het water te keeren. 
Wanneer het materiaal poreus genoeg is om er aanmerke
lijke hoeveelheden lucht doorheen te laten ontsnappen, zal 
er in de werkkamer voortdurend lnchtverversching plaats 
hebben en de werklieden daardoor ontheven worden van de 
nadeelen, die bijna altijd het gevolg zijn van het inademen 
van bedorven lucht. 

B R A N D E N E N S M O R E N V A N B A K S T E E N 
D O O R 

Da. L . C LEVOIR 

Uit een scheikundig oogpunt beschouwd is bakken van 
steen een zeer samengesteld proces. Als tegen het eind 
daarvan de buitenlucht de overhand heeft, zoodat alle kool 
verbrandt, bakken de steenen en pannen rood, tenzij de 
klei een zeker gehalte aan koolzure kalk bevat, waardoor 

een gele kleur ontstaat (I.Tssel- en Friesche steen b.v.) 
Bij onvolkomen verbranding daarentegen, met een roetend 

vuur, neemt het baksel een blauwe, zwartblauwe en zelfs 
zwarte kleur aan. Deze kleurverandering is het gevolg vau 
1°. Reductie, onttrekken van zuurstof aan de gloeiende stee
nen en verandering van het (roode) kiezelzure ijzeroxyde in 
(zwart) kiezelzuur ijzeroxydule; en 2°. Afzetting van kool 
door ontleding in de hitte van koolrijke koolwaterstoffen 
tot minder koolrijke (moerasgas, zooals dat zich b.v. ook 
uit rottend riet ontwikkelt.) 

Hetzij men turf, steenkolen, of welke andere brandstof 
ook stookt, de reduceerende werking van het rookende vuur 
blijft dezelfde: door onvolkomen verbranding wordt kool-
oxyde gevormd, een brandbaar gas, dat met de zuurstof 
uit het gloeiende baksel tot koolzuur verbrandt, of in on-
verbranden toestand door spleten in het metselwerk van 
van den oven ontsnapt; zulk naar buiten gedrongen gas 
brandt, als men het aansteekt, met eene blauwe, weinig 
lichtende vlam. 

Het blauw stokeu van pannen en steenen wordt in de 
practijk smoren genoemd. Men werpt daartoe, tegen dat het 
baksel gaar en de oven op zijn heetst is, natte turf of nat 
steeukolengruis op de vuren en sluit daarna alle openingen 
met dammen van zand en klei af. 

Vele pannebakkeis, zoowel hier te lande als in België, 
verkeereu nog alty'd in de meening, dat er voor het smoren 
volstrekt noodig is groen elzenhout en kweeken dit opzet
telijk aan of laten het van elders komen. In Friesland 
echter smoort men geregeld met behulp van natte turf. 
Eene zeer sterke uitwerking heeft koolteer, dat men met 
een duu straaltje in den gesloten vuurhaard laat loopen. 
Koolteer brandt inet eene zoo sterk roetende vlam, dat men 
er op de gloeiende steenen een laag zwart glimmend potlood 
mede kan te voorschijn brengen; voorbeelden daarvan zijn 
de Engelsche iron bricks en de zoogenaamde zilverkleurige 
Bouletpannen. 

Waterdamp speelt by het' smoorproces eene dubbele rol. 
Vooreerst kan, waar stoom van eenige spanning voorhanden 
is, geen lucht van geringeren druk uit den dampkring toe
treden. Ten tweede wordt stoom in aanraking met gloeiende 
kolen ontleed in zijne elementen, zuurstof en waterstof. De 
eerste vormt met de kool kooloxyde, werkt dus mede redu-
ceerend; de tweede verbindt zich met mogelijk voorhanden 
zuurstof uit de lucht of uit de steenen opnieuw tot water. (*) 

Niet enkel bij het smoren met natte turf of nat kolen
gruis, ook bij gebruik van koolteer tot dit doel doet zich de 
reduceerende werking der waterstof gevoelen. Immers koolteer 
bestaat evenals petroleum en lichtgas uit koolstof en waterstof. 

Behalve ijzeroxyde, kalk, kool en waterstof oefent ook 
nog de zwavel uit het pyriet (boerengoud) en het zwavel-
ij/.er der steenkolen invloed op de kleur uit. 

In de steenkool zijn ook klei en koolzure kalk voorhanden, 
doch zeer onregelmatig' verdeeld en alleen in zekere ver
houdingen, dus op enkele plaatsen, smeltbaar. Dit verklaart 
het uiterst ongelpslachtig uiterlijk van de vuurhaardslakken (f) 
en van sommige met steenkool gebakken Belgische steenen. 
Steenkolenasch gaat als fijn stof dan met den rook mede , 
hecht zich aan het oppervlak der steenen, zoolang zij nog 
een spoor van vocht bezitten, en wordt er vervolgens in 
de hitte op vast gebakken. 

(*) Om deze omzetting tot stand te brengen wordt warmte 
aan bet vuur onttrokken en dit plaatselijk kouder gemaakt 
verderop is de vlam dan heeter, zoodanig dat roosterstaven eu 
muurwanden niet zoo spoedig ontaarden en de steenen beter o 
gelijkmatiger gebrand worden. 

(f) Dit zijn geen sintels. Sintels zijn steenkool, die aan dc 
verbranding zijn ontsnapt, d.w.z. door bet omhullen daarvan met 
gesmolten asch, aau de beete zuurstof onttrokken. 
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K O E S T W E R E N D M I D D E L „ F E R R O N A A T ' . 

Eene roestwerende zalf „ferronaat" genaamd, die in plaats 
van het gewone smeer wordt aangewend, wordt, naar de 
gad. Gew. Ztg. vermeld, door de verffabriek ROZENZWKIO & 
RAUMANN te Kassei bereid. 

Omtrent de roestwerende eigenschappen van het middel 
nit zich het Kon. Mech. Techn. Proefstation te Charlottenburg 
gunstig op grond van uitvoerige proeven. Er weiden ver
gelijkende proeven met ferronaat en talk gedaan. De stukken 
jjzer werden na de bewerking verscheiden dagen onbestreken 
in eene kast bewaard om na te gaan of niet reeds door 
net aanlaten bij de bewerking de grond was gelegd voor 
net roesten. Proefstukken, die binnen dien tijd sporen van 
roest vertoonden, werden opnieuw droog met amarilpapier 
afgewreven en bleven dan weer eenige dagen staan. Er 
werd dan verder van roesten niets bespeurd, zoodat de 
proefstukken alle tegelijk roestvrij aan de proef onder
worpen werden. Volgens de gedane wegingen bedroeg de 
hoeveelheid opgestreken ferronaat 0.3 tot 0.4 gram, die 
der talk 1.1 gram per proefstuk. Men liet de stukken in 
rijen ter vergelijking vijf weken lang in de open lucht 
liggen en stelde ze even langen tijd aan zwavelzure dampen 
bloot. De met ferronaat bestreken stukken iizer bleven in 
alle gevallen roestvrij, terwijl de met talk besmeerde meer 
of minder met roest behept werden, zoodat de voorrang vau 
het nieuwe middel bewezen is. 

Ferronaat wordt in bussen van 4, 5, 10 en 20 KG. 
verzonden: de prijs is 200 Mark (/' 118.—) per 100 KG. 

B O E K A A N K O N D I G I N G . 

De uitgever J . WALTMAN Jr. te Delft heeft een stout 
denkbeeld opgevat en, wat meer zegt, liij heeft het uitge
voerd. In afwachting of het den nieuwen Directeur dei-
Polytechnische School gelukken zal meer eenheid en samen
hang te brengen in het polytechnisch onderwijs, heeft de 
heer WALTMAN alvast het gezamenlijk docenten-personeel 
der school broederlijk bijeen afgebeeld in een album, dat door 
zijn deftig uiterlijk voor zich inneemt. De stoet wordt ge
opend door de drie laatste directeuren met den secretaris 
van den Raad van Bestuur en gesloten door den Major-
domus der school. 

De portretten zijn over het algemeen goed. sommige wel 
wat wazig, doch dit zal in de bedoeling van den photograaf 
gelegen hebben; door de grenslijn tusschen de gladde schedels 
en den grauwen achtergrond zoo flauw mogelijk te houden, 
heeft hij een beeld willen geven van het oneindige gebied 
van het denken, op gevaar af, dat harige hoofden daar
tegenover den indruk konden maken van beperktheid. 

Verder geeft de heer WALTMAN een aantal afbeeldingen 
ten beste van de school van binnen en van buiten. Eenigs
zins zonderling mag het genoemd worden, dat de zalen 
bijna zonder uitzondering ontbloot zijn van stoflage met 
•neiischelijke figuren. Eene zaal met tal van teekentafels 
doch een enkel paar teekenaars b.v. 't Is niet te hopen, dat 
het publiek daaruit gevolgtrekkingen maakt omtrent den 
«rnst der beoefenaren. Doch dit neemt niet weg, dat de 
"teeste photograflën als zoodanig goed zijn. 

Wij wenschen den ijverigen uitgever veel succes toe. 

A A N B E S T E D I N G E N . 
•fanbettrdingen worden ilecht» eenmaal in deze rubriek opgenomen.. 

MAANDAG 86 AUGUSTUS. 
Amsterdam. 1.30 uur. De direetie der Holl. Ut. Spoorweg-

Maatschappij, in bet centraal personenstation, in bet lokaal naast 

de wachtkamer 3e klas«e, (iogang vestibule), volgen* bestek no. 
631 : bet maken van den onderbouw, en het maken, leveren en 
opstellen van den plaatijzeren bovenbouw van eene voetbrug op 
het stations-emplacement Oldenzaal, in 2 perc., begr. perc. 1 
(onderbouw) f J 200, perc. 2 (bovenbouw) f 8500. 

Hengelo (Ov.) 3 uur. De architecten van der Goot en Kruisweg, 
in 't stationskoffiehuis van J. van Wezel voor rekening van S. 
Kanteman : lint houwen van een magazijn op een terrein gelegen 
in de nabijheid van het station G. O. L. S. 

DINSDAG 27 AUGUSTUS. 
Arnhem. 8 uur. Oct bestuur van den Arnhemscben R. K. 

Volksbond, in het café van den heer Kei holt : eei.e belangrijke 
in- en uitwendige verbouwing van perceel no. 14 (het voormalige 
fouragemagazijn) aan den Rooseudaalscben weg, het gedeeltelijk 
aforeken van den aanbouw en het maken van een nieuw gebouw 
naast bovengenoemd perceel. 

Bergen op Zoom. 2.30 uur. Het gemeentebestuur: bet verven 
der navolgende gebouwen, als : 1. het woonhuis en de school in 
de Stations- en van der Uijtstraten. 9. de zijgevel van het stadhuis 
eu liet politieoureau in de St. Annastraat. 3. de grooie draaibrug 
en dc beide loopbruggetjes op de haven, aauw. 26 Aug. 's morg. 
9 uur, bijeenkomst aan het stadhuis. 

Doesburg. 1.30 uur. Het gemeentebestuur : het wegbreken der 
ve-zakle bazaltkado aan de haven te Doesburg en het weder 
opbouwen daarvan 

Ede (Geld.) 11 uur. De architect L. van Zoeleu Hzn., namens 
den WelEdel Zeergeleerden beer Dr. A. Voute, in het hotel de 
Posthoorn : het bouwen van een heerenhuis (chalet). 

Nijmegen. 2 uur. Het gemeentebestuur: het metselen van 
vijstaande muren en het maken van regenwaterleing op het terreiu, 
behoorend hij de openbare school no. 1 aan de Nieuwe Marktstraat. 

Vlaardingcn. De heer G. Keuzenkamp : het bouwen van twee 
woonhuizen en een steenhouwerswerkplaats. 

WOENSDAG 28 AUGUSTUS. 
Amsterdam. 12 uur. De bouwmeester J, F. van Hamersveld 

voor rekening van den heer J. C. Siuck in het koffiehuis De 
Roode Leeuw : het bouwen van twee winkelhuizen cn een koetshuis 
met bovenwoningen op èen terreiu gelegen aan de Vlarnixstraat 
no. 26 aldaar. 

's-Gravenhage. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid : het herstellen der rijksrivierwerken op den Neder-
Rijn en de Lek, van kilomettraai XXXVII tot de grensscheiding 
tusschen de prov. Gelderland en Zuidholland, van de winterschade, 
ontstaan door ijsgang ic den winter van 1894—1895, begr. f4800. 

Leeuwarden. 3 uur. Het gemeentebestuur: \ . het leveren en 
stelleu van een houten brug met draaibaar gedeelte en 2. het 
afbreken en geheel nieuw opbouwen met heifundeering van het 
zuidelijk landboofd der Prins Hendriksbrug, begr. 1 f 1798, i 
f 6773. 

DONDERDAG 29 AUGUSTUS'. 
Cats (Zeel.) 2 uur. Het bestuur van den polder Cats, in de 

gemeentekamer : bet verhoogen en verzwaren van den zeedijk des 
polders over eene hngte van 530 M., aanw. 'smorg. 10 tot 12 
uur, samenkomst iu genoemd lokaal. 

Deventer. 2 uur. De architect M. van Harte, voor tekening 
van de commissie tot opbouw of verbetering van arbeiderswoningen, 
in 't Wapen van Utrecht: het verbouweu van zes arbeiderswoningen 
aan de Molenstraat aldaar, aanw. 26 Aug. 'smorg. 10 uur. 

Dordrecht. Het hoofdbestuur der vereeniging Kunstmin : het 
verfwerk vau de koffiekamer in genoemd gebouw, aanw. 26 Aug. 
'smorg. 11 uur, bilj. inzenden uiterlijk 29 Aug. nam. 2.30 unr. 

Gouda. 11 uur. Dijkgraaf en heemraden van den polder 
Bloemendaal: het uitvoeren van eenige herstellingswerken aan de 
wntetkeetingen langs de rivier de Gouwe. 

DINSDAG 8 SEPTEMBER. 
Utrecht. De maatsch. tot exploitatie van staatsspoorwegen, 

aau bet centraalbureau bij de Morrelse Laan, bestek no. 697 
het maken van eeu hoofdgebouw, bet leggen van sporen en 
wissels, het maken van grondwerken met bij behoorende werken, 
ten behoeve van het station Moerdijk, begr. f 20.600. 

VRIJDAG 0 SEPTEMBER. 
Leeuwarden. 12 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid aan het gebouw van het prov. lestuur: het maken 
van een aanlegsteiger voor vissobersvaartuigen in de Oude haven 
te Stavoren, begr. f 4320. 

MAANDAG 9 SEPTEMREB. 
Amsterdam. 1.30 uur. (Greenwichtijd). De Hollandsche ijzeren 

spoorweg-maatschappij, in het lokaal naast de wachtkamer 3e 
klasse, (ingang vestibule), volgens bestek co. 635: het maken 
van grondwerken, spoorwerken, bestratingen cn bijbehoorend 
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werkeu, tot uitbreiding van bet stationsemplacement Borne en het 
bouweu vac eene steenen wachterswoning aldaar, begr. f 9200. 

A m s t e r d a m . 1.30 uur. (Greenwich)ijd). De Hollandsche ijzeren 
spoorweg-maatschappij, in het lokaal naast de wachtkamer 3e 
klasse, (ingang vestibule), volgens bestek no. 62G : bet verbreeden 
en ophoogeu van den spoorweg, bet verlengen van een duiker, 
het veranderen der spoor- en signaalinrichtingen en het maken 
van een publieken overweg, een perron, gebouweu en eeue over
kapping, met bij behoorende werken, voor eene halte aan de 
Poutnnusstrant te Amsterdam, begr. f 58000. 

AFLOOP YAH A A tl BESTE DINGEN. 
A m b t Y o l l e u h o i e . Het bouwen van een woning en stalling 

ten dienste der K o u . Marechaussee op de Lazeruskamp bij Twce-
uijenbuizen aldaar. Laagste J . W . Weijs aldaar voor f 10.530, gegund. 

A m s t e r d a m . Het bouwen van een centraal telepboonbureau met 
winkels, kantoorlokalen euz. aan ue Raadhuisstraat, tusschen den 
Singel en de Spuistraat. Laagste l i . Cruijff aldaar voor f 76.600. 

A s s e n . Het doeu van voorzieuingeu teu behoeve van de huis
vesting van den staf enz. Laagste R . Hunae aldaar voor f 2037, 
gegund. 

B e n s c h o p . Het vernieuwen van een brug. Laagste A . J . van 
Kleef te Lopik voor f 945, gegund. 

B r e d a . Het vernieuwen der wulbescboeiing te Lage Zwaluwe. 
Laagste A. den Engelsen te L i g e Zwaluwe voor I 1187. 

B n r e n . Het bouwen van een villa Laagste G . J . van Mourik 
aldaar voor f 7664, gegund. 

' s -Gravenhage . Het maken van een gebouw voor wickel, pakhuis, 
enz., voor de c o ö p e r a t i e v e verbruiksvereeniging de Hoop. Laagste 
J . H . Paardekooper aldaar voor l 40.490. 

' s - G r a v e n h a g e . Het herstellen en verbeteren van rijkstelegraaf
lijnen in de prov. Noordbtabant, Laagste J . uec Boer le Uoes 
voor f 820. 

' s - G r a v e n h a g e . Het uerstellen en verbeteren vau rijkstelegraaf

lijnen in de prov. Noordbrabant, Gelderland en Limburg . Laagste 
L . Troost te Areen voor f 800. 

' s - G r a v e n h a g e . Het aanleggen van een rijkstelegraaflijn tusschen 
Almelo eo Vriezenveen. Laagste J . Kleinmeijer te Emmen voor f 51j,, 

' s -Gravenhage . H e l herstellen en verbeteren van rijkstelegraaf, 
lijnen in de prov. Friesland, Overijssel en Drenthe. Laagste J . J . 
Suwijn te Leeuwarden voor f 649. 

' s - G r a v e n h a g e . Het herstellen en verbeteren van rijkstelegraaf, 
lijnen in de prov. Groningen. Laagste H . Nieland te Wirdum 
voor f 823. 

K a a t s h e u v e l . Het bouwen van eene school met ouderwijze rs-
woning eu aanboorende gebouwen te Kaatsheuvel, in 2 perc. le, 
onderwijzerswoning met bijbouw en ameublement. 2e. schoolgebouw 
met gebouwtjes voor privaten en verdere werkzaamheden. Laagste 
J . Kochen te Ti lburg voor f 14.100. 

L e e r d a m . Het vergrooten der glasfabrieken voor rekening der 
glasfabriek Leerdam, voorbeen Jeekel Mijnssen en Co . , zonder 
bijleveriug der ijzeren bekappingen. Laagste L . de Groot te Heukelum 
voor f 12.800, gegund. 

M i d d e l s t n m . Het bouwen van een heerenbehniziug voor den 
W e l E d . Heer T . Goldboorn. Laagste H . H . Bos te liithaizermeeden 
voor f 4998, gegund. 

O v e r s c b i e . Het doen van eenig straatwerk in de kom der 
gemeente. Laagste D . Varkevisser aldaar voor f996, nog niet gegund. 

O t e r d n m . Het bouwen van een achtkant windwatermolen met 
vijzel enz. eu inolenaarswoning. Laagste H . Dreize te Farusum 
voor f 6400, gegund. 

P e r n i s . Het bouwen van een heerenhuis voor den W e l E d . Heer 
D r . Schouten aldaar. Laagste A . Maarleveld te VUardingen voor 
f 7605. 

B o t t e r d a m . Het bouwen van een fabriek te Zwijndrcoht. Laagste 
J . J . Kooijmans te Dordrecht voor f 11.232. 

R o t t e r d a m . Het bouwen van een stuoadoorswerkplaats met 
bovenwoning aan het Doelwater. Laagste P. J . C . Hofman aldaar 
voor f 10000. 

ADVERTENTIEN. 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHKKPSBOUWWERF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoonibooten-, Bagger- eu 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeêwerken, 
A. X K E "R. S, 

IJZEREN E N STALEN KETTINGEN. 
met . - . M I ifieaa t lan Lloyd's 

en Bureau Veritas. 

W.H.VAN IJSSELSTEIN, 
Spui 256, DEN HAAG. 

Handelaar in Drogeri jen, Chemica
l i ë n V e r f w a r e n , t ' i i z . 

EN GROS. EN DETAIL. 
ZI.I,<>lt\S. p. Baal, ± 100 pond, f 2 . - . 

ZOUTZUUR per bemande rlesch. 
A l l e s a c o u l a n t , franco b o o r d or spoor . 

Men vrage prijsopgaaf met opgave van 
hoeveelheid. 

en L O O D S E N , < ^ J 
van gegolfd ijzer, 

LIFTEN 
(90) 

KRANEN 
én 

M E R E N , 

T. G. TISSOT J". 
j AMSTERDAM, Singel 119. 

Alle soorten van 

Z A G E N 
en 

WERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D. DoMINICUS & SdHNE, 
te .Remscheid-Vieringhausen (Rheinl . ) 

Gevestigd in 1822. (55) 
Vraag de geïllustreerde Prijscourant 

welke wij U gratis en franco toezenden. 
Vertegenwoordiger voor Holland: 

MAX DREKEX, ROTTERDAM, 
Maaskade. hoek Corn. Trompstr. 2* 

Geluidwcrende tusschenvloercn, ondervloeren 
voor houtcc-mentdaken, brandvrije 

separation en plafonds. 

EXSELSI OR PLATEN, 
GEBR. VAN DER VUGH, Amsterdam. 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. (9S) 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, 
geluidwerend. Verkrijgbaar in verschillende 
dikten. Steeds grooten voorraad. Directe leve
ring. Uitvoering op 't werk door onze eigene 
s t e l l e r s . Voorgeschreven bij particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toe/en-
ding van Brochure, Monsters en Prijs. 

„Gaat zien onze Reclame op de Wereld-
tentoonstelling-te Amsterdam.Nederl. afdeelin» 
(achter het Paviljoen der Levensvers. H U " ) • 

PORTLAND CEMENT, 
„JOSSOIX' Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT, 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 118 
„ AMSTERDAM , A. E. BRAAT, Fokkt-

Simonzstraat 7 4 . (88) 

A I I C H I T K A ™ 
en L I JSTEN. 

volgens b e s t a a n d of op te geven 
prof ie l , levert franco de Stoom-hout-
lagerij en Schaverij van 

It. W. ROGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courantop 
aanvraag gratis. (80) 

DE G R O E V E N 
V A N 

J. M EU RIJS 
te V m l . i n,i< h a/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (83) 

la AndernachscheTras 
en Trassteen 

o p s t r e i i K B t e k e u r , verder: 
DRIJF- of / \ \ l l i s i i i v i v -

VAGROTST E E X, beste en goedkoop
ste SIERSTEEN voor Tuinen,Terrassen 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

P. D O L K & ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW SPIEGEL- , 

WIT-, KRISTAL-, BROKI en M S L K -

< • 1 . '•«. 

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 

A., v a n d e r K l o e 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid flS.—. 
^ „ gebonden „ 21.50. 

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 . 

WEBOGEN G L A S en D A K P A N N E N . 

l 'nzen- en Patrijspoortglazen. 
(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

R E O O R D E E li I X G E X. 

. . . . Vormt de werkkring, waarin de schrijver geplaatst 19, 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 kenrtis der materialen wen
schen te verkrijgen. Het vormt een nuttig boek, dat door allen dient gekend te worden en 
waarvoor dc schrijver waardeering verdient. 

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 Nederlandsen Advertentieblad). 

. . . . 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 oudere vakgenooten zullen evenzeer als vele aannemer» , 
werkbazen cn 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 (Ik Ingenieur) , 

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, dio den heer Van der Kloes gemaakt 

heeft op l i t gebied der bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk 
(Bouwkundig Weekblad.) 

. . . . In de 6e afdeeling wordt' het hout beschreven. Dat over dit belangrijk materiaal 
heel wat te zeggen valt, is elk bouwkundige bekend, cn velen onzer kunnen geacht worden met 
de eigenschappen der verschillende houtsoorten en bet gebruik ervan volkomen op de hoogte 
te zi.n. De heer V a n dor Kloes deelt omtrent deze bouwstof zooveel wetenswaardigs mede, dat 
elk vakman er voordcel en leering uit kan trekken (De Opmerker.) 

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/e 

vakken in aanraking komen. 

. . . . 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 moeiel ij kneden heeft. 

Voor den ingenieur en den architect mag het boek van den heer Van der Kloes 
van onschatbare waarde worden genoemd. Op alle vragen, welke r p het terrein der bouw
materialen kunnen worden gedaan, geeft het een uitvoerig antwoor. , en "?an het dus met vrucht 
worden geraadpleegt. De uitvoering is waarlijk keurig en doet de firma van .Ier Endt 4 Zoon 
alle eer aan. De prijs is zeker beneden de waarde van het boek 

(Dagblad voor Zuid-Holland en 's-Gravenhage.) 
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r A I U . O I J M I 11 
„ V a n B a e r l e " , 

t: I \ I <. K A ii E \ 'I' I \ voor 
Nederland en Kolon iën: 

G. M. BOKS ér Co., 

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 gebruiken bezinkt ot 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", 
Rijswijk Z.-lt.) 

DA li VILT 
waarbij planken onderlaag overbodig • 

levert H . H 0 0 G H W l N K EL, 
te GOR1NCHEM. ,91) 

Stoom Jaiousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

L A G E P R I J Z E N . (73) 

S . BRUIGOM, Arnhem, 
M A N \ II K I M K K 

Portland-Cement-JFabriek 

LEONARD SLIGCHER, Monnickendam. 

A M E R I K A A N S C H E H O U I BOORMACHINES E N B O R E N , 
uitmuntend fabrikaat en bi 11 ij ke prijs. (76) 

FABIUEK 
IK 

MANNHEIM. 
Opgericht 

1861. 

I 

FA BKIEK 

W E I » , 
b Miiinz. 
Opgericht 

1864. 

Levert haar beproetd 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 . X e r k u h l e & van Swijndregt 
K o i i c r . h n i i . 

Voor de N o o r d e l i j k e Provinciëu: 

DE BEER & LEHREN, 
A JM S T E R D A M , (60) 

H A N D E L A R E N in 

Marmer en Bouwmaterialen. 

Ileereiigrocht 583, 
AMSTERDAM, 

hebben steeds voorhanden 

N O R M A A L 

S P I J Z E N L I F T S . 
Deze worden hier geheel compleet e» 

gangbaar in liftschacbtgeraamte gemon
teerd afgeleverd. 

Talrijke Referenties. 

Derde Jaargang No. 35. Zaterdag 31 Augustus 1895. 

A R C H I T E C T U R A 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

Advertenties in 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-D AGS. 
Uitgevers t 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

Alle sutvertentlen in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden n-rutin geplaatst ia D E A M B A C H T S M A N , Vak 
blad voor Timmerlieden, Metselaar., Machinisten, Sraedet. 
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 N D L E I D I N G T O T H E T V K R V A A R D [GEN 

V A N L I C H T D R U K K E N 

DOOK 

P. A. F R Y L I N K E.Mz.v., Architect te Utrecht. 

Over lichtdrukken in het algemeen. 
De meesten onzer lezers zal het bekend ziju dat, „licht

druk" de benaming is, die inen geeft aan kopieën, welke, 
door inwerking van het daglicht op verschillende zouten, 
verkregen zyn. 

De uitvinding van lichtdrukkeu of beter gezegd „photo-
kopieën" is niet zoo nieuw als menigeen wel ».ou denken. 
Reeds in het begin dezer eeuw, in 1802, werden er door 
WEDGKWOOI» pogingen in het werk gesteld om het kopieeren 
van teekeningen langs photo-chemischen weg te vereenvoudigen. 

H(j plaatste daartoe ouder het origineel (dat hier schilder
werk op glas was), papier, dat door drenken met salpeter
zuur zilver gevoelig voor het licht was gemaakt en verkreeg 
dan door blootstelling aan het daglicht eene kopie, waarbij de 
lynen wit waren, terwijl de grond bruin was. De witte lijnen 
bestonden bij de op deze wijze vervaardigde kopieën uit het 
onveranderde, witgekleurde, voor het licht gevoelige zilver-
z»ut, terwijl de bruine grond gevormd werd door uit dat 
zilverzout afgescheiden zilver in uietaaltoestand. 

In 1803 maakte HUMPHRY DAVY in het Journal of the 
Royal Institution de opmerking, dat het salpeterzure zilver 
met voordeel vervangen kon worden door chloorzilver, daar 
dit laatste gemakkelijker door het licht wordt ontleed. 

Deze kopieën moesten steeds in het donker bewaard wor
den , omdat blootstelling aan bet daglicht de ontleding 
van ket in de lijnen voorkomende zilverzout tengevolge zou 
hebben. 

Later, omstreeks 1820, werd een middel toegepast om 
deze kopieën te „fixeerea", met andere woorden, tegen het 
daglicht bestand te maken, door de voor het licht gevoelige zou
ten uit de kopie te verwijderen, waartoe onderzwavelig zuur-
natrium gebruikt werd. 

Het bezwaar, dat dit door zilverzouten gevoelig voor licht 
gemaakte papier vrij hoog in prijs was en bovendien de 
kopieën een onaangename tint bezaten, gaf aanleiding tot 
het zoeken van andere methoden voor de vervaardiging 
van voor het licht gevoelig papier. 

Hoewel in 1831 door DÜBBEKEIKKR reeds de inwerking 
van het daglicht op in water opgeloste ijzerverbindingen 
was waargenomen, is dit eerst in 1840 door HKKSCHKL 
meer practisch toegepast, door het papier met eene oplossing 
van citroenzuur-ijzeroxt/de-ammoniak [FeC„H s O, -(- (NH 4 ) 3 

C l (HB0,] te drenken. Bjj de blootstelling aan het daglicht 
wordt het ijzerzout (ferrizout) |FeC„H& 0,J gereduceerd 

tot ferrozoat [Fe., (C(lH_-<>_|, terwijl het door de oudoor: 

schuilende lijnen of vlekken bedekte yzerzotit onveranderd 
blijft; het veld der kopie wordt dus gevormd door ferro-
verbindingen, terwijl de lijnen uit ferrizouten bestaan. 

Om nu de teekening duidelijk zichtbaar te maken en 
bovendien de niet veranderde voor het licht gevoelige zouten te 
verwijderen, gat HKKSCHBL verschillende middelen aan. Twee 
daarvan worden ook thans nog iu hoofdzaak toegepast. 

Bjj de eene methode dompelt men de geheele kopie iu 
eene oplossing van rood bloedloogzout fKa^Fe.^Cy,.,]. De 
ferro verbindingen vormen met dat zout Turnbulls-blauw, 

terwyl de ferri-verbindingen onveranderd blijven, zoodat 
het veld der teekening dus blauw wordt, terwijl de lgnen 
wit bljiven. 

Bij de andere methode dompelt men de geheele kopie in 
eene oplossing van g e e l bloedloogzout [Ka 4FeCy eJ. De 
ferri-verbiudingen vormen met dit zout Berlijnsch blauw, 

terwijl d i feiTü-verbindingen daarmede een wit gekleurde 
verbinding vormen, (die echter by blootstelling aan de lucht 
blauw wordt), waardoor hierbij het veld der teekening wit 
blijft, terwyl de lynen blauw worden. 

By beide methoden moeten dan nog de overtollige voor 
het licht gevoelige zouten, door uitwassclien iu water, ver
wijderd worden. 

De eerste wyze van handelen is nog belangrijk vereen
voudigd geworden. Doordien namelyk de nog niet aan het 
licht blootgestelde vloeistof (het ferrizout) geen zich af
scheidende onoplosbare verbindingen vormt met het rood 
bloedloogzout, kunnen deze stollen dus reeds vóórdat 
het papier geprepareerd wordt, gemengd, en daarna geza
menlijk daarop gebracht worden. Na het blootstellen aan 
het daglicht is dau slechts afwasschen niet water noodig 
om de volledige vorming van de blauwe kleurstof, die ge
durende dien tijd reeds ten deele plaats had. te verkrijgen 
en tevens de overtollige onveranderde zouten te verwyderen. 

Onder deu naam van „CYAKOTYPIK" is deze metbode iu 
18G7 meer algemeen bekend geworden, iu welk jaar dan 
ook de eerste lichtdrukken op de tentoonstelling te l'ary's 
geëxposeerd waren. 

Thans zyn er verscheidene methoden bekend tot bet 
vervaardigen van lichtdrukken. De eenvoudigste en meest 
bekende van alle is voorzeker de „ N e g a t i e v e Cyano-
typie" , welke witte lynen op blauwen grond geeft. Zij 
verschaft ons echter eene negatieve kopie eu geeft dus de 
oorspronkelijke teekening niet volkomen weer. doch, zooals 
met een enkel woord reeds is aangegeven, kan men ook 
positieve kopieën vervaardigen, o. a. zwarte of blauwe lynen 
op witten grond. 

By deze drie methoden wordt, van ijzerzouten gebruik 
gemaakt; ook worden andere zouten gebruikt, nainelyk 
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platina- eu uranium-zouten voor negat ieve en chroom-
zure-zouten voor pos i t i eve kopieën. 

Die methoden eischen echter meer oefening en meer 
toestellen dan de drie eerstgenoemde en zyn voor het grootste 
gedeelte bovendien kostbaarder, waarom zy' voor de toe
passing in de practyk van minder belang zyn; de meeste 
daarvan leveren echter zeer fijne beelden, terwyl daarmede 
ook verschillende kleuren, als zwart, violet, bruin, rood, 
groen of purper kunnen verkregen worden. 

Wij zullen daarom in hoofdzaak de drie eerstgenoemde 
lichtdrukmethoden, die op het gebruik van yzerzouten be
rusten, behandelen, om daarna van de overige slechts de 
voornaamste in het kort te beschrijven. 

Daar de behandeling der verschillende methoden in vele 
deelen overeenstemt, is deze by de eerstvolgende het breed
voerigst uiteengezet, terwijl bij de overige slechts meer 
bepaald van de afwijkingen melding gemaakt is. 

Negatieve l 'yanotypie. 

W i t t e 1 y n e n op b lauwen grond. 
Zooals reeds gezegd is, is deze methode de eenvoudig

ste en wordt zij daarom iu de practyk het meest toegepast. 
Het voor deze behandeling te gebruiken papier wordt 

geprepareerd met eene oplossing van citroenzuur-ijzeroxyde-
amtnoniak en rooi bloedloogzout. 

De hoeveelheid rood bloedloogzout, aangegeven in de 
recepten (*) voor de bereiding der vloeistof, loopt zeer uit
een; daarvan wordt van 6'6' tot 120 deelen aangegeven op 
100 deelen citroenzimr-yzeroxyde-ammoniak. 

Men behoeft zich dus niet al te nauwkeurig aan de opge
geven gewichten te houden; alleen de intensiteit der blauwe 
kleur is daarvan afhankelijk, daar deze bepaald wordt dooi
de hoeveelheid yzer, die als citroenzuur-yzeroxyde-ammoniak 
in de vloeistof voorkomt. 

Zeer voldoende kopieën zyn te verkrygen met het volgende 
recept: men losse 11 G . rood-bloedloogzout en 1 3 G . citroen-
zuur-ijzeroxyde-ammoniak in 1 0 0 cAl". water op; daarna 
wordt deze vloeistof' in het donker gefiltreerd 

Een liter van deze vloeistof komt ongeveer op / 2 — 
en is voldoende om 4 0 M'2. papier te prepareeren. 

Dit mengsel kan gevoegelyk tot de helft met water worden 
verdund; de blauwe kleur der kopieën wordt dan echter 
veel lichter, terwijl de gevoeligheid van het geprepareerde 
papier voor het licht alsdan veel sterker is, waardoor het 
niet bewaard kan worden. 

Gemakkelijk is het om het roode bloedloogzout en het 
citroenzuur-yzeroxyde-ammoniak elk afzonderlyk in 5 0 cM 3 . 
water op te lossen en te tiltreeren; deze werkzaamheden 
behoeven alsdan niet in het donker te geschieden. Daarna 
worden de vloeistoffen bij elkander gevoegd en in een goed 
dicht gekurkte kruik bewaard. 

Aren kan verschillende soorten papier gebruiken; ook 
calqueerpapier en zelfs calqiteerlinnen en perkament Om 
echter zeer fraaie kopieën te verkrygen moet het te gebruiken 
papier sterk en goed gelijmd, zoo glad mogelyk en zeer 
wit zyn. 

Papier voor lichtdrukken komt in den handel voor o. a. 
als „CHEMISCH REINER LICHTPAUSE-ROHSTOFF" en is ver-
krygbaar aan rollen van 5 0 M. lengte by' 75 , 1 0 0 en 
140 cM. breedte; de pry's hiervan is, by eene breedte van 
75 cM. ƒ 0 . 1 2 per Meter. 

(*) Verschillende recepten vindt men o. a. in: 
Hülfswissensohaften zur Baukunde, Afd. I, Deel I; 
Photogr. Wochenblatt; 
Lieisegaag, Die Moderne Licht paus verfahren; 
Dingier, 1'olytechnisches Journal; 
Pizzighelli, Anthrakotypie; 
Piz/.ighelli und Hiibl, Platinotypie; 
Vidal, Cours de reproductions techuiqucs. 

Xadat het papier of linnen gespannen is, wat men door 
midde! van een paar punaises kan doen, wordt de vloeistof 
inet een spons of beter met een breeden, /.achten kwast 
(zooals die by kopieerpersen gebruikt wordt) zoo gelykmatig 
mogelyk daarop uitgestreken, hetwelk geschieden moet bij 
lamplicht or in een vertrek, waar het daglicht slechts door 
geelachtig bruin glas kan binnen dringen; daarna moet 
het papier in het donker drogen, waarby te groote warmte, 
byv. boven 7 5 ° F . , moet vermeden worden, omdat dit verkleu
ring van het papier zou veroorzaken. 

Het aldus geprepareerde papier heeft eene groenachtig 
gele kleur en moet, tegen het daglicht beschut, op een 
droge plaats en in kartonnen kokers bewaard worden; 
alsdan kan het een gertiimen tyd bewaard blyven zonder 
de bruikbaarheid te verliezen, doch liefst niet langer dan 
twee maanden. 

By voorkeur prepareere men echter geen grootere hoe
veelheid, dan men voor het oogenblik, (d. w. z. één of twee 
dagen), noodig heeft; het voordeel daarvan is, dat men 
steeds versch geprepareerd papier gebruikt, waardoor de 
lijnen ook steeds helder wit zullen zyn, daar bij ouder 
papier de lynen min of meer blauw blyven. 

De kleur van oud geworden lichtdrnkpapier is meer of 
! min Ier blauw, naar gelang van den ouderdom. Om te be-
' oordeelen of het papier alsnog voor afdrukken geschikt is, 

dompelt men een stukje daarvan in water en laat het daar 
gertiimen tyd in liggen. Versch geprepareerd papier zal dan 
weder zuiver wit worden, terwijl ouder papier meer of 
minder blauw zal blyven. Die blauwe tint zullen de lijnen 
dus ook behouden, waardoor men zelf kan beoordeelen of 
het papier voor den te maken afdruk nog geschikt voor
komt. 

Mocht het papier te lang gelegen hebben en daardoor de 
bruikbaarheid verloren /. ju gegaan, dan kan men zeer ge
schikt de andere, nog witte, zijde van het papier opnieuw 
prepareeren; de kopie zal alsdan aan de rugzyde blauw 
gekleurd zyn. 

De prepareer-vloeistof kan ook zeer geschikt twee maan
den bewaard blyven; men moet dan echter, wanneer de 
vloeistoffen gefiltreerd en by elkander gevoegd zyn, hieraan 
ongeveer 5 pCt. alcohol toevoegen. Dit voorkomt het schim
melen en dik worden. 

Geprepareerd papier is in den handel te verkrygen onder 
de benamingen van „ BLAUSAURES-EISKN-PAPIEH" en „PAPIBB 
AU FEKRO-PRUSSIATE"; de rollen zyn gewoonlyk 1 0 AI. lang 
en van 0 ,72 tot 1,10 M. breed. 

De prepareer-vloeistof komt in den handel o. a. voor onder 
den naam van „LICHTPAUSEPIIÜSSIOKBIT". 

Wil men van in den handel voorkomend papier of vloei
stof gebruik maken, dan dient men zich wel te overtuigen 
dat een en ander versch geprepareerd is, daar dit menig
maal niet het geval is. 

Daar het daglicht de scheikundige werking moet uitoefe
nen, moeten, om fraaie kopieën te verkrygen, de lynen of 
vlekken van het origineel zoo min mogelyk licht doorlaten, 
terwyl de niet beteekende gedeelten zoo doorschynend mo
gelyk moeten zyn; daarom moet het gebruik van geelachtig 
calqueerpapier worden afgekeurd, terwyl het aanbeveling 
verdient de volgende soorten te gebruiken, n.1.: ongepre-
pareerd calqueerpapier en dioptrique satiné, of wel blauw 
getint calqueerlinnen (Imperial tracing cloth); oud geworden 
calqueerlinnen verliest echter de doorschynendheid. 

De lynen op het origineel moeten met goed zwarten 
O.-I. inkt worden getrokken; ook de goede soorten vloei
bare O.-I. inkt, zooals die o. a. door de firma SCHLEICHBB 
& Seniii.i. te Diiren in den handel gebracht worden, zyn 
voldoende. Indien de te gebruiken vloeibare inkt te licht 
voorkomt, dan kan men het dekkend vermogen bevorderen 
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door bywryven van O.-I. inkt of door toevoeging van een 
weinig chromaatgeel. 

Naarmate de te bezigen inkt of verf meer of minder 
licht doorlaat, zullen de lynen of vlekken minder of meer 
helder wit zyn; Pruissisch blauw en karmijnrood laten veel 
licht door en zyn daarom als l y n e n minder gewenscht. 
Gekleurde teekeningen zullen dus, naar gelang van de meer
dere of mindere doorschynendheid der kleuren, op de kopie 
donkere of lichte tinten weergeven, doch daar gekleurde 
calques gewoonlyk sterk gerimpeld zyn, geven zy minder 
scherpe kopieën, waarom het kleuren van de oorspronkelijke 
teekening niet is aan te bevelen. 

Het geprepareerde papier moet nu onder het te kopieeren 
origineel in een kopieerraam aan het daglicht worden bloot
gesteld. 

De k o p i e e r r a m e n bestaan gewoonlyk uit eene hel
dere spiegelruit, omgeven door een stevigen houten rand 
van 7 tot 1 0 cM. hoogte. 

In den aldus gevormden bak, waarvan de glasruit den 
bodem uitmaakt, wordt de oorspronkelijke teekening met de 
beteekende zyde tegen de glasruit geplaatst, terwyl het 
geprepareerde papier met de geprepareerde zyde op den rug 
van de teekening gelegd wordt. Teneinde die beide nu zoo 
glad mogelyk tegen de ruit te drukken, wordt op het boven
liggend papier een stuk vilt gelegd, hetwelk met de beide 
vellen door een houten deksel tegen de glasruit gedrukt 
wordt. 

Het deksel bestaat gewoonlyk uit twee of drie, desver-
kiezende door scharnieren aan elkander verbonden, gedeelten; 
boven elk gedeelte is een losse klamp, die in kepen binnen 
den houten rand past en door veeren of spieën op het 
deksel wordt aangedrukt. Hierdoor kan een gedeelte van 
het deksel worden geopend, teneinde deu stand van het werk 
te beoordeelen, zonder gevaar voor verschuiving. Het is 
raadzaam tusschen het deksel en het vilt een blad bord
papier of stevig carton te leggen, opdat het vilt niet door 
de naden van het deksel beschadigd worde. 

De glasruit moet, om den uitgeoefenden druk te kunnen 
weerstaan, minstens 5 tot 8 mM. dik zyn, waardoor het 
gewicht der ramen vry groot wordt; de onhandelbaarheid 
van groote ramen wordt daarom dan ook verholpen, door aan 
de buitenzijde van het raam twee bouten aan te brengen 
en het dan zoodanig in een voet te hangen, dat het 
in zyn geheel kan omdraaien. 

Het p l a a t s e n in het k o p i e e r r a a m , benevens 
het zoo noodig op maat snijden van het geprepareerde papier, 
kan zonder bezwaar bij daglicht geschieden; men moet dit 
echter zoo ving mogelyk verrichten, terwyl het overgebleven 
papier terstond weder moet weggeborgen worden. 

De t y d v a n b l o o t s t e l l e n wisselt af van 2 tot 3 0 
minuten, soms nog langer, en hangt geheel af van de lichtsterkte; 
by heldere lucht is gewoonlyk 2 tot 4 minuten voldoende. 
By zwaren nevel of tydens regen zyn geen voldoende resul
taten te verkrygen; ligt er sneeuw, dan wordt door het 
sterk teruggekaatste licht de tyd van blootstellen belangryk 
verkort. Ook by electrisch booglicht zyn voldoende resul
taten te verkrygen. 

Voor het verkrygen van goede kopieën is gelykmatige 
verlichting een vereischte; de teekening moet daarom öf 
geheel in den zonneschyn, óf geheel in de schaduw en in 
de open lucht aan het daglicht blootgesteld zyn. Kleine 
ramen kunnen echter zeer goed voor een geopend venster 
worden blootgesteld. 

Het is raadzaam, doch niet noodzakelyk, om des zomers 
hy feilen zonneschyn de teekening wel aan den zonkant, 

doch in de schaduw (byv. onder een afdak of zonnescherm) 
te plaatsen, daar anders de werking te schielijk plaats heeft. 

De vordering van het proces beoordeelt men aan de kleur 
van het papier. De oorspronkelijk groenachtig gele kleur 
neemt gedurende de verlichting een steeds blauwer wor
dende tint aan, totdat zy eindelijk loodkleurig grijs wordt. 
Als deze kleur verkregen is, moet de kopie uit het raam 
genomen eu uitgewasschen worden: de zware lynen van 
het origineel moeten op de kopie de oorspronkelijke kleur 
van het geprepareerd papier behouden, terwyl de dunne 
lynen lichtblauw kunnen zyn. 

Oud geworden papier verkrygt tydens het blootstellen, 
wat aanmerkely'k langer duurt dan by versch geprepareerd 
papier, niet gemakkelyk de vereischte loodgryzc kleur; 
meestal kan de kopie alsdan worden uitgenomen, als het 
papier een donkerblauwe tint heeft verkregen. Ditzelfde 
geval doet zich ook voor, wanneer door de geringe licht
sterkte het blootstellen een gerniraen tyd vereischt. 

Men moet vooral niet te lang blootstellen, inzonderheid 
bij eene teekening in dunne lynen, daar deze alsdan het 
licht doorlaten en daardoor op de kopie niet zichtbaar worden. 

Indien de teekening te kort werd verlicht, zal het veld 
zeer licht blauw, en de lynen minder scherp zyn ; werd zy 
daarentegen te lang aau het licht blootgesteld, zoo zullen 
de lijnen, naarmate zij dunner of dikker zyn, meer of minder 
blauw blyven en daardoor minder zichtbaar zyn. Dit laatste 
gehrek kan eenigszins worden hersteld, door by het wasch-
water eenige droppels ammonia-liquida te voegen, waardoor 
de lynen witter en het blauw minder sterk worden. In water 
met iji pet. znive geconcentreerd zoutzuur, wordt de blauwe 
kleur weder hersteld. 

V o o r het u i t w a s s c li e n worden gewoonlijk zinken 
bakken gebruikt van 6 tot 8 cAI. diepte en groot genoeg 
om de geheele kopie daarin uitgespreid te kunnen leggen. 

Met de geprepareerde zijde van het papier naar onder 
gekeerd, moet de kopie zoo schielijk mogelyk in het water 
gelegd en af en toe heen en weer geschud worden, daarby 
zorg dragende dat er geen luchtbellen onder blyven. Dit 
nitwasschen, dat by daglicht kan geschieden, moet zoolang 
worden voortgezet t o t geen kleurstof meer van het papier 
komt en de kopie zuiver witte lynen vertoont. Is de kopie 
niet goed uitgewasschen, dan zal zij spoedig verkleuren, 
waarom zy minstens 15 minuten onder water moet blijven. 
Dit geschied zijnde, wordt zy uit het water genomen en 
over een ronden stok, welke tevoren met papier bekleed is, 
te drogen gehangen. 

Dit drogen mag niet iu feilen zonneschyn of by een 
warmen kachel geschieden, evenmin op onbekleede eiken- of 
beukenstokken, daar dit anders verkleuring van het papier 
veroorzaakt en dus vlekken geeft; ook heeft men te zorgen 
dat, zoolang de kopie nog nat is, deze niet in aanraking 
komt b.v. met tabaksasch, kalk of andere bijtende zouten. 

Ofschoon geen bepaald vereischte. kan men, om het uit-
wasschen te bespoedigen, het waschwater (liefst regenwater) 
tot 1 0 0 ° F . verwarmen en voegt er alsdan 1 pet. azijn 
aan toe. 

H e t bywerken van de kopie kan zoo noodig 
geschieden met een slappe oplossing van soda of bijtende 
potasch met een weinig gom, mits zy goed droog is, terwijl 
men er desverkiezende ook kleuren op kan brengen, door 
deze met dezelfde slappe oplossing te mengen; vooral chro
maatgeel en cncre-écarlate (ANTOINK KILS. Paris) zyn daartoe uit
stekend geschikt. Het papier moet vooral goed droog en de 
oplossing niet te sterk zyn, om uitvloeien te voorkomen. 

Een eenmaal gereed zijnde kopie kan desverlangd op de 
rugzyde opnieuw geprepareerd worden, teneinde daarop een 
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anderen afdruk te verkrijgen. Het is duidelijk dat dan echter 
de eerste kopie nog niet bijgewerkt mag zijn. 

Ook van p h o t o g r a p h i s c h e c l i c h é ' s en van t e e-
ken ingen of p laten op gewoon, niet al te zwaar papier, 
kunnen lichtdrukken vervaardigd worden. By het kopieeren 
van teekeningen of platen, waarvan het papier zwaarder is 
dan het te gebruiken lichtdrukpapier, worden deze met den 
rug van het origineel tegen de glasruit geplaatst, terwijl 
het geprepareerde papier met de niet geprepareerde zyde 
daarop gelegd wordt. 

In beide gevallen is by heldere lucht voor de verlichting 
een tijd van een half tot twee en half uur noodig. 

Een eigenaardig effect leveren afdrukken van photogra
phische clichés, vooral wanneer zy gevernist zijn. Alvorens 
het zuiver blanke vernis op den afdruk te brengen, moet 
deze met een vloeibare stijfselpap worden bestreken en 
goed drogen. 

/'Slot volgt). 

A A N H E C H T I N G V A N K A L K M O R T E L . 

Een jaar geleden verrichtte ik proeven op aanhechting, 
op twee soorten van drooggebluschte vette kalk, aange
maakt tot kalkinoitel van 1 kalk op 3 rivierzand. De 
steen was Waalhardgranw. Ik kreeg na 4 weken, bij eene 
gem. temperatuur van 14° C , bij het eerste monster het 
volgende resultaat: 

0.69 
0 43 
0.33 
0.31 
0.23 
0.22 
0.18 

en bij het tweede: 
0.68 
0.39 
0.33 
0.28 
0.27 
0.23 
0.22 

Ik maakte tegelijk proefstellen gereed voor jaarproeven 
en bekwam daarmede nn onlangs de volgende uitkomsten: 

Kalk le monster. 
0.60 

Gem. 

Gein. 

0.34 

K G . per cli*. 

Gein. 

0.34 

KG. per cM'-. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

J . C. v. R. V. te U t r e c h t , lo. Wat is carbolineum. 
2o. Welke eischen moet men voor eene goede qualiteit stellen. 
3o. Hoe kan men het keuren. 4o. Hoe wordt het bereid. 

De laatste vraag is vooral van belang voor gevallen, 
waarbij met carbolineum bestreken hout komt te liggen op 
ijzer. Mocht de bereiding oorzaak kunnen zijn dat er vrije 
zuren in voorkomen, dan zal in dat geval daarop bijzonder 
gelet moeten worden. 

Er is tot nog toe buiten de fabrieken van carbolineum 
zelf weinig kennis van dit materiaal verspreid. .Men weet 
er niet veel meer van dan dat. het een product is van de 
distillatie van koolteer. De- eischen, die er aan gesteld dienen 
te worden, zijn: lo. dun vloeibaarheid, zoodat het gemakkelijk 
in het hout trekt: 2o. Weinig by gewone temperatuur 
vluchtige bestanddeelen, opdat het in het hout blijve, zon
der in de lucht te vervliegen. 

Keuring is, voor zoover mij bekend, tot dusver niet 
mogelyk. Zoolang de heeren scheikundigen over het algemeen 
niet meer belangstelling toonen in de vraagstukken, die zich 
in het dagelijksch gebruik der bouwmaterialen telkens 
voordoen, zal men op dit gebied wel iu het duister blijven 
rond tasten. 

Het voorhanden zijn van teerzttren in carbolineum moet 
er, dunkt my, als eene deugd aun worden toegerekend. Althans 
by creosootolie eischt men veelal een zeker gehalte aan 
teerzuren als minimum. Zy worden geacht de meest werkzame 
bederfwerende bestanddeelen te zyn. 

Als in den bouw yzer met gecreosoteerd of met carbo
lineum bestreken hont in aanraking komt, dan dient het 
eerste zoodanig door verf beschermd te zyn. dat het er geen 
nadeel van ondervinden kan. Daarin is dunkt mij ook geen 
enkel bezwaar gelegen. v. D. K. 

0.5 9 
0.5O 
0.46 
0.41 
0.39 

0.4» 

KG. per cM*. 

Gem. 

0.80 

KG. per cM 2 

Kalk 2e monste 
1.14 
0.98 
0.88 
0.83 
0.57 
0.40 

Hoewel by' kalkmortel 1 : 3 dus over het algemeen 
tusscheu 1 en 12 maanden toename der aanhechting op te 
merken valt, is deze na 12 maanden gemiddeld nog geringer 
dan by slappe basterdtrasmortel van 2 drooggebluschte 
Luiksche kalk, 1 tras, 5 zand, en by kalkmortel van 1 
Doorniksehe kalk 3o soort, 3 zand, na 1 maand. 

v. n. K . 

X . Ter bedekking der binnenoppervlakte van droog zijnde 
gepleisterde buitenmuren, niet gewit, wenscht men deze drie
maal te verven met lijnolie en loodwit. 

Is legen deze wijze van werken eenig bezwaar of verdient 
een andere behandeling de voorkeur ? 

De uitslag zal geheel athankelyk zyn van de wyze. 
waarop het muurwerk is uitgevoerd. Is er gemetseld in 
mageren, zandryken mortel volgens § 68 (blz. 36) mijner 
A.V. en in soortgelijken mortel afgepleisterd, dan kunt ge, 
nadat den mortel behoorlyk tyd gelaten is om te versteenen, 
gerust Uw gang gaan met het verven. 

Is er daarentegen, zooals meestal nog geschiedt, in vetten, 
kalkryken mortel gewerkt, dan zou ik voor niets willen 
instaan, inet welke soort van verf of er ook geschilderd 
wordt. v. i). K. 

A. B. te 's H. Wat zijn appHschoorsteenen? Hoe worden 
ze geconstrueerd en hoe van boven afgedekt? 

Appèlschoorsteenen zyn ventilatieschoorsteenen, waarin 
trek te voorschuil geroepen (appeler = roepen) wordt door 
er de metalen kachelpyp vrijstaande doorheen te doen loopen. 
De hitte dezer pijp doet een opwanrtsche strooming ontstaan. 

De afdekking behoeft niet anders te zyn dan by eiken 
anderen schoorsteen, d. w. z. zoodanig dat lucht en rook elk 
op zich zelf onbelemmerd kunnen ontwyken en de regen er 
buiten wordt gehouden. 

Daartoe laat men de rookpyp dichtsluitend door de kap ot 
dekplaat van de luchtschoorsteen heen en tot 1 M. daarboven 
opgaan en dekt haar op die hoogte met een eigen kapje oi 
dekplaat je af. De hoogte der kappen of dekplaten boven de 
respectieve schoorteenen moet geiyk zyn aan de wydte van 
den schoorsteen. 

Ventilators en opzetstukken van byzonderen vorm op 

geboorsteenen, staan bij mij in geen goed blaadje. Ik heb deze 
meening: indertijd uitvoerig toegelicht in De Ambachtsman 
p 7, 14, 21 en 28 Januari en 4 Februari 1888. 

V. D. K . 

]) K z K L v i) K. Waaruit bestaat „albastine" ? Kan men ze 
:% alle kleuren verkrijgen ? Kan men met goed gevolg daar-
nude een cementen lambrizeering bestrijken? 

Albastine is eene lym- of waterverf, die, zooals de 
meeste waterverven, in water oplosbaar blyft en daarmede 
its weggewasschen kan worden. Men kan ze in vele kleu
ren koopen. Ik heb er zelf vroeger zeer treurige ervaring 
mede opgedaan. (Men vergelijke de Ambachtsman van 14 
September 1889.) v. w. K. 

D E Z E L F D E . Ik begrijp niet goed uwe bedoeling, vooral 
xat aangaat Luiksche kalk op het werk gebluscht. In de 
noot op blz. 8~> uwer A. V. staat: „Men kan rekenen, dat 
l maatdeel droog kalkhydraat gelijk staat met '/2 maatdeel 
kalkdeeg" en in uw No. van 17 dezer: „Een deel stijf 
kalkdeeg uit den kuil komt overeen met IWEE deelen droog-
gtbluschle Luiksche kalk". 

Wees zoo goed in te vullen hoe de vermenging der mortels 
moet zijn: 

voor metselwerk in sterke trasmortel, 
„ „ „ bastaard trasmortel, 
„ „ „ slappen trasmortel, 
„ „ „ kalkmortel, 

indien in het bestek is voorgeschreven dat de kalk moet zijn 
vdte Luiksdie kluitkalk, op het werk te lesschen en te gieten. 

De zaak is volkomen in orde, immers: 
Drooggebluschte vette kalk = kalkhydraat. 
1 dl. drooggebl. kalk, — */, dl. kalkdeeg 
2 dl. drooggebl. kalK, = 1 dl. kalkdeeg. 

De samenstelling der mortels van kalkdeeg zyn nu als 
volgt: * Kalkdeeg. Tras. Zand. 
Sterke trasmortel 1 2 O 
Bastaard trasmortel 1 2 3—4 
Slappe id. 1 1 4 — 5 
Kalkmortel 1 0 6 

Kalkmortel van vette kalk bezige men liever in het ge
heel niet. Men vergelyke in dit No. „ Aanhechting van kalk
mortel" en § 69, blz. 37, mijner A. V. v. u. K. 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

U V.VMI.u; 2 SEPTEMBER. 
Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: het maken der 

kanalisatie ten behoeve van den gemeentelijken telefoondienst. 
Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen van 

liBzaltkademuren tusschen- en wederzijds de beide groote Scbeeps-
steigers in het IJ aan den Westerdoksdijk. 

Amsterdam. 12 uur. Heeren regenten van het burger weeshuis : 
het maken van eeu bad- en wuschiurichting, met bijkomende 
verkzaaiuheden, aau bovengenoemd gesticht. 

's-Uravenhage. 11 uur. De heeren Peek en Cloppeuburg, in 
het huis Spuistraat 13 : bet afbreken van het huis Spuistraat 13 
je 's uiige, eu het daarvoor in de plaats bouwen van eeu winkelhuis, 
1 0 verbinding met het bestaande magazijn Wagenstraat 16. 

Rotterdam. De architect J. van Gils: het bouwen van een 
he-renliuis aan den Weslersingel 36. 

Winschoten. 8 uur. De beer H. Mooi, in liet logement Concordia : 
hel bouwen vau een winkelbehuizing met bovenwoning, aan de 
Bosehstraat te Winschoten, aanw. 's morg. 11 uur. 

DINSDAG 8 SEPTEMBER. 
's-Gravenhage. 12 uur. Het ministerie van financiën: de 

verbouwing in het rijksgebouw no. 33 op het Buitenhof aldaar. 
. Kraliugen (Z.H.) 8 uur. Het bestuur van den polder Kralingen 
'1 het waterschapshuis: het verrichten van herstellingen enz. aan 
"e verschillende eigendommen van genoemden polder. 
. Leiden. 11.30 uur. De architect P. J. Houtzagers te Utrecht 
'* het logement De Groote Vink : het bouweu van veertien 

burgerwoningen aan de St. Nicolaasbrug te Voorschoten, met eenige 
daarmee iu verband staande werken. 

WOENSDAO 4 SEPTEMBER. 
's-Uravenhage. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid: bet maken en stellen van de ijzeren deuren en 
verdere ijzerwerken der scheepvaartsluis bij Andel, onder de gemeente 
Andel en Giessen, prov. Noordbrabant, behoorende tot de werken 
voor het verleggen van de uitmonding der rivier de Maas, ver
hoogde begr. f 116.500. (Herb.) 

Nistelrode (N.Br.) 13 uur. Het R. K. kerkbestuur te Nistelrode, 
teu kotBeliuize van Lambertus van Druneu aldaar: het bouwen 
van een liefdegesticht met aanhooren te Nistelrode, aanw. 4 Sept. 
voorm. 10 uur. 

VRIJDAG) 0 SEPTEMBER. 
's-tiraveuhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid: het herstellen en verbeteren van rijkstelegraallijuen 
in de prnv. Gelderland, begr. f 1110. 

's-Uraveuhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en hijverheid : het herstellen en verbeteren van rijkstelegranüijnen 
in de prov. Friesland en Overijssel, begr. f 750, 

's-Hertogenbosch. 10.30 uur. Het ministerie van binnenlandsche 
zaken : het verbouweu en uitbreiden van de woning vau den 
Commissaris der Koningin eu verder bet doen van verschillende 
werkzaamheden aan bijgebouwen, begr. f 31.800. 

ZATERDAG 7 SEPTEMBER. 
Arnhem. Het bestuur der Woningvereeniging Opeubaar Belang, 

in het Centraalgebouw, Bakkerstraat : het Douwen vau 24 woningen 
met een winkel- en pakhuis, gelegen aau de Sophia- en Anna 
Paulownastraat. 

DONDERDAK 12 SEPTEMBER. 
Delft. 10 uur. Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, in 

het geineeulaudshuis: het uitdiepen van het boezemwater de 
Wennetjessloot, gelegen tusschen de Leugeubrug eu de Haasjesheul, 
iu 2 perc, le perc. onder Monster, 2e onder Loosduinco. Bilj. 
inz. ' s i n . 10 uur, aanw. op het terrein op 6 Sept., 's m. 9.15 uur, 
te beginnen aan de Leugenbrug. 

Exloo (Dr.) 10 uur. Het gemeentebestuur van Odoorn : 1. het 
verbouweu van de school aldaar. 2. de noodige schoolmeubelen. 
3. het verbouweu van de school te 2e Exloérmond. 4. de noodige 
schoolmeubelen, aar.w. 11 Sept. 's morg. 11 uur te 2e Exloërmood 
eu nam, 'i uur te Exloo. 

VRIJDAU 13 SEPTEMBER. 
'S'Hertogenbosch. 10.30 uur. Het ministerie van waterstaat 

handel eu nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur : het 
voortzetten der verbreeding vau de Zuiu-Wiliemsvaart, prov. Noord-
Brabant, begr. f 1.70U0, aauw. 6 Sept. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het maken van deu onderDouw var; een voetbrug 

op het stations-emplacement Oldenzaal. Laagste Th. Verboeven te 
Utrecht voor f 970 ; het leveren en stellen van den ijzeren boven
bouw. Laagste de Jong & Co. te Oudewater voor f 7300. 

Amsterdam, lo. Het vernieuwen van de vaste overspanningen 
en maken en plaatsen van afsluithekken en nieuwe krabbelijzers 
aau de draaibrug no. 274 over de Nieuwe vaart voor het Katten-
burgcrplein; 2. het vastmaken van de ophaalbrug no. 283 over de 
Waalseilaudsgincht voor de Buiten-Pautammerstrnat; 3. het losne-
meu en vervoeren van balans, hameigebint enz., van de hierboven 
gen brug; het bijmaken van een nieuw ijzeren val, het. weder op
stellen en gangbaar opleveren dezer werken naast de dubbele houten 
ophaalbrug no. 267 over de Overtoomsche Schutsluis, hel sloopen 
van de bestaande brug no. 267 en bijl'ehoorende werken. Laagste 
J. Lagendijk aldaar voor f 10.2S3. 

Amsterdam. Het herstellen en gedeeltelijk vernieuwen van een 
Imogen steiger met de meerpalen bij en de oeverwerkeu onder dezen 
steiger ten westen van het Boerengat met bij behoorende werken op 
het gemeenschappelijk stationsemplaccment Rotterdam (Maas) 
Laagste G. D. van Doom te Amsterdam voor f 54.500. 

Amsterdam. Het bouwen van perc. n. 212 aan deu Niewendijk 
te Amsterdam. Laagste H. G. Scholten aldaar voor f 26.129, gegund. 

Apeldoorn. Het maken van eeu doodgraverswoning, lijkenhuis, 
wachtkamer en bergplaatsen voor dc uieuwe algemeene begraafplaats 
aau den Soerenschen weg. Laagste G. Wegcrif Hz. aldaar voor 
f 5540; 2. hut levcreu cn stellen vau ongeveer 6S0 nieter ijzeren 
hekwerk en vau de ijzeren hekwerken voor de entree van de 
genoemde begraafplaats. Laagste W. Wiersinga aldaar voor I 272. 

Arnhem, Het verbeteren van deu Veerdam aan den rechteroever 
van dc rivier dc Waal te Tuil. Laagste C. van der Plu t' Har-
diuxveld voor f 4100. 
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Arnhem. Het uitvoeren van vernieuwingen at-u dV tweede door-
laatbrtig te Elden, gelegen in den rijks grooten weg van Arobein 
naar Nijmegen, prov. Gelderland. Laagste J. Bossman aldaar voor 
f 2116. 

Arnhem. Het herbouwen van bet tolhuis op den Wilpsclien dijk, 
behoorende tot het 5de perc. der rijks groote wegen in Gelderland. 
Laagste A. Febeiwee te Deventer voor f 1787. 

Assen. Het uitvoeren van buitengewone bestratingen op de 2e 
en 5e afdeeling van de Rijkswegen in de prov. Drente. Laagste 
J . Otten te Meppel voor f 2918. 

Dragfen. 1. Het bouwen van eene nieuwe school niet onderwij
zerswoning en hulpschool aan de N. Dwarsvaart. Laagste H. Hendriks 
aldaar «oor f 10.9S3, gegund. 2. Eene vertimmering aan de school 
te Oudega. Laagste Corn. Talman le Boornbergum, voor f 2977. 
Gegund aan A. Hendriks aldaar, voor f 3251. 

's-Gravenhage. 1. Het verhoogen en verzwaren van een gedeelte 
van den dijk langs d« Westzijde der haven te Middelhsrnis met 
bijkomende werken. Laagste W. 't Hoen te Alblasserdam voor 
f 7719; 2 Het makeu van een bazaltmuur in de haven van Stel
lendam, Laagste C. Schoonboom te Voorburg voor f 7865. 

Groningen. Het vervangen van een gedeelte steenen walmour 
door een beschoeiing van houten palen en wulfmuurtjes, aan het 
jaagpad le Mensiogeweer. Laagste J. Pool te Den Andel voar f 1125. 

Den Helder. Het wijzigen van gescbutemplacement iu het Fort 
Erfpiins, als verbetering van ondergeschikt belang aan werken in 
de stelling aldaar. Laagste D. de Vries aldaar «oor f 16.615. 

's-Hertogcnbosch. Het maken van eene brug over de Vliertsche 
Wetering, ten behoeve van de nieuwe mestvaalt. Eenig inschrijver 
C. F. Eijkelen aldaar voor f 120.'), onderhands gegund aan N.van 
Haaren ie Nijmegen voor f 3750. 

Hoofdplaat. Het maken van oeververdedigingswerken. Laagste 
A. Tholens Dingz. te Ternetzen voor f 3069. 

Korlenhoef. Eenige herstellingen aan de Alambertskade, tusschen 
de Loenerveensche en Kortenhoefsche Plassen. Laagste K. v. d. 
Velden aldaar voor f 1870, gegund. 

Lemmer. 1, Het verbouwen van de school te Lemmer. Laagste 
H. H. Visser voor f 18.099; 2. de verbouwing van de school te 
Echten. Laagste K. Leeuw te Echten voor f 5663, gegund. 

Leeuwarden. Het vergrooten van de Willemshaven te Harlingens 

Laagste M. Daalder te Terschelling voor f 66.627, behouden 
hoogere goedkeuring, gegund. 

Nijmegen. Het bouweu van 55 arbeiderswoningen. Laagste A 
H. Verheij aldaar voor f 72.000. 

Fapeudrecht. Het bouwen van vier woningen aldaar. Laagte 
L. Boele te Kinderdijk voor f 3197, de gunning aangehouden. 

Rotterdam. Het bouwen van eene school aan de 2e Pijnackerstraat. 
Laagste J. vau Boven aldaar voor f 35.211. 

Rotterdam. Het maken van een ijzeren shed aan de Rijnhaven 
aldaar, vereenigd door metalen viaducten en bruggen met hare 
pakhuizen voor scheepvaart, handel en nijverheid aan de Wilhel-
minakade aldaar ; perc. 1. het maken eener paalfundeering voor 
eene ijzeren sbed, met houten bevloering in shedbruggen en 
viaduct, benevens bijbeboorende grond-, timmer-, metsel-en straat
werken. Laagste H. J. Nederhorst te Gouda voor f 51913. perc. 
2. het maken, levereu en stellen eener ijzeren shed lang 97 M,, 
breed '2.50 M. en den metalen bovenbouw van 2 hoog viaducten 
lang 97 M., benevens 3 vakwerk Liggerbruggen met 2 verdiepingen, 
iedere brug met ééne spanning van 25.35 AL en eene vau 16.83 
Laagste Sociétc anorjyme des Usines etc. te Haine St. Pierre 
(België) voor f 88.912. 

Utrecht. Het bouwen van een watertoren in den tuin achter 
het gebouw der maatschappij aan hel Predikheerenkerkbof aldaar. 
Laagste P. Boks te Amersfoort voor f 13.680, guuning aangehouden. 

Utrecht. Het bouweD van 63 woningen aan den Anisterdatnscben 
straatweg, in 3 perc. Laagste voor perc 1, J. Pot te Waarder 
voor f 31.950, voor perc. 2, A. J. vau Wintersboven te Utrecht 
voor 1 56.890, voor perc. 3, J. de Kort te Bussum voor f34.760, 
voor massa, J. H. de Vos te Ulrecbt voor f 117.615. 

Wees». Hel dempen van slooten aan den Heerensingel en het 
makeu van eene rioleering met bijbeboorende werken. Laagste A. 
Boumau aldanr voor f 12.390. 

Wintersw(|k. Het afbreken en weder opbouwen van bet mole, 
naarswoonhuis in Miste onder Winterswijk. Laagste H. J. Oberiokte 
Aalten voor f 1680, gegund. 

Zalt-Bommel. Het doen van herstellingen en vernieuwingen ma 
de spits op den kleinen toren aldaar. Laagste A. Jansen te Hcdel 
voor f 3110. 

Zevenhuizen, liet leggen van eene klinkerbestrating in het 
paardenspoor der polderwegen. Laagste A. van der Hild aldaar voor 
f 1.43 per M 1., gegund. 

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

P O R T L A N D CEMENT, 
„JOSSOJX ér Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT, 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM. Sieuicehnven No. 118 
„ AMSTERDAM, A. E . BRAAT, Fokkt-

Simonzstraat 74. (88) 

W. J . WE1SSENO, 
Nieuweudijk 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 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, 
TeekeubeboeftenenUptischeliistruinentcn 

EQUERRES, PRISMA'S ENZ. 

Geluidwerende tnssclienvloeren, ondervloeren 
voor houtcc-mentdaken, brandvrije 

separatieën en plafonds. 

EXSELSI OR PLATEN, 
GEBR. VAN DER VIJGH. Amsterdam, 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. (92) 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht,dicht, 
geluidwerend. Verkrijgbaar in verschillende 
dikten. Steeds grooten voorraad. Directe leve
ring. Uitvoering op 't werk door onze eigene 
stellers. Voorgeschreven by particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen
ding van Brochure, Monsters en Pry's. 

„Gaat sien onse Reclame op de Wcreld-
tentoonstellingte Amsterdam.Nederl. afdeeling 
(achter het Paviljoen der Lerensvers. My . )" . 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CREOSOTEERING. 

BURNETTEERING. 
KYANISEEREN 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL. 

C . G i p s O z o o n , 
I) O R l> R E C II T . (71) 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYAMISEERIMRICHTING. 

II. L E N S I N K , 
A R I V 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 - en z w a m v r i j ) ( 8 v 

Rasterwerken, schuttingen. 
BROEIBAKKEN, VLÜERKN, 

Y L O E R R I B B E N , enz. enz. 
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F O L K E R S & C o . 

middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwnmvorniing enz. 

Engelsche en Delgische A A R D E B U I Z E N . 
Directe aanvoer (, | |>SI>L A \ R l< \ 

EN 

PORTLAND CEMENT. 
Merk: Knight Bevan & Sturge. 

Merk: I)yckeihoff & Sonne. 

M OSSTEELX EN 
voor ligte muren, plafonds, enz. 

DRIJF- VUUR- EN METSEL-
STEENEN. 

(82, A M S T E R D A M . K A P E N B U R G 2 9 . 

ENGELSCHE , DUITSCHE , FKANSCHK 

en HOLLANDSCHE 

TROTTOIR-, VLOER
EN W ANDTEGELS, 

in v e r s c h i l l e n d e dess in 

DAKPAPIER, ASPHALT 
EN VERDERE 

i B O I W y\ A T K R I A L E N 

J VAN DER E N D T & ZoOH'S 
STOONIBOEKDRUKKERIJ, 

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. 

Inzonderheid aanbevolen voor het 

drukken van 

BESTEKKEN 
met daarbij behoorende 

TEEKENINGEN. 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is «eheel jrereed 

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.-H.) 

D A k V l l f 
waarbij planken onderlaag overbodig ; 

levert H. H00GH WINKEL, 
te GOR1NCHEM. (91) 

STAATS-
OAILLE. 

ftlUlLLE 

tiiliu 1169, 

De Portland-Cement-Fabriek 
T A B 

D Y C K E R I I 0 F F & SÖHNE 
te A m ö n e b u r g bij BIEBRICH » d Rijn, DÜSSClÜO 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 1B80* 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizenen Bloemenkassen. 
Z O N B L I N D E N , L E D I K A N T E N enz. 

L A G E P R I J Z E N . ( 7 3 ) 

S. BRUIGOM. A r n h e m . 

Magazijnhouders in de voornaamste steden. 

T A I L L E 
loogtte 

^«ichel-
** den 
""•rnatio-

wed-
«W, te 

'"tam 1879. 
(84) 

MEDAILLE 
Productie-vermogen der Fabriek; 000.000 vaten per jaar. v a n 

Verdienste 
Weenenl878 

GOUDEN 
HEDAILLE 

Offenbach 
a/M. 1879. 

DIPLOMA A. 
Eerste prijs 

voor uitmun
tend 

^irikaat 
Kassei 1870. 

P.DOLKiZOiM 
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- , B R O E I 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 . 

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 . 
(891 G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 
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I VISIMM i! 
„Van Baerle", 

E E N I <• K A G E N T E \ voor 
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VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgevers i 

J. VAI DER ENDT é ZOON, 
M A A S S L U I S . 

A l l * aMlvertrntlVn in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
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J . A . V A N D E E K L O E S , R E D A C T E U R . 

H A N D L E I D I N G T O T H E T V E R V A A R D I G E N 

V A N L I C H T D R U K K E N 

DOOR 

P. A. F R Y L I N K E.MZN., Architect te Utrecht. 

(Vervolg) 

Galluszuur-proces. 

Z w a r t e l i j n e n op w i t t e n g r o n d . 

Daar bjj de hiervoren beschreven methode bet veld der 
kopie ontwikkeld wordt en deze wijze dus, zooals in het 
begin reeds gemeld is, slechts een negatief beeld geeft, waar
door het origineel, behalve bjj photographische clichés, niet 
volkomen wordt weergegeven, zullen wij thans nagaan op 
welke wijze ook p o s i t i e v e k o p i e ë n knnnen verkregen 
worden. 

Zooals hiervoren reeds is aaugegeven, bestaan de lijnen 
der kopie uit onveranderde ferri-zouten en het veld uit 
onder de inwerking van het licht gevormde ferro-zouten. Daar 
nu niet het veld der kopie, maar wel de ljjnen gekleurd 
moeten worden, kan de bijvoeging der stof, die met het 
ferri-zout de kleurstof moet vormen, dus niet vóór het pre
pareeren van het papier plaats hebben, omdat die kleurstof 
by de menging reeds ontstaat. 

Het papier moet dus enkel met voor het licht gevoelig ijzer-
zont geprepareerd en onder het origineel blootgesteld worden: 
daarna moet het beeld ontwikkeld en vervolgens de over
tollige zouten verwijderd worden. 

Door het beeld met gallus-zuur te ontwikkelen verkrjjgt 
men zwarte lijnen op witten grond. 

Door POITJSVIX werd in 1860 het eerst deze methode 
toegepast. Hij bedekte het papier met een dunne laag gela
tine en bracht daar een vloeistof op, bestaande uit eene op
lossing van 33 G. wijnsteenzuur en 100 G. ijzerchloride 
op 1 L. water. 

In 1880 werd deze methode door COLAS, en later in 
1886 door FISCH belangrijk verbeterd. COLAS mengde de 
gelatine onder de prepareervloeistof, terwijl FISCH, in plaats 
van gelatine, gom bjj de vloeistof bezigde. 

Het mengsel door COLAS opgegeven, bestaat uit de vol
gende bestanddeelen; 

1000 G. water; 
67 „ ijzerchloride; 
33 „ wijnsteenzuur; 
33 „ ijzersulphaat; en 
33 „ gelatine. 

FISCH heeft onderstaand mengsel bekend gemaakt: 
100 cM i !. ijzerchloride van 45" Beaumé (dit bevat 36 G. 

gekristalliseerd ijzerchloride); 

50 G. wijnsteenzuur opgelost in 200 cM : !. water: 
30 „ ijzersulphaat „ „ 2 0 0 , „ en 
50 „ Arabische gom „ „ 500 „ „ 

Het in den handel voorkomende geprepareerde papier 
voldoet echter beter en is verkrijgbaar onder den naam van 
„ COLAS-PAPIER", naar een der uitvinders. Ook is prepareer
vloeistof in den handel verkrijgbaar. (*) 

Het prepareeren van het papier, zoowel als het mengen 
der verschillende oplossingen, moet in het donker geschieden. 

De plaatsing in het kopieerraara en de blootstelling aan 
het daglicht heeft op dezelfde wijze plaats als voor de nega
tieve cyanotypie hiervoren is beschreven. 

Het geprepareerde papier heeft een heldergele tint, die 
na de inwerking van het licht wit wordt. Oud geworden 
papier ziet meer bruinachtig geel. 

H e t b l o o t s t e l l e n moet dan ook zoolang worden 
voortgezet, tot het papier ook onder de calque de oorspron
kelijke witte kleur heeft gekregen en de teekening zich 
daarop in gele lijnen vertoont. Daar deze licht gele lijnen 
echter moeielijk zichtbaar zijn, kan inen onder de prepareer
vloeistof een kleine hoeveelheid rhodaan-ammonium mengen, 
waardoor het papier oranjerood gekleurd wordt. Na delbloot
stelling verkrijgt men dan een beter zichtbare oranjeroode 
teekening op witten grond. 

Men beoordeelt den verlichtingstijd het gemakkelijkst door 
geprepareerde strooken papier onder dezelfde soort calqueer
papier of linnen, waarop het origineel geteekend is, aan het 
daglicht bloot te stellen; blijven deze bjj dompeling in de 
hierna beschreven o n t w i k k e l i n g s v l o e i s t o f wit, dan 
kan de kopie nit het raam genomen worden. 

Nu moeten de lijnen ontwikkeld worden, waartoe de ge
heele kopie, met de geprepareerde zjjde naar onderen gekeerd, 
in een gallnszuurbad gedompeld wordt. Dit bad bestaat nit 
een sterk gelakten houten of zinken bak, waarin eene op
lossing van 5 G . gallusznurpoeder (acidum-gallicutn) per L. 
water. Na 1 H 2 minuten moet de kopie uit het bad ge
nomen en in een bak met schoon water afgespoeld worden. 
De lijnen worden in het bad violetachtig zwart gekleurd, 
terwijl het veld der kopie wit blijft. 

Hoewel men het galluszuurbad voor verscheidene kopieën 

(*) Papier en prepareer vloeistof zijn verkrijgbaar o. a. bij de firma's 
SCHLEICHER & SCHÜLL te Düreu ; 

LIESSEGANG „ Dusseldorf; 
F. CLAUDE „ Parijs -
KöHLEa „ Weenen ; 

terwijl de firma J . P. BLADERGROEN te Rotterdam ook verschillende 
soorten zerr goed lichtdrukpapier lcrert. 

; 0 A J ; : 
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kan gebruiken, moet het echter worden vernieuwd, zoodra 
de kleur donkerviolet geworden is. 

Zwarte vlekken kunnen met verdund zwavelzuur (1 Pet.) 
of verdund citroenzuur (3 Pet.) worden verwijderd. 

Ofschoon de op deze wyze verkregen kopieën het voordeel 
hebben, dat zy gemakkelyk bijgewerkt en gekleurd kunnen 
worden, eischt de vervaardiging meer zorg en handigheid 
dan de eerste methode; bovendien kan moeielyk een zniver 
witte grond verkregen worden, daar deze meestal min of 
meer violetachtig blijft, tenzij het papier zeer versch ge
prepareerd is. 

Hoe onder het geprepareerde papier is, des te donkerder 
violetklenr zal het veld der kopie aannemen, Het geprepa
reerde papier kan daarom, indien men fraaie kopieën verlangt, 
slechts zeer kort bewaard worden; wanneer men het dus 
niet zelf prepareert, dient men zich wel te overtuigen dat 
het zeer versch is. 

Bovendien wordt het papier zeer sterk aangetast, waar
door de kopieën zeer broos zijn en by' gebrnik zeer spoedig 
scheuren. 

Ook is voor deze methode papier te prepareeren, dat 
evenals de negatieve cyanotypie, enkel in water behoeft te 
worden uitgewasschen; het verkrygt echter, evenals de boven 
omschreven wijze, moeielyk een zuiver witten grond. In 1885 
werd door SHAWCROSS eene prepareervloeistof bekend ge
maakt, welke bestaat uit de navolgende bestanddeelen: 

136 G. ijzerchloride; 
17 „ wijnsteenzuur ; 
5 5 „ ijzersulphaat; 
85 „ chloornatrium; 

136 „ Arabische gom; 
6 „ galluszuurpoeder en 

1000 cM 8 . water. 
De oorspronkelijke kleur van het geprepareerde papier 

is eveneens helder geel. 
Het blootstellen aan het daglicht moet ook weder zoolang 

plaats hebben, tot het papier onder de calque geheel wit 
is geworden. Heeft de verlichting voldoende plaats gehad, 
dan wordt de kopie in een waterbad gelegd en moet daar 
zoolang in blyven, tot de lynen der teekening diepzwart 
geworden zyn; die zwarte kleur is ook steeds violetachtig. 
Daarna wordt zy in een ander bad van schoon water goed 
afgewasschen. 

De behandeling van deze methode is dus ook zeer een
voudig; het blootstellen echter eischt eenige oefening. 

Ook deze soort geprepareerd papier is verkrijgbaar by' 
de firma J . P. BLADERGROEN te Rotterdam en kost f 6.-
per rol van 10 M . lengte by' 0.75 M . breedte. 

Positieve Cyanotypie. 
Blauwe lynen op wi t t en grond. 

I E METHODE. 

Deze methode, waarby' het beeld met geel bloedloogzout 
ontwikkeld wordt, is wel is waar omslachtiger dan het 
galluszuurproces, doch de vereischte witte grond kan veel 
beter verkregen worden, terwyl de kopieën ook veel aan
genamer van tint zyn, 

Volgens PIZZIOHELLI bestaat het mengsel voor de pre
pareervloeistof uit het volgende recept, waarmede zeer fraaie 
kopieën te verkry'gen zijn: 

40 G. citroenzuur-ijzeroxyde-ammoniak, opgelost in 
8 0 cM 8. water; 

2 5 „ ijzerchloride, opgelost in 5 0 cM 8 . water en 
4 0 „ Arabische gom, „ , 2 0 0 „ „ 

De bereiding van het papier, evenals het mengen der 

verschillende oplossingen, geschiedt in het donker en is zeer 
gemakkelyk uit te voeren. 

Na de blootstelling aan het daglicht, die wederom op dc 
alsvoren beschreven wyze plaats heeft, moet de kopie nit 
het raam genomen en met een breeden, zachten kwast vlug 
en slechts éénmaal bestreken worden met eene oplossing 
van 2 5 G. geel bloedloogzout per 1 0 0 cM 8 . water. By deze 
bewerking mag het gele bloedloogzout niet aan de rugzyde 
van de kopie komen, omdat in dit geval het veld der kopie 
oninogeljjk zniver wit kan worden gehouden. 

Daarna moet de kopie 1 tot 3 minuten in het licht ge
hangen worden, om de lijnen verder te laten ontwikkelen. 
Is dit geschied, dan moet de kopie in schoon water afge
spoeld worden, waartoe het wenschelyk is haar eerst onge
veer 2 minuten, met de geprepareerde zyde naar onder 
gekeerd, op het water te laten dryven en eerst daarna ook 
de rugzyde te bevochtigen. De kopie moet dan voorzichtig 
afgewasschen worden, totdat de teekening zich in licht
blauwe lynen vertoont. 

Eindelyk moet de kopie in een bad van verdund zwavel
zuur (3 Pet.) gelegd worden en daarin zoolang blyven, tot 
het veld geheei wit is geworden; echter niet langer dan 
5 of 6 minuten, omdat anders het papier te sterk zou wor
den aangetast. Om de kopie te verscherpen en de lynen 
meer donkerblauw te doen worden, kan men aan dit bad 
ongeveer 8 Pet. zuiver geconcentreerd zoutzuur toevoegen. 

Uit dit bad genomen moet nu ten slotte de kopie in een 
ruime hoeveelheid water uitgewasschen en met een zachten 
kwast het overtollige blauw verwijderd worden. Zyn er toch 
nog blauwe vlekken op de teekening gebleven, dan kunnen 
deze met eene slappe oplossing van soda of bijtende potasch 
verwijderd worden. 

Het gele bloedloogzout moet in een schaal van glas of 
aardewerk worden opgelost en kan daarin desnoods verschei
den maanden bewaard worden; het zwavelzunrbad moet even
eens in een glazen schaal, of wel in een met lood bekleeden 
houten bak, worden toegepast. 

Voor het waschwater, dat herhaaldelijk moet ververscht 
worden, kan men zinken bakken gebruiken. 

Den duur der b l o o t s t e l l i n g , die wederom geheel 
van de lichtsterkte afhangt, beoordeelt men het best door 
strookjes geprepareerd papier, gelijktijdig met, en onder 
dezelfde soort calqueerpapier of linnen als van het origineel, 
aan het licht bloot te stellen en van tyd tot tyd een gedeelte 
daarvan in de oplossing van gele bloedloogzout te dompelen. 
Zoodra dit niet meer blauw kleurt, maar zyn oorspronkelijke 
bruinachtig gele kleur behoudt, kan de kopie uit het ko
pieerraam worden genomen. 

Hoewel deze methode vrjj omslachtig schijnt, zal zij, 
bij eenige oefening, zoozeer voldoen, dat ze, in vergelijking 
met het meer eenvoudige galluszuurproces, voorzeker op de 
voorgrond zal gesteld worden. 

Het voor deze wyze van bewerking geprepareerde papier 
is mede in den handel verkrygbaar en bekend als „PAIMKR 
AU GOMME-FERRIQUE" of „FBRBOCYAN-PAPIER". 

2 E METHODE. 

Een nieuwere methode voor blauwe lynen op witten grond 
is door H. P E L L E T aangegeven en gegrond op de eigenschap 
dat ijzer-perchloride by" blootstelling aan het daglicht, ver
anderd wordt in proto-chloride. 

Het papier wordt daartoe met de volgende oplossing 
gevoelig voor het licht gemaakt: 

1 0 G . ijzer-perchloride; 
5 „ zuringzuur of citroenzuur; 
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15 G. Arabische gom eu 
100 cM 8 . water. 

De bereiding van het papier en de oplossing van de ver
schillende bestanddeelen kan niet by daglicht geschieden. 

De duur van blootstelling aan het daglicht varieert van 
2 tot 40 minuten. 

Na de blootstelling wordt de kopie in eeu ontwikkelings-
bad gelegd, hetwelk bestaat uit eene oplossing van 18 G. 
blauwzure potasch in 100 cM:1. water; in dit bad worden 
de lijnen blauw gekleurd, terwyl het veld, dat door de in
werking van het licht in protochloride veranderd is, wit 
zal blyven. 

Hierna wordt de kopie in schoon water goed afgespoeld 
en vervolgens in ten bad gelegd van 10 cM 8 . chloorwater-
stofzuur (acidum hydrochloricum) op 100 cM 8 . water, ten 
einde de overtollige zouten, namelyk het protoxyde van yzer, 
te verwijderen. 

Ten slotte moet de kopie nogmaals iu schoon water goed 
uitgewasschen cn daarna te drogen gehangen worden. 

Deze methode, hoewel nieuwer, is eigenlyk veel omslach
tiger; de voorgaande wordt daarom neer toegepast. 

(Slot volgt). 

S T A N D B E E L D E N V A N PAPIER. 

Het nieuwste wal de Amerikaansche papier-machéfabricage 
heeft opgeleverd, zyn standbeelden van papier. SHOUT te 
Pittsburg, dezelfde, die waggonwielen uit papier heeft ver
vaardigd, welke, naar men zegt, de metalen wielen in duur
zaamheid overtreffen, komt nu met papieren standbeelden 
van onverwoestelyke duurzaamheid voor den dag. Hij ver
vaardigt eerst een draaduet-geraamte, het beenderenstel 
der figuur. Dit wordt met bindgaren omwikkeld eu met 
styfselpap overtrokken, zoodanig dat de algemeene omtrekken 
van het beeld reeds zichtbaar worden. Nu wordt het papierdeeg 
laagsgevvy's opgebracht, en de fijnere details uitgehouwen en 
opgezuiverd. Welk een vooruitzicht, zegt Uhland's Ind. 
Rundschau: De beelden worden naar de afmetingen genum
merd, fabriekmatig vervaardigd; in SHOUT'S magazyneu 
liggen zy' opgestapeld, voor dichters en denkers, musici, 
kunstenaars, veldheeren enz. iu alle grootten en houdingen, 
ten deele naar beroemde voorbeelden. Alleen de hoofden 
ontbreken en worden door aan de fabriek verbonden beeld
houwers op bestelling vervaardigd. 

V E R D U U R Z A M E N VAN P L A K S T U F S E L . 

Om styfsel of andere deatriue-oplossingen, zooals die voor 
het opplakken van etiketten op mineraal-water-tiesschen ge-
gebruikt worden, te verduurzamen werden de volgende toe
voegsels beproefd; tymol, salycilzuur, borax. Terwyl borax 
zonder uitwerking bleek en salycilzuur de kleefkracht ver
minderde, voldeed tymol in de verhouding van 1 op 2000 
het best. 

H A R D E ü I P S B E P L E I S T E R I N G . 

Om eene harde, op marmer gelijkende gipsbepleisteriug te 
verkrygen, raad Uitland 's Tech. Rundschau aan het gips, 
al of niet met stuifkalk vermengd, aan te maken met 
water, waarin zink is op opgelost, door het te koken met 
zinksnippers of het daarop lang te laten staan. Dit water 
moet dan eerst nog vermengd met eene oplossing van alka
lisilicaat (waterglas) vau 3° Bé, in de verhouding 1 op 1. 
Daarna verdunt men het mengsel nog inet tweemaal zyn 
volume water. 

Aanroeren en verwerken van het gips geschieden op de 
gewone wyze. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Teerolie op ijzer. 
Üiemen, 31 Augustus 1895. 

Den heer 3. A. VAN DER KLOKS , 

Leeraar a/d. Polytechnische School 
te Delft. 

In het jongste nummer van Uw weekblad geeft U den 
raad om yzer, dat met carbolineum in aanraking komt, door 
verf tegen den invloed daarvan te beschermen. 

De ondervinding heeft my echter geleerd, dat carbolineum 
juist een uitstekend roestwerend middel is. 

Op blanke gereedschappen uitgestreken geeft het eeu 
huidje, dat eerst na geruimen tyd opdroogt en dan een 
vernisachtige laag achterlaat. 

Roestige voorwerpen kunnen met carbolineum uitstekend 
gereinigd worden. 

Bouten voor houtverbindingen boven water laat ik enkel 
met carbolineum bestryken en in de ruim met carbolineum 
gedrenkte gaten aanbrengen. 

Ik twyfel niet of bovenstaande opmerkingen zullen U 
welkom zy'n en mogelyk tot verdere onderzoekingen in deze 
bewegen. 

Hoogachtend heb ik de eer te zyn, WelEd. Heer, 
Uw dw. dienaar, 

G. A. VAN MELS Jz., 
Dijkmeester van het Hooghl'. Zeeburg en Diemerdijk 

Zonder zoover te durven gaan als schryver vau boven
staande regelen, kan ik toch mededeelen, dat, ook ik soort
gelijke ervaringen heb opgedaan. Ten bewy'ze daarvan haal 
ik het volgende aan uit de Ambachtsman van 27 Augustus 
1892: 

„G. S. te Z w o l l e . Wat is er aan te doen, om het 
verder roesten van ijzeren platen aan een scheprad van een 
poldergemaal te voorkomen? Er wordt beweerd dat er niets 
aan te doen is, daar ze, voordat ze in aanraking met het 
water zijn gekomen, niet goed zijn geverfd." 

„Zonder de verzekering te kunnen geven, dat wat ik U 
aanraad volkomen doel zal treffen en ook zonder de uitwer
king van het middel volkomen te kunnen verklaren, wensen 
ik U, naar aanleiding vau eene toevallig opgedane ervaring 
het volgende in overweging te geven." 

„ Bestryk het verroeste ijzer, na het by' gedeelten zooveel 
doenly'k te hebben laten drogen, het laatste zoo noodig met 
behulp van eene soldeerlamp, eenige malen Hink met creo
sootolie eu, als die droog is geworden, niet koolteer, liefst 
zoogenaamd geprepareerd, d. i. water- en ammoniak vry teer." 

„Ik meen opgemerkt te hebben, dat creosootolie eene 
oplossende uitwerking uitoefent op het ijzerroest en daar
mede verbindingen aangaat, die het verder inroesten tegen
houden. In elk geval is er u et de aanwending van dit middel 
niets verbeurd, want, zooals Uw zegsman terecht heeft 
opgemerkt, als het verven voorat niet naar behooren is ge
schied, is er anders niets aan te doen en gaat Uw waterrad 
met rassche schreden zyn ondergang tegemoet. „Met een 
dood kalf is 't goed sollen", zegt eeu oud Hollandsch spreek
woord en door het door my aangegeven middel kan niets 
bedorven worden. Als ge ertoe overgaat, zal het ruy aan
genaam zyn deu uitslag te vernemen, v. D. K." 

Zooals het gewoonlyk gaat, heb ik van die zaak niets 
meer gehoord. Ik weet niet meer wie G. S. is, maar als 
hy nog leeft en dit leest, hoop ik dat het hem aanleiding 
zal geven iets van zich te laten hooreu. 

Wellicht zal ook onze scheikundige adviseur Dr. LKVOIK 
wel zoo goed willen zyn ter dezer zake „een duit in het 
zakje te leggen." v . v. K . 
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W E L I J Z E R p e r 1000 KU. H u i d e n . 

Plaatijzer voor scheep»* en 
bruggenbouw 

i d . voor masten, enz. „ B e s t 
Ketelplaten „ B e s t " . 

id. „ B e s t best". 
id . „ B e s t best best" 
id. „ K x t r a triple best 

voor zeer moeielijk Heilswerk 
Geribde vloerplaten 
Yorkshire ketelplaten (Low-

moor) van af 
id . i d . (Andere merken) 

H o e k e n kraal ijzer voorscheeps-
en bruggenbouw. 

„ B e s t " hoekijzer 
„ B e s t best" id . 

T ü i e r 

Kraa l T ijzer . . van af 
id. tot k n i e ë n en spanten ge

bogen meer: . . 
Klinknagelijzer, gewoon . 

id. „bes t" . 
id. „ b e s t best" voor ketelw. 

Staafijzer, Welsh . 
id. Schotscb f. a. b. Glasgow 
id . Gewoon North Staffordshire 
id. Best id. . 
in. Superieur id. . 
id . South Staffordshire, Marked 

bars. List brands . 
i d . „ L o w m o o r " 
id . Yorkshire, andere merken 
Spijkerstaven . . . . 
Zweedseh staatijzer, gewalst . 

id. id. gehamerd 
Belg. id. No. 1 f.a.b. Antwerpen 

„ Spykerstaven id. id . 
„ Gootyzer id. id . 
„ I ijzer, van af 

Draadnagels No. 5—7 
(per 100 K G . ) . 

Bandijzer, gewoon . 
„ superieur 

Baaiham! N . 80, breed 22.2 m M . 
Export blik . . . . 
Bl ik „ W o r k i n g up" kwaliteit. 
Gegalv. gegolfd blik No. 24 B G 

i d . id. id . No . 26 id . 
id. plat id . No. 20 id . 
id . id. „ b e s t best", koud ge
walst en uitgegloeid N o . 2 4 l i G 

Gehamerde staven . 
Kielstukken, ruw bcsnieed 
Steven id . id . i d . vanaf 
Krukassen, afgewerkt 
Scheepsschroefasseii.ruw afgedr 
Wals ijzeren stoompijpen 
Hulpstukken daarvoor . 
Wals |)xeren gaspijpen . 
Hulpstukken daarvoor . 85 
Gegalvaniseerde gaspijpen . 

„ hulpstukken . 75 
Wals IJ/., keielp., schuin geweld 70 
Ledikant pijpen 
Gegoten ijzeren sokbuizen 

id. id. sokken en spie-
einden uitgeboord en afgedr. 

l d . id . hustruken met l>r. Angus 
Smiths oplossing, moer: 

Gesmeed roosterijzei 

R U W - or G I E T I J Z E R 
p e r 1 0 0 0 K U . 

Schotse li G . IC. B . N o . I 
Gartsherrie No . 1 . . 

id. No . 3 . . 
Cleveland No. 3, voor 

gietwerk . 
i d . No. 4, voor 

smeedyzer-hereiding . . 
Cumber), hematiet No. 1 > 

i d . id . No S 
Koude lucht-houtskool 

N o . 1 voor gietwerk. 
Koude lucht-houtskool 

N o . 5 voor smeedijzer
bereiding 

Puddelstaven en blokken 
Ferro mangaan 80 pCt 

59,77 
65.S0 
71,74 
87 ,47 
99.13 

116,63 
61 ,23 

209 ,93 
1 9 8 , 2 8 - 233,26 

56,85 
62.6S 
74,35 
59 ,77 
59 77 

29,16 
« 4 . 1 4 
69 ,98 
81,64 
59,77 
59,77 
64.14 
69,98 
81,64 

93,30 
215 ,76 
204 ,09 

69,98 
96 22 

102,05 
50,73 
55,40 
55 ,40 
49,57 

7,87 
68,51 
74,35 
78,73 
78,73 
90 ,39 

1 2 l , _ 
138,49 
119,55 

116,63 
186,60 
198,27 
419 ,86 

606 ,47 
233 ,26 

70 
72 

991,34 
279,91 

H | | -S . i 
5 l — * -o 5 

5 u 

S£ * 00 

99,13 
43,74 

45,19 

1,45 
61,23 

27,70 
30.03 
27.70 

22,16 

20,99 
27,41 
26,83 

99,13 

93 ,30 
46,65 

145*78 

SMELTIJZER en 
STAAL per 1000 KG. 

Scbeeps- 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 j i . d. naai . 

id. middelsoort} te haven 1 
id. lichte f b. d. fabr. 

Tramrails 
Gereedschapstaai, gewoon . i 

id . speciaal 
Veerenstaal van af . . 
Gietwerk in staal, speciaal i d . 

BRAAD per 1000 KO. 

Gewalst ijzerdraad v. omheining, 
uitgegloeid en geolied Nrs. 0-5 

l d . gegalvaniseerd id. . 
Ge walst staaldraad v. omheining, 

uitgegloeid en geolied Nrs. 0-6 
l d . gegalvaniseerd id . 
Getrokken ijzerdraad voor om

heining, geolied Nos. 0 — 8 
l d . gegalvaniseerd id . 
Getrokken staaldraad voor omhei

ning, uitgegl. en geol. Nos. 0-8 
l d . uitgegloeid en gegalvanis. 
Prikkel heiningdraad 2 draads. 

Id. id . 4 draads. 
Id. thickset S „ 
Id. id . 4 „ 

Telegraafdraad Nos. 0—8 

ROOD KOPER. 
Chi l i staven per 1000 K G . 
Gietelingen B . 8. id . 

id . taai (Tougbcake) i d . 
Staven, platen en dubbeling i d . 
Draad per K G . 
Gesoldeerde pijpen id . , 
Pijpen zonder naad id . . 

OEEL METAAL per KO. 
Staven 
Dubbeling . . . . 
Soldeerwerk . . . . 

MESSINO per KO. 
Gewalst messing 
Blad messing 
Gesoldeerde gaspijpen • 
Getrokken ketelpijpen 

id. condensorpijpen 
Draad . . . . 

TIN per 1000 KO. 
Engelsch in slaven (in kisten 

van 203,21 K G . ) . 
id. id. best gezuiverd. 
id . gietelingen . 

Straits tin (pakhuis Londen) 

ANTIMONIUM p . 1000 KO. 

Oalden. 

62,68 
68,61 
74,35 
74,35 
80,18 

84 .56 
•2 ,82 
58,31 
67,06 
52.48 
43,74 
46.65 
49.57 

8 7 , 4 7 — 1 0 4 , 9 7 
2 0 9 , 9 3 — 3 2 6 , 5 9 

583,14 
116,63 
303 ,28 

69,98 
93,30 

75,81 
99,13 

78,73 
102,05 

81,64 
107,89 

134,12 

151,62 

139,95 

553,98 
606,47 
594.80 
664,78 

0,73 
0,79 
0,81 

0,54 
0,54 
0,54 

0,65 
0,68 
0,73 
0,68 
0,81 
0,59 

810,56 
822,23 
798.90 
764.91 

4 1 9 , 8 6 

ZINK per 1000 KO. 
Zuiver buitenlandsch 
Hard 
Bladzink No. 8 en daarboven 

LOOD p e r 1000 KO. 
Engelsch pig . 
Spaansch id . . 
Bladen en staven 

j Waterpijpen 
I G a s p g p e n . . . . 

' STEENKOLEN p . 1000 KO 
I South Wales stoomkolen le kw 

l d . 
Lancashire 

l d . 
Newcastle 

l d . 

id . 
id. 
id . 
id . 
id. 

2e 
l e 
2e 
l e 
2e 

Dubbel gezift meer: 

CEMENT p. rat v. 181.44 KO 
Portland . . . . 
Romeinsch 
Vulcaan- of voegceinent. 

VUURVASTE STEEN per 
1000 stake. 

Schotsche . . 
South Wales . 
Kiezel . . . . 
VERFSTOFFEN p. 100 KU 
Loodwit gemalen . . 

Id. aan stukken 
Menie zuiver . 
Oranje menie . 
Loodglit . . . . 
Zuiver zinkwit 
Rabtjen's scheepscompositie 
.Sims' i d . 

OLIËN per liter. 
Ongekookte lijnolie 
Gekookte id . 
Terpentijn . . , 
Raapolie . . . . 
Colza . . . . 
Katoenzaadolie . . 
Reuzel „ 
Olijf „ . . 
Ossenpoot „ 
Spermaceti „ No. 1 
Palmolie per 100 K G . . 

TEER eu PEK. 
Stocaholmer teer per vat 
Archangel „ „ 
Koolteer „ 
Pek , Zweedsche per 100 K G 

„ Was „ „ „ 
„ Kngelsche „ „ „ 

Hars, zwarte „ „ „ 
„ amber „ „ „ 
» B ° e l n » ,, 

MACHINE PAKKINU p.KO 
Pakking met elastiek hart 
Tuck's pakking 

l d . genuino 
Id. triple . 
Id. metallieke 

Asbest pakking (best) 
Beldam's pakking . 

Asbest millboard per 100 K G 

1 0 a 

GuHen. 
1 8 5 , H 
182,37 
812.85 

181,21 
128,29 
1 3 9 , 9 » 
148,70 
145,78 

6,12 
5,44 
6.70 
6,4. 
5,54 
4.96 
0,29 

3,10 
5,04 
9,48 

23,70 
32,59 
36,U 

211,99 
16,91 
28,00 
19,83 
28,00 
69,98 
28,00 

0,23» 
0,24» 
0,25 
0,26 
0,24 
0,24 
0,49 
0,45 
0,39 
0,45 

29,65 

14,61 
10,37 
5,33 
7,58 

14,-
6,12 
3.86 
3,26 
4,45 

1,63 
1,53 
2,93 
5.87 
3,87 
4,57 
5,22 

6 5.32 

SCHROEFBOUTEN en MOEREN per 100 KO. 
Bouten met vierkanten kop en moer, diani. } ' " ' j 1 " 

I m M . 

• / 
lang beneden 50.8 m M . 

„ 50.8 lot 76.2 „ 
„ 76.2 „ 114.3 „ . 
„ 114.3 „ 152.4 „ . . . 
„ 152.4 m M . en daarboven . . 

Met zeskanten kop f 1.17 per 100 K G 
Vierkante moeren, getapt 
Zeskante id . id. . . 
Gegalvaniseerde dekbouten 
Volgplaatjes ƒ 18.66 per 100 K G . 

KLINKNAOELS per 100 KO. 
Gewone brug- of scheepskwalieit . . . 12.24 11.37 10 .79 
„ B e s t " 12.53 11.66 11.08 
„ B e s t best" 13.70 12.83 12.24 
„ B e s t best" ketelklinkbouten. . . 14.98 13.41 12.83 

V, 1 17. l*/4 
22.2 25.4 28.6 3 ' 7 5 

14.00 
13.41 
1 2 . 8 » 
12.2< 
11.95 

Met zeskante moer ƒ 1.75 per 100 K . G . nicer. 
16.77 14.87 14.29 14.29 1 4 . 9 » 14.29 14.99 

17.90 17 .90 17.90 ' 

7, 
12.7 
18.95 
17.49 
16,03 
15.16 
14.00 

7. 
15.88 
15.74 
15.16 
14.29 
13.70 
12.83 

74 
I » 

14.00 
13.41 
12.83 
18,24 
11.95 

14.00 
13.41 
13.83 
19.24 
11.95 

1 
25.4 
14.00 
13.41 
12.83 
12.84 
11.95 

'7. 
28.6 
14.00 
13.41 
12.83 
19.94 
11.95 

21.96 18.36 17.20 
20 .99 19.24 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

L. J . N H U M K M K B , A m s t e r d a m . In Vvo No. van 12 
%ei 1894 komt eene beschrijving voor van het aanstrijken 
van pannendak met trasmortel in den winter. 

De verhouding der metselspecie, daarin door U aangegeven, 
is 2 schelpkalk, 1 tras en 3 zand, alzoo dezelfde verhouding 
als in Uwe A. V. voor slappe basterdtrasmortel § 68, blz. 36. 

Aangezien ik met een bouwwerk belast ben, waaraan ik 
gaarne deze winter niettegenstaande vorst zoude doormelselen, 
verzoek ik U beleefd mij te doen weten of ik dit met specie 
van bovengenoemde verhouding ongestraft kan doen. 

In het Noorden van Europa wordt gedurende de vorst 
ongebluschte kalk toegevoegd; is de verhouding U daarvan 
ook bekend? 

Om redenen in het door U aangehaalde opstel vermeld, 
kunt ge met den slappen basterdtrasmortel volgens mijne 
A. V. gerust doorwerken. Gelief echter wel in aanmerking 
te nemen, dat er voor metselspecie gerust 4 deelen zand in 
kunnen, waardoor de veiligheid by" vorst wordt vergroot. 

De verhouding der Noordsche specie is mü niet bekend. 
Het doormengen van ongebluschte kalk kan echter geen 
ander nut hebben dan verwekken van warmte. Men kan 
daarom veel gemakkelijker en veiliger heet water bij de 
mortelbereiding aanwenden, iets wat in Duitschland ook 
meermalen is gedaan. Dit komt my" daarom veiliger voor, 
dat men bij ongebluschte kalk in den mortel nooit zeker 
kan zijn van op z\jn tijd en gelijkmatig blusschen, terwijl 
nablu8schen van achterblijvende deeltjes in het iverk scha
delijk zou kunnen worden. 

Het spreekt van zelf dat, welke maatregelen ook men 
bij het metselen tegen de vorst neemt, het in geen geval 
raadzaam is de vorst met opzet op te zoeken, maar men 
in elk geval veeleer trachten moet haar te ontgaan. 

v. D. K . 

V A N 1). te A m s t e r d a m . Is U ook een middel bekend 
en hoe moet dit aangewend worden, om oud gebakken werk 
aan een gevel glad te krijgen, evenals gebakken werk dit is, 
waarop direct het glazuur is aangebracht, en dat het dan 
bestand is tegen den invloed van het klimaat? 

Ik geloof niet dat zoo iets mogelijk is, doch men kan 
het probeeren. Men bestrijke het werk met glazuursel, zooals 
dit in de pannen en tegelbakkerij wordt gebezigd. Recepten 
daarvoor vindt men o.a. in „Onze Bouwmaterialen" blz. 
1 6 6 — 1 6 9 . Vervolgens verhitte men het bestreken oppervlak 
met behulp van eene benzine-vlarastraallamp van F K L I X 

JANSSENS te Roermond. Nu is het de vraag, of met zulk 
eene lamp genoeg hitte is te verkrijgen. Wellicht zal het 
raadzaam zijn de vlam met een cylinder tegen de tocht te 
beschermen er. zoodoende de hitte nog meer bij elkaar te 
behouden. 

Als ge de proef neemt, ben ik zeer nieuwsgierig naar 
deu uitslag. v. D. K. 

bouwen eener brugwachterawouing en het anioveeren van bet 
Tjamsweerster balkje. 

's-Gravenhage, 5 uur. De architect J . H . Eshuijs, in de lees-
inriobting aan de Oude Molstraat s bet bouwen van 1 woonhuizen 
in de Van Blankenburgstraat aldaar. 

V i y m e n (N.Br.) IS our. Ten huize van den keer M . J . 
Mommersteeg : bet sloopen van Z E d . oude woning en bet opbouwen 
van een huis met aanbouw aldaar, volgens bestek en teekening. 

Z w o l l e . 2 uur. In het c a f é Nekkers : bet bouwen van eene 
lakstokerij in den tuin bij de lestaande fabriek aan de Tuinstraat 
voor de firma Klinkert en Co. 

D I N S D A O 10 S E P T E M B E R . 

B e r g e n op Z o o m . 2.30 nur. Het gemeentebestuur : bet leveren 
en stellen vaa eenen horizontalen Cornwall stoomketel vau ruim 
20 vierk. meter verwarmingsoppervlak met alle toebeliooten ea 
met Perretvuur eu duplex voedingspotnp compleet opgesteld, 

W O E N S D A G 11 S E P T E M B E R . 

B e v e r w i j k . 11.15 uur. De directie der stoomtram Haar lem— 
Beverwijk, in het Stationskoffiehuis: bet bouwen van remises en 
werkplaatsen voor locomotieven en rijtuigen, een administratie
gebouw en eenige verdere werken, op een terrein aan den Rijks 
straatweg te Velsen. 

U t r e c h t . 11 uur. De directie der Utrechtscbe Waterleiding-
Maatschappij, aan het bureau Piedikbeerenkerkliof: l o . het bouwen 
van een machinegebouw en ketelbuis eu woning voor den machinist 
te Zeist. io. het bouwen van een watertoren te Zeist. 

D O N D E R D A G 12 S E P T E M B E R . 

' s -Gravenhage . 2 uur Het gemeentebestuur: het aanleggen, 
verbarden en rioleeren van een weg, benevens het maken van een 
beschoeiing en steenglooiing ia bet Nieuwepark. 

H a a r l e m . 11 uur. Het ministerie ran binueolaudicbe zaken, 
aan bet gebouw van het prov. bestuur aldaar : het uitvoeren van 
eeuige werken aan het Rijks krankzinnigengesticht te Medetnblik, 
begr. f 17.200. 

H a s k e r d f j k e n (Fr.) De architect J . H . Borger, namens de dames 
van der Leij te A r n h e m : bet weder opbouwen der afgebrande 
boerenhuiziuge te Haskerdijken. 

V R I J D A G 13 S E P T E M B E R . 

' s - U r a v e n h a g e . 1 uur. Aan het lokaal van het departement 
vau wateistaat, handel en nijverheid : het herstellen en verbeteren 
vac rijkstelegraaflijnen in de prov. Zuidholland, begr. f lObO. 

He l l evoe t s ln i s . 11.30 uur. De directie der marine : het herstellen 
der kaaimuren, het verwisselen van sluisdeuren enz. 

Z A T E R D A t i 14 S E P T E M B E R . 

L e e u w a r d e n . 2.30 uur. Het gemeentebestuur: de uitbreiding 
van gemeenteschool no. 10, met al het daartoe noodige, begr. I' 17.046. 

W O E N S D A G 18 S E P T E M B E R . 

' s -Gravenhage . 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid : het leveren en aanbrengen van bliksemafleiders op 
genoemd departement, begr. f 1613. 

W O E N S D A G 25 S E P T E M B E R . 

O s d o r p (N.H. ) 1 uur. Het bestuur van den Middelveldscben 
Akerpolder, in het Rechthuis : het verbouwen van den bestaanden 
schepradmolen tot eeo vijzelgemaal met daarbij behoorende inrich
tingen. Alles met bijlevering van de benoodigde bouwstoffen en 
met i> begrip van alle arbridsloonen en transportkosten volgens 
bestek. 

10.79 
.11.08 
19.94 
19.83 

10.79 
11.08 
19.94 
12.S3 

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 U » S E P T E M B E R . 

A m s t e r d a m . 12 uur. Het gemeentebestuur: het maken v a n e n 
terrein met kademuur eu bijbehoorende werken aau het Noordzee-
kauaal bij de Oude Houthaven. 

Vmstt'i'dani. 12 uur. Het gemeentebestuur: bet maken van een 
huvenstition met spoorwegverbinding aan de Houthaven. 

A p p l D g e d a m (Gr.) 12 uur. Het gemeentebestuur : het leggen 
«•'iier ijzeren draaibrug over bet Damsterdiep te Tjamsweer, bet 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
A m s t e r d a m . H e l bouwen van i winkelhuizen met een koetsbuis 

met bovenwoningen op een terrein gelegen aau de Maruixstraat 
26 te Amsterdam. Laagste firma W . F . de Bruin en Z n . aldaar 
voor f 27.500. 

A m s t e r d a m . Het maken v<»u artillerie-inrichtingen aan de Hem-
brug (2e gedeelte). Laagste; C . Alberts en Zu . aldaar voor f 281.149. 

Arnhem. Een belangrijke in- en uitwendige verbouwing van 
perceel uo. 14 (het voormalige fouragemagazijn) aau den Koosen-
daalscbenweg, het gedeeltelijk afbreken vau den aaubouw en het 
maken van een nieuw gebouw naast voornoemd perceel. Laagste 
J . W . LangeUar aldaar « o o r f 10.S75. 

B e r g e n Op Zoom. Het verwen der navolgende gebouwen als : 
1. het woonhuis en de school iu de Stationsstraat ; i. de zijgevel 
van bet stadhuis en het politiebureau iu de St. Annastraat; 3. 
de groote draaibrug en de beide loopbruggetjes op de Haven, 
Laagste P . de Waal aldaar voor f 139, gegund. 
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Cats. Het verhoogen en verzwaren van den zeedijk over 530 M. 
lengte. Laagste A. Schrier te Colijuspliiat voor f 1391, gegund. 

Deventer. Het verbouwen van zes arbeiderswoningen aan de 
Molenstraat. Laagste J. B. J. te Kiele aldaar voor f 2431. 

Oordrecbt. Het verfwerk eener koffiekamer. Laagste J. van 
Kampen te Gameren voor f 171, gegund aan A. Scbmidt aldaar 
voor f 219.49. 

Ede Het bouwen van een lieereniiuis (chalet). Laagste VV. van 
Wagenveld aldaar voor f 6584. 

tionda. Het onderhoud der Gouwekade over 1895. Laagste C. 
Jongenburger te Waddinxveen voor f 1250, gegund. 

's-Uravenhage, Het leggen van een telegraaflijn van Ouderkerk 
tot de Nes en langs den kruisweg. Laagste Ned. Bell. Telephoon-
Maatschappij te Amsterdam voor f 790. 

's-Gravenhage. Het herstellen van Hijksri.Herwerken op den 
Rijn en de Lek. Laagste J. P. de Groot te Giessendain voor f 5300 

Hengelo. Het bouwen van een magazijn. Laagste Muller en 
Beltman aldaar voor f 3452, gegund. 

Kethel en Spaland. Het aanleggen van eeu weg. Laagste A. 
Kraaijeuveld te Sliedrecht voor f 15.350. 

Leeuwarden. 1. Het leveren en stellen van een bouten bruir 
voor voetgangers met draaibaar gedeelte. 3. het bouwen vau een 
geheel nieuw zuidelijk landhoofd en vleugelmuren van de V,\Bi 

Heodriksbrug. Laagste S. vao der Zaag te Buitenpost voor f 8490, 
Nijmegen. Het afbreken van een muur bij «obool no. 1, en het 

metselen van drie nieuwe muren euz. Laagste P. F. Leendert, 
aldaar voor f 996, gegund. 

Utrecht. Het maken van 14 dukdalven eu het versterkeu vao 
6 beschermende werken in de voorhaven van het Merwede-kauaal 
te Vreeswijk. Laagste 8. Schoanboom ie Voorburg voor fl8.460. 

Vlaardingeu. Het bouwen van 3 woonhuizen en een steenlioa-
werswerkplaats enz. Laagste Gebr. Kijne aldaar voor f 6363, geguud. 

Zevenbergen. Het bouwen eener gemetselde schuur groot 700 
M J . bij de buitenplaats Kiville onder de gemeente Zevenbergen 
voor rekening van den WslEdelGeb. heer W. 1. Lebret, kassier 
en commissionair in effecten te Dordrecht. Laagste P. H. den 
Dunnen te Drimmelen voor f 10.143, gegund. 

A D V E R T E N T I E S . 

I >1<: X E D E R I . A N D S C H E 

Caoutchouc en Gutta Percha F a b r i e k 
SIIV T J OR IS " 

B A K K E R 4 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, i 
VELOCIPEDE-, RIJTUIG-, BILJART- en LINTZAAGBANDEN,TRAMBUFFERS, 
PAARDENHOEB'-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. B e k i ' o o n t ) 
m e t Z i l v e r , te Amsterdam 1883, en door de Maatschappij ter bevor
dering van Nijverheid 1885. v85j 

P O R T L A N D CEMENT, 
„JOSSON <jr Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A . E . B R A A T , 
Handel in Bouwmaterialen. 

vdres: ROTTERDAM, Nieutcehaven No. 118 
AMSTERDAM , A. E. BRAAT, Fokkt-

Simonzstraat 74. (88) 

Pit eo prijzen ten u o 

Geluid werende tusscheuvloercii, ondervloercn 
voor houtcomentdaken, brandvrije 

separatieën en plafonds. 

EXSELSI OR PLATEN, 
GEBR. M DER VIJGH, Amsterdam. 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. (92) 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, 
geluidwerend. Verkrijgbaar in verschillende 
dikten. Steeds grooten voorraad. Directe leve
ring. Uitvoering op 't werk door onze eigene 
stellers. Voorgeschreven by particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen
ding van Brochure, Monsters en Prijs. 

„Gaat zien onze Reclame op de Wereld
tentoonstelling te Amsterdam. Xederl. afdeeling 
fuchter het Patiljoeu der Lereusvers. M y . ) " . 

A I S C I I I T H t ™ 
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 eu Schaverij van 

K. VV. HOGtiENKAMP&Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courantop 
aanvraag gratit. (80) 

DAKVILT 

Alle soorten van 

Z A G E N 

vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in (ïe.jijnsle quaMeitentpt billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D. DOMINICUS & SóHNE, 
te Remscheid-Vieringhausen (Mieinl.) 

Gevestigd in 1822. (55) 
W/S^~ Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wij U gratis eu franco toezenden. 

Vertegenwoordiger voor Holland: 
MAX 1)111 : S i ; \ . ROTTER DAM. 

Maaskade, hoek Corn. Trompstr. 2. 

waarby plankeu onderlaag overbodig 

H. H 0 0 G H W I N K E L . levert 
te GOillNCHEM. i » D i 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN e n z . 

L A G E P R I J Z E N . ~3> 

S . BRUIGOM, Arnhem. 
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K U N N E D G R O F S M E D E R I J , 
L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHEEP 8B0UWWERF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

I J Z E R - E N K O P E R G I E T E R I J . M 

Zware en lichte Smeewerken, 
A I V K E R. S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN. 
met certificaat van Lloyd's 

en Bureau "Veritas. 

O V E R K A P P I N G E N , x . 
en L O O D S E N < ^ 

van gegolfd ijzer, 

(90) 

K R A N E N 

L I F T E N ^ 

LIEREN, 

Draagbaar Spoor 
T. G. TISSOT JR., 

AMSTERDAM, Singel 179. 

P. D O L K £ ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd', 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carri-, 
RUW SPIEGEL- , 

W I T - , KBIBTAL- , BKOKI en M E L K -

C * L . A S . 

DEURPLATEN. 
Geslepen en andere ROZETTEN en 

RANDEN. 
GEBOGEN GLAS en D A K P A N N E N . 

Lenzen- en Patrijspoortglazen. 
(89) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

Photo-chromo. Lichtdruk. Photo-lithographie. 
L V A N L E E R & C 0 . , A M S T E R D A M , 

berichten dat zij bij hunne CHROMO-LITHOGKAPIIIE eene 
P H O T O - R E P R O D U C T I E INRICHTING geïnstalleerd hebben, 
die aan alle eischen des tijds beantwoordt. Prijsopgaven worden 
gaarne verstrekt. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

ONZE B O U W M A T E R I A L E N , 

«T. A. 
beschreven door 

v a n c i © X " I L l o e 

Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PM IJS: Compleet ingenaaid ƒ IS.—. 
„ gebonden „ 21.30. 

B E O O R D E E L I N G E N . 

Vormt de werkkring, waarin de schrijver geplaatst is, de geschiktste gelegenheid 
om dergelijken veel omvattenden arbeid naar wensch te voltooien, bet 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 i* voor allen, die grondige kennis der materialen wen-
«cl.on te verkrijgen. Het vormt een nuttig boek, dat door allen dient gekend te worden en 
w nrvoor de schrijver waardeering verdient. 

. . . . 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) 

S T 0 0 B I - B 0 E K D R U K K E R 1 J 
T E 

MAASSLUIS, 
is er geheel op ingericht om 

alle soorten van D R U K W E R 

K E N niet 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 

B E S T E K K E N 
met daarbij behoorende 

T E E K E N I N G E N . 
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( VliltOI IM I il 
„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 : 

É r . M. BOKS ér Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) e i i as. 

Gevraagd: 
£5 of O bekwame 

W „ 
Adres: C. B O E R A z., Aannemer 

buitenhaven werken, Schiedam. 

l lASJiHEIMER 

Portland-Cement-Fabriek, 
FABRIEK ^ S Q j f c j . FABRIEK 

U msnmam fl b Mniuz. 
Opgericht >\PflnAJBXErfNfmN^ Opgericht 

1861. \gVM$£ij7 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 . Terkuhle & van Swijndregl 
Rotterdam. 

Voor de N o o r d e l i j k e Provinciën 

DE BEER ÓL LEHREN, 
A JH S T E R I) A M , (60) 

H A N D E L A R E N in 

Marmer en Bouwmaterialen. 

AMSTERDAM, 
vestigen de aandacht op hunne inzending 

ELECTRISCHE en 
P rn F 

Spijzenliften en Boyle's Ventilators, 
W E R E L D - T E N T O O N S T E L L I N G 

Amsterdam lsi».v 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor het gebruiken 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.) 

DE GROEVEN 
VAN 

J. M EU RIN 
te Andemach a/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (83) 

l:i Andernachsche Tras 
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 Tninen,Terrassen 
Tninsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

LEONARD SLIGGHER, Monnickendam 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
uitmuntend fabrikaat en billijke pr i j s . (76) 

UTRECHTSCHE LOOD WIT F A BR1EK, 
F i r m a , G . G R E V E , U t r e c h t , 

en beter 18 

GREVE •5 
beter dekkend, fijner, witter 

klem-houdend dan eenig ander; 
is bekroond door den Nederl. Schildershand, 

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, Gemeenie-
Architecteu 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 zy n gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur geleverd, des-
verlangd met certificaat van oorsprong. 

Men leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in iet „N. V . d. !)«»" 
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 „Hoi iwkundig Weekblad" dd. 5 Dec. 1891. (i' 3) 

Verkrijgbaar bij alle soliede Verfhandelaren en Drogisten. 

T 

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 ë n in dit blad kosten Tan 1—5 regelt 
00 cents, iedere regel meer 10 cent». Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgevers i 

J. VAN DER EMOT & ZOON, 
MAASSLUIS . 

A l l e a d v e r t e n t i ë n 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, 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 . 

H E T N O O R D - O O S T Z E E K A N A A L . 

(Vit de beste gegevens samengesteld door J A N E . VAN NIFTRIKJ 

Bij rijkswet van 16 Mei 1886 werd tot de uitvoering 
besloten van een voor de Duitsche oorlogsvloot geschikt 
scheepvaartkanaal, tusschen de Noord- en de Oostzee, zich 
uitstrekkende van BrunsbUttel aan de Klbe tot aau de 
Kieler Bucht en loopende langs de stad Rendsburg. (Zie on
derstaand Situatiekaartje.) 

De aanlegkosten werden geraamd op 156 millioen Mark, 
waarvan Pillissen, als bij de tot standkoming van het Kanaal 
het meeste belanghebbende Staat, 50 millioen Mark voor 
zijne rekening nam. 

De uitvoering, waarvan men den duur op 8 jaren schatte, 
werd opgedragen aan eene afzonderlijke commissie — „Kai-
serliche Kanalcommission" — die haar zetel vestigde te 
Kiel. Aangezien in het jaar 1888 de ontwerpen eu voor
bereidingen zóóver gevorderd waren, dat met het grondwerk 
een begin kon gemaakt worden, moest dus het geheele werk 

Door den aanleg van het Noord-Oostzeekanaal is een werk 
tot stand gekomen, dat reeds sinds vyf eeuwen, — zy het 
ook in anderen, minder gruotschen vorui — het onderwerp 
van talryke plannen uitmaakte; een werk, dat Duitschland's 
weerbaarheid belangrijk verhoogt en zoowel zyn eigen handel 
en scheepvaart als die van andere zeevarende mogendheden 
van groot nut zal zyn. 

Met eeu overzicht van de geschiedenis eu de uitvoering 
van dit belangrijke werk, door onze Duitsche naburen tot 
stand gebracht, vertrouw ik onze lezers geen ondienst te 
bewyzen. f 

De gedachte om het Jutlandsche schiereiland met een 
kanaal te doorsnijden en zóó de gevaarlijke vaart om Ska-
gen te ontgaan en een kortere verbinding tusschen de 
Noord- en de Oostzee tot stand te brengen is, zooals reeds 
gezegd, vyf eeuwen oud en sedert het onderwerp van tal
ryke ontwerpen geweest. Van alle vroegere plannen is er 
echter slechts één uitgevoerd, nl. het van 1 7 7 7 tot 1 7 8 5 
gegraven Sleeswyk-Holsteinsche ot Eiderkaual, onder 
CHRISTIAAN IV. 

•HmUt 

in 1895 gereed zyn. Zooals bekend is, werd deze verwach
ting niet teleurgesteld en is het kanaal op 19 Juni 11. 
voor de vaart geopend. 

Wel werd reeds in 1391 tot 1398, door den aanleg 
van het iStecknitzkanaal (het oudste aller Europeesche 
kanalen) een verbinding tusschen de Elbe eu Tarve eu 



290 A R C H I T E C T U R A . 14 September 1895. 

daarmee ook een verbinding der beide zeeën tot stand ge
bracht, die ondanks haar onbeholpen inrichting tot op onzen 
tyd bestaan heeft en kwam er verder in 1525 een Alster-
Tarve-kanaal tot stand (dat echter slechts tot 1 5 5 0 in 
gebruik bleefj — doch beide kanalen strekten slechts uit
sluitend ten dienste van de bin neuscheep vaart. Het Eider -
kanaal, dat Tönning met de Kielerbocht verbindt, is dns 
eigenly'k als de eenige vroegere verbinding der beide zeeën 
te beschouwen. Het kanaal maakte van Tunning tot Rends-
burg gebruik vau deu Beneden-Eider, tegen welke het 
bovenkanaal door een sluis by Rendsburg afgesloten was. 
Door de beide sluizen by Kluvetisiek en Königsforde werd 
een hooger watergebied van 15 K M. lengte doorkruist, 
dat gevoed werd door het Flemhndermeer, op zyn beurt 
weer in verbinding staande met het. nog grootere Westen-
meer en eindelyk werd, door drie verdere sluizen by Rath-
mansdorf. Knoop en lloltenau de Kielerbocht bereikt. De 
sluizen konden slechts schepen doorlaten van 3 0 Meter 
lengte, 7.5 Meter breedte eu 3 Meter diepgang, doch bui
tendien was het kanaal door zyn sterke krommingen en 
geringe afmetingen voor de grootere vaart ongeschikt. 
Zeilschepen deden 3 & 4 dagen over den doortocht en 
stoomschepen ongeveer 4 0 uren. 

Van het groote aantal vroegere ontwerpen voor het 
Noord-Oostzeekanaal, waarvan er 16 bekend zyn, zullen wy' 
hier geen afzonderlijke melding maken, doch alleen opmer
ken dat het doel en de beteekenis dier ontwerpen, al naai
den tyd waarin zy ontstonden, verschillend waren. Teu 
deele zouden zy in beperkten omvang slechts den handel 
dienen, ten deele een weg voor het wereldverkeer vormen 
zonder krijgskundige oogmerken. By anderen waren juist 
weer militaire doeleinden hoofdzaak, terwyl de nieuwere 
eu nieuwste ontwerpen aan beide eischen zouden beant
woorden. Zonder uitzondering waren alle oudere ontwerpen 
sluizen-kanalen, echter in verschillend groot aantal pan
den verdeeld. 

Ken degelijke basis voor de latere plannen vormen de 
belangrijke werken der GKBKOKDEKS CHRISTKNSEN van het 
jaar 1 8 4 8 / 4 9 , die op bevel der Duitsche marine te Kiel, 
dus uit een militair oogpunt, werden uitgevoerd. Deze be 
langryke onderzoekingen weiden in 1 8 6 5 door een Kieler 
comité voor den bouw van een Noord-Oostzeekanaal bekend 
gemaakt en verzameld in het Denkschrift iiber den grossen 
Norddeutschen Kanal zwisschen Brnnsbiitteler Koog an der 
Elbe und dem Kieler Hafen. 

In 1 8 6 4 werd de Hoofd-ingenieur LENTZK met het maken 
van plannen en voorbereidingen voor een kanaal tusschen 
den Elbemond en de Oostzee belast en de resultaten daar
van werden door het ministerie van openbare werken in 
druk bekend gemaakt. Volgens LKNTZE'S plannen zou het 
kanaal van St. Margarethen aan de Elbe naar Wittenbergen 
aan den Eider loopen, dan den Eider tot aan Steinrade 
volgen en van hieruit zich richten naar de Eckern-Föhrde 
(noordelijker dan Kiel aan de Oostzee gelegen) aangezien 
hierheen de gronden gunstiger liggen dan naar de Kieler-
Föhrde, die van het Eidergebied door een ongeveer 22 KM. 
lang hoogland gescheiden is. Nieuw is aan dit ontwerp 
dat het kanaal niet meer als sluizen-kanaal, doch als vrye 
doorgraving op de Oostzee zou uitgevoerd worden, slechts 
met één sluis aan den Elbemond tot bescherming tegen 
stormvloeden. Aan de Oostzee moest dus de bodem van liet 
kanaal zóó diep aangenomen worden, dat zelfs by den laag
stelt waterstand nog grootere oorlogsschepen konden pas-
seeren. LKNTZE neemt die diepte by de Oostzee aan op 
10 .50 M. beneden den gewonen Oostzeespiegel en wil bet 
kanaal een bodembreedte geven van 23.90 M. en een 
breedte op het water van 70.30 M. De kosten werden 
geraamd op 84 .5 millioen Mark. 

De oorlogsjaren van 1 8 6 6 en van 1 8 7 0 — 7 1 lieten 
echter een verdere overweging van dit ontwerp niet toe en 
het nieuwgevormde Duitsche rjjk had eerst andere plichten 
te vervullen. Intusschen werd den Hamburger koopman en 
reeder H. DAHLSTKÖM tot de voorbereiding van een nieuw 
kanaal-ontwerp concessie verleend. Dit ontwerp kwam in 
hoofdzaak neer op dat van LENTZK ; alleen werd — ondanks 
de grootere kosten — de monding aan de Oostzee in de 
Kielerbocht gekozen, in plaats van aan de Ëckern-Föhrde, en 
wel voornamely'k uit een strategisch oogpunt; voorts kwam 
by dit door den Ingenieur BODEN verder uitgewerkt ontwerp 
ook by de Oostzee een slnis voor. Het plan werd in 1881 
der regeering aangeboden en in 1 8 8 6 werd tot den aanleg 
besloten, volgens de plannen van LENTZK en van DAHLSTRÖM-
BODEN. 

Over de krijgskundige beteekenis van het kanaal behoeft 
hier niet verder gesproken te worden, temeer daar die van 
zelf duidelyk uitkomt. By zyu beteekenis echter in ruimen 
zin is het noodig nog met een paar woorden stil te staan. 

Deze ligt aau den eeuen kant in het verkrijgen van een 
veilige sr.heepsweg in plaats van de gevaarlijke vaart door 
het Skagerak en Kattegat; aan de andere zijde iu de aanmer
kelijk kortere verbinding van de Noord- en de Oostzee. By de 
vaart om Skagen gaan, volgens vertrouwbare opgaven, jaarlijks 
ongeveer 200 schepen ter gezamenlijke waarde van 14 millioen 
Mark verloren, en wat betreft de verkorting van den zeeweg, 
kan aangevoerd worden, dat din door het kanaal, voor de 
vaart van Londen 200 zeemijlen by voor die van den K l i e 
ft 'vVeserinond 3 8 0 zeemijlen bedraagt. 

De grootere zekerheid en vooral de besparing van tjjd 
zullen — wanneer de kauaalgelden niet te hoog zyn — 
een groot deel van het scheepvaartverkeer van en naar de 
Oostzee door het kanaal leiden, ofschoon de meeningen hier
omtrent nog zeer verschillen. 

Van de zyde der regeering was aangenomen, dat de vaart 
door het kanaal in de volgende verhouding zou staan tot 
het totale Noord-Oost-verkeer: 

Totaal verkeer Hiervan, volgens schatting, 
gemiddeld per jaar van I door het Noord-Oostzeekanaal, 

1 8 7 1 — 1 8 8 0 . ' per j ar 
Schepen. Reg. tonnen, i Schepen. Reg. tonnen. 
4 1 . 5 0 4 1 2 . 2 4 0 . 0 0 0 1 8 . 0 0 0 5 .500.000. 

Van het totale verkeer gingen 3 5 . 2 4 6 schepen Joor de 
Sond, 4 0 0 0 door de beide Belten en 2 2 5 8 door het Eider-
kana:>l. Volgens de onderzoekingen van H. DAHLSTKÖM viel 
van 1 8 8 0 — 8 9 bjj het. verkeer door de Sond een geregelde 
toename waar te nemen. 

Zeil- en stoomschepen. Registertonnen. 
1 8 8 0 . . . . 3 8 . 0 8 7 1 2 . 7 1 8 . 3 7 6 
1 8 8 9 . . . . 3 0 . 5 6 2 1 6 . 0 2 2 . 0 6 9 

De tonneninhoud steeg dus per jaar gem. 2.6 ° / 0 ; de 
gelijktijdige teruggang in het aantal schepen laat zich daaruit 
verklaren, dat de stoomvaart toenam en de zeil vaart terug 
ging. De gemiddelde tonneninhoud der zeilschepen op de 
Oostzee bedraagt ongeveer 2 0 0 , tegen dien der stoom
schepen 6 2 0 . 

Zeer interessant zyn de studiën van A. SARTORI over 
het vermoedelijk verkeer op het Noord-Oostzeekanaal en 
zyn invloed op de Duitsche zeehavens. Hy berekent het 
totaal verkeer tusschen de Noord- en Oostzee voor het 
openingsjaar 1 8 9 5 op 1 8 . 5 2 1 . 5 1 2 reg. tonnen en wyst 
daarvan het Noord-Oostzeekanaal 1 1 . 7 0 0 . 0 0 0 reg. tonnen 
of 6 3 °/ 0 toe. Aangaande den invloed van het kanaal op 
de Duitsche havens en op die der Oostzee komt hy tot 
het beslnit, dat het bepaald noodig ie aan den kanaalmond 
bij Kiel een geschikte overlaadplaats te maken, wanneer 
niet een groot deel van het voordeel, dat voor Duitschland 
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en in het bijzonder voor de Oostzeehavens uit het kanaal 
zon voortvloeien, weer zou verloren gaan, vooral nadat 
Kopenhagen, door den geliiktydigen aanleg van zyn groote 
vryhaven, het gevaar zocht af te wenden, dat zyn handel 
door den aanleg van het kanaal dreigde. 

De richtingen volgens welke het kanaal is aangelegd, 
wyken niet onaanzienlijk af van de oorspronkelijke plannen 
van DAHLSTKÖM en LENTZK, waarvan men was uitgegaan. 
Het voornaamste onderscheid is echter wel daarin gelegen, 
dat de loop van den Beneden-Eider — waarvan LENTZK 
van Wittenbergen nit gebruik maakte — op geen enkele 
wijze meer invloed ondervindt of verandering ondergaat en 
dat het kanaal by' Rendsburg, ter wille van de water
staatsbelangen en het verkeer dezer stad, zuidelijk is om
gelegd, terwyl het vroeger daar door zou loopen. Voor de 
uitmonding van het kanaal aan de Elbe is, met het oog 
op de aanwezige diepten, de spoelende werking van den 
eb8troom, den ijsgang en de golfbeweging, een zoo gunstig 
mogelyke plaats gekozen, die voor het behoud der diepten 
de grootste zekerheid biedt. Aan dezen mond wordt een 
reede gevonden van 8 K.M. lengte, 1.5 K.M. breedte en 
11 M. diepte, by laagwater. De richting van het kanaal 
maakt hier een hoek van 1 3 3 ° met de as van de rivier. 

Over de eerste 2 0 K.M. doorsnijdt het kanaal een land
streek, waarvan het peil op veel plaatsen beneden deu 
spiegel van het kanaal Ugt, zoodat aan beide zy'den dyken 
moesten aangelegd worden. By Grünenthal wordt de 2 4 M 
hooge waterscheiding tusschen Elbe en Eider bereikt, welke 
door het kanaal over een lengte vau 12 KM. doorsneden 
wordt. Het dal der Gieselau volgend, bereikt het kanaal als
dan, by KM. 4 0 , het dal van den Beneden-Eider, en doorsnijdt, 
het overstroonikgsgebied van deze rivier en het Meeheltneer. 
By KM. 55, by Schulp, nadert het kanaal zeer dicht het 
bed van deu Eider en moet hier door dyken tegen de hooge-
vloeden dezer rivier beschermd worden. Bjj KM. 59, Wes-
terrönfeld, wordt het gebied van den Beneden-Eider weder 
verlaten; Rendsburg wordt zuidelijk omgegaan en by KM. 65 
het gebied der Boven-Kidenneeren bereikt, die het kanaal 
tot K M . 71 doorsnydt en van hier wordt, onder vele ver
beteringen en verkortingen, de loop van het oude Sleeswyk-
Holsteinsche kanaal gevolgd tot aan de monding in de Kie
lerbocht by Holtenau. De totale lengte bedraagt 98 .65 KM., 
waarvan 6 2 . 1 5 K M . (of 6 3 ° / 0 ) iu rechte strekkingen en 
36.5 K M . in bogen, waarvan de stralen af wisselen tusschen 
1 0 0 0 en 6 0 0 0 M. De kortste lengte tusschen twee opvol
gende bogen bedraagt 253 .5 M., d. i . ongeveer de lengte 
van twee der grootste schepen. 

Het kanaal is te beschouwen als een doorgraving in vrye 
gemeenschap met. de Oostzee, doch voorzien van eiudsluizen 
tot keering van te hooge en te lage waterstanden. 

De normale waterstand op het kanaal komt overéén met 
den middelbaren waterstand in de Kielerbocht — 0 .23 N. N. 
De minste vaardiepte mag, met het oog op het verkeer der 
oorlogsschepen nergens minder zyn dan 8.5 M. De gewone 
waterstands verschillen aan de Oostzee bedragen niet meer 
dan 0 .50 M. boven en beneden den normale; binnen deze 
grenzen blyven de sluizen te Holtenau geopend, zoodat deze 
niet meer dan ongeveer 2 5 dagen per jaar zullen gesloten 
zyn. De Oostzee-sluizen zyn hoofdzakelijk gebonwd om een 
nog dieper leggen van den kanaalbodem voor laagwater 
en de daarmede aanzienlijke kostenvermeerdering te ver
mijden. Aan de EIbe-monding daarentegen is het geval geheel 
anders. Hier ligt het gemiddelde laagwater op - - 1.5 N. N., 
het gemiddelde hoogwater op - f 1-29 N. N., zoodat het ge
regelde waterstandverschil 2 . 8 0 M. bedraagt. De sluizen 
hier moeten nn ten eerste zoolang openblijven, als het kanaal 
op de Elbe kan afwateren, zoodat het slikhoudende Elbe-
water terug gehouden wordt, en aan de anderen kant niet 

langer dan totdat een daling van niet meer dan 0 .50 M-
beneden gewoon laagwater is ingetreden. De sluizen zyn 
dus by ieder gety d. i. 2 maal daags gedurende 3 tot 4 
uren open, en blyven, 2 maal daags. 8 tot 9 uren gesloten. 
Volgens BAKNSCH, zullen gedurende de 3 of 4 uren, flat de 
sluizen geopend zyn, 3 tot 4 millioen M : i water van het 
kanaal afvloeien, die zeker aanmerkelijk zullen bijdragen tot 
het behoud van de noodige diepte in de voorhaven aan de 
Elbe. Gedurende dien tijd kunnen ook de op het kanaal af
waterende landen met 3 7 0 . 0 0 0 M : ! ontlast worden. 

By het openstaan der Elbe sluizen stroomt het kanaal met 
een snelheid naar de Elbe af. die 1 M. per seconde kan 
bedragen. De waterspiegel van het kanaal heeft dan een naar 
de Elbe hellend beloop; deze helling moet ook de bodem van 
het kanaal maken, zal overal een minste diepte bestaan van 
8.5 M. Aangezien nu de groote meeren van den Boven-Eider 
oorzaak zyn, dat op het oostelijk daarvan gelegen kanaal-
deel de schommelingen van den waterstand zich slechts zeer 
zwak kunnen openbaren, is over dat deel de bodem horizontaal 
gelegd op een diepte van 9 M. beneden den gemiddelden 
Oostzeespiegel; hieraan sluiten hellingen aan van: 

I : 2 0 0 . 0 0 0 ; 1 : 5 0 . 0 0 0 ; 1 : 3 3 3 3 3 en 1 : 2 5 0 0 0 . 
De diepste insnijding van het kanaal komt voor by Grü

nenthal, waar het land zich tot 3 1 M. boven den kanaal
bodem verheft. (Wordt vervolgd.) 

HANDLEIDING TOT H E T V E R V A A R D I G E N 
V A N L I C H T D R U K K E N 

DOOK 
P. A. F R Y L I N K E.MZN., Architect te Utrecht. 

(SM.) 

Platinotgpie. 
W i t t e lynen op z w a r t e n g rond . 

Door PIZZIGHKLLI en HÜBL werd in 1 8 8 2 in een afzon
derlijk werkje deze methode meer iu het bijzonder beschreven. 
Volgens hen bestaat de prepareervloeistof uit eene oplossing 
van 1 0 G platina-kaliumchloride en 1 0 G. oxaalzuur op 
8 0 cM : !. icater. 

Dit papier is zeer gevoelig voor het licht en vereischt 
dus een zeer korten blootstellingstijd. 

Oorspronkelijk geel gekleurd, verkrijgt het tydens het 
blootstellen aan het licht eerst een grijsachtig bruine- en 
daarna eeu oranje tint. 

Na de blootstelling moet de kopie ontwikkeld worden iu 
eene oplossing van 2 7 G. oxalzuur-kalium op 100 cM 3 . 
water; daarna wordt zy nitgewasschen in water met 5 Pet. 
zuiver geconcentreerd zoutzuur of 1 0 Pet. citroenzuur, oin 
eindelyk in schoon water goed afgespoeld en vervolgens te 
drogen gehangen te worden. 

Deze methode levert zeer fraaie kopieën, doch is nogal 
vry kostbaar; de bewerking is echter tamelyk eenvoudig 
en de kopieën zyn zeer goed tegen het daglicht bestand. 

Daar deze methode een negatief beeld geeft, is zy vooral 
voor afdrukken van photographische clichés aan te bevelen 
eu voldoet uitstekend. 

Het geprepareerde papier kan echter bij volkomen droogte 
slechts hoogstens acht weken bewaard worden. 

Uranotgpie. 
By het n r a n i u m p r o c e s kan men naar verkiezing vier 

verschillende kleuren verkrijgen, zooals hieronder nader om
schreven is; ook is de bewerking nogal gemakkelijk. 

De kopieën zyn vry scherp en goed tegen het daglicht 
bestand, terwyl daarentegen het geprepareerde papier n i e t 
bewaard kan worden, dat op zich zelf geen bezwaar is, 
daar de oplossing zee r goed bewaard kan worden. De 
lijnen zyn echter meestal min of meer grijsachtig. 
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W i t t e 1 ij n e n op v i o l e t t e n g rond . 
Hiertoe wordt het papier in het donker geprepareerd met 

eeue oplossing van uraniumnitraat (20 Pet.) 
Nadat de kopie voldoende aan het daglicht is blootgesteld 

geweest, moeten de Innen ontwikkeld worden in eene neutrale 
goudoplossing; daarna moet zij in schoon water uitgewasschen 
worden om vervolgens te drogen. 

W i t t e l i jnen op d o n k e r b r u i n e n g rond . 
By deze methode wordt het papier alsvoren geprepareerd, 

terwyl de kopie in eene neutrale zilveroplossing ontwikkeld 
en daarna in water uitgewasschen moet worden. 

W i t t e l y n e n op rooden grond . 
Deze behandeling is geheel dezelfde, alleen met dit onder

scheid, dat de ontwikkeling plaats heeft in eene oplossing 
van rood bloedloogzout (2 Pet.) 

W i t t e l y n e n op g roenen grond . 
Hierby' wordt het papier wederom met eeue oplossing van 

uraniumnitraat (20 Pet.) geprepareerd. 
Na de blootstelling aan het daglicht wordt de kopie in 

eene oplossing van rood bloedloogzout (2 Pet.) gedompeld, 
daarna verder ontwikkeld in eene oplossing van ijzerchloride 
(2 Pet.), om vervolgens in schoon water uitgewasschen te 
worden en eindelijk te drogen. 

De duur der blootstelling varieert van 2 tot 30 minuten; 
men leert haar het gemakkelijkst kennen door geprepareerde 
strookjes papier gelyktydig met de kopie aan het licht bloot 
te stellen en van tyd tot tyd in het ontwikkelingsbad te 
dompelen; zoodra deze de verlangde kleur verkry'gen, moet 
de kopie uit het raam genomen worden. 

De kopieën moeten ongeveer 5 minuten in de ontwikke-
lingsbaden verblijven. 

Negrographie. 
Z w a r t e of andere l i jnen op w i t t e n grond . 

Het papier wordt geprepareerd met eene oplossing van 
25 G. Arabische gom; 7 G. dubbelchroomzuurkalium en 2 cM 3 . 
alcohol op 100 cM : 1. water. 

Na de blootstelling wordt de kopie eenige minuten in 
koud water gelegd en moet daarna goed gedroogd worden ; 
vervolgens wordt zy bestreken met een mengsel van 5 G. 
schellak opgelost in 100 cM : !. alcohol, eu 15 G. zwartsel. 

Is dit geschied, dan moet de kopie eenigen tijd drogen en ver
volgens in een bad van 2 Pet. zwavelzuur ontwikkeld worden. 

Eindely'k wordt de kopie in schoon water uitgewasschen, 
waarna zy' te drogen kan gehangen worden. 

De werking dezer methode is aldus: 
Door de kopie na het blootstellen aan het daglicht in 

het water te plaatsen, worden de door de ondoorschijnende 
lynen bedekt gewreest zynde gedeelten der gomlaag, opgelost; 
de overige gedeelten, die aan het daglicht waren blootgesteld, 
hebben deze eigenschap verloren. Wanneer de kopie nu uit 
het water genomen en gedroogd is, zal op de plaats der 
lynen het papier n i e t meer met gom bedekt zyn. 

Als de kopie daarna met een of andere kleurstof bestre
ken wordt, zal deze by' de lynen het p a p i e r en ove
rigens de g o m l a a g bedekken. 

Daar de overgebleven gomlaag wel in verdund zwavel
zuur oplosbaar is en daarmede gemakkelyk kan verwijderd 
worden, zal met de gom ook de kleurstof, die daarop was aan
gebracht, verdwijnen, zoodat enkel de lynen zichtbaar blijven. 

Wenscht men in plaats van zwart een andere k l e u r , 
dan moet dus de kleurstof, waarmede de kopie bestreken 
wordt, tegen het zwavelzuurbad bestand zyn. 

Het geprepareerde papier is zeer gevoelig voor het licht en 

kan niet bewaard worden, terwyl de bewerking nogal eenige 
oefening vereischt. De kleur van den grond der kopie is 
ook meestal grijsachtig. 

De kopieën hebben zeer veel overeenkomst met autogra-
phische afdrukken en zyn goed tegen het daglicht bestand. 

Chromotypie. 
Hoewel by chroinotypie dé kopieën zeer fraai zyn en men 

naar verkiezing purper-, violet- of zwart gekleurde lynen kan 
verkry'gen, is het een bezwaar, dat het geprepareerde papier 
niet kan bewaard worden en dat de kopieën, in purper of 
violet uitgevoerd, n ie t tegen het daglicht bestand zyn, doch 
op den duur erg verbleeken. 

P u r p e r e n l y n e n op l i c h t b r u i n e n grond. 
By' deze methede wordt het papier geprepareerd met het 

volgende mengsel, als: 
10 G. kopersulphaat, opgelost in 70 cM 3 , water en 
3 „ dubbelchroomzuurkalium, „ „ 20 „ „ 

Het beeld moet ontwikkeld worden in salpeterzuurzilver 
( l ' / 4 Pet.), om vervolgens in schoon water uitgewasschen 
te worden en daarna te drogen. 

Hierby ontstaat een rood gekleurd chroomzilver beeld. 
V i o l e t t e l y n e n op l i c h t b r u i n e n g r o n d . 

Om een violet gekleurd beeld te verkrygen, wordt de kopie, 
nadat zy' alsvoren behandeld en in water uitgewasschen is, 
in een ander bad gelegd, hetwelk bestaat uit eene oplossing 
van 4 Pet. keukenzout. 

Hierdoor ontstaat chloorzilver, dat, aan de lucht bloot
gesteld, violet wordt. 

Z w a r t e l y n e n op l i c h t b r u i n e n g rond . 
Hierby behandelt men de kopie op gelyke wyze als voor 

violette lynen is aangegeven, doch in plaats van dompeling 
in eeu zoutbad, moet de kopie aan zwaveligzuurdampen wor
den blootgesteld. 

Door deze handeling wordt zwart zwavelzilver gevormd, 
waardoor dus eene teekening in zwarte lynen wordt verkregen. 

Anilinedruk. 
V i o l e t t e l y n e n op groen gr jj zen g r o n d . 

By den anilinedruk is de gevoeligheid voor het licht zeer groot. 
Het papier wordt geprepareerd met eene oplossing van 
5 x / 2 G. dubbelchroomzuurkalium, 3 cM 3 . scheikundig zuiver 
zwavelzuur en 100 cM 3 . water. 

Nadat het aldus geprepareerde papier ouder eene teekening 
aan het daglicht is blootgesteld geweest, zullen de verlichte 
deelen groen worden, terwyl de niet verlichte lynen onver
anderd blyven. 

Deze onveranderde lynen worden purper gekleurd door de 
kopie aan aniline-damp bloot te stellen. Hiertoe wordt de kopie 
in een doos geplaatst, waarin zich eenige droppels aniline-olie, 
opgelost in 2 deelen benzine en 1 deel ether, bevinden. 

Na deze behandeling wordt de kopie in schoon water 
uitgewasschen. 

Het geprepareerde papier kan niet bewaard worden; de 
kopieën zyn zeer goed tegen het daglicht bestand. 

Anthrakotypie. 
V e r s c h i l l e n d e k l e u r e n op l i c h t b r u i n e n grond. 

By de anthrakotypie wordt gebruik gemaakt van papier 
dat eerst met een gelatine-laag bedekt — en daarna door 
toevoeging van dubbelchroomzuurkalium lichtgevoelig gemaakt 
wordt, waartoe men de volgende oplossing gebruikt, namelyk: 

4 G. dubbelchroomzuurkalium; 
20 cM s . alcohol; 

eenige droppels ammonia liquida en 
100 cM 8 . water. 

Wanneer men het aldus geprepareerde papier, na de 
blootstelling onder een teekening, in schoon water plaatst, 
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dan zullen de n ie t v e r l i c h t e dee len door de gelatine 
z w e l l e n en k l e v e r i g worden. De gedeelten, die aan het 
daglicht waren blootgesteld, hebben deze eigenschap verloren. 

Droogt men nu de geheele kopie tusschen vloeipapier, 
dan zullen He lynen kleverig blyven en kunnen dezen dus, 
door ze met een of ander gekleurd poeder te bestuiven, 
zichtbaar gemaakt worden Na verwijdering van het over
tollige poeder, wordt het geheel sterk gedroogd en daarna 
in koud water afgewasschen. 

Voor het instuiven kan men gebruik maken van houts
kool, graphiet, sepia, vermillioen, goudbrons, enz. 

Hoewel de bewerking zeer eenvoudig is, wordt deze 
methode weinig toegepast, daar de kopieën meestal zeer grof 
zijn, waarom zy voor fijnere teekeningen ongeschikt is; zij 
wordt echter nog Wel eens gebruikt voor te vergulden 
kopieën van platen of teekeningen. 

Het geprepareerde papier kan niet bewaard worden. 

Met hetgeen ik hier omtrent het vervaardigen van licht
drukken heb ten beste gegeven, vertrouw ik aan veler ver

gen te hebben voldaan. 
Utrecht, Augustus 1895. P. A. F R Y L I N K E.Mz. 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG 16 SEPTEMBER. 
Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: het rioleeren en 

dempen van de Liudengracht. 
Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur : het maken en stellen 

van eeu dubbele ijzeren ophaalbrug, ter vervanging van de ijzeren 
draaibrug voor voetverkeer uo. 3*6 over het Westerkanaal vdór 
de Tasmanstraat en hij belmoren Je werken. 

Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur : het bouwen van 
gemetselde walmuren. 

Deventer. 12 uur. De heer Q. Nieuwlaat, in het koffiehuis Die 
Port van Cleve : bet bouwen van een pakhuis met woning aan 
de Handelskade aldaar. 

's-Gravenhage. 12 uur. Het ministerie van financiën: het 
verbouwen van het rijksgebouw te Hoorn, waarin de kantoren 
van de hypotheken en bet kadaster zijn gevestigd. 

Hengelo (Ov.) 3 uur. De architecten van der Qoot en Kruisweg, 
in de wachtkamer der na te noemeu fabriek : het bijbouwen van 
een nieuw gedeelte, groot p.m. 1300 M' aan de Koninklijke 
weefgoederenfabriek voorheen C. T. Stork en Co. te Hengelo. 

Terneuzen. 2.30 uur. Kerkvoogden der Ned. Herv. Gemeente, 
in de consistorie achter de pastorie : bet verrichten van timmerwerk 
enz. en van verfwerk enz. aan het kerkgebouw en de pastorie. 

Wageningeu. 1 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen van 
een kazerne met stalling voor de Koninklijke marechaussee aldaar. 

DINSDAG 17 SEPTEMBEB. 
Abcoude (Utr.) 12 uur. Het bestuur van het waterschap den 

Ring der Waardassacker en Holendrechter Waterschappen in bet 
polderhuis te Abcoude : 1. het onder profiel brengen van den weg 
<u de waterkeering van Abcoude uaar den Voetangel, lang ongeveer 
3200 meter. 2. het onder profil brengen vau de waterkeering langs 
de Waver van den Voetangel tot de Stokkelaarsb rug lang ongeveer 
1200 M. 

Nieuwer-Amstel. 12 uur. Het gemeentebestuur : het verplaatsen 
van het wachthuis der politie met brandspuitbergplaatsen, slaande 
aan de Weesperzijde nabij de Mercustraat, uaar bet einde der 
Gijabrecht van Amstelstraat. 

WOENSDAG 18 SEPTEMBEB. 
Alkmaar. 8 uur. De architect K. Bakker Dz., in Café Bcllevue : 

bet bouwen van twee kleine villa's te Heilo. 
NQkerk (Geld.) 10 uur. Het gemeentebestuur : lo. het herstellen 

'in het Wester- eu Oosterhavenhoofd. 2o. de levering van ijzeren 
binten. 

Botterdam. 11 uur. De architect J . W. Matthijs, namens deu 
heer J, T. Franken, in oafé Lourens Tekke, Binnenrotte no. 108 : 
Jet bouwen van een winkelbuis met woning, ingericht voor vleesch-
•ouwerij, stal, hooizolder en bovenwoningen, op een terrein gelegen 
Crooswijkackeweg hoek aangelegde nieuwe straat over de Pleretsiraat. 

DONDERDAG 19 SEPTEMBER. 
Enschede. 18 uur. De Hengelosche Bierbrouwerij te Hengelo 

in de bierbal van de heeren Gebr. Barske aldaar: het vei bouwen 
van een perceel, gelegen aan de Markt te Enschede, aanw. 18 
Sept. 's morg. II uur. 

VRIJDAG 20 SEPTEMBEB. 
Assen. 12 uur. Directeuren der Drentscue Veen- eu Middenkanaal-

Maatschappij, iu hotel Kuipers: het gedeeltelijk vernieuwen van 
slnis no. 1 op het Oranjekanaal, gemeente Sinilde. 

MAANDAG S3 SEPTEMBEB. 
Delft. 2 uur. De commissie voor de gemeente-gasfabriek, aan 

bet kantoor der fabriek : bet leveren en stellen van zuiverkistcn 
en buisleidiugen. 

's-Gravenhage. 11.30 uur. Het ministerie van binnenlandscbe 
zaken, aau het lokaal van bet prov. bestuur: het maken van een 
gebouw voor astrophotiegraphie op het terrein van de sterrenwacht 
te Leiden, begr. f 16.185. 

Maassluis. 12 uur. Het gemeentebestuur : het gedeeltelijk boven 
gemiddeld laag water vernieuwen van SO M . beschoeiing langs de 
Govert van Wijnkade. 

DONDEBDAG 26 SEPTEMBEB. 
's-Gravenhage. 2 uur. De architecten Westra en Berlage, namens 

den Directeur der Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Neder
landen vau 1845" in eeu der lokalen van het café Casino, aan 
de Wagenstraat : liet makeu van een kantoorgebouw met winkel 
enz. aan het Kerkplein, boek Prinsestraat aldaar. 

AFLOOP YAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het bouwen van basaltkademuren tusschen- en 

wederzijds de beide groote scheepssteigers in bet IJ aan den 
Westerdoksdijk. Laagste W. Ambachtsheer te Nieuwer-Amstel 
voor f 18.873. 

Amsterdam. Het maken van een bad- en wascbinrichting, met 
bijkomende werkzaamheden aan het burger weeshuis. Laagste F. 
W. Zwaan aldaar voor f 7450. 

's-Gravenhage. Het herstellen en verbeteren van Rijkstelegraaf
lijnen in de prov. Gelderland. Laagste W, van Dijk te Utrecht 
voor f 765. 

's-Gravenhage. Het herstellen en verbeteten van Rijkstelegraaf
lijnen in de pro». Friesland en Overijssel. Laagste E. T. Spijkerman 
te St. Nicolaasga voor f 639. 

's-Grareoliage. Het maken en stellen van de ijzeren deuren 
en verdere ijzerwerken der scheepvaartsluis bij Andel, onder de 
gemeenten Andel en Giessen. Laagste F. Kloos en Zonen te 
Alblasserdam voor f 122.736. 

's-Gravenhage. Het afbreken van het huis Spuistraat no. 13 
en bet daarvoor in de plaats bouwen van een winkelhuis in 
verbiuding met bet bestaande magazijn Wagenstraat no. 16. Laagste 
J. Reeser aldaar voor I 33.945. 

's-Gravenhage. De verbouwing in het rijksgebouw no. 38 op 
het Buitenhof. Laagste A. de Haan aldaar voor f 4389. 

's-Hertogenbosch. Het verbouwen en uitbreiden der woning 
van den commissaris der Koningin te 's-Hertogenbosch en verder 
het doen van verschillende werkzaamheden aan bijgebouwen enz. 
Laagste H. li. Hendriks te Nieuwer-Amstel voor f 32.750. 

Kritlingen. Het verrichten van eenige onderhoudswerken ten 
dienste van den polder Kralingen. Laagste W. J. van Dordt voor 
f 587, in art. 2 f 146. 

Leeuwarden. Het makeu van een aanlegsteiger voor visscbers-
vaartuigen in de Oude baven te Stavoren. Laagste T. W. de 
Jong te Lemmer voor f 3864, gegund. 

Leiden. Hei bonwen vau 14 woningen te Voorschoten. Laagste 
J. van Leeuwen te Woerden voor f 21.000. 

Nistelrode. Het bouwen van een liefdegesticht aldaar. Laagste 
P. Weijts te Berlicum voor f 17.000. 

Botterdam. Het bouwen van een heerenhuis aan den Wester-
singel aldaar. Laagste H. A. Schram aldaar voor f 15.450. 

Utrecht. Het maken van een hoofdgebouw, het leggen van 
sporen en wissels, bet maken van grondwerken met bijbeboorende 
weiken, ten behoeve van bet station Moerdijk. Laagste F. D. 
Brugleinaus te Roosendaal voor f 17.171. 

Utrecht. Het voltooien der keibestrating op den Rijksweg van 
Utrecht naar de Grebbe, langs het fort op de Biltstraat nabij 
Utrecht. Laagste C. Krachten te Utrecht voor f 3029. 

Winschoten. Het bouwen van een woon- en winkelhuis met 
bovenwoning aan de Boschstraat. Laagste G. Hensema te Oude-
pekela voor f 5786, gegund. 
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A D V E R T E N T I E N. 

P. WOLK 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-, Carré-, 
RUW SPIEGEL- , 

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 . 
GEBOGEN GLAS en DAKPANNEN. 

Lenzen- en Patrijspoortglazen. 
(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF. DAGLICHT-REFLECTORS. 

F 
L E I L> 1 : 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHEEPSBOUWWERF 
met OWARSHELLING lang 50 Meter. 

Ötoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ (7) 

Zware en lichte Smeêwerken, 
A >' K E R S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met eer-t i f ieaaxt van L l o y d ' s 

en B u r e a u V e r i t a s . 

LEONARD SLIGGBER, fflonnickendam. 

V wr. 

I 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYANISEERINRICHTING 

H. L E N S 1LV K, 
levert pasklaar gekyaniseerd 

(rot- en zwam vrij) (81) 
Rasterwerken, schuttiiiKcii. 

B R O E I B A K K E N , V L O E K E N , 
VLOERHIHBEN, eui. enz. 

W. J. WEISSENO, 
Nieuwendi jk 111 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 , BAKENS, 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 PASSER000ZEN, 
1'eekeii behoefte iienOplisc he Iiistruim-iit en, 

E O U E R R E S . P R I S M A ' S E N Z . 

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 EN B O R E N , 
Uitmuntend fabrikaat en b i l l i j k e pr i i s . (76) 

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 

«F. 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. 

in i . i i i in i i . i , i \ u . \ . 
• • • 1 8 a " v o o r d e n j o n g e n i n g e n i e u r e n opz i ch ter v a n b i j z o n d e r v e e l w a a r d e op een 

v o o r h e n b i j n a o n b e k e n d v e l d te worden v o o r g e l i c h t d o o r i e m a n d , die r i jpe e r v a r i n g a a n breed
voer ige s t u d i ë n paart , o o k h u n n e oudere v a k g e n o o t e n z u l l e n evenzeer a h ve le aannemers , 
w e r k b a z e n en h a n d e l a r e n , g a a r n e een w e r k ter h a n d n e m e n , d a t i n zoo a a n g e n a m e n en bevatte-
l i j k e n v o r m een r u i m o v e r z i c h t geeft v a n wat de p r a k t i j k h i e r en e lders tot o p heden 
heeft u i tgewezen of een theoret i sch o n d e r z o e k v a n de bouwstoffen met j u i s t h e i d k a n doen 
v o o r s p e l l e n ( D e I n g e n i e u r - ) 

P O R T L A N D 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 

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. (88) 

Alle soorten van 

ZIJBEI 
WERKTUIGEN 

vervaardigt a'8 

Specialiteit 
slechts in de fijnste guahteiten tot billijk' 

prijzen de Fabriek van 

J . D. D O M I N I C U S & S ó H N E . 
te Remscheid-Vieringhausen (Rheini.) 

Gevestigd in 18*22. (5B) 
WfW Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wfl U gratis en franco toezenden. 

Vertegenwoordiger voor Holland: 
MAX DRESEN, ROTTERDAM, 

Maaskade, hoek Corn. Trompstr. Z> 
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F O L K E R S & C o . 

middel tegen het rotten van hout en touw. tegen zwam vorming en/.. 

Engelsche en Belgische A A B . D E B U I Z E N . 
Directe aanvoer (, | P S l> L A \ ï\ I \ R~^IZ::~ 

TROTTOIR-, VLOER-
voor ligte muren, plafonds, enz. 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 

PORTLAND CEMENT. „ 
Merk: Knight Bevan & Sturge. 

Merk: Dijckerhoff & Söhne. 

DIUJF- VÜÜR- EN METSEL-
STEENEN. 

(82 A M S T E R D A M . 

KN VKRDKKK 
it O l W M A I E It I A I. E N 

M P E N B U R G 2 9 . 

Gouden 
STAATS-

MEDAILLE. 
MEDAILLE 

Breslau 1869. 

GOUDEN 
MEDAILLE 

hoogste 
onderschei

ding in den 
internatio
nalen wed

strijd, te 

Arnhem 1879. 
(84) 

De Portland-Cement-Fabriek 
T A K j 

DYCK ERHOFFi SÖHNE 
te A m ü n e b n r g bij ld i: IC KI (Tl a d Kijn. 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 
voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der Fabriek: 000.000 vaten per jaar. 
Hagaztjnhouders in de voornaamste steden. 

Düsseldorf. 
1888, 

Ml !) VII IK 
van 

Verdienste 
Weenenl873 

GOUDEN 
MEDAILLE 

Offenbach 
a/M. 1879. 

DIPLOMA A. 
Eerste prijs 

voor uitmun
tend 

..jiikaat 
Kassei 1870. 

D \ h \ I L T 
waarbij planken onderlaag overbodig ; 

levert H. H O O G H WIN K EL, 

te GORIXCHEM. (91) 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is Kchvel «ereed 

voor het gebruiken bezinkt ot verhard 
nooit. Zü 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 „KRAAIJENBÜRG", 
(70 Rijswijk (Z.-H.) 

Photo-chromo. Lichtdruk. Photo-lithographie. 
L V A N L E E R & C 0 . , A M S T E R D A M , 

berichten dat zij bij hunne CHROMO-LITHOGKAPIUE eene 
P H O T O - R E P R O DU C T I E INRICHTING geïnstalleerd hebben, 
die aan alle eischen des tijds beantwoordt. Prijsopgaven worden 
gaarne verstrekt. 
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cABBouNiiiM l PiLFOiWs V0CMT¥ERF 
„Van Baerle", 

B E N I G E A G E N T E \ voor 
Nederland en Koloniën: 

6 r . 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 -

M A O H E I M E R 

Portland-Clement-Fabriek 
FABKIEK 

IN 

MANNHEIM. 
Opgericht 

1801. 

! 
FABRIEK 

IN 

W E I » , 
b Main/. 
Opgericht 

1M>4. 

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 ÓL LEHREN, 
A ill s T E K I) A M, (60) 

H A N D E L A R E N in 

Marmer en Bouwmaterialen. 

is het goedkoopst, eenvoudigst radicaal middel tegen UITSLAANDE 
VOCHTIGE MUREN. BEKROOND met gouden medaille, Gezondheids-Ten' 
toonst. Londen 1S84. Beteugelen vau muren voor het behangen vervalt bij 
gebruik van deze V E R F . Verkrijgbaar in bussen ad / 1.60. /'3.15 en f «.•>.•> 
bij J . VAN DER MEULEN, Mr. Schilder, N. L e l i e s t r a a t 17, Amsterdam, die 
zich tevens met de toepassing belast. Agenten J . P. LAËRNOES Pzn. te Vïissinyen 
P. KRIJGER & ZOON te Middelburg en B. DEKAMJz . , 20 Ruijschstraat, Amsterdam. 

(79) 

I I E I U P P I I I E I 4^. 
en L O O D S E N < ^ 

van gegolfd ijzer, 

(90) 

KRANEN 

^ 

LIFTEN, 

LIEREN, 

^ Draagbaar Spoor. 
T. G. TISSOT JR. , 

AMSTERDAM, Singel 170. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

L A G E PRIJZEN. (73; 

8 . BRUIGOM, Arnhem, 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CREOSOTEERING. 

BURNETTEERING. 
KYANLSEEREN 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL. 

C . G i p s C . z o o n , 
I) O R D II E C II T. 71) 

J c VAN DER ËlVDT & 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. 

Inzonderheid aanbevolen voor het 
drukken van 

BESTEKKEN 
met daarbij behoorende 

TEEKENINGEN. 

lectrische LIFTEN, 
F R E D . S T I E L T J E S & Co. , 

K e i z e r s g r a c h t 7 4 6 , w A m s t e r d a m . 

Gelnidwcrendo tussflienvloeren, ondervloerer 
voor houtcementdaken, brandvrije 

separatiet-n en plafonds. 

E X S E L S I O R P L A T E N , 
GEBR. VAN DER VIJGH, Amsterdam. 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. (92) 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, 
gelnidvverend. Verkrijgbaar in verschillende 
dikten. Steeds grooten voorraad. Directe leve
ring. Uitvoering op 't werk door onze eigene 
stellers. Voorgeschreven by particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen
ding van Brochure, Monsters en Prijs. 

..(iaat zien onze Keclauie op de Wereld
tentoonstelling te Amsterdam. Mederl.afdeeling 
(achter bet Paviljoen der Levensverz. My*'.)". 

HAMER & Cl, 
AMSTERDAM, 

vestigen de aandacht op hunne inzending 

ELECTRISCHE en 
D iismiiurTii 

Spijzenliften en Boyle's Ventilators, 
WERELD-TENTOONSTELLING 

Amsterdam 1805. 

Derde Jaargang No. 38. Zaterdag 21 September 18U5. 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van bet Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A i l v e r t r n t l ë n in dit blad kotten ran 1—6 regel» 
00 centt, iedere regel meer 10 centt. Groote. lettert naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatting wordt tlechtt tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgevers t 

J, VAN DER EKOT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

Alle. n . lver te iHl i ' i i in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden g r i i l i * geplaatst in D E A M B A C H T S M A N , Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaar», Machinisten, Smeder.. 
Ververs, enx. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

H E T N O O R D - O O S T Z E E K A N A A L . 

(Vit de beste gegevens samengesteld door J A N E . VAST NIKTKIK.^ 

(Vervolg,) 
By het bepalen van het profiel van het kanaal had men, 

volgens BAENSCH, met de volgende eischen rekening te houden. 
De dwarsdoorsnede van het kanaal zou, bij deu laagsten 
waterstand, met minstens het zesvoud van de ingedompelde 
doorsnede der grootste handelsschepen, 60—62 M", overeen
komen. Voor de oorlogsschepen werd een bodembreedte ge
vorderd van 22 M. en een breedte op den waterspiegel van 
58 M. bij 8.5 M. water, terwijl de handelsvloot in het 
verkeer met de Oostzee, hoogstens 6.5 M. diepgang heeft. 
Voor 6.5 M. diepgaande handelsschepen zou het kanaal, op 
kielsdiepte, zoo breed zijn, dat twee schepen van hoogstens 
12 M. wijdte, elkander kunnen passeeren, en eindelijk moest 
het dwarsprofiel zoodanig gekozen worden, dat een latere 
verdieping tot 9 M. (minimum diepte) gemakkelijk zou uit-
tevoeren zijn. 

In verband met die eischen nu werd het profiel vastge
steld op: 22 M. bodembreedte, 64 M. waterbreedte bij 8.5 M. 
diepte en 34 M. terdiepte van 6.5 M. 

Van den bodem uit stijgen de taluds aan weerszijde van 
het kanaal tot een hoogte van 3 M. met hellingen van 3 
op 1 en verder inet hellingen van 2 op 1 tot de hoogte 
van 2 M. onder den gemiddelden waterstand op, alwaar een 
berm is aangelegd waarvau de breedte, naar gelang van den 
aard des bodems, afwisselt tusschen 2.5 en 9.5 M. Behalve 
tot verdediging der oevers dient deze berm om te voorkomen 
dat, bij eventueele vergrooting van het kanaalprofiel, de 
dijken in de lage streken zouden verlegd moeten worden. De 
hoogere taluds van het kanaal zijn verschillend, voor de 
gedeelten door ingraving verkregen en voor die in de lage 
landstreken. Bij de eerste volgt op den hiervoor genoemden 
berm, een tot 1 M. boven gewoon water met steen bezet 
talud van 11jï op 1; dan volgt een licht hellende tweede 
berm van 2.50 M. breedte en daarboven een talud met 
grasdekking van l ' / i ° P ' u de lage streken ligt de tweede 
berm ter hoogte van den waterspiegel; de dyken, tot be
scherming tegen hoogere kanaalstanden, hebben op vasten 
bodem, beloopen van 2 op 1. en bü slapperen grond van 6 
op 1. De inhoud van het profiel by 8.50 M. water bedraagt 
378.75 AI\ 

Het flauwe benedentalud van 3 op 1 laat gemakkelijk 
een latere verdieping toe van 0.50 M., onder behoud van 
22 M. bodembreedte; het talud wordt dan 2.6 op 1. 

Bij het doorsnijden van moerassige streken werden aan 
beide zijden van het kanaal zanddammen gestort, waarin 
later het profiel werd uitgegraven. 

In de gebogen strekkingen werd het profiel verruimd en 
R 

wel ter grootte van 26 — ^—~ AI., zoodat dus in bogen van 

1000 M. straal een verwijding wordt aangetroffen van 16 AI.; 
van 11 M. by een van 1500 M.; van 6 M. bij een van 
2000 M. enz 

De voornaamste waarborg voor het goede behoud van 
het kanaalprofiel bestaat zeker in de bekleeding van het 
onder 1 1/ 2 op 1 klimmende talud boven den benedenberiu, 
dat iiet meest aan den golfslag is blootgesteld. De kosten 
ditr voorziening beloopen dan ook niet minder dan 10 
millioen Mark; zij is, in verband met de ten dienste staande 
materialen, verschillend uitgevoerd. Daar waar de taludsvoor
zieningen onder water moesten aangebracht worden, bestaat 
zij uit een laag puin of gebroken natuursteen van 30 cM. 
dikte. Waar daarentegen in den droge kon gewerkt worden, 
heeft men steenbezetting aangebracht van rolsteen of breuk
steen, of waar deze te kostbaar werd, van klinkers. De 
bezetting in breuksteen is 30 cAI. dik en heeft een onder
laag van 20 cM. puin of grof grind. Op zandtaluds — 
zooals bijv. ook daar waar vooraf de zandstortingen plaats 
hadden — werd eerst een 20 cM. dikke kleilaag aange
bracht. Op verscheiden plaatsen, waar de steenzetting nog 
te duur zou komen, heeft men op de ondertaluds een af
dekking aangebracht van cementbetonplaten ter dikte van 
20 cM., op een zandlaag van 5 cM. De samenstelling van 
het beton was 1 op 6 en leverde goede resultaten. 

Op nadere bijzonderheden aangaande de uitvoering der 
werken, zal later teruggekomen worden; wy zullen thans 
de algemeene omschrijving vervolgen. 

De grondslagen, waarop de plaats van den mond van het 
kanaal en de asrichtiug teu opzichte van deu stroom-as der 
Elbe bepaald werden, zyn reeds hiervoor aangegeven. Ver
meld zy dus slechts, dat de hoek van 133°, welke beide 
assen maken, het mogelijk maakt, dat de schepen zoo veel 
mogelyk evenwijdig aan den vloed- en den ebbestrooiu in
varen en dat daarby de monding tegen ijsverstopping en 
tegen den ergsten golfslag — welke voor de sluisdeuren 
gevaarlyk zou kunnen zijn — verzekerd is. 

De monding wordt door twee hoofden — die een voor
haven van 700 AI. lengte en 100 Af. breedte vormen — 
beschermd. Uit deze voorhaven worden de beide sluizen 
bereikt, die elk 150 AI. nuttige lengte en 25 Al. wydte 
hebben. De eene sluis is voor de inkomende, de andere voor 
de uitgaande schepen, ten einde het doorschntten zoo kort 
mogelyk te doen duren. In gevallen van reparatie, kan 
een der sluizen voor het geheele verkeer voldoen, zoo
dat totale stremming van de vaart zoo goed als buitenge
sloten is. Binnen de sluizen is een ruime haven van 500 M. 
lengte en 180 M. breedte ontworpen, die trechtervormig 
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aan het kanaal aansluit. Aan de westzijde is dwars op deze 
binnenhaven een kleinere haven aangelegd voor baggermolens, 
sleepbooten en andere dienstvaartnigen. Beide zijden vau de 
binnenhaven zyn tot laad en opslagplaatsen ingericht; de 
oostzyde is van een kaaimuur voorzien, vom- het overige zyn 
taluds aanwezig. 

Het nieuwe spoorwegstation Brunsbüttel ligt ten oosten 
van het kanaal; aangezien hootdzakelyk slechts van die 
zyde spoorwegverkeer te verwachten is, behoeft de baan 
het kanaal niet te kruisen 

Xaby de sluis zy'n het machinehuis voor de beweging der 
deuren en dienstwoningen gebouwd, alsmede eeu steenoven 
voornamelijk tot het bakken der metselsteenen voor den 
bouw der kunstwerken van het kanaal. 

De straatweg naar Brnnsbüttel wordt door middel van 
eeu dubbel veer, aan het einde der binnenhaven, over het 
kanaal vervolgd. 

De beide havendammen vóór de sluis zyn tot aan laag-
water uit zinkstokken opgewerkt, die ter weerszijden in de 
langsrichting door te schoor geheide palen worden opge
sloten. De massieve, in klinkers opgetrokken en met basalt 
bekieede bovenbouw der dammen wordt door een paalfun-
deeriug gedragen; de palen werden door de vooraf gezon
ken stukken heen gedreven Aan den kop der dammen zijn 
havenlichten geplaatst. 

De kaaimuur aan de binnenhaven is geheel in klinkers 
gebouwd en samengesteld uit pijlers en bogen, waarvan de 
top ruim 1 M. beneden laagwater blyft; hierboven is de 
muur massief dicht. De bogen onder water zijn aan de 
achterzijde van den muur afgesloten door keermureu onder 
een helling van 1 op 1.25, rustende tegen het groudtalud. 
De muur reikt tot 3 M. boven laagwater; zyn massieve 
dikte boven de bogen bedraagt 2 20 M. en de deksteen is 
breed 1.20 M. De houten fitndeering der penanten tusschen 
de bogen ligt 3.75 M. beneden laagwater; het grondtalud 
van de haven loopt een eind onder den vloer door. 

Een gedeelte van den kaaimuur, over een lengte van 
ongeveer 80 M., is — na aanvulling aan de achterzijde, 
doch nog vóór dat de haven geheel op diepte was gebracht — 
1.5 tot 2 M. gezakt, tengevolge van een diepliggende 
slappe veenlaag, welke bij de boringen niet was ontdekt. 
Men heeft toen achter den muur een doorgaande paalfun-
deering aangebracht van lange masten, ten einde den aan-
vullingsgrond door den vloer te laten dragen; langs de 
binnenzyde werd aan den voet van den muur een damwand 
geslagen o<n het onderloops worden en doorkwellen te voor 
komen. De gezakte muur werd, voor zoover noodig was, 
afgebroken en weder opgebouwd; naderhand hebben zich 
geen sporen van beweging meer vertooud. 

Veel eenvoudiger dan te Bruusbttttel was de aanleg van 
de kanaalmonding te Holtenau; aangezien hier het kanaal 
in de veilige Kielerbocht uitmondt, was zulk een kostbare 
verzekering van de invaart ounoodig. Uit de Kielerbocht 
komt men eerst weder in een ruime voorhaven van 800 M. 
lengte bij 200 M. breedte, die met laad- en losplaatsen 
voor oorlogs- en handelsschepen is toegerust. Op deze haven 
sluit zich, op dezelfde wyze en volgens dezelfde afmetingen 
als te Brunsbüttel, de dubbele sluis aan, waarvan de in-en 
uitvaart weder door lange lei-remraingswerken zyn beschermd. 
Achter de sluizen komt men in een binnenhaven van 550 M. 
lengte en 80 M. breedte, die zeer langzaam in het hier 
juist oost-west gerichte kanaal overgaat. Aan de oostzyde 
der binnenhaven is, evenals te Brunsbüttel, een kaaimuur 
tot ligplaats der handelsschepen gebouwd. Aan de Noordzyde 
is. onder gebruikmaking van een gedeelte van het oude 
Eider-kanaal, een kleinere haven verkregen, die tot ligplaats 
voor dienstvaartnigen dient. 

Naby de sluizen zyn weer dienstwoningen en een ma-

cliinegebouw opgericht. Voor den doorsneden straatweg Kiel - -
Holtenau is over liet kanaal een dry'ven de draaibrug aangelegd. 

Oin de beteekenis en den invloed der eindsluizen van het. 
kanaal recht duideljjk te maken, komen wy nog een oogen
blik op de waterstanden aan de mondingen terug. Ann de 
Oostzee is de werking van eb en vloed bijna niet merk naar: 
aanhoudende oostelijke winden kunnen echterden waterspiegel 
iu de Kielerbocht tot 3.17 M. boven den gewonen stand 
opvoeren, terwyl aanhoudende westelyke winden hem 2.09 il . 
doeu dalen. 

De gewone waterstand ligt 0.23 M. : N. N.; de hoogste 
stand bijgevolg dus -|- 2.94 en de laagste :- 2.32 M.; 
zoodat de grootste verschillen 5.26 M. kunnen bedragen. 
Deze komen echter zeer zelden voor; slechts ongeveer 25 
dagen per jaar bedragen de afwijkingen vau den gewonen 
stand meer dan 0.50 .VI. naar boven en beneden; zoodat 
de sluizen bier dan ook slechts op die dagen gesloten be
hoeven te zyn en de invaart, dus in het algemeen onbe
lemmerd is. Geheel anders is de toestand aan de Elbe-
ïuonding, waar de gemiddelde laagwaterstand 1.27 M. 
beueden- en de gemiddelde hoogwaterstand 1.52 M. boven 
den middelbaren kanaalspiegel ligt, welke met het normale 
Oostzeepeil van 0.23 M. r N. N. samenvalt. De gemiddelde 
laag- en hoogwaterstanden komen dus hier overeen met 
1.50 M. : en 1.29 M. -j-, zoodat het normale verschil 2.79 
M. bedraagt. Het hoogwater kan echter sty gen tot - | - 5.01 
of 5.24 M. boven het kanaalpeil (van 0 23 M. -;- ) en het 
laagwater dalen tot 3.39 M. '- (of 3 16 M. beneden het 
kanaal) zoodat het grootste verschil aan den mond by 
Brunsbüttel 8.40 M. bedraagt. Tusschen den iioogsten 
waterstand te Holtenau en den laagste by Brunsbüttel 
bestaat dus een verschil van 6.33 M., terwijl de hoogste 
stand bij laatstgenoemde plaats zelfs 7.33 M. hooger is dan 
de laagste by Holtenau. 

Het ligt dus voor de hand, dat een kanaal zonder eind
sluizen, by zulke waterstandsverschilleu tusschen de Oost
en de Noordzee, zoo goed als onmogelijk zou geweest zyn, 
omdat in de eene of andere richting stroomsnelheden zouden 
ontstaan, waaraan de oevers en de bodera van het kanaal 
geen weerstand zouden kunnen bieden, nog afgezien van de 
groote moeielykheid voor een scheepvaartverkeer by zulke 
stroomingen. Het water van de Elbe is buitendien te zeer 
slikhoudeud, dan dat men dat vrijen toegang tot het kanaal 
kon gegeven hebben, met het oog op verontdieping daarvan. 

Aan beide einden van het kanaal moesten dus sluizen 
gebouwd worden en daarbij die te Brunsbüttel sluiten, zoo
dra het buitenwater boven het gemiddelde kanaalpeil begint 
te sty gen. Om nu echter van de voordeelen van een open 
kanaal zoo veel mogelijk party te trekken, laat men de 
sluizen te Brunsbüttel open tot het buitenwater 0.5 M. 
beneden het gewone laagwater daalt; zoodat zy, onder ge
wone omstandigheden — tweemaal daags 3 tot 4 uren 
gedurende ebbe en totdat het water weder op kanaalpeil 
gestegen is — geopend zyn. Gedurende dezen tyd is de 
invaart onbelemmerd en kunnen ook die schepen, voor welke 
de schutlengte van 150 M. niet toereikend is, het kanaal 
opkomen. 

Het open zyn der sluizen te Brunsbüttel biedt ook, zoowel 
voor de waterontlasting der laag gelegen binnenlanden, als 
voor de doorspoeling van het kanaal, groote voordeelen aan. 
Als een zeker nadeel staat hier echter tegenover, dat er 
stroomingen met 1 M. snelheid per seconde van de Oost-
naar de Noordzee kunnen ontstaan, dat de waterspiegel 
dientengevolge een niet onaanzienlijk verval bezit en dat 
dus, ter wille van de vereischte minimale diepte van 8.50 
M., de kanaalbodem dat verval moet volgen. Dientengevolge 
moest het geheele kanaalbed dieper ingesneden worden en 
werden de kosten der grondwerken aanzienlijk verhoogd. 

21 September 1895. A B C h l T E C T U R A. 299 

In hoeverre de strooming op het kanaal aan de doorvaart 
hinuerlyk is en de onderhoudskosten zal vermeerderen, 
zal de tyd leeren. Zeer uitvoerig zyn deze vragen in een 
artikel van de Annates des Travaux publies de Belgique 
van 1893 behandeld door den hoofd-ingenieur des Ponts et 
Chaussées ALEXIS DÜFOUKNT — zeker de belangrijkste ver
handeling, die over het kanaal is gegeven. 

De schutleugte der sluizen werd op 150 II. vastgesteld 
en de breedte, met het oog op een zoo veilig en ongehin
derd mogelüken doorvaart der oorlogsschepen, bepaald op 
25 M.; voor handelsschepen zou in het algemeen reeds een 
wydte van 18 M. zeer voldoende zyn. Slechts weinig sche
pen zyn breeder, zooals byv. de schepen der „Hainburg-
Ameiïkauische Packetfahrt'' welke 18.30 M. breedte, 158 
M. lengte en 12.60 M. hoogte tusschen dek en kiel hebben. 
Zy bezitten 12000 — 14000 ton waterverplaatsing en 12500 
—16000 paardekrachten. Deze schepen zoudeti dus — wan
neer er voor het verkeer op de Oostzee mede rekening was 
te houden — alleen by geopende sluizen kunnen invaren. 
Voor het verkeer tusschen de Noord- en Oostzee zyn de 
sluizen meer dan voldoende van afmeting. DUKOUKNY geeft 
eenige interessante vergelijkingen met andere sluizen: zoo 
heeft de nieuwe sluis voor den haveninvaart te Havre 225 M. 
schutlengte en 30 M. dagwydte; tusschendeuren deelen den 
kolk in twee deelen, waardoor het doorschutteu voor kleinere 
schepen bespoedigd wordt. De nieuwe sluizen te Ymuiden zyn 
208 M. by 24 M. en de Tilbury Docks aan den Theems-
inond hebben 210 M. lengte en 24 M. breedte; hy beide 
sluizen kan de kolk door tusschendeuren in twee deelen 
verkort worden. 

In het algemeen zyn de sluizen te Brnnsbüttel en te 
Holtenau tamelijk wel aan elkander gelyk; verschil tusschen 
beide ligt in de hoogte der hoofden en in de uitvoering. 
Het zyn dubbele sluizen van 215.80 M. totale bouwleugte 
met vloed- eii ebdeuren in elk sluishootd en nog een afzon
derlijk stel deuren, welke dienen om de stronmiitgen op iiet 
kanaal tot rust te brengen, voordat de eigenlijke sluisdeuren 
gesloten worden. De vulling voor het schutten geschiedt 
door kanalen. 

Te Brnnsbüttel ligt de sluisdrenipel 9.77 M. beneden 
normaal water, d. i. dus 10 M. ; N. N.; de hoofden 
reiken tot 6.50 .M. -f-, de kolkmuren tot 3 M. -f- N. N., 
de vloeddeuren zyn by'na i7 M. hoog. Te Holtenau ligt 
de drempel der sluis 0.20 M. hooger of op 9.80 M. v- N. N., 
dus 9.57 M. onder deu normalen waterstand van het kanaal. 
De sluishoofden liggen 4 M. boven den gewonen Oostzee
spiegel. De sluizen zijn gebouwd op een doorloopende beton-
laag, welke in de sluiskolken 7 7 M. breed en 2.50 M. dik 
is; de sluisvloer heeft den vorm van een omgekeerd gewelf. 
Den muur, die de twee sluizen scheidt (12.50 M. dik) heeft 
men zulke afmetingen gegeven, dat het inogelyk is, zoo 
noodig, een van beide sluizen te kunnen droogleggen. In de 
bet onlaag onder de hoofden zyn haaks op de sluisas drie 
tunnels aangelegd, welke de drnkwnterbnizeu van het zuidelyk 
gelegen centrale hydraulische krachtstation doorvoeren naar 
de machinekamers iu de drie sluismuren. De kanalen zyn 
overwelfd en door lood-isoleerplaten omgeven. Zy worden 
evenals de machinekamers, welke de sluishoofden bijna ter 
volle lengte doorbreken, met stoom verwarmd en electrisch 
verlicht. De verschillende machinekamers zy'n telefonisch 
met elkander verbonden. 

De over de geheele lengte der sluismuren uitgespaarde 
overwelfde waterkanalen, voor het vullen der sluizen by 
het schutten, zyn ongeveer 2.2 M. breed en 4 M. hoog en 
hebben een doorsnede van 7.6 M 2 . Op elk dezer hoofdkana
len zyn 12 kleinere verbonden (met 12 M'\ doorsnede) 
welke het water op e<-en zoovele plaatsen aan den voet 
der sluismuren binnenvoeren. 

Het beton der sluizen was samengesteld uit 5 deelen 
trasmortel en 9 deelen grauietstukken; de samenstelling 
van den mortel was: 1 deel tras, '"'/, vette kalk eu 1 deel 
zand. (f) Het metselwerk der sluizen bestaat in hoofdzaak uit 
gebakken steen, geleverd door de by de kauaaliuondeii nieuw 
gebouwde stoom-bakkeryen. 

Iu de muren zyn kassen gespaard, die met stampbeton 
van 1 cement eu 8 zand zyn opgevuld. 

Tot bekleeding der kolkmuren werden de voortreffelyke 
Zweed8che bliudeerklinkers gebruikt — die bij het kanaal 
veel werden toegepast — maar ook niet, minder kostten 
dan 100 Mark per duizend. De sluishoofden zyn met graniet 
bekleed; de afdekkingen van die te Holtenau zyn van 
basaltlava, die der sluizen te Brnnsbüttel van graniet. 

Om een voorstelling te geve i van de massa materiaal 
aan zulk een sluisgebouw, vermelden wy, dat te Holtenau 
verwerkt, werden 60,000 M*. beton, 5500 M s . metselweik 
van gehouwen steen, 65,000 M 8 . metselwerk in baksteen 
en 10,000 M*. stampbeton. 

Op de grondwerken en die voor het drooghouden der 
bouwputten en op den aanleg der hydraulische inrichting 
voor het bedienen der sluizen, zal nog teruggekomen worden. 

Iedere sluis heeft iu elk hoofd 3 paar deuren. Aau de 
eindhoofden bevinden zich de eigenlyke scheepvaartdeuren, 
welke in vloeddeuren bestaan, tot keering vau het buiten
water en in ebdeureu tot handhaving van het peil op het 
kanaal. 

De afzonderlijke stuwdeuieu dienen, zooals reeds terloops 
werd opgemerkt, om het strooraende water op het kanaal, 
dat l M. snelheid per seconde kau hebben, op te houden, 
zoodat de beweging der eigenlyke scheepvaartdeuren in 
rustig water kau plaats hebben. Deze stuwdeuren zyn, om 
zoo min mogelyk weerstand aau het water te bieden, slechts 
gedeeltelijk dicht, n. 1. van onder, en zijn verder met open 
vakken bewerkt, die door schuiven kunnen afgesloten worden. 
Deze schuiven worden eerst nadat de deuren tegen het 
puntstnk zyn aangedraaid, langzamerhand gesloten. 

Tot het afsluiten der sluizen by' reparatie, heeft men 
y'zeren pontons gemaakt, die by de sluishoofden aangebracht 
kunnen worden. De sluisdeuren en de pontons der twee 
sluizen te zamen vei tegenwoordigen teu gewicht van 5000 ton. 

De beweging der deuren, schuiven, kaapstanders, enz. 
van elk der sluizen, geschiedt van een aau den oever ge
legen centraal krachtstation uit. Te Holtenau zyn in dit 
machiiiegebotiw 3 perspompen en 3 accumulatoren, die ouder 
een druk van 60 atmosfeeren werken, benevens 5 ketels. 
De ketels dienen ook voor de verwarming en voor de ma
chines der electrische verlichting van den geheelen haven
mond en van de machinekamers in de sluizen. Van het 
machinegebouw uit gaan de drukwaterleidingen naar de 
machinekamers in de sluismuren, waartoe de vroeger ge
noemde kanalen onder de hoofden gebruikt worden. De 
motoren, zynde roteerende drie-cilindermachines, werken op 
een as, die door de geheele lengte der machinekamers ioopt. 
Door middel van uitneembare tandraderen zijn de verschil
lende mechanismen voor de schuiven, deuren, kaapstanders 
enz. op deze as aangesloten. De geheele bediening kan van 
den iniddeninuui' der dubbele sluizen uit plaats hebben, 
zoodat op de zymuirii slechts weinig dienstpersoneel noodig 
is. Ingeval van nood kannen de deuren o o k uit de hand 
bewogen wbrden. 

De kos/en der sluizen te Holtenau hebben 9 millioen 
Mark belóopen. 

Behalve de groote eindsluizen te Brnnsbüttel en Holtenau 
is nog eeu kleinere sluis te Rendsburg gebouwd, teneinde 

(f) Een zeer rationeel mengsel voor stampwerk in den droge. 
v. i). K. 
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deze stad met de bnven-Eidermeeren en door middel van 
deze met het kanaal zelf in verbinding te brengen. Deze 
sluis heeft een schutlengte van 68 M., is 12 M. wijd en 
5.5 II. diep. Haar aanlegkosten bedroegen 1.150.000 Mark. 

De aanleg van het kanaal maakte buitendien nog den 
bouw van verscheidene kleinere sluizen en waterkeeringen 
noodzakelijk, zooals een spersluis aan het Biicteler afwate
ringskanaal : een kleine schutsluis voor de scheepvaart op 
het Bnrgerau-kanaal enz. 

Maken wij thans nog met een paar woorden melding 
van de werken, die aan het Elerahuderraeer noodig waren 
om den waterstand der omliggende landerijen niet te veel 
te doen dalen. Het Flemhuderineer, dat watertoevoer van 
den Eider heeft, was vroeger in verbinding inet het hooge 
gebied van het oude Eiderkanaal, dat 7 M. boven den 
gemiddelden Oostzeespiegel lag. Haar dit meer door het Noord-
Oostzeekanaal doorsneden werd — welks waterspiegel met 
dien van de Oostzee samenvalt - zoo zou het geheele 
meer 7 M. gedaald zijn en daardoor een daling van het 
grondwater ontstaan zyn, welke aan de cultuur der aan
grenzende landen groot nadeel zou aangebracht hebben. 
Door den aanleg nu van een ringdijk heeft men het meer 
verdeeld in een uitwendig op vroegere hoogte liggend 
ringkanaal en in een inwendig diepliggend gedeelte. Langs 
een 7 M. hoogen ktinstmatigen waterval stort het overvloedige 
water van den Eider in het meer af. 

(Wordt vervolgd.) 

S T O P S E L S . 

den. Aanbevolen wordt afwisselende behandeling met over-
raangaanzure kali (5 gram in l liter water opgelost) en 
oxalzunr (10 gram op 1 liter water), in welke oplossingen 
men de voorwerpen ongeveer een half uur laat liggen. Als 
bleekmiddel kan ook terpentijnolie dienen, waarin men het 
ivoor eenige dagen aan het daglicht blootgesteld laat liggen. 
Als het meest afdoend en volkomen onschadelijk middel 
wordt waterstofsttperoxyde aanbevolen. Voorafgaande ont
vetting van het ivoor door middel van zeep of vau het 
boven opgegeven mengsel dient in elk geval plaats te hebben. 

(Bad. Gew. Ztg.) 

A M B A C H T S O N D E R WIJS. 

Uit het verslag van de Vereeniging „ De Ambachtsschool 
voor Alkmaar en omstreken1' over 1894 blijkt dat die 
school in grooten bloei verkeert. Het bestuur stelt er prij3 
op te verklaren, dat die gunstige toestand voor een groot 
deel te danken is aan den directeur H. J . DE GROOT. 

Aan het einde van het dienstjaar 1894 werd de school 
bezocht door 96 leerlingen, die naar de door hen beoefende 
ambachten zijn ingedeeld als volgt: 

le klasse. 2e klasse. Totaal. 
Timmerlieden, 19 18 37 
Smeden, 16 15 31 
Meubelmakers, 7 7 14 
Schilders, 8 6 14 

Gas- en gootsteenpijpen dicht men met een mengsel van 
loodmenie en gekookte lijnolie. Voor het stoppen van naden 
in stoommachines leveren 32 dln. ijzervijlsel, 1 salmiak en 
1 zwavelpoeder, met water aangemaakt, eene goede stopverf; 
z(j wordt zeer hard, vast en stoomdicht, maar moet dadelijk 
na de bereiding verwerkt worden. 6 Dln. potteklei en 1 
ijzervijlsel, met gekookte lijnolie dooreengekneed, geven ook 
een goede stopverf voor ijzer. Voor ijzeren kachels is aan 
te bevelen een mengsel van gelijke deelen klei, baksteen
poeder, lijn hamerslag en asch, met water toebereid; of 
geljjke deelen roggemeel en ijzervijlsel, met eeu weinig keu
kenzout en azijn tot een deeg dooreengekneed. 

(lnd. Rundschau.) 

N I K K E L S T A L E N - P A N T S E R P L A T E N . 

Bij het proefschieten, dat eenigen tjjd geleden plaats had 
op het schietterrein van KRUFF bij Meppen, op nikkelstalen-
pantserplaten, die door KRIIPP volgens eene bijzondere 
methode waren vervaardigd, waren de uitkomsten buitengewoon 
gunstig. De 142 en 146 mM. dikke platen toonden een 
weerstand tegen 21 cMs. stalen kogels, overeenkomende met 
dien van 240 mM. dikke stalen platen, vervaardigd volgens 
de tot dusver gebruikelijke wijze van werken en toonden 
na vjjf schoten te hebben ontvangen uit 15 en 21 cMs. 
kanonnen geene de minste sprongen. Bjj de schoten uit 
15 cMs. kanonnen werden raaksnelheden aangewend, waar
mede 270 niMs. tot dusver gebruikelijk staal gladweg door
schoten werd, terwfjl hier de kogels in de platen bleven 
zitten. (Eisenzeitung.) 

S C H O O N M A K E N V A N I V O O R . 

Om ivoor enkel te ontdoen van gewoon vettig vuil kan 
men het afwasschen met geest van salmiak en spiritus, in 
gelyke deelen dooreengemengd. Op den langen duur geel 
geworden ivoor kan op verschillende manier gebleekt wor-

Totaal 50 46 
Van deze 96 leerlingen zgn afkomstig: 

96 

63 uit Alkmaar 2 
4 ., Bergen. 1 
4 „ Heer Hugowaard. 1 
4 „ Heiloo. 1 
3 „ Koedijk. 1 
2 „ Z. en X.-Schermer. I 
2 „ Oudorp. 1 
2 „ St. Pancras. I 
2 „ Hensbroek. 1 

uit Egmond Binnen, 
n Zijpe. 
,, Castricum. 
„ Schoorl. 
„ Zuid Scharwoude. 
„ Oterleek. 

,. Schagen. 
„ Oud Carspel. 
„ Almenum. 

Volgens den leeftijd zijn de leerlingen verdeeld als volgt: 
44 tusschen de 12 en 14 jaren. 
40 „ „ 14 „ 16 , 
10 , , 16 „ 18 „ 
2 boven .. 1 8 

Tijdens de aangifte voor den nieuwen cursus 94/95 kwamen 
vele ouders met hunne zonen de school bezoeken. Uit die 
bezoeken bleek menigmaal, dat er vooral onder de ambachts
lieden een minder juiste opvatting van het aan de school 
gegeven arabachts-onderwys bestond: daarom worden derge
lijke bezoeken bijzonder gewaardeerd, vooral ook omdat het 
nog niet mogelijk was de werkstukken en teekeningen der 
leerlingen openlijk ten toon te stellen, waaruit de opvatting 
van het onderwijs duidelijk zou hebben kunnen blijken. 

Bij die bezoeken bleek, dat de ambachtslieden over het 
algemeen van meening waren, dat er in de school op eene 
zeer kleine schaal werd gewerkt, doch niet één vader, die 
met het voornemen om zijnen zoon aan te geven de school 
bezocht, dat voornemen liet varen. 

De groote toevloed van nieuwe leerlingen bewijst, dat 
algemeen groot vertrouwen wordt gesteld in het onderwijs, 
dat aan de school wordt gegeven. Onder de leerlingen zijn 
vele zonen van ambachtslieden, namelijk . . . 34 

Van winkeliers of kooplieden 15 
„ bouwkundigen 2 
„ onderwijzers en militairen . . . . 14 
„ landbouwers en arbeiders 16 
„ ouders zonder beroep (waaronder de 

weezen zijn begrepen) 15 
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Onder de ouders zijn er zeer velen, die zich werkelijk 
eene niet geringe opoffering voor hune kinderen getroosten. 
Ten gevolge van het bezoeken der school moeten zy gedu
rende eenige jaren de verdiensten hunner kinderen derven. 

Daaruit blijkt wel, dat die ouders de opleiding in de 
ambachtsschool voor de toekomst hunner kinderen verre 
verkiezen boven de opleiding in de werkplaatsen. 

De taaie volharding van nagenoeg alle leerlingen, die 
buiten Alkmaar wonen, moet bewonderd worden. Er zijn er 
onder, die dagelijks heen en terug een afstand van 3 a 4 
nren moeten afleggen. Eenige leerlingen komen per hondenkar 
of velocipede naar Alkmaar, terwyl de kosten dier vervoer
middelen meestal door weldenkende dorpsgenooten worden 
betaald. 
9 leerlingen betaalden in 1894 /' 24 schoolgeld per jaar. 

13 , 1894 - 12 „ „ . 
31 n 1894 - 6 „ , . 
9 „ „ „ 1894 de helft vau het schoolgeld, 

als behoorende tot gezinnen, waaruit meer dan één leerling 
de school bezochten. 

31 leerlingen ontvingen kosteloos onderwijs. 
Van deze 31 leerlingen zyn afkomstig: 
25 uit Alkmaar eu 6 uit dorpen in den omtrek. 
Van de 96 leerlingen volgden 77 de lessen aan de 

Burger-avondschool. 
Van die leerlingen wonen: 
63 in de gemeente Alkmaar, de overige in de omliggende 

dorpen. 
In de ledenvergadering van 1 November 1894 werd de 

begrooting voor 1895 vastgesteld. Deze was gebaseerd op 
een honderdtal leerliugen; doch al spoedig bestond er voor
uitzicht op een grooter getal. Er werd daarom een nieuwe 
begrooting opgemaakt en in Maart j.1. goedgekeurd, waarby' 
op 150 leerlingen werd gerekend en waarin subsidiën van 
Kijk. Provincie en Gemeente waren uitgetrokken. Aan het 
slot van het verslag gedagteekend Juli 1895 kon het 
bestuur erop wijzen, dat tengevolge van de hooggewaarde 
medewerking van autoriteiten en de iinantiëele hulp van 
vele particulieren de voorgenomen uitbreiding der school is 
tot stand gekomen en dat een bezoek aan de school de 
overtuiging zal doen ontstaan, dat de geldelijke offers, die 
haar gebracht werden, goed besteed zyn. 

Dankbaar voor den ondervonden steun spreekt het bestuur 
den w e u s c h uit, dat autoriteiten en particulieren, die het 
geven van eene goede opleiding aan den aanstaanden am
bachtsman kunnen en willen bevorderen, niet in gebreke 
zullen blyven de ambachtsschool te Alkmaar te bezichtigen 
en van hunne belangstelling in het ainbachtsonderwys krachtig 
te doen blijken. 

Uit een ander blijkt, dat deze ambachtsschool, als zoovele 
andere, een zegen is voor degenen, die ervan kunnen ge
bruik maken. Doch het aantal dezer is en kan niet anders 
ziin dan betrekkelijk gering. Het volk in het algemeen kan 

i. alleen gebaat worden door een wel ingericht leerling
stelsel, v. ». K . 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aonhettedingen Korden slechts eenmaal in dese rubriek opgenomen. 

MAANDAG 23 SEPTEMBER. 
. Leiden. IS uur. Het gemeentebestuur: het vernieuwen van de 
JXicen der brug in deu Rijnsburger Singel over de Haarlemmervaart. 

Maasdam (Z.H.) 18 uur. De architect T. Lammere te Strijen, 
'°or den beer L. van Driel Wzn., in de herberg van J. Westdorp : 
'Jt bouwen van een bouwmanswoning en annex graanschuur met 
'Wonderlijk staande zwingelkeet, op een terrein gelegen aan de 
"orpstraat, aan den dijk vau Moerkerken te Maasdam. 

Middelburg. 8 uur. Bij den heer van der Harst, Groote Markt : 
"et bouwen van een dubbele en een enkele burgerwoning. 

DINSDAG 24 SEPTEMBEB. 
Breda. 7 uur. De architect F. P. Bitsen, voor den beer A. van 

Lier, in het koffiehuis ran J. A. Kwisihout, aan het vau Cooth-
pleiu: het verbouwen van hel pand geteekend A 105, gelegen 
oostzijde aau du Ginnekeustraat te Breda, eu het daarbij aanbouwen 
van eon slachterij inet aanboorigheden, een eu ander met inbegrip 
van dc vereischte materialen. 

DUNDEBDAG 26 SEPTEMBEB. 
Alkemade (Z.II.) 10 uur. Het gemeentebestuur: het maken van 

eene nieuwe ophaalbrug en het vermaken eu vernieuwen van twee 
bestaande oplitalbrnggen iu deu weg te Roelofarendsveeu en den 
Langen weg. 

's-Gravenhage. 2 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen van 
stallen op het terrein van den gemeente-aschetaal. 

Zutpben. 1 uur. Heereu Provisoren in het burgerweeshuis: 
hel afbreken der oude eu het bouwen van een nieuwe boerenwo
ning op do bouwplaats Lebbink te Linde onder Vorden, biljetten 
inzendeu voor of op 24 Sept. bij deu Rentmeester. 

VBIJDAG 27 SEPTEMBER. 
Amsterdam. 3 uur. De regenten der It. K . Ziekenverpleging, 

in de directiek et: het bouwen "an eeu gedeelte gasthuis aan 
de Eerste Parkstraat aldaar. 

's-Gravenhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, baudel 
eu nijverheid: den bouw van een post- en telegraafkautoor met 
directeurs woning te Tiel, begr. f 28.500. 

's-Gravenhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid : bet herstellen en verbetereu vau Rijkstelegraaflijuen 
iu de prov. Gelderland, begr. f 1465. 

ZATEBDAG 28 SEPTEMBEB. 
/wolk 12 uur. De architect D. de Herder in het café Ebbink-

huijzen : het maken van gebouwen als pakhuizen, kantoren, stoom-
schoorsteen nnz. voor eeue stoonikoffisbranuerij, op een vrij terrein 
aan dc Tuoröeckegracht te Zwolle voor rekeniug der firiua H. E. 
van l.lseiidijk Jr. te Rotterdam, in vereeniging met den beer H, 
J. van IJsendtjk te Zwolle. 

MAANDAG 80 SEPTEMBER. 
Amsterdam. 1.30 uur. De directie der Holl. IJzeren Spoorweg-

Maatschappij, in het centraal persoueustatioo naasl de wachtkamer 
3e klasse ingang vestibule, bestek no. 636 : het maken van 'etirades 

Amsterdam. 1.30 uur. De directie der Holl. I Izereu Spoorweg-
in de stationsgebouwen te Oldenzaal en Bentbeim, iu 2 perc, 
begr. perc. 1 f 2494, perc. 2 f 2906 ; bestek uo. 637 : het maken 
vau los- en laadplaatsen met steigers aan de Nauernascbe Vaart 
nabij het station Krommenie—Assendelft, begr. 1' 2900. 
Maatschappij, iu het centraal personeostation, in het lokaal naast 
dc wachtkamer 3e klasse (iugang vestibule), volgens bestek no. 
4: hei makeu van den onderbouw voor de brug over de Ringvaart 
van den polder Prins Alexander, begr. f 10.450. 

Amsterdam. 1.30 nar. De directie der Holl. IJzeren Spoorweg. 
Maatschappij, in bet centraal personenstation, in het lokaal naast 
do wachtkamer 3e klasse (ingang vestibule), volgens bestek no. 
3 : het maken van den onderbouw voor de overbrugging van de 
Schie met bijbehoorende werken, begr. f 40.700 ; volgens bestek 
uo. 5 : bet. maken van de baaoonderbeiing in de Scbie en bet 
zuidelijk iandhoofd van de viaduct over de noordelijke Schiekade, 
begr. f 10.500. 

Beetsterzwaag (Friesl.) 10 uur. Het gemeentebestuur van 
Opsterlaod: het bouwen van een lijkenbuisje met een afsluithek 
op dc begraafplaats te Tijuje. 

Gulpen (Limb.) 2 uur. Het gemeentebestuur : het bouwen van 
een school en onderwijzerswoning, bet maken van eene welput en 
het leveren van schoolmeubelcn te Rijmerstok, aanw. 's morg. 9 uur. 

WOENSDAG 2 OCTOBEB. 
Keeuwyk (Z.H.) 10.39 uur. Heeren kerkvoogden van de Ned. 

Herv. gemeente, ten raadbuize: het amoveeren van de bestaande 
pastorie en het inslaan van de paalfundeering (1895) en het daar-
stellen van eene nieuwe pastorie (1896). 

AFLOOP YAH AANBESTEDINGEN 
Amsterdam. Het rioleeren van de Lindegracht. Laagste F. 

Klein te Dordrecht voor f 38.786 
Amsterdam. Het maken van een ijzeren ophaalbrug over het 

Wcsterkanaal. Laagste 1. Ferwindt aldaar voor f 7960. 
Amsterdam. Het maken van walmuren. Laagste C. J. Hofman 

aldaar voor t 36.000. 
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Appiuiredam. Het leggen e e n e r ijzeren draaibrug over het 
Daiusterdiep le Tjarnsweer, het bouwen eeuer brugwacbterswooing 
en het cmoveereu «an be t TJHmweers'er balkje. Laagste C. van 
der Veen te Eenrum voor f 8286, provisioneel gegund. 

Arnhem. Het bouweu vau ii woningen niet winkel eu pakhuis, 
B e l e g e n aan de Anna Haulowna- e n Sophiastraat te Arnh-m. 
Laag.le J. 11. van Riel aldaar voor ! 39.969. 

Bergen op Zoom. Het leveren en stellen vao eene horizontale 
Cornwall-stoomketel vau ruim '20 M* verwarmiugsoppervlak m e t 
alle tocbel.ooren en met perretvuur en duplex voediagepomp, 
compleet opgesteld. Laagste Gebr. Doprez te Tilburg voort'3100, 
gegund. 

Beverwijk. Het bouwen vau remises en werkplaatsen voor 
locomotieven en rijtuigen, een administratiegebouw eu eenige 
verdere werken op een terrein te Velseu. Laagste C. de Wijs te 
Alkmaar voor f 40.700, gegund aar. J. C. van Vendelo te Velzeu 
voor f 47 800. 

Exloo. Het verbouwen der school tc Exloo. Laagste A. Koelrua 
en J. Elders te Nieuw Amsterdam voor f 5425. H e t verbouwen 
der school te 2e Exloermond. Laagste J. Penus voor f 552S, 
guniiiug in beraad gehouden. 

'8-Uravenhnge. Het verbuowen van de kantoren van 'le hypo. 
thekeo en bet kadaster te Hoorn. Laagste E. Fransen te Meden, 
blik voor f 1549. 

's-biraveuliage. Het bouwen vau 4 woonhuizen in de Van 

Blaokenburgstraat. Laagste H. J. Voogden te den Haas voor 
f 82.100, gegund. 

's-Uravenhage. Het aanleggen, verbarden en rioleeren van een 
weg benevens bet maken van een beschoeiing en steenglaoün» 
in het Nieuwepark. Laagste G. 1. Meurs aldaar voor f 14.180. 

's-üriiTcuhage. Het herstellen en verbeteren van Rijkstelegraaf, 
lijnen in de prov. Zuidholland. Laagate C J. Tierolif te Roosendaal 
voor f fi66. 

Haarlem. Het uitvoeren van eenige werken aau bet Rijks 
krankzinnigengesticht te Medemblik. Laagste G. van der Lee te 
Medemblik voor f 16.145. 

Hellevoctslnis. 1. Het herstellen van kaaimuren der marine
haven le Hellevoetsluis. 2. het verwisselen van sluisdeuren, het 
doen van eenig onderhoud op de marinewerf. Laagste W. van 
Leeuwen te Hellevoetsluis voor f 7090. 

's-Hertogcnbosch. Het voortzetten der verbreeding van de 
Zuid-Willemsvaart, prov. Noordbrabant. Laagste A. Prins Thz. te 
Sliedrecht voor f 15.90'). 

Utrecht. Het bouwen van: I. een macl.inegebouw met ketelhuis 
en woning voor den machinist te Zeist. 2. een wateitorec te 
Zeist. Laagste voor pero. 1, G. P. Damen te Soesterberg voor 
f 10.350; voor perc. 2, G Peteri Cz. te Deventer voor f 18.8U2 ; 
voor massa, C Roelfs te Winschoten »oor f 27.105. 

Zwolle. Het bouwen eener iakstokerij. Laagste voor smidswerk, 
Ijzergieterij Salandia aldaar voor f 1995 j voor metselwerk, J. Smit 
aldaar voor f 2624, 4 dagen beraad. 

ADVERTENTIËN. 
Te koop gevraagd: 

WATERBOUWKUNDE, 
van HKNKET e. a. 

BURGERLIJKE BOUWKUNDE, 
door V A N GHIEKEN. 

Architectonische 
Vormleer, 

door E . GÜOEL. 

Aanb. m. prijsopgave lett. A, b/d. 
Boekh. W . K . N I E B O R G te IJmuiden. 

Chemisch bereide 

V E R F 
Deze OLIEVERF is geheel {gereed 

voor het gebruiken 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 e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBURG", 
( 7 0 Itijawijk ( Z . - K . ) 

van gegolfd ijzer 

L I F T E N 

en L D O D S E M X ^ " 

V
v ^ KRANEN 

en 

C V V LIEREN, 

^ Diaagbaai Spoor. 
T. G. TISSOT J". 

tMSTERDAM, Singel ltt-

E 
L E I I> K IS. 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHERP 8 BOU WW ERÏ 
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. 
met certificaxaxtvan Lloyd •» 

en liureau Veritas-
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P . D 0 L R & Z 0 0 N . 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW SPIEGEL- , 

W IT - , KRISTAL - , BROEI en M K L K -

tt L A SS. 

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. 
(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF. DAGLICHT-REFLECTORS. 

M A N JN H E I M E R 

Portland-dement-Fabriek, 
FABKIEK 

IN 

WEISENAU, 
b Muiuz. 
Opgericht 

1864. 

FABKIEK 
IK 

iNNHEIWlnf 
\i MANNNEIMER 

Opgericht VflhWWBM 

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 
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 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 

/ M EU RIN 
te Andemach a/d Rij". 

leveren sedert 1851: (83) 

la Andernachsche Tras 
en Trassteen 

op strengste keur, verder: 
DRIJF- of Z W E M S T E E N ; LA-

AY'C.ROTSTEEN, beste en goedkoop-
We SIERSTEEN voor Tuinen, Terrassen 
Tuinsalons, Fonteinen, Oraftomben, enz. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

mm BOUWMATERIALEN, 
beschreven door 

«F. Jk.m v a n d o r J E S L l o e ^ , 
Ijeeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid ƒ 18.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

R E O O R D E E L 1 N ii E N. 
. . . . Is het voor den jongen ingenieur en opzichter van bijzonder veel waarde oy> 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.) 

. . . . Vormt de werkkring, waarin de schrijver geplaatst is, de geschiktste gelegenheid 
om dergelijken veel omvattendeu arbeid naar wensch t-e voltooien, het reeds verschenen gedeolte 
bevestigt zulks en erkennen wij gaarne, dat dit iiet 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 \e 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. 

. . . . 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). 

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 I et gebied der bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk 

(Bouwkundig Weekblad.) 

• • • • 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 dc hoogte 
te zon. De heer Van der Kloes deelt omtrent deze bouwstof zooveel wetenswaardigs mede, dat 
elk vakman er voordeel en leering uit kan trekken (De Opmerker.) 

. . . 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 
v a k k e n in aanraking komen. 

. . . . Met groote uitvoerigheid en voorliefde teekent de schrijver het steenbakkersbedrijf 
met al de daartoe noodige werktuigen, blijkbaar met het oog op aankomende industrieelen, voor 
w i e n hij z i j n boek even goed heeft ge.chreven als voor bouwkundigen, iets wat laatstgenoemden 
moeten b e d e n k e n , i n d i e n hen dat wat te uitvoerig voorkomt en zij liever een meer vergelijkende 
beschouwing v a n bouwmaterialen h a d d e n gewenscht, wat men echter moet erkennen, dat z i j n 

eigenaardige moeielijkheden beeft. 

. . . . V o o r den i n g e n i e u r en den architect mag het boek van den heer Van der Kloes 
v a n onschatbare w a a r d e w o r d e n genoemd. O p al le vragen, welke rp liet terrein der b o u w 

materialen k u n n e n w o r d e n g e d a a n , geeft het een uitvoerig antwoon . en ';an het dus met vrucht 
w o r d e n geraadpleegt. D e uitvoering is waarlijk keurig en doet de firma van der Endt & Zoon 
al le eer a a u . De prijs is zeker beneden de waarde van het boek 

(Dagblad voor Zuid-Holland en 's-Cfravenhage.) 

AltCHITRAVEN 
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 

R. W. ROGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courantop 
aanvraag gratii. (80) 

P O R T L A N D CEMENT, 
„JOSSOS 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. (88) 
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CAKIIOLIMAl 
„Van Baerle", 

E E N I « E A « E N T E N voor 
Nederland eu K o l o n i ë n : 

G. M. BOKS ij- Co., 
A M S T E R l >.AM. 

V E R F W A R E N , 
Alle soorten van 

Z A G E N 
W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de.fijnste qualtteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D. DOMINICUS & SöHNE, 
te Bemscheid-Vieringhausen (Rheinl,) 

Gevestigd in 1822. (55) 
Vraag de geïllustreerde Prijscourant 

welke vt'i,j U gratis en franco toezenden. 
Vertegenwoordiger voor Holland: 

MAX I>!11 M \ . ROTTERDAM, 
Maaskade. hoek Corn. Trompstr. 2. j 

LEONARD SLIGCBER, Monnickendam. A R C H I T E C T URA# 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
uitmuntend fabrikaat en bil l i jke prils. (76) 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz., 

waarby planken onderlaag overbodig ; 

« . R R r ï r f t M » , h

7 > - H H O O G H W I N K E L , 

DA H VILT 

Photo-chromo. Lichtdruk. Photo-lithographie. 
L V A N L E E R & C 0 . , A M S T E R D A M , 

berichten dat zij bij hunne CHKOJdO-LlTliOGHAPIIIE eene 
P H O T O - R E P R O D U C T I E INRICHTING geïnstalleerd hebben, 
die aan alle eischen des lijds beantwoordt. Prijsopgaven worden 
gaarne verstrekt. 

JAN HAMER & Cl, 
AMSTERDAM, 

vestigen de aandacht op hunne inzending 

ELECTRISCHE en HYDRAULISCHE 
0 U i\ u [\ li 11 I L iis 

Spijzenliften en Boyle's Ventilators, 
W E R E L D - T E N T O O N S T E L L I N G 

Amsterdam 180;». 

Geluidwercnde tusschenvloeren, ondervloorcn 
voor houtoementdaken, brandvrije 

«eparatiein en plafonds. 

EXSELSI OR PLATEN, 
GEBH. VAN DER VIJGH, Amsterdam, 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. (98) 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, 
geluidwereod. Verkrijgbaar in verschillende 
dikten. Steeds grooten voorraad. Directe leve
ring. Uitvoering op 't werk door onze eigene 
stellers. Voorgeschreven by particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen
ding van Brochure, Monsters en Prijs. 

„Unut zien onze Iteclaine op de Wereld* 
teutuoustelliiigteAmslerduui.Nederl. afdeeling 
(achter bet 1'aviijocu der Leveusverz. Mj j " ) " 

Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 
TECHNISCH GEDEELTE. 

A r i v e r t r n l l ë n io dit blad kusten van 1—5 repelt 
00 cents, iedere regel meer 10 cent». Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATE-0 AGS. 
Uitgever, t 

J, VAN DER ENDT & ZOON, 
MAASSLUIS . 

A l l e advrrlrnllFii in A IU'11 ITK( T U K A opgenomen 
worden K r n t i a gcplaatat in D E A M B A C H T S M A N , Vak 
bind vuor Timmerliedeu, Metselaar*, Machinisten, Smedet, 
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 E T N O O R D - O O S T Z E E K A N A A L . 

(Vit de beste gegevens samengesteld door JAN E . VAN NIKTKIKJ 

(2e f er volg.) '. 

Het kanaal kruist over zyn byna 9 9 KM. langen loop, 
een groot aantal verkeerswegen en vier spoorlijnen. Voor 
de minder drukke wegen heeft men langs het kanaal parallel
wegen aangelegd, waarop de afgesneden wegen aansluiten 
en waarvan uit op de meest geschikte plaatsen veeren 
over het kanaal gaan, waarvan het aantal in het geheel 16 
bedraagt, zoodat ongeveer alle li KM. een overgang aan
wezig is 

Voor de spoorweglijnen en de voorname verkeerswegen 
moesten bruggen gebouwd worden; uien had daarbij de keus 
tusschen beweegbare bruggen en vaste bruggen, zóó hoog 
aangelegd, dat de schepen met hunne masten daaronder 
konden doorvaren. 

Komende van de Elbe worden door het kau:ial de vol
gende spoorwegen gekruist; de lijn Itzehoe—Heide ot de 
Marschbaan, de West-Holsteinsche baan van Nenmttnster 
naar Heide; de ljjnen Neumünster— Rendsburg en Kiel— 
Eckernföhrde-— Flensburg. Voor de Marschbaan die door 
het laagland van het Kiulemueer gaat, waarvan het peil 
gedeeltelijk onder den gemiddelden kanaalspiegel ligt. kon 
alleen van een beweegbaie brug sprake zyn en dit geldt 
ook voor de lyn Neumünster—Rendsburg. Voor de West-
holsteinsche baan daarentegen, werd van meet af aau 
tot een hoog gelegen vaste brug besloten, aangezien 
deze baan het kanaal kruist by de waterscheiding tusschen 
de Elbe en der Eider, welke ougeveer 21.50 M. boven 
den kanaalspiegel ligt. Voor den spoorweg Kiel—Flensburg 
zou oorspronkelijk een beweegbare brug gebouwd wor
den, doch zeer op het laatst kwam daarvoor, ter wille 
zoowel van het kanaalverkeer als van dat der spooilyn — 
en ondanks de aanzienlijke kosteiiverhooging — een vaste 
brug iu de plaats. 

Voor de beweegbare bruggen over het kanaal waren 
oorspronkelijk draaibruggen met gelijke armen van 30 M. 
doorvaartwy'dte ontworpen, aangezien die, met het oog 
daarop, dat de wind geen draaimoment kau verwekken, van 
de meest voordeelige constructie kunnen zyn en in dezelfde 
richting doorgedraaid kunnen wordeu, hetgeen een snelle 
bediening zeer bevordert. Deze doorvaartwy'dte werd dooi
de marine niet voldoende geacht en deze eischte buitendien 
dat bij geopende brug het kanaal geheel vry zou zijn en 
er dus geen middenpijler voorkwam. Er zyn daarom onge-
ly'karmige draaibruggen gebouwd met een vrije doorvaart-
wijdte van 50 M. Van deze draaibruggen komen er drie 
voor, nl. bij Taterpfahl, by Rendsburg en Osterrönfeld in 

de nabyheid van Rendsburg, van welke de eene by Rends
burg voor gewoon verkeer. De spoorwegbruggen ziin zoo
danig geconstrueerd, dat elk spoor zyn eigen brug heeft, 
zoodat, wanneer een van heide voor het gebruik ongeschikt 
is, toch alty'd de andere kan bereden worden. Voor de 
Harschbrng by Taterpfahl is voorloepig alleen de onderbouw 
voor dubbel spoor, de ijzeren bovenbouw voor enkel spoor 
ingelicht. De baan loopt hier zoo weinig hoog boven het 
kanaal, dat de vakwerkdragers boven liet rij vlak geconstru
eerd zyn. 

Bij de Bpoorwegdraaibrug by Osterrönfeld ligt het ry'vlak 
boven; de beide hoofdliggers staan hellend naar elkander, 
zoodat hun onderlinge atstand van onder 4.50 M.. van boven 
2.50 M. bedraagt. Alle bruggen worden hydraulisch bewogen. 
In het algemeen zijn zy' alle van gelijke constructie, 
zoodat wy volstaan kunnen met een der draaibruggen, nl. 
die voor gewoon verkeer by Rendsburg iets nader te be
kijken. In hare samenstelling onderscheidt deze brng zich van 
de nabijgelegen spoorwegdraaibrug in hoofdzaak slechts daar-
doordat haar ryvlak ongeveer ter halver hoogte van de vak
werkdragers is aangebracht; deze liggers staan verticaal op 
6.15 M. ouderlingen afstand, zoodat een ryvlak vau 5 50 
M. is verkregen, terwijl °P consoles aan de buitenzijden 
der hoofdliggers voetpaden van 1.5 BI. zyn aangebracht. 
De liggers hebben een langen arm van 54.50 M. en een 
korten van .'!ti.5u M.. welke met gegoten jjzer is belast. 
Deze korte arm is bovendien zoodanig samengesteld, dat 
de winddruk daartegen in die mate vergroot wordt, dat de 
wind op den langen ann geen draaimoment kan doen ontstaan. 
De draaipjjler van de brug heeft een middellijn van si M., 
die pneumatisch zóó diep gefundeerd is. dat later het 
kanaal zonder gevaar tot 9 li . verdiept kan worden. Het 
vrije eind van den langen arm vindt hy gesloten brng 
zijn oplegging op een smalleren pijler, die in het kanaaltalud 
is gebouwd en waarvan uit een vaste brug naar den oever 
voert Met het oog op de vernauwing van het kanaalprofiel 
door de iu de taluds gebouwde pijlers heeft uien dat ver
ruimd en den bodem daar 2S M. breedte gegeven. 

De korte draaiarm rust bij zyn voorlaatste knooppunt 
(dus aan het begin van het laatste veld op een kleinen 
pyler, die afzonderlijk voor den eigenlijken keermuur of het 
landhoefd gebouwd is; op den middenpijler vindt de brug 
iu gesloten toestand ook nog twee steunpunten, zoodat zij 
dus totaal op ti punten rust. Op den draaipjjler is een 
groote draai tap (van 1.40 M. diameter van boven), die hydrau
lisch kan opgeheven worden en op den tap rust een zwaar 
draagstuk, waaraan de jjzeren bovenbouw door middel van 
een sterken kastvormigen dwarsdrager bevestigd is. Wanneer 
de brug zal opengedraaid wordeu, wordt eerst de draaitap 
18 cM. opgeheven; de zwaarder belaste korte arm zinkt 
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daardoor naar achter en komt met twee rollen op een 
cirkelvormig' gebogen rail te loopen, die op het onderdeel 
van liet iu kwartcirkel uitgebouwde landhoofd is aangebracht. 

Wanneer de brug 90° gedraaid is, komt het vrye einde 
van den langen arm op een steunpijler te rusten, welke, om 
het profiel van het kanaal niet nog meer te vernauwen, uit 
twee zeer smalle pijlers bestaat, welke door ijzeren liggers 
tot dracht van de brug zijn verbonden. Zoowel by' geopenden 
als bij gesloten stand der brug, slaat het einde van den langen 
arm aan tegen waterbuffers, ten einde den stoot te verminderen. 
Deze buffers bestaan uit een eenvoudigen waterdrukcylinder, 
gevuld met water en glycerine, tegen deu zuiger waarvan de 
brug aanslaat en hem uitdrukt. Aan het einde van den zuiger 
zit een sterk kruishoofd, waaraan over schijven geleide ge
wichten hangen, welke den zuiger langzamerhand weder in 
zijn vorigen stand terugbrengen 

De hydraulische beweging der draaibruggen heeft op zeer 
eenvoudige en vernuftige wyze plaats. Het drukwater van 
het aan den oever geplaatste pompstation wordt door vorst-
vrije omkokerde leidingen langs de taluds naar den midien-
pjjler gevoerd en van hier treden de leidingen de eene 
voor aanvoer, de andere voor afvoer van het gebruikte water) 
in een ringvormige, afgedeelde buis, die vast op den draai
stoel aangebracht en zoodanig door den hoofddwarsdrager 
van den bovenbouw gevoerd is, dat de brug vrij draaien 
kan, zonder de buis te raken. 

Van deze ringvormige buis gaan de leidingen naar het 
handel- of verdeelhuisje (dat ter zyie aan de brug is uit
gebouwd en van hier naar den draaitap en de beide voor 
de draaiing dienende druk watercilinders, die a*n de onder
zijde van deu korten draaiarra aangebracht zijn. 

De draaicylinders, met zuigers van grooten slag, werken 
op 8 cM. dikke stalen kabels, die in een gegoten ijzeren baan 
om den draaipijler gaan en met hun eene eind in dezen 
pijler verankerd zgn. Men heeft zoodoende buitengewoon 
groote hefboorasarmen verkregen, zoodat de draaiende kracht 
naar verhouding gering kan ziju. De eene cylinder dient 
voor het opendraaien, de andere voor het sluiten. 

De geheele inrichting is zeer eenvoudig (tegenover de 
anders gebruikelijke met drie-cyliudermachines, die met 
tandraderen in een tandradkrans grijpen) en het draaien 
heeft zeer snel plaats. De toevoerleiding is echter zeer ge
compliceerd, want deze inoet zoowel het 18 cM. omhoog 
heffen der brug medemaken, moet dus met telescopische ver
bindingen zijn — als ook nog scharnierverbindingen hebben, 
die het draaien der brug kunnen volgen. Het op te heffen 
gewicht der brug, met inbegrip van den ballast in den 
korten arm, bedraagt ongeveer 700 ton. Het machinegebouw 
is toegerust met perspompen en met een accumnlator, die 
het water onder een druk van 55 atmosfeeren leveren ; het 
water, waaraan glycerine is toegevoegd, wordt in het ge
bouw teruggevoerd. Bg de spoorwegdraaibruggen is de in
richting voor de beweging zoodanig met de signalen ver
bonden, dat de brug alleen bij den juisten stand dier signalen 
kan geopend en gesloten worden. 

De bruggen van het Xoord-Oostzeekanaal belmoren zeker 
tot de belangrijkste constructies in hun soort, die tot nog 
toe uitgevoerd werden. 

Zooals reeds vroeger is vermeld, werd dicht bg de sluizen 
te Holtenau een drijvende draaibrug gebouwd tot verbinding 
van den straatweg Holtenae- Kiel. Buiten de spoorbruggen 
over het kanaal zelf moest te Rendsburg ook nog een draai
brug over de Boven-Eider gebouwd worden, aangezien de 
belangrijke veranderingen, die de aanleg van het kanaal 
teweegbrachten, ook een geheele verbouwing der spoorbaan 
daar ter plaatse noodzakelijk maakten. 

Bij de West-Holsteinsche spoorbaan waren de omstandig
heden gunstig voor den bonw van een hooge brug, want 

*ij kruist het kanaal bij de waterscheiding tusschen Elbe 
en Eider en liet zich geschikt zooveel omleggen, dat z(j bg' 
den ongeveer 21.50 M. boven den kanaalspiegel stijgenden 
Imogen rug by Griinenthal kon worden overgevoerd. Aan
gezien de zeeschepen — zelfs met gestreken steng — een 
doorvaarthoogte van 42 M. boven den kanaalspiegel eischen, 
zoo waren toch nog aanzienlijke grondwerken uittevoeren. 
Voor dien bouw van het baanlichaam leverde de groote 
insnijding voor het kanaal bij Griinenthal. waar 12 millioen 
M:'. grond te verwijderen waren, zeer voldoende en goede 
bouwstof. 

Volgens de eerste plannen zou de brug slechts 61 AI. 
spanwijdte en over 37 M. de verlangde doorvaarthoogte 
van 42 M. hebben. De aard van den bodem deed het 
evenwel gewenscht voorkomen van den bouw van pijlers in 
de taluds van het kanaal af te zien, daar de mogelijkheid 
voor grondschtiivingen niet volkomen was uitgesloten. Men 
heeft daarom het kanaal met een enkelen sikkel vormigen 
elastischen boog van 156.50 M. wijdte overspannen. De 
boog wordt ongeveer ter halver hoogte door het ryvlak 
doorsneden, dat gedeeltelijk aan de bogen hangt, gedeeltelijk 
daarop rust en by de kruising vast eraan verbonden is. 

De beide hoofddragers staan, otn grootere zy'delingsche 
stijfheid te verkrijgen, onder een helling van l / 8 uit het 
lood: zij hebben in den top 4.10 M. hoogte en liggen by 
de oplegstoelen 5 M. boven het land. De bovenrand heeft 
een straal van 135 M. en 25.26 M. pyl; de benedenrand 
heeft 150 M. straal en 21.46 M. pijl. De verhouding der 
spanwgdte tot de pijl hoogte bedraagt dns 7.3 en 6.1 tot 1. 
De randen zgn kokervorraig samengesteld en door regelwerk 
verbonden. Het rijvlak heeft een geringe kromming naar 
boven, waarvan de pyl, naar gelang van de temperatuur, 
verschilt van 10 tot 27 cM. 

De bogen steunen tegen zware gemetselde landpylers, 
die door torengebouwen belast zyn: achter deze pylers heeft 
over open gewelven aan beide zijden de overgang tot de 
aarden baan plaats. Over de brag gaat enkel spoor en 
tegelijk de straatweg van Hademarsschen naar Albersdorf, 
benevens een zjjweg naar Beldorf. De breedte der brug is 
verschillend; in het middengedeelte — over de lengte, dat 
het rijvlak de bogen snijdt., bedraagt zij 6.50 M. en aange
zien het spoor in het midden ligt, is het gewone verkeer 
gestremd wanneer een trein passeert. Aan beide zyden van 
de hoofddragers zyn op consoles voetpaden uitgebouwd van 
1.50 M. breedte. Aan weerszijden achter het deel, waar het 
ryvlak door de boogliggers gaat, is de breedte daarvan tot 
8 M. vergroot. Achter de torengebouwen heeft, over de 
open gewelven een verdere verbreeding plaats, zoodat eindelyk 
tusschen de vleugelmnren een breedte van 20.50 M. aan
wezig is, waarop de verkeerswegen aan weerszijden van 
het spoor met volle breedte aansluiten. 

Het metselwerk der brug is uitgevoerd in klinkers en 
licht graniet. Zy werd in het najaar van 1893 in gebruik 
genomen 

Een tweede vaste spoorwegbrug werd gebouwd voor de 
ly'n Kiel—Flensburg, ofschoon hier oorspronkelijk een draai
brug ter hoogte van de oevers, zonder omlegging der lyn 
was ontworpen. Hoofdzakelijk echter in het belang van een 
zooveel mogelgk onbelemmerde vaart op het kanaal, werd 
ook hier, eerst nadat het kanaal tot Rendsburg reeds voor 
minder diepgaande schepen in gebruik was genomen, tot 
den bouw van een hooge brng besloten, niettegenstaande 
daaraan een uitgaaf van 4 millioen Mark zoude verbonden 
zgn, tegenover 800.000 M. voor de draaibrug. De toestan
den zyn hier voor een vaste brug veel minder gunstig dan 
bjj Griinenthal. Over meer dan 2 KM. moest de baan oost
waarts verlegd worden, om hooger land te bereiken, en zeer 
zware spoorwegdy'ken waren noodig, die nog 2 M. meer 
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dan by (irünenthal, zich tot 23 M. boven de omliggende 
landen verheffen. De baan, die by de kanaalkruising vroeger 
in daling lag, heeft thans een aani erkelyke klimming, ten 
einde op voldoende hoogte over het kanaal te gaan. 

Ook deze brug overspant het kanaal met een enkelen 
boog, juist bij een tamelijk sterke kromming. Zy heeft een 
spanwijdte van 163.4 M. bij 21.20 M. pyl en is daardoor 
de grootste der tot nog toe gebouwde booj bruggen; zy' 
overtreft de bekende brng over den Douro by Oporto nog 
met 3.4 M. en heeft slechts '/g PÖ'i tegenover die byna */$• 

In tegenstelling met de brug bij Griinenthal, waarvan het 
rijvlak bg de kruising met de bogen vast aan deze ver
bonden is — heeft men hier een constructie gekozen, waarby 
de bogen en het ryvlak volkomen onafhankelijk van elkander 
zijn, zoodat geen spanningen van de rijbaan in de bogen 
kunnen overgaan. Tot dit doel is over de bogen ter volle 
lengte van de brng een bijzondere winddrager in horizontale 
strekking geconstrueerd, die met verticale stglen op de bogen 
rust. Het rijvlak is aan de dwarsliggers van dien winddrager 
opgehangen; de verbindingen der stijlen op de bogen, even
als die waardoor het ryvlak is opgehangen, zyn zoodanig, 
dat de drie hoofddoelen van de brug (de bogen, de winddrager 
en het rijvlak) zich onafhankelijk van elkander kunnen be
wegen, zoodat hunne spanningen met juistheid te berekenen 
zgn. De verticale stylen staan op 8.6 M. onderlingen afstand, 
zoodat zy 19 velden vormen; het aantal velden van de 
bogen is dubbel zoo veel. De hoogte der bogen neemt toe 
van het raidden naar de twee opleggingen. 

Het gewicht der brug bedraagt 2700 ton aan ijzer, zy werd 
gemaakt en opgesteld door de „Gute Hoffnungshiitte" te 
Oberhausen en kostte, hoofdzakelijk door den hoogen prys 
der montagestellingen, 410 Mark per ton. 

Interessant is de uitvoering der brug. Zooals reeds gezegd 
werd, begon men den bouw eerst in 1893, nadat reeds het 
nieuwe kanaal, zij het ook alleen nog voor minder diep
gaande schepen, voor het gebruik was opengesteld. Terwyl 
men dus by Griinenthal de stellingen direct op het natuur
lijke land plaatste, moesten die hier vau uit den bodem 
van het kanaal tot 42 M. boven den waterspiegel opge
bouwd worden. Men maakte vier doorvaartopeningen, waarvan 
twee voor het kanaalverkeer eu twee voor het aanleggen 
der schepen, die het materiaal aanvoerden. Voor den boog 
werd een geheele mal nit zware eiken planken samengesteld, 
die door een hangwerk-constructie als formeel werd gedragen. 
De jukken tot dracht "der constructies werden uit zwaar rond
hout niet gzerverbindingen opgebouwd. Het geheel werd zoo
veel breeder gemaakt dan de brug, dat buiten deze plaats was 
voor de beenen van twee hooge loopkranen, die over de geheele 
breedte der brug reikten. Door deze kranen werden de 
constructie-deelen van een ter halve hoogte gebouwd 
platform geheschen en ter plaatse aangebracht. Op het be
neden-platform waren eveneens draaikranen aanwezig, die 
de stukken uit de schepen hieven; de grootste stukken 
wogen ongeveer 10 ton. De kranen werden electrisch 
bewogen. De kracht werd geleverd door een dynamo
machine, die ter hoogte van den waterspiegel was opgesteld; 
en door zware koperen leidingen werd de stroom langs de 
stellingen aangevoerd. De inrichting van het krachtstation 
en der kranen kostte niet minder dan 85.000 Mark. 

Met den bouw der montage-stellingen werd 1 December 
1893 begonnen; den lsten Mei 1894 begon men met het 
in elkander zetten van de brng — waartoe op de bouw
plaats 200.000 bouten nit de hand werden geklonken — 
en 1 November 1894 kon de opening der brug plaats vinden. 

(Slot volgt). 

G E B R E K A A N D U U R Z A A M H E I D BIJ G L A S 
S C H I L D E R W E R K . 

Eene voorname oorzaak van den ondergang van beschil
derde glasruiten, is gelegen in het ontstaan van eene scheiding 
tusschen het vensterglas en het loodhoudende tinailglas, 
waardoor er water tusschen raakt en de vorst er vat op 
krygt. Op dezelfde oorzaak berust het somtijds voorkomende 
plotseling met een knal verbrijzelen van porcelein, dat niet 
goed verglaasd is. Door de einailverf dun aan te brengen 
en sterk in te branden, zal het gebrek in den regel te 
voorkomen zyn. Glas, dat by het verhitten ruw wordt eu 
licht ontaardt, zal tengevolge der barstjes in het oppervlak 
het meest van de vorst te lyden hebben. 

(Zeiischr. f. Innen Dekorj 

N A T I O N A L E V A K V E R E E N I G I N G VOOR 
OPZICHTERS E N T E E K E N A A R S . 

Op den 21 dezer, 's avonds ten 8 1/, uur, had in de groote 
bovenzaal van het gebouw „Tivoli" aan den Coolsiugel te 
Rotterdam de le algemeene vergaderiug plaats van de 
afdeeling „Rotterdam" der Nationale Vakvereeniging van 
Opzichters en Teekenaars. 

De vergadering werd geopend door den voorzitter van het 
voorloopig bestuur, den heer P. JANSEN JZN., die de vol
gende rede uitsprak: 

...Mijne heeren! De moeielgke taak, welke wy als voor
loopig bestuur der op te richten afdeeling „Rotterdam" van 
de Nationale Vakvereeniging van Opzichte! s en Teekenaars 
op het verzoek van het bestuur der gevestigde afdeeling 
„Den Haag" en in de vergadering van 3 Ang. 11. op ons 
genomen hebben, is thans zoover gevorderd, dat eene le. 
algemeene vergadering kan gehouden werden. Hoewel we 
dns pas aan het begin staan, toch kan ik niet nalaten 
mijnen medebestuurderen mijnen hartelgken dank te betuigen 
voor deu krachtdadigen steun, dien zij mij verleenden en, 
mochten wij de eer hebben als bestuur der gevestigden af-
deelingen „Rotterdam" van dezen vereeniging door u te 
worden benoemd, dan twyfel ik er niet aan en sta er zelfs 
borg voor, dat wy met nog meer liefde en toewijding zullen 
samenwerken tot groei en bloei der vereeniging. 

Uwe talrgke opkomst is voor ons een bewys van ver
trouwen bg' de moeielyke taak, dis we te vervullen hebben. 
Als voorzitter dezer vergaderiug is het my een aangename 
plicht u allen op dit oogenblik een hartelijk welkom toe 
te roepen." 

Het eerst kwam alsnu in behandeling de door het voor
loopig bestuur aan alle opzichters eu teekenaars toegezonden 
circulaire, behelzende eene uitnoodiging om toe te treden 
als lid der afdeeling „Rotterdam" der Nationale Vakver
eeniging van Opzichters en Teekenaars, benevens een ont-
werp-regeling van de statuten der te vestigen afdeeling. 

Vervolgens kwam de vraag aan de orde of de vereeniging 
al of niet alhier tot stand zal komen. De voorzitter deelde 
mede, dat reeds 16 heeren als lid toegetreden zyn. 

Dit getal is natuurlijk veel te klein om eene afdeeling 
te kunnen vormen. De heeren, die genegen mochten zgn 
om als lid toe te treden, worden verzocht op te staan, 
opdat een der leden van het voorloopig bestuur hunne 
adressen achter de namen der presentielijst kan aanteekenen. 

Door een aantal aanwezigen wordt aan deze uitnoodiging 
voldaan, zoodat de afdeeling „Rotterdam" als gevestigd kan 
worden beschouwd en er overgegaan wordt tot het kiezen 
van een definitief bestuur in de plaats van het aftredende 
voorloopig bestuur. 
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Dit definitief bestuur zal evenals zulks in Den Haag: bet 
geval is, moeten bestaan uit 7 leden. 

Nadat twee heeren door den voorzitter tot stemopnemers 
zyn aangewezen, gaan de leden over tot het houden eener 
geheime stemming, waarvan het resultaat is, dat tot be
stuursleden worden gekozen de heeren: P . JANSEN JZN., 
J . A. BUIJZEKD, J . (J. F E L S — BERN, W. C. EMONS en P . 
VAN DER STAAL, allen leden van het voorloopig bestuur, 
benevens 2 der aanwezigen, zynde de heeren SOHOTBTJ en 
Sou KM AN. 

Nadat de voorzitter den uitslag der stemming heeft be
kend gemaakt, dat met applaus wordt begroet en medege
deeld heeft, dat in de eerstvolgende bestuursvergadering de 
leden van bet bestuur de verschillende functie» onderling 
zullen verdeden, zegt hü ten slotte : 

„ Wanneer ik den afloop dezer verkiezing naga, kan ik 
niet nalaten tl ouzeu hartelyken dank te betuigen voor het 
vertrouwen, dat door U in ons wordt gesteld. Ik beu daarom 
als waarnemend voorzitter mede namens mijne medebestuurs
leden zoo vrij te verklaren, dat dir. bewijs van vertrouwen 
door ons op lioogen pro's wordt gesteld en wij alles in het 
werk zullen stellen om onze afdeeling tot de eerste van 
ons land te maken." 

Nadat, de voorzitter aan de aanwezigen zyn dank betuigd 
heeft voor deze bewijzen van sympathie, hunne hulp heeft 
ingeroepen om collega's en kennissen aan te sporen tot 
toetreding bij de vereeniging, roept hij hun allen een wel
gemeend tot weerziens toe en wordt de vergadering gesloten. 

H E R K E N N I N G VAN V E R Z I L V E R D , VERNIK
K E L D E N V E R T I N D M E T A A L . 

In keukenzout-oplossing verandert zilver niet, nikkel neemt 
na 10 minuten eene violette kleur aan, tin wordt matgrjjs 
(doch nauwelijks merkbaar.̂  

Dezelfde resultaten geeft water waaraan eenig mangaau-
superoxyde (bruinsteenpoeder) is toegevoegd. 

Door bevochtiging inet eene slappe oplossing van zwavel-
aunnonium en zachte verwarming wordt zilver zwart, tin 
lost op en nikkel blijft onveranderd. Journ. de Pharm. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

J . F. Z. t e N. Is U ook bekend hoe men spiegelglas 
(voor spiegels) vervaardigt ? Zoo ja. zou U dan in een of 
ander volgend nummer van UW weekblad daarover iets willen 
medelieden ? 

Van de fabricage van spiegelglas en spiegels vindt ge 
uitvoerige bescln ijvingen iu den eersten jaargang van de 
de Ambachtsman (zie het No. va.i 26 Sept. 1885), alsmede 
in onze Bouwmaterialen, blz. 863 e v. Wilde ik deze hier 
ter plaatse herhalen, dan zou dit voor de meeste lezers oude 
kost, zijn. Ik ben dus zoo vrij mij te bepalen tot verwijzing. 

v. D. K. 

G. te F. Zijn zoogenaamde Maassteenen deugdelijk en 
goed ? Zijn zij van hetzelfde gehalte als de Waalsteenen en 
kunnen zij, zonder bezwaar, daarvoor in de plaats gebruikt 
worden ? Is de prijs goedkooper dan van Waalsteenen ? 

Ik bedoel met Maassteenen diegene welke van steenbakke
rijen a/d Maas gelegen, afkomstig zijn, zooals b.v. uit Kerk-
driel. Zij gelijken, wat aangaat kleur en formaat, op Waal
steenen. In uw „Onze Bouwmaterialen'" heb ik er geen 
beschrijving van kunnen vinden. 

De steenen van de Maas zyn geheel en al te rangschikken 
onder de rubriek „Waalsteen." De betrokken zinsnede 

I op blz. 203 van Onze Bouwmaterialen zon daarom als 
volgt moeten worden aangevuld: 

„Zooals bjj de bespreking der grondstoffen reeds is gezegd, 
(vergelijk blz. 120) wordt onder Waalsteen niet. enkel ver
staan die, welke langs de oevers der rivier de Waal wordt 
vervaardigd, maar ook het gelijksoortige fabrikaat, dat langs 
den Rijn in Gelderland, langs de Maas in Gelderland en 
Noordhrabant, (*• en langs den I.Isel iu Gelderland en Over-
(jsel wordt voortgebracht. In het algemeen dns de steen van 
de niterwaardenklei der groote rivieren in ons land." 

v. i). K. 

DEZELFDE. Waarmede kan men het best gepleisterde muren 
en plafonds witten zoo, dat ze niet afgeven goed dekkend, 
helder wit en zonder itreepen opdrogen ? 

Ik heb wel eens hooren beweren dat, om lot bovenstaand 
doel te geraken, bij de witkalk moet gevoegd worden gips, 
olie en houtskool. In uwe „Onze Bouwmaterialen" (blz. 907) 
sjireekt U ook van olie door de iratersaus te roeren, maar 
doelt dit alleen op de kleurstoffen der kalkwaterverven of 
ook op gewone witkalk en cemenlsaus'? 

Oude gecemente» gevels, die om de netheid en zindelijkheid 
met cementsaus worden bestreken, behouden meestal zeer kort 
die zindelijkheid, daar de cementsaus er spoedig al'regent; zou 
olie daarbij goede diensten kunnen bewijzen of weet U ook 
een ander middel om de cementsaus van meer blijvevden aard 
te doen zijn. 

Reeds lang vermoedde ik, afgaande op de theorie van de 
versteening der kalkhondende mortels. dat witten met Door-
niksche waterkalk (3e soort) de beste uitkomsten zou 
moeten geven 

Werkelyk is dit vermoeden onlangs door de ervaring 
bevestigd (Vergelijk de Nos. van 28 April en 14.Tnli 1894, 
27 April 1895). De voorrang van waterkalk boven vette 
kalk bestaat daarin, dat laatstgenoemde op het puut der 
versteening uitsluitend afhangt van toetreding van koolzuur 
uit de atmosfeer, iets wat, zoodra de kalkmelk wat. dik ge
nomen wordt, slechts gebrekkig kan plaats hebben, zoodat 
er droog kalk-bydraat overblijft; vandaar het afgeven van 
de muren; hydraulische kalk daarentegen bezit het vermogen 
tot versteening iu zich zelf, waardoor ook eene eenigszins 
dikker opgestreken laag op den duur door en door hard wordt. 

Toevoeging van gips kan niet anders dan een gebrekkig 
middel zyn. daar elk kleinste deeltje gips in een plons water 
op zich zelf hard wordt, zonder inet de andere ééne vaste 
massa te vormen. 

Olie geeft met kalk zeep: houtskool kan enkel de tint 
vuilachtig maken. Dat de stukadoors door toevoeging van 
raapolie by witkalk — wel te verstaan enkele druppels in 
een pot vol witsel — het, gemakkelijk uitstrijken bevorderen 
is een feit, maar tot nog toe, voor zoover ik weet, niet 
best verklaarbaar. 

Dat Portland-cementsaus onvermydeiyk moet afschilferen 
berust daarop, dat daarbij precies hetzelfde plaats heeft als 
bij gips: in een plons water versteent elk kleinste deeltje 
op zich zelt, zonder dar, er ééne samenhangende laag ge
vormd wordt. 

De tegenstelling van Doorniksche waterkalk met Portland-
cement ter dezer zake ligt in het groote verschil in hydiau-
liciteit. Eerstgenoemde versteent in vergelijking met cement 
slechts zeer langzaam. Om eene uitdrukking uit de volkstaal 
te gebruiken, bij waterkalk als de Doorniksche is het gevaar 
van „verzuipen" niet zoo groot, als er maar niet veel witsel 
tegelyk wordt gereed gemaakt en dit niet lang blyft staan. 

v. D. K. 

(') Met Limburg beu ik niet bekend. 
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A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in dete rubriek opgenomen. 

MAANDAG 80 SEPTEMBER. 
Arnhem. 11.30 uur. Het gemeentebestuur, bestek no. 27: bet 

,erricbten vnn buiten- en bini.envcrlwerken enz. aan bet verbouwde 
voor- en achtergebouw van bet gemeentebuis. 

's-Gravenhage. 11.3.1 uur. Het ministerie van binnenlandsche 
isken, aan het gebouw van bet prov. bestuur: het bouwen van 
e en pharmaceu«isch laboratorium op een terrein genaamd Vreewijk 
nabij Leiden, begr. 1 123.600. 

Winschoten. 6 uur. Het gemeentebestuur : liet verharden van 
den Renselweg van af de draaibrug iu den klinkerweg naar Beeita 
tot aan de stoomolicmolen van den beer L. Crol. 

DINSDAG 1 OCTOBER. 
Nymegen. 2 uur. Het gemeentebestuur : bet makeu van eenige 

stecnglooiine en rijsbeslag nabij den mond der Nieuwe Haven. 
WOENSDAG 2 OCTOBER. 

Aiiicrongeii (Utr.) 12 uur. In de Konde Leeuw : het verauderen 
eu vertimmeren van twee gebouwen hij h t kasteel Zuylestein en 
het inrichten dier gebouwen lot. koetshuis en paardenstallen. 

DONDERDAG; 3 OCTOBER. 
's-Gravenhage. 11 uur. Het ministerie van marine: het houwen 

van eene houten loods op steenen voet, ten dienste vau 's rijks 
betonning te Zoutkamp. 

Zwolle. 11 uur. Het bestuur van de vereeniginsr tot verbetering 
der arbeiderswoning, iu de Nieuwe Stadsherberg : bet bouwen van 
3 arbeiderswoningen op een terrein san de Grooe Paan aldaar. 

VRIJDAG 4 OCTOBER. 
Bredn. 11 uur. De genie, in hot koffiehuis de Beurs van Breda : 

het bouwen van ceii nieuwen schoorsteen btj het stoomketeh'uis 
der Koninklijke Militaire Academie te Breda, onder het beheer 
d»r eenie alduar, begr. f 2420, büj. inzeuden uiterlijk 3 October 
Dam. 3 uur. 

Delft. 12 uur. De heeren M. Zaaijer eu C. Kurpershoek, in 
bet hotel de Bolk : liet ophoogen, rioleeren en bestraten van 
eenige straten en verder bijkomende werken op hunne terreinen 
aan den Stadssingel te Delft. 

Middelburg. JO uur Het ministerie van binnenlandsche zaken, 
aan het gebouw van het prov. beHuur : bet inrichten van eenige 
lokalen in de abdijgebouwen te Middelburg tot bewaarplaats der 
rijksarchieven, begr. f 12.33$. 

ZATERDAG 5 OCTOBER. 
Cnlcmborg. 0 uur. De firma Dresselhuijs en Nicuwenhuijsen, 

in het hotel de Klok : het bijhouwen eener i.ieuwe sigarenfabriek 
aan de bestaande fabriek i>i de Lange Meent aldaar. 

MA AM) AG 7 OCTOBER. 
Amsterdam. 1.30 uur. (Greenwichtijd). De Holl. ijzeren spoorweg

maatschappij, in bet centraal personeustation, iu het lokaal naast, 
de waehtkatner 3e klasse, fimjans» vestihtile). hestek no (1 : liet 

maken van toegangswegen met bijbeboorende werken in deo polder 
Prins Alexander (Spiegeloisse) nabij ue Rotte, begr. f 4050, 

YRIJDAG 11 OCTOBER. 
Middelburg. 11 uur. Het ministerie vau waterstaat, handel en 

nijverheid, aan het gebouw van bet prov. bestuur : het, herstellen 
en bet verwisselen van ijzeren deuren van de groote schutsluizen 
van het kanaal door Zuidbeveland te Hansweert en te Wemeldinge, 
begr. f 40.000. 

AFLOOP YAH AANBESTEDINGEN. 
Abcoude. 1. Het onder profil brengen van den weg en de 

waterkeering van Abcoude naar den Voetangel, lang ongeveer 
3200 M. Laagste M. A. de Zwart te Weicis voor f 837.75; 2. 
het ouder profil brengen van de waterkeering langs dc Waver van 
deu voetangel tot de Stokkelaarsbrug lang ongeveer 1200 M. 
Laagste J. Kckelhof te Amsterdam en H. van Vliet te Vinkeveen 
voor f 412, geguud. 

Deventer. Het bouwen van een woouhuis met pakhuis aan de 
Handelskade voor den heer G. NieuwUat. Laagste R. v. d. Spoel 
aldaar voor f 10.S68. 

'S'tiravenhage. Het leveren en aanh'engen vau bliksemafleiders 
op het gebouw van het departement van waterstaat, handel en 
nijverheid. Laagste Nederl. Bell-Telephoon-Maatschappij te Amster
dam voor f 1230. 

llaskcrdykcn. Het weder opbouwen der afgebrande boerenhui, 
zinge aldaar Laagste A. R. v. d. Wijk te Lippenhuizeu voor f 7627, 
gegund aan H. v. d. Veen te Joure voor f 7S36. 

Hengelo. Den bouw van een nieuw gedeelte, groot circa 1300 
M'. aan de Koninklijke weef'goedfaörieken. voorheen C. T. Stork 
en Co. aldaar. Laagste J. P. Broekhoven te Hengelo voor f 18.735, 
gegund. 

Leeuwarden. De uitbreiding van gemeenteschool no. 10 met 
al het daartoe noodige. Laagste J. Dokter aldaar voor f 1(1.700 
voor de school en f 250 voor bet meubilair, gegund. 

Nieuwer-Anistel. Het verplaatsen van het wachthuis der politie 
met brandspuitbergplaats, staande aan de VVeesperzijde nabij de 
Marcusstraat naar het einde der Gijsbreoht van Amstelstraat. 
Laagste T. H. Campagne en W. F. v. d. Horst aldaar voor f600. 

Nijkerk, Het herstellen van het Wester- en Oosterhavenhoofd 
met bijlevering van het benoodigde hout, spijkers enz. Laagste 
A. Hartemink voor f 3208, gegund. 

Rotterdam. Het bouwen van een winkelhuis, woning, stal, 
hooizolder enz. aan den Crooswykschen Weg aldaar. Laagste A. 
van Staveren aldaar voor f 9136, geguud. 

Tcrnenzen. Het verrichten van timmer- en verfwerk aan het 
kerkgebouw en de pastorie. Laagste voor perc. 1, timmerwerk, 
G. J. Balkensteiju aldaar voor f 168 ; voor perc. 2, verfwerk enz., 
J. Hoebé aldaar voor f 348. 

Wageniiigen. Het bouwen eener Marechaussee kazerne met 
stalling. Laagste N. Willemse te Vreeswijk voor f 13.205. 

K O H N E O G R O F S M E D E R I J , 
L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHEEP «BOUWWERF 
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, 
••et certificaat van Lloyd's 

en Bnrean Veritas. 

A D V E R T E N T I Ë N . 

OVERKAPPINEEN ^ 
e» L O O D S E N ^ < < ^ 

van gegolfd ijzer, 

LIFTEN 

V - Draagbaar Spoor, 
T. C. TISSOT J".. 

IMSTKRUAM, Singel 179. 

(90) 

KRANEN 
en 

LIEREN, 

P.OÜLk&ZöölY 
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 SPIEGEL- . 
W I T - , KRISTAL - , BROKI en MKI.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 . 

GKBOGKN GLAS en DAKPANNK.N. 

Lenzen- en Patri jspoortglazen. 
(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 
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PORTLAND CEMENT, 
„JOSSOK & Co." 

H O O F I ) - V E R T E G E N W O O R D I G E R 

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. (88) 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor liet veoruik en bezinkt of verhard 
nooit. Z(j 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. 

F A B R I E K . . K R A A I J E N B U R G . 

Rijswijk (Z.-K.) 

Qeluid werende tusschen vloeien, ondervloeren 
voor houtcc inentdaken, brandvrije 

separatieën en plafonds. 

EXSELSI ORPLATEN, 
GEBR. VAN DER tIJGH, Amsterdam, 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. (92) 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht 
geluidwerend. Verkrijgbaar in verschillende 
dikten. Steeds grooten voorraad. Directe leve-
ring. Uitvoering op 't werk door onze eigene 
stellers. Voorgeschreven bjj particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toe/.en-
ding van Brochure, Monsters en Prijs. 

„Gaat zien onze Reclame op de Wereld, 
teutoonstellingte Amsterdam.Nederl.afdccline 
(achter het Paviljoen der Lerensverz. My".)». 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

ONZE KOI W M A TIM A LEY 

(70 

DUVILT 
waarbjj planken onderlaag overbodig; 

H. HOOGHWINKEL, levert 

te GOR1NCHEM. 

beschreven door 
•T. - A . 

91) 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CRE080TEERING. 

BURNETTEERING. 
KYANISEEREN 

en Gemengde Bereiding. 

H O U T H A N D E L . 
C . G i p s O . z o o n , 

D O K I) It i; C II T . (71) 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYAMISEERIMRICHTIMG. 

H. 1 .1- ; \ s i \ 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 m v r i j ) (81) 
Hitstern erken, Hchuttiiigen. 

BROEIBAKKEN, VLOEREN, 
\ I . O I . K IC! l i l t l . Y elll. ( N I . 

v a n d e r K l o e s , 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

r a IJ8: Compleet ingenaaid f 18.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

l i t o o l i l i i ; I, i , i \ <. K Y 

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 tf gebied der bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk 

(Bouwkundig Weekblad.) 

. . . . Vormt de werkkring, waarin de schrijver geplaatst is, de geschiktste gelegenheid 
om dergelijken veel oiuvattenden arbeid naar wenscli 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 it> 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. 

. . . . 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). 

Bij GEBRS . J . & H . V A N L A N G E N H U Y S E N te 's Gravenhage, is verschenen 
en alom tegen den piijs van f 17.50 verkrijgbaar: 

TEN DIENSTE VAN HST 

V . V K O N 1J> E R W LI d 
voor Timmerlieden en Smeden. 

Samengesteld op last van Zijne Excellentie den Minister van Justitie, 

ten behoeve van de Rijksopvoedingsgestichten voor Jingpns, 
door W . O . M E T Z E L A A R , 

Ingenieur-Architect voor de Gevangenissen en Rechtsgebouwen. 
Plaat 1—63. Cursus voor den Timmerman. 

66—83. Cursus voor den Smid. 
Zie over dit werk de beoordeelingen van den heer G. I. MORRE, Leeraar 

aan de Polytechnische School te Delft en den heer G. A. SCHOLTEN, Architect 
en Leeraar Middelbaar Onderwijs te Tiel, zoo ook DE INGENIEUR van 1* 
October en LE NEDERLANDSCHE STOOMPOS1 van 15 October 1893. 

Photo-chromo. Lichtdruk. Photo-lithographie. 
L . V A N L E E R & C 0 . , A M S T E R D A M , 

berichten dat zij bij hunne CHROMO-LITHOGRAPIIIE eene 
P H O T O - R E P R O D U C T I E INRICHTING geïnstalleerd hebben, 
die aan alle eischen des tijds beantwoordt. Prijsopgaven worden 
gaarne verstrekt. 

F O I &Co. 
= g £ 3 Ö g ^ f E | S - ~ in Mile I tegen het rotten van hout en touw. tegen zwai i ivori ini ig enz 

Engelsche en Belgische A A R D E B U I Z E N . 
Directe aanvoer (, | |>S l> L A \ R I \ 

VAN EN 

PORTLAND CEMENT. 
Merk: Knight Bevan & Sturge. 

Merk: Dijckerhoff & Söhne. 

MOSSTEEXErX 
voor ligte muren, plafonds, enz. 

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, DUITSCHE, FRANSCHE 

en HOLLANDS! 'HE 

TROTTOIR-. VLOER
EN W ANDTEGELS, 

in v e r s c h i l l e n d e dess ins 

DAKPAPIER, ASPHALT 
EN VERDERE 

I I B O n V l I A T U I I U I Y 

«ouden 
ISTAATS-
IEDAILLE. 

IttDAILLE 

Mn 1869, 

«OUDEN 
N A I L L E 

hoogste 
J*lwschei-
1*1 in den 
I 'fcrnatio. K wed-

*W, te 

l̂ tom 1879. 
(84) 

De Portland-Cement-Fabriek 
T A K | 

D Y C K E R H O F F 4 S Ö H N E 
te A n i o n . - ; . . ! . - bij BIEKKICII a tl Rijn. 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 

Productie-vermogen der Fabriekt 600.000 vaten per jaar. 

MafrazMiihouders in de voornaamste steden. 

D üsseidorf. 
1181, 

MEDAILLE 
van 

Verdienste 

Weenenl873 

G O U D E N 
M E D A I L L E 

Offenbach 
a/M. 1879. 

DIPLOMA A , 

Eerste prjji 
voor uitmun

tend 
„jrikaat 

Kassei 1870. 

J * VAN DER E N D T & ZoON'S 
STOOIYIBOEKDRUKKERIJ. 

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. 

STOOMKETELS- en 
PIJPEN-BEKLEEDING 

„ E x e l s i o r " van POUPLIER & POST, 
is het liefelijkst, houdbnnrst abso
luut on v e r b r a n d baar , en daarbij 
góedkoopat iHoleerinatvriaal en 
wordt geregeld gebruikt by vele Staats-
en <•<(inei'iiielicxiiii-cn. Fabrieken, 
Stooinbooteii, enz. Levering per ge
wicht of per 112 incl. opbrengen (wat 
ook door elk bekwaam metselaar geschie
den kan). 

Hoofdagenten en Depothouders voor 
Nederland en Koloniën, 

C. Wasser & Co., Rotterdam, 
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Hydraulische en Elecifisctte LIFTEN, 
F R E D . S T I E L T J E S & Go., 

Keizersgracht 748, m A m s t e r d a m . 
< : A K B O I J I \ K L M 

„Van Baerle", 
E E N I <•' E A <• E N T E N voor 

Nederland en Koloniën 

G. M. 
A M S T E R ] > A>I. 

is bet 
VOCHTIG I 

L I U O i v E R F 
KocdkoopHt, eenvoudigs! rad icaa l middel tegen UITSLAANDE 
GE MUREN. BEKROOND niet (tonden medaille, Gezondheids-1'en' 

: j toonst. Londen 1S84. Ueteiitfelen van muren voor het, behangen vervalt bij HOJÏS Co. ̂ e , , r " ' k v a " A i ' z v V E R F . Verkrijgbaar in bussen ad ƒ 1.60. f 3.15 en f 6.25 
*'jbij J . VAN DER MEÜLEN, Mr. Schilder, N. L e l i e s t r a a t 17, Amsterdam, dil 

V E R F W A R E N , 
(5) © I I x . 

MA Ji S H Ë I M £ K 

Portland-dement-Fabriek 
FABKIEK 

IN 

MANNHEIM 
Opgericht 

1861. 

I 
FABRIEK 

WEI SENAU, 
b lluinz. 

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 4.10.000 
vaten. 

HOOFD - VERTEGENWOORDIGERS 
voor de Z n i d e 1 ij 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 M S T E R D A M , (60) 

H A N D E L A R E N in 

Marmer en Bouwmaterialen. 

AMSTERDAM, 
vestigen de aandacht op hunne inzending 

ELtGTRISCHE en HrORAULfSCfJE 

" M I I P T I H 1 

dam, die 
zich tevens met de toepassing belast. Agenten J . P. LAKRNOES Pzn. te Vlissinyen 
P. KRIJGER ft, ZOON te Middelburg en 11. DE KAM Jz., 20 Ruyschstraat, Amsterdam. 

(79) 

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 EN BOREN, 
uitmuntend fabrikaat en bi l l i jke prijs. (67) 

Spijzenllften en Boyle's Ventilators, 
W E R E L D T E N T O O N S T E L L I N G 

Amsterdam 1805. 

Alle soorten van 

Z A G E N 

iiVERKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste gualtteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D. DOMINICUS & SóHNE. 
te Remscheid-Vieringhausen (Shelnl,) 

Gevestigd i n 1822. (55) 
9*W Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wy U gratis en franco toezenden. 

Vertegenwoordiger voor Holland : 
MAX D l t l M . N . ROTTERfJAM, 

Maaskade, hoek Corn. Trompstr. 2. 

Stoom Jaloüsiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

L A G E PRIJZEN. <3) 

S. BRUIGOM, Arnhem. 

U . J . W E 1 S S E N 0 , 
NieuweudUk 111 te AMSTERDAM. 

fabriceert geijkte DUIMSTOKKEN, twee 
eu 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 , JALüNS, 
koperen en stalen PEILLIJNEN, 1'EIL" 
L O G D E N . P E I L S T O K K E N , l'K | L " 
SCHALEN, enz. (»>5) 

MAGAZIJN VAN PASSEROOOZEN, 
reekeubeboorteueaOptischeln.trunientee, 

EQUERRES. PRISMA'S ENZ-

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 » in dit blad kosten vao 1—5 regel» 
00 cents, iedere regel meer 10 cent*. Groote letten u u r 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt sleehta tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgevers t 

J. VAN DER ENOT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

A l l e n.1 v e r t e n , l i n 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 roor Timmerlieden, Metselaar*, Machinisten, Bmedec. 
Ververs, en«. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

H E T N O O R D - O O S T Z E E K A N A A L . 

(Vit de beste gegevens samengesteld door J A N E . VAN NIFTRIK.,) 

(Slot.) 

Het graafwerk voor het vormen van het kanaalprofiel beliep 
in zijn geheel ongeveer 80 millioen M 3 . In Maart 1888 
werd met de grondwerken begonnen; zij zijn evenals alle 
andere werken — behalve de hydraulische installatie dei-
sluizen en bruggen — bij openbare inschrijving gegund. 
In hoofdzaak zijn zij door acht aannemersfirma's uitgevoerd. 

Van de te verwijderen grondmassa waren einde Juli 
1890 reeds 18.78 millioen M 3 . verzet, waarvan alleen in 
Juni en Juli 5.35 millioen. Op 1 April 1893 waren 60 
millioen M 8 . uitgegraven. Gemiddeld werden per maand, in 
den goeden werktijd, 1 */, millioen M : 1 . verzet. 

De ingravingen in den droge werden door excavators 
uitgevoerd; by de aansluiting op de aanwezige waterwegen 
werden baggermachines van verschillende soort gebruikt. De 
uitgebaggerde grond werd gedeeltelijk in bakken vervoerd 
naar de voor kadenaanleg enz. op te Imogen terreinen of 
iu zee gestort, gedeeltelijk direct op de oevers gespoten 
of eiudelyk uit de bakken, door middel van elevators voor 
de tweede maal opgebracht en door goten naar den oever 
gevoerd. 

Ongeveer de helft der grondwerken werd iu deu droge 
uitgevoerd, waarbij de onderlagen natuurlijk in het water. 
Er werden voor die werken meest Duitsche excavators 
gebruikt, welke de Lubecker-Machinenbau Gesellschaft le
verde, buitendien waren er eenige van A. F. SMULDERS te 
Utrecht; deze waren echter minder krachtig en meest be
stemd voor lichten grond. De eerste van zwaarder type, 
waren berekend voor 2000 M 3 . in lichten grond en voor 
1000 - 1500 M 3 . in zwaren kleibodem, per 10 werkuren. 

De belangrijkste uitgraving in den droge is deu diepen 
doorgang van het kanaal bij Griinenthal, waar alleen 15 
millioen M 3 . grond te verwijderen waren en een diepte tot 
den kanaalbodem van 31 M. moest bereikt worden. De 
bodem bevatte in zyn bovenlagen veen, daaronder zanderige 
klei, dan grauwen mergel met lagen zand en grind. Talrijke 
losse granietblokken veroorzaakten bü de graafwerken veel 
moeielijkheid. 

Het graafwerk werd terrasgewijze uitgevoerd; de machi
nes werkten op breede bermen, tevens dienstig voor de 
sporen van het grondtransport De excavators waren zoodanig 
gebouwd, dat de transporttreinen er onder door konden rijden. 

Met den uitgegraven grond werd de meer dan 20 M. 
hooge baan der vaste brug aangestort en overigens moest 
d(' grond naar de daarvoor aangewezen stortplaatsen ver
voerd worden. Den aannemer werd voor het graven, ver

voeren en ter bestemde plaats brengen van 1 M 3 . grond 
bij deze ingraving (bü Griinenthal) 72 Pfg. betaald. 

V'ijf Duitsche en één Hollandsche excavator waren hier 
aan het werk en 30 tot 40 locomotieven voorzagen in het 
grondtransport. In de benedenlagen was een aanzienlijke 
toevloed van water. In het begin van Juli '9 4 waren reeds 
13 millioen M 3 . zonder eenig ongeval uitgegraven, toen 
ten westen van de brug een grondschuiving van 60 a 70.000 
M : i. aan het eene, reeds met steen bezette talud plaats vond. 
Er bevond zich hier drijfzand aan den voet van het beloop, 
dat ten laatste den druk van de grondmassa bij de voort
gezette uitdieping niet meer kon weerstaan. Overigens is 
het gelukt de ingraving geheel in den droge nit te voeren. 

Het grootste aantal excavators, bij het kanaal tegelijk 
in werking, was 27, inet 100 locomotieven en 3000 trans
portwagens, terwijl een 30tal stoompompen voor het droog-
houden der insnijdingen zorgden. Voor de baggerwerken 
was het grootste aantal machines 40, inet l i O transport-
bakken, 12 8tooiubakken en 40 sleepbooten. 

De grond uit het kanaal werd op diepgelegen landerijen 
aangebracht en vormde, waar hy kleiachtig is, goeden bouw
grond. De zandgronden werden met een laag veen afgedekt, 
teneinde se op den duur ook waarde te geven. 

Byzoudere moeieiykheden leverde de uitvoering van het 
kanaal in de uitgestrekte moerasstreken, die in de liurg-
Kudenseër Niederung vau KM. 7.6 tot 18 en oosteiyk van 
Rendsburg bij Sehestedt van KM. 70 tot 73 voorkomen. 
Verschillende ingravingen, by wyze van proef uitgevoerd, 
toonden aan, dat, zelfs bij taluds van 4 op 1, die ingra
vingen weder volliepen door den terzijde toeschuivenden 
grond. Men moest er daarom toe overgaan, door storting 
van zware zanddammen ter wederzijden van het kanaal, 
eerst vaste oevers te vormen, waartusschen dan de slappe 
grond kon verwijderd worden. De gestorte dammen zonken 
diep in de derrie weg en persten deze aan beide zijden 
naar boven; zy werden zoolang verhoogd, tot zy den vasten 
ondergrond hadden bereikt. 

Uitvoerige mededeelingen omtrent de grondwerken zyn 
gegeven in het Wochenblatt des Osterreichischer Ingenieur 
und Architecten-tereins, Jaargang 1891 ; constructie-tee-
keningen met verklaring van eenige baggermachines en 
elevators worden in Engineering gevonden. 

Alvorens onze mededeelingen over de uitvoering der wer
ken van het kanaal te eindigen, wordt nog eens terugge
komen op den bouw der sluizen en wel voornauielyk op de 
fundatie en grondwerken. 

Zeer belangryk was de uitvoering der werken te 
Holtenan, daar bet hier gelukte door kunstmatige af
watering en daling van het grondwater, de geheele fun
deering in den droge uit te voeren. De bodem by de bouw-
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plaats bevatte in het algemeen: onder de teelaarde een 5 M. 
dikke laag klei, daaronder zand, verder een zware laag 
blauwe klei en eindelijk een laag gtof zand, die veel water 
onder sterken druk aanvoerde en gedeeltelijk door de klei
laag heen kwam. Deze zandlaag lag in het algemeen 20 M. 
beneden den gemiddelden Oostzeespiegel of, wanneer wy een 
horizontale van 20 31. beneden den gemiddelden Oostzee
spiegel als O-ljjn aannemen, op 4- O. In het voorjaar van 
1889 werd met het graven van den bouwput begonnen en 
aan het einde van dit jaar was een diepte van - |- 13.77 M. 
bereikt. Door boringen werd nu het water in den ondergrond 
nagegaan en kwam men tot de bovengemelde ervaring. By 
het maken van de fundeering in den droge lag het gevaar 
voor de hand, dat de kleilaag aan den van onder werkenden 
waterdruk geen weerstand zou kunnen bieden en had men 
dus de keus om óf de verdere grondwerken zoowel als het 
betonstort-ii onder water uit te voeren, óf door kunsttnatigen 
waterafvoer den onderdruk tegen de kleilaag te ontlasten. 

Men koos het laatste en met goed gevolg, nadat uit een 
proef de mogelijkheid gebleken was om den grondwaterspiegel 
te doen dalen en er dus blijkbaar geen direct verband be
stond tusschen de watergeleidende zandlaag en de Oostzee. 
Er werden hierop buiten den bnitensten darawand 3 steenen 
putten van 3.50 M. inwendige middellijn van den bodem van den 
fundeeringsput, tot op de zandlaag neergelaten. Dit werk, dat 
van Mei tot November 1890 duurde, geschiedde door middel 
van luchtdruk. De putten werden van onder met zand, 
grind en steenstukken gevuld en dan daarin kreiselpotnpen 
opgesteld, nadat men rondom den bouwput ijzeren stand
pijpen neergedreven had om de beweging van het grond
water te kunnen nagaan. In April 1892, na 11ji jaar pompeus, 
was eeu daling van 10.25 M. bereikt. De druk an het 
grondwater werd ten slotte met 15 M. verminderd en men 
verkreeg een bjjna volkomen drogen bouwput, waarvan het 
water nog door aarden buizen werd afgevoerd, welke open 
in grind gelegd met de putten in verbinding waren. De 
kosten voor de putten, zonder den aanleg der pompen, be
liepen de belangrijke som van 100.000 Mark. Hier staan, 
afgezien nog van de grootere zekerheid der uitvoering, be
langrijke voordeelen tegenover. Zoo kon de dikte van het 
beton aanmerkelijk minder zijn en konden, in plaats van 
zware damwanden, lichte strykwanden' voor den middelmuur 
genomen wordeu, waardoor de kosten voor den waterafvoer 
ruim werden opgewogen. 

In Maart 1891 werd de geheele bouwput tot -f- 10.77 M. 
verder uitgegraven en dan met het heien der buitenste dam
wanden begonnen. De zijmuren werden het eerst gebouwd. 
De betonstorting geschiedde in eens ter volle dikte. De 
sluisvloer werd eerst in het najaar van 1892 aangebracht, 
nadat de muren in hoofdzaak opgemetseld en voldoende 
gezet waren, teneinde het vormen van scheuren in den vloer 
naar mogelijkheid te voorkomen. 

Te Brunsbiittelhafen wilde men oorspronkelijk de fundeering 
op dezelfde wijze uitvoeren, doch dit bleek onmogelijk, omdat 
de watergeleidende grondlagen directe gemeenschap met de 
Elbe toonden. De grondwerken moesten dus in hoofdzaak 
onder water uitgevoerd worden en het beton werd op drij
vende stellingen door kokers gestort. 

Xooals blijkt, werd bij de uitvoering der werken van het 
kanaal in den rnimsten zin van machinekracht gebruik ge
maakt, wat echter niet belette dat er veeltijds 7 a 8000 ar
beiders bij de werken betrokken waren, voor wier huisvesting 
in de dunbevolkte streken langs het kanaal vanwege de 
Directie der werken gezorgd werd. Er werden daarom — 
zooveel mogelijk op de meest gezonde plaatsen — barakken, 
al naar de behoefte, voor 100—500 man gebonwd. Znlk 
een uit vakwerk samengesteld gebouw bevatte, behalve eene 
afdeeling voor den opzichter, een eet- en gezelschapszaal, 

een groote keuken, een waschkeuken, een badkamer en een 
winkel, waar levensmiddelen, kleeding en tabak verkocht 
werden. Ook voor de beambten bij de werken bouwde men 
woningen, waaraan tevens de bureaux verbonden waren en 
die ook steeds een paar logeerkamers bevatten voor vak-
genooten, die tot studie de werken bezochten. Het aantal 
honwbeambten, by de uitvoering van het kanaal betrokken, 
was niet gering en bedroeg langen tyd totaal 300, waar
onder zoowel die op de bureaux als op de werken begrepen. 

De raming der kosten voor het kanaal van 156millioen 
Mark werd niet overschreden ; integendeel kon men daar nog 
700.000 Mark onder biy'ven. 

Ofschoon de verschillende posten in werkelijkheid wijzi
gingen ondergingen, waren zij oorspronkeiyk als volgt gesteld: 

Onteigening der gronden . . . 10 raillioen Mark. 
Grondwerken 70 „ „ 
Oevervoorzieningen 8 „ „ 
Sluizen en kadenaanleg . . . . 36 „ „ 
Bruggen en veeren 7 „ „ 
Voorzieningen aan andere werken 1.5 ,, „ 
Kanaalbooten, magazijnen en werk

plaatsen 1.5 n „ 
Hydraulische inrichtingen, vuurto

rens, electrische verlichting 2 „ „ 
Uitvoeringsonko8ten enz. . . . 5 „ „ 
Onvoorziene uitgaven . . . . 15 „ „ 

Totaal . . 156 raillioen Mark 

Tot slot achten wy eeu vergelijking van het Noord-Oost
zeekanaal, wat betreft lengte, dwarsprofiel en kosten, met 
andere zeekanalen, niet onbelangrijk. 

In de eerste plaats het Suezkanaal. Dit is 160 KM. lang, 
dus meer dan 1 maal zoo lang als het Noord-Oostzee
kanaal; oorspronkeiyk had het een bodembreedte van 22 M, 
een diepte van 7 9 M. en een breedte op den waterspiegel 
van 58 M. Het profiel bedroeg 304 M'2. Met deze afmetin
gen was het 15 jaren lang in gebruik en kreeg toen een 
uitdieping tot 8.5 M., een bodembreedte van 34.5 M. en 
een waterbreedte van 76 M., dus een profiel van 470 M \ 
De eerste aanlegkosten bedroegen 380 millioen Mark. Zooals 
bekend is, heeft het kanaal geen slnizen, doch werd als 
niveaukanaal uitgevoerd. 

Het Panamakanaal, dat oorspronkeiyk eveneens een niveau
kanaal zon worden, was met 22 M. bodem, 50 M. water
breedte en 8.50 M. diepte ontworpen; het waterprofiel zou 
306 M-. bedragen hebben. De kosten werden op 960 raillioen 
Mark geschat. De geschiedenis van dit kanaal, dat na 'Ie 
bekende finauciëele crisis als sluizenkanaal zon uitgevoerd 
worden, om ten slotte misschien voor altyd te zyn opgegeven, 
kan hier achterwege blijven. 

Of het zyn concurrent, het Nicaraguakanaal, dat dour 
Noord-Amerika begunstigd wordt, beter zal gaan, is nog 
zeer twyfelachtig. Dit kanaal zou 272.5 KM. lang zijn. 
waarvan echter 91 KM. in meeren en 138.5 KM. in andere 
waterloopen zyn gelegen, zoodat dus slechts over 43 KM. 
het volle profiel zou te graven zijn. Tot aan het Nicaragua-
meer moet tot 33.5 M. hoogte boven den zeespiegel gestegen 
worden door middel van drie sluizen, aan beide zijden, vau 
108 M. lengte en 21.30 M. breedte. Voorloopig zyn de 
financiëele moeielfjkheden echter nog niet overwonnen. 

Als niveaukanaal noemen wij hier verder het in 1893 
geopende kanaal van ('orinthe, dat slechts 6 54 KM. lang 
is, doch wat zyn uitvoering betreft, niet zonder moeielyk 
heden was, aangezien het meest door rotsachtigen bodem gaat. 

Hiermede zyn de groote zeekanalen, die een landengte 
doorsnijden en een kortere verbinding van twee zeeën vor
men, genoemd. Van de kanalen, die dienen om het binnenland 
voor zeeschepen direct toegankelijk te maken, moeten in de 
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eerste plaats genoemd worden: het Noordzeekanaal van 
Ymuiden naar Amsterdam, in 1877 geopend, en het in 1894 
opengestelde zeekanaal van Liverpool naar Manchester. Het 
eerste heeft, zooals bekend, slechts sluizen aan de mondingen, 
dat eveneens dubbele sluizen zijn. De nieuw gebouwde derde 
sluis is 210 M. lang, 25 M. wyd en 9.5 M. diep. De 
bodembreedte van bet eigenlyke gegraven kanaal bedraagt 
20 tot 32 M. , de diepte 7.70, het profiel 370—387 M \ 
Het kanaal van Liverpool naar Manchester is een kanaal 
met 5 sluizen, waarmede 18 M. boven het hoogwater der 
Mersey gestegen wordt. Bij Eastham beneden zyn 3 sluizen 
naast elkander, waarvan 2 laug zyn 183 M . , 24.40 M . 
wyd en 8.53 M. diep; de derde bestemd voor rivierbarken 
is 45.7 M. lang en 9.15 M . breed. De overige sluizen zyn 
dubbele van 183 M. lengte en 19.8 M. breedte. Delengte 
van het kanaal bedraagt 57 KM., het is 30.5 M. in den 
bodem, 52 M. op het water en 7.93 M. diep. De aanleg
kosten, met inbegrip van belangryke bykoruende werken, 
hebben 300 millioen Mark bedragen. 

V E R E E N I G I N f i T O Y N B E E - W E R K T E D E L F T . 

VERSLAG OVER HET SAIZOEN 1894—1895. 

(Voorgelezen in de Algemeene Vergadering van 80 Sept. j.l.) 

Het saizoen ving aan onder gunstige voorteekenen. Nadat 
in de druk bezochte en zeer levendige vergadering, den 10 
Oct. 1894 in den Doele gehouden, drie nieuwe bestuurs
leden waren gekozen en de aftredende voorzitter, de heer 
HUISMAN, tot eere-voorzitter was uitgeroepen, kwam het 
nieuwe bestuur den 19en d. a. v. ten mijnen huize byeen 
en verdeelde het in onderling overleg de rollen als volgt: 
Dr. JAMES , voorzitter, V A N DEK KLOES , secretaris, D E W A A B D , 
penningmeester, JAKTZEN en KOENE , leden. 

Het eerste wat het Bestuur te doen stond, was het om
zien naar meer clubleiders, in overeenstemming met het 
aantal werklieden-leden, dat toen 49 bedroeg, en vervolgens 
naar meer lokaliteit voor het bijeenkomen der clubs. In 
beide opzichten mocht het gelukkig slagen. Dr JAMES had 
reeds eerder het voornemen te kennen gegeven, oin eene 
club te vormen voor gezondheidsleer. Verder gaven welwil
lend aan de uitnoodiging van het Bestuur gehoor: Dr. MOKKE 
voor letterkunde, desgevorderd in verband met aardrijks
kunde en geschiedenis; Ingr. Du CLOUX voor wiskunde en 
Ingr. VAES voor natuurkunde. De directeur der Pol. School 
stelde behalve de receptiekamer (als vorig saizoen) ook de 
zaal der afd. natuurkunde eens in de 1 dagen ter beschik
king der vereeniging, het laatste in overleg met de docen
ten Prof. SNIJDERS en Dr. SISSINGH. Van de Vryra.-loge 
-Silentium" verkreeg het bestuur driemaal in de 14 dagen 
het gebruik van eene zaal in de Choorstraat. Alles met vry 
vuur en licht. 

De by eenkomsten der clubs vonden tamelyk geregeld om 
de 14 dagen plaats en waren over het algemeen goed 
bezocht. De HH. JAMES, MOKBE en Du CLOUX leidden de 
hunne in het gebouw der Vryraetsel.; de heer V A E S de 
zijne in de natuurk. zaal der Pol. School; ik de myne in 
de receptiekamer der Pol. School. Laatstbedoelde club was 
aangevangen ouder den titel van club voor ornament, hoofd-
zakelük met het doel om architectuur-plaatwerken uit de 
bibliotheek der Pol. School te bezichtigen en te bespreken. 
1'ikwyls dwaalden echter de gedachtenwisselingen af; ver
scheiden avonden liepen zy o. a. over ambachtsonderwys, 
vooral ook met het oog op het congres, dat in April en 
Juni door de Maatsch. ter bev. van Nijverheid te Amsterdam 
«on worden gebonden. 

Zeer veel bijval en talrijk bezoek genoot de clnb van 

Ingr. VAES . Het onderwerp en de zaal waarin het werd 
behandeld, leenden zich meer dan anders tot uitbreiding 
van het aantal toehoorders tot ver boven het al» regel 
aangenomen getal van 12. Toen de heer VAES vóór het 
eind van het seizoen van hier vertrok, deed hy zijnen club
leden groot genoegen, door de bijeenkomsten eenige weken 
achtereen elke week te doen plaats hebben, ten einde zyn 
onderwerp naar behooren af te handelen. 

Behalve de 14daagsche club-bijeenkomsten, werden nog 
vier voordrachten gehouden voor de clubleden byeen, name
lijk door Mr. Z. v. i>. B E K O H over onze staatsinstellingen; 
door Dr. SISSINGH over natuurkunde, waarby verschillende 
proeven; door my over de structuur van het hout, toege
licht door projection van microsc. preparaten, door middel 
van electrisch licht en door den heer FISCHER over petro-
lenm. De laatste voordracht had plaats in de concertzaal 
van Stads Doele, de overige iu de zaal der natuurkunde 
der Pol. School. 

Op bovenvermeld congres voor vakonderwys werd de 
vereeniging vertegenwoordigd door het club lid SCHALLEK, 
die daartoe ingevolge besluit van 1 Deo. 1894 door het 
bestuur was uitgenoodigd en den byzonderen dank der ver
eeniging verdient, doordien hy de kosten dier reis zelf heeft 
meenet) te moeten diagen. Ook de secretaris was daar, hoe
wel in andere qualiteit tegenwoordig. De induik, die het 
c o n g r e s op beiden maakte was echter verre van gunstig. 
Zy waren eenparig van oordeel, dat de ontwerpers te veel 
hooi op huu vork hadden genomen Er werd veel gesproken 
en veel geschryf in druk gegeven, doch eenig practisch ge
volg werd niet bereikt. 

Het seizoen weid evenals het vorige besloten met een 
feestavond, in het gebouw der Gemeenschap in het Agneta-
park, welke zeer geslaagd mag genoemd worden. Tevens 
werd daar gelegenheid gegeven zich als lid te doen in-
schryven, met opgave der club, waarby men zich wilde aan
sluiten. Ten einde eenigen grondslag te verkrijgen voor de 
samenstelling der clubs in dit seizoen, werd de inschrijving 
voor de clubs ook uitgestrekt tot hen, die reeds lid waren. 
Met inbegrip van hen, die later nog toetraden, bevat de 
vereeniging nn 81 clubleden. 

De vermeerdering van het ledental maakte uit den aard 
der zaak een grooter getal clubleiders noodig. Over mede
werking van de gegoede burgery valt tot dusver in dit 
opzicht niet te roemen, doch dankbaar als wij zyn voor den 
geldelyken steun, dien zij ons verleende en naar wij hopen 
op den duur in ruime mate zal blyven verleenen, mag het 
overbodig heeten over dit punt verder uit te wyden, te 
meer omdat van een anderen kant eene hulp is komen op
dagen, waarvan de waarde niet licht kan worden overschat: 
hulp uit de studentenwereld. Terecht mocht onze jeere-voor-
zitter in de laatste bestuursvergadering, waarby ook de 
clubleiders tegenwoordig waren, zyne vreugde uitspieken 
over zooveel deelneming van den kant der studeerende jon
gelingschap aan de Toynbee- Vereeniging en daarin eene 
belofte zien voor de toekomst. Waarlyk. nu eenmaal het ys 
onder de jongelui gebroken is, behoeven wy niet meer te 
vreezen voor te groote toename van het ledental! Voor elk 
12tal leden zal in de toekomst een leider te vinden zijn. 

Ook de lokaalquestie is voorloopig weder geregeld. De 
waarn. directeur der P. S., Prot. HKNKET, zag er geen 
bezwaar in de door zyn voorganger verleende medewerking 
tydelyk voort te zetten. Het lokaal der Vryraetselary daaren
tegen is niet meer voor ons beschikbaar. Gelukkig zyn wy 
er echter in geslaagd voor het aanstaande seizoen eene 
kamer by particulieren te huren, die 3 tot 5 maal per wee 
van 's avonds 8 1/,—10 nur voor ons beschikbaar zal zyn. 

Uit een en ander blijkt, dat de stand van ons werk voor 
het oogenblik niet ongunstig is te noemen, doch om het in 
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de toekomst vrachten te doen dragen, is veler medewerking 
zoowel in geldelyken als in werkdadigen zin op den duur 
noodzakelijk. Ik eindig dit verslag met den wensch, dat die 
medewerking in ruime mate ons deel moge zyn 

v. i». K. 

N A T R I U M M E T A A L D O O R E E N E L E C T R O -

L Y T I S C H L E K G E V O R M D . 

De Bostonsche correspondent van de Western Electrician 
schryft het volgende omtrent eene belangrijke ontdekking 
in de Hub : 

Het toevallig aanslaan van een zelfwerkende brandschel 
in een kantoorgebouw in Washingtonstieet heeft onlangs 
een nieuwe bron van gevaar by electrische geleidingen onder 
de aandacht gebracht van het Bostonsche brandweerbestuur. 
Naar vermeld wordt, had men eenigen tijd geleden een 
weinig rook zien ontsnappen uit een raam der kelderver
dieping van het Pray-gebouw, op een plek dicht by het punt 
waar de electrische draden uit de straat in het gebouw 
overgaan. Toen de inspecteur der verzekering daar kwam 
en het raam uitgenomen werd, bevond men, dat zich eene 
eigenaardige stof rondom de draden had afgezet, die als zjj 
nat gemaakt en met een of ander hard voorwerp werd ge
slagen, vonken gaf. Om dit punt heen, was het houtwerk 
inet eene dikke vloeistof overdekt, die hier en daar was 
opgedroogd tot eene witte laag, op ontkleurd zont gelijkend, 
glibberig op het gevoel en sterk roestbevorderend. Het 
hout zelf was zacht en erg ontkleurd. Daar men aan dit 
geval groot gewicht hechtte, werd de zaak in handen ge
steld van FORBES & GLIDÜEN, electrische en chemische 
ingenieurs, die onmiddellijk met het onderzoek begonnen. 
De neerslag op de draden bleek voornamelijk natrium in 
metaaltoestand te zyn. Deze stof is uiterst brandbaar en 
verbindt zich zoo gretig met water, dat zij onder gewone 
omstandigheden in een vochtigen kelder niet in wezen zou 
kunnen blyven. Als het zich met water vereenigt, komt er 
waterstof viy en wordt er tegelijkertijd eene groote hoe
veelheid warmte ontwikkeld. Onder zekere voorwaarden kan 
deze hitte voldoende zyn om het waterstofgas te doen ont
vlammen. Waterstofgas en lucht vormen dan samen een 
ontplofbaar lichaam ; van daar groot gevaar voor ontploffing, 
als het gas mocht komen te ontvlammen. 

De verklaring van de aanwezigheid van een in tegen
woordigheid van vocht zoo brandbare en onbestendige stof 
in een vochtigen kelder, wordt als volgt gegeven. Het na-
triummetaal was ongetwijfeld het product van electrolytische 
ontleding van onzuiver natriuiuhydraat. Dit natriumhydraat 
was afkomstig uit den cementmortel van het metselwerk, 
waarop de electrische draden in den grond rustten. Een 
weinig van dat hydraat zal waarschynlyk zyn weg gevon
den hebben door de gemetselde onderlaag der aangrenzende 
bestrating. De electrische stroom, die de electrolytische 
werking veroorzaakte, vond zyn oorsprong in de beschadi
ging van een van de hoofdleidingen aan de binnenzijde van 
het raam. De beschadiging werd veroorzaakt door het in
werken van het natriumhydraat op de isoleerende bekleeding 
der draden. Deze bekleeding was wat men noemt eene 
weervaste isoleering, bestaande in een geteerd katoenen 
weefsel. Zulk eene stof wordt door natriumhydraat gemak
kelijk aangetast en van hare isoleerende eigenschappen 
beroofd. Bovendien vormt het natriumhydraat zelf eene 
goede geleiding voor den stroom, als het eenmaal door de 
isoleerlaag is heengedrongen. 

Dit geval is bijzonder van belang, in verband met ver
scheiden ontploffingen, die in ondergrondsleidingen hebben 
plaats gehad en gewoonlijk werden toegeschreven aan lekken 

in gasleidingen. In de Londensche bladeu is er onlangs op 
gewezen, dat natriummetaal wellicht niet vreemd is aan 
deze ontploffingen, doch het hier vermelde geval schijnt 
het eerste voorbeeld te zyn, waarby het voorhanden zijn 
van natriummetaal werd bewezen en eene volkomen verkla
ring van een meer voorgekomen verschijnsel kon worden 
gegeven. (Scient. Americ.) 

A L U M I N I U M - W O L F R A M L E G E E R I N G . 

Z W A R T K L E U R E N V A N K L E I N I J Z E R W E R K . 

In den laatsten tyd is zulk eene legeering bereid, die 
zeer licht, taai en ongevoelig voor zuren, hitte, lucht en 
vochtigheid moet. zyn. Aan het Fransche ministerie van 
oorlog zyn verscheiden monsters van veldflesschen en veld-
schotels, van deze legeering vervaardigd, ter onderzoek 
voorgelegd. Wolfram is een zoo hard eu broos metaal, dat 
het tot dusver weinig toepassing kon vinden. Door toevoe
ging van wolfram wordt het staal weliswaar zeer hard, 
maar ook zoo barsterig en broos, dat men deze Iegeering 
byna geheel opgegeven heeft. Met aluminium echter vormt 
wolfram eene veel betere verbinding. Wolfram-ertsen worden 
overvloedig in Zweden, Siberië en by Limoges aangetroffen 

(Erfind. & Erfahr.) 

N A T I O N A L E V A K V E R E E N I G I N G V A N 

O P Z I C H T E R S E N T E E K E N A A R S . 

Men verzoekt ons mede te deelen, dat het doel dezer ver
eeniging is door samenwerking te trachten aan de beharti
ging der vakken en aan de belangen barer beoefenaars 
bevorderlijk te zyn. 

Voorgesteld is dit doel te bereiken door: 
1°. het oprichten van Afdeelingen in de voornaamste 

plaatsen des lands; 
2°. het houden van bijeenkomsten; 
3°. het doen honden van lezingen en voordrachten; 
4°. het zoo mogelyk iu elke Afdeeling aanleggen eener 

bibliotheek; 
5°. het doen drukken van de verslagen der werkzaam

heden van de vereeniging, en het zoo mogelyk uitgeven 
van een orgaan; 

6°. het stichten van een of meer fondsen; 
7°. het samenwerken met andere Vakvereenigingen, waar 

de wederzjjdsche belangen dat eischen. 
Leden kunnen worden: Opzichters of Teekenaars, die den 

ouderdom van minstens 21 jaar hebben bereikt en werkzaam 
zyn in de navolgende vakken, of daarmede aanverwante 
vakken: 

a. de burgerlijke bouwkunde; 
b. de waterbouwkunde; 
c. de metaalindustrie; 
d. de scheepsbouw; 
e. de kunstnijverheid. 
Tot de Vereeniging kunnen toetreden belangstellenden 

en donateurs. 
Voorts zal worden getracht voor de verschillende vakken, 

vakgroepen in de Vereeniging op te richten, wat nader 
by Reglement zal worden omschreven. 

Ten slotte is bepaald, dat getracht zal worden de gewone 
contributie zoo laag mogelyk te stellen, en dat die voor het 
eerste jaar in geen geval het maximum van f 5.— ^ 
mogen overschrijden, te betalen als volgt: f 1.— by toe
treding en £ f 4 - — ' n v i e l ' uriemaandelyksche termijnen 
groot -4- f 1.—. 

Men bestrykt de zacht verwarmde voorwerpen met eene 
oplossing van 70 dln. kopernitraat in 30 dln. wijngeest, 
legt ze dan op een stuk plaatijzer en verwarmt dit. Er 
ontstaat dan na ontleding van het kopernitraat een zwarte 
overtrek van koperoxyde, die koud geworden zynde, opge
wreven, eene sterk hechtende grauwe kleur op het yzer 
achterlaat. Door de behandeling meermalen te herhalen, 
verkrygt men gemakkelyk eene schoone zwarte kleur. Bij
zonder schoone tinten worden aldus op dikke yzeren voorwerpen 
aangebracht, maar ook plaatijzer laat zich zeer aardig kleu
ren. Neemt men in plaats van eene kopernitraat-oplossing 
eene oplossing van mangaan-nitraat in alcohol, dan verkrygt 
men schoone bronzen tinten. Door mengsels van beide oplos
singen kan men verschillende tinten bekomen.. 

(Erfind. & Erfahr.) 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

H.in«li verf. 
Leiden, 2 October 1895. 

Den Heer J . A. VAN DER KLOES, 
Delft. 

Gaarne vernam ondergeteekende van U, welke roode 
verf men in de buitenlucht kan gebruiken, zonder dat deze 
verkleurt; mocht U een mengsel van deze kleuren bekend 
zyn, wil my dan tevens de verhoudingen daarvan kenbaar 
maken. 

Gy zult daarmede verplichten 
Uw div. dr. 

J . A. DU CALAVEN. 
Bewaarder, 

Stads-Tinimerwerf, Leiden. 

Dat men roode verf aan de lucht zoo menigmaal ziet 
verkleuren, ligt enkel daaraan, dat er plantaardige verf
stoffen (roodbont enz.) verwerkt worden. Alle mengsels van 
loodinenie, y'zermenie en echt verraillioen met andere minerale 
poeders (zooals barytwit, ultramarijn enz.) of met zwartsel 
honden in de luchtstand. De verhouding zal elk moeten 
regelen naar de kleur die hy verlangt. 

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. 

DINSDAG 8 OCTOBER. 
Slceuwljk (N.Br.) De Rentmeester van het Kroon domein : een 

aanbouw aan de schuur van de hoeve Het Kooike, begr. ruim f600. 
Utrecht. 2 nur. De Maatschappij tot exploitatie vau staats

spoorwegen, aan het centraalbureau bij de Moreelse Laan, bestek 
no. 698 : bet uitbreiden van ue goederenloods S.S., het maken 
van eene goederenloods H.U.S.M. en van eene verhoogde los- en 
laadplaats op het station Gouda, begr. f 13.700. 

Winschoten. 8 uur. De architect K. de Grooth in hotel De 
Harmonie: bet bouwen van vijf woningen aan den Eugelsweg 
aldaar, zulks ten behoeve van de bouwveteeniging aldaar. 

WOENSDAG 9 OCTOBER. 
's-Gravenhage. 11 nur Het ministerie vau waterstaat, handel 

en nijverheid-, het herstellen der rijksrivierwerken op bet Panuer-
densche kanaal en den Neder-Rijn van Pannerdeu tot kilometerrnai 
XXXVU, heneden hei Heterensoke veer, provincie Gelderland, 
van de wintenchade, ontstaan door ijsgang in den winter van 
1894—1895, in 2 pereeelen, begr. le pero. f 3675, Se perc. f 3650. 

\ I.'I.IIMI. 11 OCTOBEB. 

's-Gravenhnge. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid : het herstellen en verbeteren van Rijkstelegraaflijneu 
tusschen Utrecht en Zwolle, begr. f 1846. 

Muruni (Fr.) 4 uur. Het gemeentebestuur : het aanleggen van 
eenen grintweg van Marum over de Wilp tot de grens van Fries
land, ter lengte van 2770 M. 

ZATERDAG 12 OCTOBEB. 
Hellevoetsluis. 10 uur. De genie: het doen van voorzieningen 

tegen booce vloeden voor artillerie- en buskruitmagazijnen en andere 
militaire gebouwen te Brielle en Hellevoetsluis, begr. f 1450. 

DONDERDAG 17 OCTOBEB. 
Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan bet gebouw van het prov. bestuur : het voortzetten 
van den aanleg van een bestraat paardenpad in den weg van 
Alkmaar naar Nieuwediep, behoorende tot de groote rijkswegen 
in de prov. Noordhollaii'l, begr. f 760. 

MAANDAG 21 OCTOBEB. 
Enschede. 12 uur. De firma Blijdenstein en Co., in het hotel 

de Klomp: liet bouwen eener stooinkatoenspinnerij, machinekamer, 
ketelhuis, kantoren euz. ter oppervlakte \ao plm. 8i>00 M- en bet 
graven van een reservoir ter oppervlakte van 3000 M* met verdere 
werken, op een terrein genaamd de Bamshoeve te Enschede, aan 
den lokaalspooiweg van Enschede naar Oldeniaal. 

DINSDAG 22 OCTOBEB. 
Riel (N.Br.) 2 uur. Het R. K. kerkbestuur: het sloopen der 

bestaande kerk en het liouwen van eene kerk met toren en bijbouw 
met hijlevering uer noodige materialen. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Alkemade. Het maken van eene nieuwe ophaalbrug en het 

vermaken en vernieuwen van twee bestaande ophaalbruggen ia 
den weg te Roelofarendsveen en den Langeuweg. Laagste H. 
Verbij te Woubrugge voor f 1820. 

Alkmaar. Het bouweu van 2 kleine villa's en het verplaatsen 
van een woonhuis te Heilo. Laagste voor perc. 1, G. Gaarthuis 
le Egmond-Binnen voor f 7946, gegund; voor perc. 2, W. Swager 
te Alkmaar voer f 460, gegund. 

Amsterdam. Het bouwen van een gedeelte gasthuis aau de 
le Parkstraat. Laagste J. H. van Groeueudael te Amserdam 
voor f 6«9.737. 

Assen. Het vernieuwen van slnis no. 1. Laagste H. van Dijk 
te Delfzijl voo- f 11.469. 

Breda. Het verbouwen van een pand aan de Ginnekenstraat. 
Laagste J. van Poppel voor f 3200. 

Delft, Het leveren eu stellen van zuiverkisten. Laagste Rogier-
Nerincx-Ricbter te Bergen op Zoom voor f 9495. 

's-Gravenbaire. Het maken van een kantoor met winkel enz. 
Laagste P. Breijer en J. Sperwer te 's-Graveubage voor f 59.420. 

's-Graveuhnge. Het bouwen van een post- en telegraafkautoor 
met directeurswoning te Tiel. Laagste C. Roelfs te Winschoten 
voor f 26.498. 

's-tiravenhago. Het herstellen en verbeteren van Rijkstelegraaf-
hjuen in de prov. Gelderland. Laagste W. van Dijk te Jutphaas 
voor f 946. 

's-Gravenhage. Het maken van een gebouw voor astrophoto-
graphie op het terrein van de sterrenwacht te Leiden. Laagste 
K. Kosters te Arasterdam voor f 16.490. 

Lelden. De vernieuwing der jukken van de brug in den Rijns, 
burgersirgel over ds Haarlemmervaart. Laagste G . Splinter te 
Leiden voor f 395, gegund. 

Maassluis. Het vernieuwen van SO M. beschoeiing langs de 
Govert van Wijnkade. Langste J. Vermeer te liekendorp voor 
f 1367. 

Maasdam. Het bouwen eener bouwmaiiswoning met annexe 
graanschuur en afzonderlijk staande zwingelkeet, voor den heer 
L, van Driel aldaar. Laagste voor perc. 1, timmerwerk eu gegoten 
en gesmeed ijzer, C. J. Middelhoek te Goidsobalxoord voor f 4992.50 ; 
voor perc. 2, m-tselwerk, P. van der Wulp te Heinenoord voor 
f 1874; voor perc. 2, verfwerk, B. Lammers te Maasdam voor f 17S. 

Middelburg. Het bouwen van een dubbele en een enkele 
burgerwoning te Oost-Souburg. Laagste C. L. van der Linde te 
Oost-Souburg voor f 3456. 

Osdorp. He*, vervijzelen van den bestaanden schepradmolen met 
alle daartoe behoorende werken. Laagste R. Band te Wijde Wormer 
voor f 10.800, gegund. 

Zutfen. Het bouwen van een boerenwoonbois onder Vorden. 
Laagste G. Meulenbrugge te Vorden voor f 3121. 
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ADVERTENTIËN. 
DE G R O E V E N 

VAN 

J. M EU RIN 
te Vml. i n . u i , a/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (83) 

l i i A n d e r n a c h s c h e T r a s 

en Trassteen 
op MtrengMte keur, verder: 

DRIJF- of / \ \ l >ls | i i \ : L A . 
AVCvROTSTKKK, beste en goedkoop
ste SIERSTEEX voor Tuinen,Terrassen 
Tuinsalons, Fonteinen. Graftomben, enz. 

I I E I K I P P I I t E I ^ 
en L O O D S E N 

van gegolfd ijzer, 

LIFTEN (90) 

KRANEN 
en 

L I K K E N , 

T. C. TISSOT J». . 
AMSTERDAM, Singel 139. 

M A \ \ U E I M E R 

Portland-Cement-Fabriek 
F A B K I E k 

Opgericht 
1861. 

I 
FA M l EK 

IN 

WEISENAU, 
b Main/.. 

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 1 ij 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 M S T E R D A M , (60) 

H A N D E L A R E N in 

Marmer en Bouwmaterialen. 

5 October 1895. 

Alle soorten van 

Z A G E N 
6fi 

W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de .fijnste quahteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J - D . D O M I N I C U S & S ö H N E . 
te Remscheid-Vierjnghausen ( R h e i n l , ) 

Gevestigd in 1822. (55j 
t/*W Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke U gratis en franco toezenden. 

Vertegenwoordiger voor Holland: 
MAX I I H I M . V BOTTER DAM, 

Maaskade, hoek Corn. Trompstr. 2. 

P . D O L K * Z O O M . 
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 - , BBOBI 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 GLAS en DAKPANNEN. 

Lenzen- en Patrijspoortglazen. 
(89) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT& ZOON te Maassluis. 

Ö I \ Z Ë B O U W M A T E R I A L E N , 
beschreven door 

Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid f18.—. 
» » gebonden „ 21.30. 

B E O O R D E E E I X G E X. 

. . 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 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 gelegenheid 
om dergelijken veel omvattenden arbeid naar wenscli 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 us 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.) 

. . . . 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 Nederlandech Advertentieblad). 

. . . Het inet zorg behandelde werk komt niet enkel den eigenlijken bouw-, werktuig
en scheepsbouwkundigen ten goede, maar ook allen, die door bun handel en bedrijf met deze 
vakken in aanraking komen. 

. . . . Het boek doorbladerende, wordt men telkens getroffen door den practischen «in 
van den samensteller eu zijn cenvoudigen, duidelijken schrijftrant . . . (Het Handelsblad.) 

. . . . Voor den ingenieur en den architect mag het boek van den heer Van der Kloc-
van onschatbare waarde worden genoemd. Op alle vragen, welke r p bet terrein der bouw 
materialen kunnen worden gedaan, geeft het een uitvoerig antwoor. . en '<nn hst dus met vrucht 
worden gcraadpleegt. De uitvoering is w aarlijk keurig on doet de firma V a n der Endt <fe Zoon 
alle eer aan. De prijs is zeker beneden de waarde van het boek 

(Dagblad voor Zuid-Holland en 'i-Oravenhage.) 
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P O R T L A N D CEMENT, 
„JOSSON Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT, 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 118 
AMSTERDAM, A. E. BRAAT, Fokkt-

Simomstraat 74. (88) 

STOOMKETELS- en 
PIJPEN-BEKLEEDING 

„Kxelsior" van POUPLIER & POST, 
is het degelijks!, houdbnarat abso
luut o n v e r b r a n d ba ar , en daarbij 
goedkoopst Isoleermateriaal en 
wordt geregeld gebruikt bij vele Staata-
en Gemeentebesturen, Fabrieken, 
Stooinbooten, enz. Levering per ge
wicht of per M s incl. opbrengen (wat 
ook door elk bekwaam metselaar geschie
den kan). 

Hoofdagenten en Depothouders voor 
Nederland en Koloniën, 

C, Wasser & Co,, Rotterdam. 
Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor het gebruiken 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 

Qeluidwerende tusschenvloeren, ondervloeren 
voor houtcementdaken, brandvrije 

separat ieën en plafonds. 

EXSELSI OR PLATEN. 
GEBR. VAN DER l U G H , Amsterdam, 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. (92) 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, 
geluidwerend. Verkrijgbaar in verschillende 
dikten. Steeds grooten voorraad. Directe leve
ring. Uitvoering op 't werk door onze eigene 
stellers. Voorgeschreven by particuliere- en 
gemeente-werken, Op aanvraag gratis toezen
ding van Brochure, Monsters en Prijs. 

„Munt zien onze Reclame op de Wereld
tentoonstelling te Amsterdam. Nederl. afdeeling 
(achter het Paviljoen der Leveusverz. Mjj™.)", 

Bjj GEBRS . J . & H . V A N L A N G E N H U Y S E N te 
en alom tegen den pr\js van f 17.50 verkrijgbaar: 

's Gravenhage, is verschenen 

TEN DIENSTE VAN HET 

V A K O N D E R "W I J 8 
voor Timmerlieden en Smeden. 

Samengesteld op last van Zijne Excellentie den Minister van Justitie, 

ten behoeve van de R i j k s o p v o e d i n g s g e s t i c h t e n voor J j n g e n s , 
door W . C. M E T Z E L A A R , 

Ingenieur-Architect voor de Gevangenissen en Rechtsgebouwen. 
Plaat 1--U5. Cursus voor den Timmerman. 

„ 66--8X. Cursus voor den Smid. 
Zie over dit werk de beoordeelingen van den heer G. I. MORRE, Leeraar 

aan de Polytechnische School te Delft en den heer G. A. SCHOLTEN, Architect 
en Leeraar Middelbaar Onderwijs te Tiel, zoo ook DE INGENIEUR vau 14 
October en DE NEDERL AN DSCHE ST00MF0S1 van 15 October 1893. 

MICIIITRAVEN 
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 

K. W. KOGGENKASIP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profiel teekeningen en Prijscourant op 
Rijswijk (Z.-ll.)'aanvraag gratis. (80) 

I>E X E D E B L A N D S C H E 

Caoutchonc en Gutta P e r c h a F a b r i e k 
„SIUTT 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,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. (85) 

E L . . . . . 
L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

8CHKKPS BOUWWERF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooteu-, Bagger- en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeewerken, 
X K E Tt S, 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met certificnatvan Lloyd's 

Hnreatt Veritas. en 

VAN DER ENDUZOONS 
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. 
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CAKBOLIMM 
„Van Baerle", 

B E N I G E A © E N T i: N vour 
Nederland en K o l o n i e » : 

É r . M. BOKS f Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) * » 1 1 x . 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

L A G E IMtIJZKN. (73j 

S . B I I U I G O t l , Arnhem, 

LEONARD SLIGCHER, Monnickendam. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
uitmuntend fabrikaat en billijke prijs. (67) 

Photo-chromo. Lichtdruk. Photo-lithographie. 
L V A N L E E R & C 0 . , A M S T E R D A M , 

berichten |<lat; zij bij hunne CBROIIO-LITHOGRAPHIE eene 
P H O T O R EP ROD U C T I E INRICHTING geïnstalleerd hebbeu, 
die aan alle eischen des tijds beantwoordt. Prijsopgaven worden 
gaarne verstrekt. 

UTRECH TSCHE LOOD WIT F A BRIEK, 
G H E V K , U t r e c h t . . 

E ' S 

P i r n m C 
is beter dekkend, fijner, witter en beter 

kleurlioudend 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 van echtheid, zuiverheid 
eu goedgewicht, nooit anders afgeleverd dan 
iu vaten voorzien van Zegel, Etiket en Fa
brieksmerk, welke allen wettigzyn gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur geleverd, des-
verlangd met certificaat van o<i sprong. 

Alen leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in i et „N. v. d. Dag" 
dd. 31 dan. 1887; in de „Huis - en Decoratieschilder" dd. 1 Mei 1887; in de 
„Ingenieur' dd. 11 eu 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 iu het „ B o u w k u n d i g Weekblad" dd. 5 Dec. 1891. (93) 

Verkrijgbaar bij alle soliede Verfhandelaren en Drogisten. 

T 

DUIMT 
waarmj planken onderlaag overbodig; 

levert H. H O O G H W I N K E L 
te GOR1KCHEM. ;9i) 

HAMER & Cl, 
AMSTERDAM, 

vestigen de aandacht op hunne inzending 

E L E C T R I S C H E cn HYDRAULISCHE 

PElSIIHUiTII '1 
Spijzenliften en Boyle's Ventilators, 

WERELD-TENTOONSTELLING 
Amsterdam 1895. 

Derde Jaargang No. 41. Zaterdag 13 October 1895. 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van net Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

Advertentien in dit blad kosten n n 1—5 regel» 
00 cents, iedere regel meer 10 cent». Groote letten n u r 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts twremnal 
bankend. 

VERSCHIJNT ZATE-DACS. 
UitirtYerii 

J. VAN OER ENOT & ZOON, 
MAASSLUIS. 

A l l . a d v . r t . n l l f n in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden g r i i l l a geplaatst in D E A M B A C H T S M A N , 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 . 

D E B O C H U M E R V E R E I N F U R B E R G D A U 

U N D G U S S S T A H L F A B R I K A T I O N . 

De Bochnmer Verein te Bodmin (Westfalen) is, evenals 
de werken van Knurr, zeer in bet klein begonnen. In het 
jaar 1854 vormde zich eene maatschappij onder de tirma 
B o c h n m e r V e r e i n f ü r B e r g b a u und Guss
et a h 1 f a b r i k a t i o n , met het doel tot overname eener 
in 1842, door wijlen den heer JACOB MAYEB, den verdien
stelijken uitvinder der staal-facongieterij, te zamen met wijlen 
den koopman I.DUAKD KÜHNK uit Maagdenburg gestichte 
kleine staalsmelterij met zeer onbeholpen inrichtingen en 

ijzer, 48.893 tonnen ter waarde van 2.512.011 Mark ver
kocht Het aantal werklieden, dat in 1854 ongeveer 300 
bedroeg, steeg geleidelijk tot 8000, met inbegrip van die der 
intusschen aangekochte „Stahlindustrie" en van die in de 
bergwerken. 

De voornaamste afdeelingen der onderneming, die met 
inbegrip harer drie kolenmijnen enz. over eene uitgestrektheid 
van om en by de 309 HA. beschikt, zjjn: Twee door eene 
tandradbaan met elkaar verbonden gietstaalfabrieken, waarvan 
de kleinste „Gesellschaft für Stahlindustrie" heet; een samen
stel van vier der grootste hoogovens, met een jaarlüksch 
productievermogen van 180.000 tonnen, met eene uitgestrekte 
cokesbranderij; drie kolenmijnen Maria Anna & Steinbank 

Gezicht op de Gietstaalfabriek van de Zuidzijde. 

gering arbeidsvermogen. Dit kleine, met zeer beperkte 
middelen opgerichte werk kwam, na in eigendom aan de Maat
schappij t e z Ü n overgegaan, eerst onder de opperste leiding 
te staan van den gewezen Regierungs-Assessor VON 
S I B E L en van April 1855 af onder die van den Geh.-Com-
mercienrath B A A B E als Directeur Oeneraal en tot 1876 
onder de technische leiding van den mede-oprichter JACOB' 
MATER ; het heeft zich na verloop van tijd ontwikkeld tot een 
der voornaamste werken op het gebied der ijzer- en staal
industrie. Enkele cijfers volstaan om den omvang dezer 
ontwikkeling aanschouwelijk te maken. Terwijl in 1854 het 
v-'erk 909 tonnen gietstaal ter waarde van ongeveer 750.000 
Hark vooitbracht, werden in 1894 136 900 tonnen gietstaal 
e u gietstaalfabrikaten, ter waarde van rond 18.143.550 Mark 
en daarnaast, nit eigen prodnetie van 141.276 tonnen ruw 

le Höntrop, Hasenwinkel bH Linden en Engelslnig bn Rochnm, 
waarvan de beide eerste met groote cokesbranderijen; ver
schillende ijzerertsgroeven, in het Siegeiland, in het Nas-
sansche, in Lotharingen en bn Bü'kebnrg; kwartsiet- en 
leemgroeven aan den Rhnn; kalksteenvelden bn WUIfrath; 
eindelijk verscheiden arbeiderskolnniën, waarover later meer. 

Tot de werken behooren zes inrichtingen voor de bereiding 
van kroezen-, Martin-, Siemens-, Bessemer- en Thomasstaai; 
13 walswerken voor het walsen van spoorstaven, dwars
liggers, wielbanden, draadknuppels, platinen, veerenstaal enz.; 
eene uitgestrekte ijzer- en staalgietern, 15 draaierijen, 
bankwerkei jjen en dergelpe machine-werkplaatsen, waaronder 
ook eene voor veldspoorwegmaterieel; werkplaatsen voor 
het vervaardigen van locomotief- en waggonveeren van 
allerlei soort, 3 hamerwerken, 8 smidsen, een fabriek van 
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vuurvaste steenen en poeders, 231 pnddel-, wel-, verhit-, 
gloei- en droogovens, 37 koepel- en vlamovens, 185 smids
vuren, 24 ovens voor het bakken van vuurvast materiaal 
en smeltkroezen; 206 kranen met en zonder stoom vermogen, 
7 kroezen- en steenpersen, 7 leemkneedwerktuigen, ongeveer 
760 gereedschapsmachines voor het draaien, schaven, boren, 
steken, freezen, trekken, enz.; 2 ringovens met eene jaar

door den Bochumer Verein tentoongestelde klokken gietstaal 
was, omdat het voor onmogelijk werd gehouden staal in d< 
gedaante van klokken te gieten. Men beweerde, dat het 
gewoon gietijzer was. Door een der klokken stuk te slaan 
en de brokstukken nit te smeden, werd echter het bewijs 
geleverd en de groote jury zag zich genoopt aan den Bo
chumer Verein de hoogste onderscheiding, de groote gouden 

Gezicht op de Gietstaalfabriek aan de Noordzijde. 

lijksche opbrengst van ongeveer 7 1 / ï millioen metselsteenen, 
48 stoomhamers, verschillende hydraulische persen van eigen, 
door octrooi beschermde vinding, van 800 tot 4000 tonnen 
drukvermogen. De voor de werkplaatsen te Bochum be-
noodigde stoommachines hebben 11.000 paardekrachten en 
worden door 200 stoomketels gevoed. 

Een centrale elec
trische inrichting 
van voorloopig 750 
PK., die geleidelijk 
tot 2000 PK. zal 
worden uitgebreid, 
komt in den loop 
van dit jaar in 
werking, ter ver
vanging der stoom
werktuigen in de 
machinale werk
plaatsen. 

Het vervoer bin
nen de grenzen der 
fabriek wordt met 
behulp van 16 lo
comotieven voor 
normaal spoor en 
7 voor smal spoor 
met 510 waggons 
en 30 werkpaarden 
gedreven. De kolen
mijnen te Maria 
Anna & Steinbank 
en Engelsburg zijn 
met de gietstaal-
fabriek door een eigen, 5 KM. lange, spoorbaan verbonden; ' 
daaraan is de mijn Hasenwinkel door middel van een 3 KM. 
lange luchtkabelbaan aangesloten. 

Onder hetgeen de Bochumer Verein op technisch gebied 
heeft tot stand gebracht, verdient in de eerste plaats de i 
staalfaqongieterij genoemd te worden, die geruimen tijd een ! 
monopolie van de vennootschap bleef. Op de wereldtentoon
stelling te Parijs in 1855 werd er twjjfel geopperd aan ! 

en van goederhand tegengesproken, dat het materiaal der 

Steenkolenmijn, Vereenigde Maria Anna en Steinbank. 

eeremedaille, te verleenen, op grond „dat de tentoongestelde 
klokken, behalve door volmaakte uitvoering, door haar vollen, 
helderen en gelijkmatigen toon uitmuntten, een toon, even 
zuiver als die der bronzen klokken. De jury was van oor
deel dat de Bochumer Verein door zijne methode om staal 

'te smelten in staat zou zijn niet enke l het brons 
als k l o k k e ma
t e r i a a l te ver
dr ingen , maar 
ook eene nieuwe 
r i c h t i n g te ge
ven aan de fa
b r i c a t i e van 
groote stuk
ken smeed- en 
w a l s w e r k voor 
den werktu ig 
bouw. De Bochu
mer gietstalen kerk
klokken, die bijna 
half zoo goedkoop 
zyn als bronzen 
klokken en waar
van er nog nooit 
een gesprongen is, 
zyn nn over alle 
werelddeelen ver
spreid. Aan het eind 
van 1894 had de 
Bochumer Verein 
rjeds om en by de 
3300 kerkklokken 
en 4600 andere 

gietstalen klokken geleverd. 
Door middel van de staalfacongieterjj werden verder 

stoombootschroeven, allerlei machinedeelen en vooral pers-
cylinders voor hydraulische olie-, suiker-, hooi- en andere 
persen van dë grootste afmetingen, en spoorwaggonwielen 
vervaardigd. 

Byzondere vermelding verdient nog de vervaardiging van 
puntstukken voor wissels. 

Eene specialiteit van de staalfacongieterjj zy'n verder de 
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door den Bochumer Verein uitgevonden gietstalen schijf wielen, 
waarby' naaf, schijf en wielband in één stuk gegoten wor
den. Zjj mnnten uit door groote vastheid, zoodat het aantal 
breuken veel geringer is dan bjj wielen met afzonderlijke 
wielbanden; er zijn 
tot 1894 175.000 
stuks van de be
doelde schy'fwielen 
afgeleverd. Nadat 
gebleken was, dat 
de gietstalen schy'f
wielen by' verhit
ting door sterk 
remmen en daarop 
volgend afkoelen 
nu en dan rem-
barsten bekomen, 
die aanleiding ge
ven tot springen, 
gelukte het aan den 
Bochnmer Verein 
in 1880 na tal 
van proefnemingen, 
uit smeltijzer door 
smeden en walsen, 
schy'fwielen te ver
vaardigen, welke 
onder den naam 
van „ Bochumer 
smeltijzeren wals-
schijfwiel" zoo 

proefhoudend zyn gebleken, dat er reeds 200.000 op vele 
spoorwegen in gebruik zyn. 

Sedert het jaar 1891 fabriceert de Bochumer Verein 
spaak-locomotiefwielen uit staalfacongietwerk, met eene trek
vastheid van ongeveer 42 KG. per mM 2. doorsnede, by" een 
rek van ten minste 
24 ° / 0 . Door dit 
fabrikaat zyn de 
gewelde smeedijze
ren wielen byna 
geheel verdrongen. 
De Verein leverde 
tot dusver reeds 
ongeveer 5200 van 
deze wielen aan 
Duitsche en buiten-
landsche spoorwe
gen af. 

Aan andere fa
brikaten levert de 
Bochumer Verein, 
rails, spoorliggers 
met laschplaten, 
wissels en punt
stukken, 'wielkus-
sens, assen voor 
locomotieven, ten
ders en spoorwa
gens, wielbanden, 
rijtuigveeren en spi-
raalveeren; verder 
het materiaal voor 
volledige veld-, bosch- en industriesporen, ten deele naar 
zelf uitgevonden en door octrooien beschermde stelsels; 
ook giet- en smeedstukken voor werktuig- en scheepsbouw, 
met name zware scheepsassen tot 30 ton toe, scheepschroeven 
tot 1 5 ton en cylinders voor hydraulische persen tot 40 

Martinstaalsmelterij (Productie 120.000 ton per jaar.) 

Kanonnen-werkplaats. 

ton gewicht toe; voor den bergbouw schachtstangen, spoor
staven, liggers enz.; voor den brngbouw kussenstukken, 
draaitappen, potten enz.; verscheiden walswerkproducten, 
zooais veeren-, rond- en platstaal, platinen, knuppels, platen, 

enz. In het jaar 
1878 heeft de 
Bochumer Verein 
spoorliggers, die 
tot dusver enkel 
uit welyzer werden 
gewalst, het eerst 
uit smelty'zer ver
vaardigd; tegen
woordig wotdt er 
byna in het geheel 
geen welyzer meer 
toe verwerkt. 

In de een jaar 
geleden in werking 
gekomen inrichting 
voor het opzuive
ren van spoorsta
ven, worden rails 
van de zwaarste 
snort tot 18 M. 
lengte toe voor het 
gebruik gereed ge
maakt. De in het 
jaar 1890 geoc-
troieerde eindver
binding voor rails 

met zelfspannende aanlassrhing en ontlaste schroefbouten, 
is tot dusver voortreffelijk proefhoudend gebleken en vindt 
voortdurend meer ingang. 

Op het pnnt van de geschutfabrikatie is de firma KRUPP 
den Bochumer Verein voor in reusachtige machinale inrich

tingen. Daarente
gen kan laatstge
noemde, wat de 
deugdelijkheid van 
zyn grschutstaal 
betreft, getuigenis
sen van gelyke 
waarde by'brengen. 
Ook mag niet on 
vermeld blyven, 
dat het eerste giet
stalen geschut en 
wel een zesponder, 
reeds in het jaar 
1847 te Bochum 
is vervaardigd. 

De sedert onge
veer acht jaren in 
gebruik zy'nde ge-
schutfabriek is in 
de laatste drie ja
ren, door het aan
wenden van hy
draulische persen, 
zeer veel volmaak
ter geworden, zoo
dat nu 30.000 tot 

45.000 kanonnen per jaar afgeleverd kunnen worden, voor 
9 tot 15 cMs. geschut. 

Het productievermogen vau den Bochnmer Verein is 
als volgt: 
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Assendraaierij. 

1. Spoorwegmaterieel. 
180.000 ton spoorstaven, liggers en lassclien 
8000 pnntstukken met toebehooren; 
bOOOjWissels met beweging; 
4000 steL raderen 

(met assen) voor 
locomotieven en 
tenders; 

12.000 'sid. voor 
spoorwagens; 

30.000 assen voor 
wagens, locomo
tieven en ten
ders : 

70.000 wielbanden 
voor locomotie
ven en wagens; 

100.000 draagvee-
ren voor id.; 

200.000 spiraal-
veeren voor id. 

2. Verschillende 
fabrikaten. 

11.5 OOton geschut, 
giet- en smeed-
stukken voor 

machinebouw, 
scheepsbouw, 

mijnwezen en 
bruggebouw. 

3. Half-fabrikaten. 
33.000 ton verschillende walswerkproducten. 

De deugdeljikheiJ der fabrikaten van den Bochnmer Verein 
heeft op verscheiden tentoonstellingen — waaronder b. v. 
die te Parijs in de 
jaren 1855 en 
1867, en die te 
Weenen in 1873 
— waardeering ge
vonden door het 
verleenen der hoog
ste prijzen. Onder 
andeie diploma's 
zö dat van Pans 
L E O XIII van den 
28 Juni voor giet
stalen klokken ver
meld. 

Met betrekking 
tot de rentabiliteit 
van den Bochnmer 
Verein als maat
schappij met aan-
deelen, kan mede
gedeeld worden, dat 
de gemiddelde jaar
lijksche dividenden 
sedert 1854 in 
rond cijfer 7 pet. 
van het maatschap
pelijk kapitaal heeft 
bedragen, en dat 

Bochnmer Verein ook de stad Bochnm van een onbeduidend 
landstadje met 6000 inwoners (1854) tot eene groote 
industriestad, tegenwoordig met meer dan 50.000 inwoners 
is aangegroeid, waarvan er ongeveer 2000 onmiddellijk 

terwijl de overi
gen middellijk door 
den Bochnmer Ver
ein aan den kost 
komen. 

(Wordt aervolgd.) 

T I T A A N M E 
T A A L . 

Een nienwe le
geering, titaanme
taal genoemd, die 
een groot weer

standsvermogen 
moet bezitten, be
staat nit 60 ° / # 

koper, 38 °/„ zink, 
2 ° / 0 aluminium. 
Bij het gieten 
wordt, ter vermij
ding der oxydatie 
eene kleine hoeveel
heid natrium toe
gevoegd. 

'(Erfind.&Erfahr.) 

A L U M I N I U M A L S G L A S V E R S I E R I N G . 

Verschillende voortbrengselen. 

het laatste in weerwil van verschei
den crises nooit aan eene reductie is onderworpen geworden, 
wat by talrijke andere ondernemingen in de industrie der 
metaalbereiding eu van den bergbouw meermalen bet geval 
is. Vermelding verdient, dat inet de ontwikkeling van den 

De heer C H . MARGOT, professor in de natuurkunde aan 
de universiteit te Geneve, heeft de belangwekkende ontdek

king gedaan, dat 
alnmininm op glas, 
als dit met eene 
stift van dit metaal 
beschreven wordt, 
sterk glanzende me
taalionen achter
laat, die door geen 
middel weg te 
maken zijn. Deze 
eigenschap van het 
aluminium komt 
bijzonder sterk nit, 
als het glas voor
af vochtig ge
maakt of ook maar 
enkel beademd 
wordt. Doch zoo
wel de aluminium-
stift als ' het glas 
moeten zniver 
schoon zijn. MAK-
GOT heeft op deze 
wijze op glas alle 
mogelijke teeke
ningen in metaal-
achtigen glans uit

gevoerd. De teekening blijft ongedeerd, zelfs als men het 
aanhechtende aluminium door bijtend alkali verwijdert. De 
door MAKGOT ontdekte eigenschap van het aluminium kau 
het graveeren op glas geheel vervangen. 

(Ztschr.f. Innen Dekor.) 

A A N B E S T E D I N G E N . 
X nbestedini/rn worden slechts eenmaal in dese rubriek opgenomen. 

MAANDAti 14 OCTORER. 
ltredu. 12 uur. Het gemeentebestuur: bet rioleereu en dempen 

fan eeu deel vim den zijtak der rivier de Mark, achter de Gin-
nekenstraat en bet rioleereu van de Bleekstraat met de daarbij 
belioorenüe werken. 

I.lmbriclit (Limb.) II uur. Het gemeentebestuur: 1. bet houweu 
van ene schooi >e Eiuig'jauseu met het levereu van de school-
meubelen ; i het verbouwen van de bestaaude school met de 
bestaande woning tot een woonhuis eo het maken van bijbouw. 

Lochcin (Geld.) 12 uur. Het gemeentebestuur: het vernieuwen 
vnn een sedeelte straat iu de gemeente, met bijlevering van 
«rèiikeieD. 

tVOENSDAH 16 OCTOBER. 
Enschede. 12 uur. De firma S. J. Menko eo Zonen, io't hotel 

de UraafF: het vergrooten harer fabriek aan de Molenstraat. 
Oudewater (AM.) 11 uur. Kerkvoogden der N-d. Herv. 

Gemeente ie kerkvoogdeukamer: het doen vau verschillen Je 
herstellingen en vernieuwingen io en aan het kerkgebouw, aan 
de daarbij behoorende gebouweu, aan de pastoriëa en nap de 
overige eigendommen der Ned. Herv. Gemeente aldaar. 

DONDERDAO 17 OCTOBER. 
's-Hravouhnge. 2 uur. Het gemeentebestuur: het bouwen van 

«en school aan de Güeijostraat. 
Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, nan het gebouw van het prov. bestuur: het voortzetten 
van den aanleg van een bestraat paardenpad in den weg van 
Alkmaar naar Nieuwediep, beboorende tot de groote rijkswegen 
ia de prov Noordholland, begr. f 760. 

VRIJDAU 18 OCTOBER. 

Amsterdam. 10 uur. De genie, ten bureele Plantage-Lijnbaans
gracht no. 1 : bet inrichten vat. eene schietbaan te Mniden, onder 
beheer der genie, begr. f 1400, biljetten inzenden uiterlijk 17 
October nam. 3 uur. 

'S'Hertogenbosch. 10.30 uur. Het ministerie van waterstaat, 
handel en nijverheid, aan bet gebouw van het prov. bestuur: de 
uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de werker, van 
den Baardwijkschen overlaat, met bet onderhond van die werken 
ran 1 Januari tot en met 31 December 1896, beoevens voor het 
«oo noodig leggen in 1896 der zomersluiting in genoemden over
laat, begr. f 2500. 

ZATERDAO 26 OCTOBER. 
Oragten (Fr.) Het gemeentebestuur van Smallingerland: bet 

bouwen eener school met on'lerwijzerswoning te Hontigebage bij 
Rottevalle, aanw. 23 Oct. nam. 12 uur, bijeenkomst bij Tj. van 
Dijk aldaar 's morg. 11 uur, bilj. insenden uiterlijk 26 October 
's morg. 11 uur. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Amerougeu. H?t veranderen en vertimmeren vau twee gehou

wen bij het kasteel Zuvlestein en het inrichten dier gebouwen 
lot koetshuis eu paardenstallen. Laagste T. Meerdink te Doorn 
voor I' 3817, nog niet gegund. 

Amsterdam, Het maken van den onderhouw voor de over-
brui-ging van de Schie met bij6ehoorende werkeu volgens bestek 
no. 3 eu het maken vau de baauooderbeiing iu de Schie en het 
zuidelijk itudboofd van de viaduct over de noordelijke Schiekade, 
volg ns bestek no. o. Laagste A. Korteweg ts den Haag voir f 4S.4S0. 

Amsterdam. Hei makeu van retirades iu de sta'iousgcbouwen 
te Oldeuzaal en Iteuiheiui, iu 2 perc, volgens bestek no. 636. 
Laagsie II. A. Vlorseit le Borne voor f 21(10 voor perc. 1 eu 
I 275U voor p rc. 2. 

Amsterdam. Het maken van los- eu laadplaatsen met steigers 
van de Nauernasche Vaart nabij hel station Krommenie— 
Assendelft., volgens bestek no. 637. Laagste D. Herkhout le 
Medemblik voor f 2774. 

Amsterdam. Het makeu vau den onderbouw voor dc brug over 
de Ringvaart vau deu polder Prins Alexander, volgens bestek uo. 
4. Laagste A. Korteweg ie den Haag voor ! 9520. 

Arnhem. Het verriebten van bniten- en binnenwerken enz. aan 
het verbouwde voor. en achtergebouw van bet gemeenteuuis. 
Laagste Wed. J. de Leeuw aldaar voor f 1835. 

Beetsterzwaag. Het makeu vau een uieuw lijkenhuisje met 
ijzeren afsluithek op de algemeene begraafplaats te Tijnje. Laagste 
Ü. rüpping.'i te Lippenhuizen voor f 220. 

Breda. Hel bouwen van een nieuwen schoorsteen bij het 
stoomketelhuis bij de Kon. Militaire Academie te Breda, ouder 
bet beheer der genie aldaar. Laagste H. A. Voogd aldaar voor 
i 2940: 

Delft, Het ophoogen, bestraten en rioleeren van eeuige straten 
aan deu Stadssingel te Delft. Laagste J. Vos aldaar voor f 18.4ii. 

's-Hruveuhage, Het boawen van een pharmaceutisch laborato
rium, op Vreewijk nabij Leiden. Laagste M. A. J. Taverne te 
den Haag voor f 130.417. 

's-Urnveuhage. Het bouweu van een houten loods op steenen 
voel, ten dienste der rijksbeiocning te Zoutkamp. Laagste H. K. 
Wind te Zoutkamp voor f 5430. 

Hulpen. Het bouwen van een sohool met onderwijzerswoning 
en bet leveren van schoolmeubeleu te Rijmerstok, gem. Gulpen. 
Laagate I. J. Roijen te Mbeer voor f 12.995. 

Middelbare. Hel inriohteo van eenige lokalen in de Abdij
gebouwen tot bewaarplaats der rijks archieven. Laagste J. M. 
van Dituiars en Zn. aldaar voor f 12.228. 

NQmegeu. Het maken van eeuige steenglooiing en rijs'ueslag 
beueden den mond van de Nieuwe Haven aldaar en het beschermen 
van eenig talud boven genoemde havenmoi.d. Laagste W. F. Hoijnok 
te Pannerden voor f513, gegund. 

Winschoten. Het verharden van den Reuselweg. Laagste D. 
Scholtens te Omlanderwijk voor f 890. 

Zwolle. Het bouwen van 3 arbeiderswoningen. Laagste J. Niemer 
te Zwolle voor f 3225. 

ADVERTENTIËN. 
STOOMKETELS- en 

PIJPEN-BEKLEEDING 
„Kxelsior" van POUPLIER & POST, 
is het degelijkst, houdbaarst abso
luut on ver b r a n d b a a r , en daarbij 
goedkoops! Isoleerniateriaal en 
wordt geregeld gebrnikt by vele Staats-
en Gemeentebesturen, Fabrieken, 
Stoombooteu, enz. Levering per ge
wicht of per M * incl. opbrengen (wat 
ook door elk bekwaam metselaar geschie
den kan). 

Hoofdagenten en Depothouders voor 
N derland en Koloniën, 

. Wasser & Co., Rotterdam. 

Bö Graas. J . & H. VAN LANGENHUYSEN te 's Gravenhage, is verschenen 
en alom tegen den prijs van f 17.50 verkrijgbaar: 

TEN DIENSTE VAN HET 

V A K O N D E R W I J S 
voor Timmerlieden en Smeden. 

Samengesteld op last van Zijne Excellentie den Minister van Justitie, 

ten behoeve van de R i j k s o p v o e d i n g s g e s t i c h t e n voor Jongens, 
door W . O . M E T Z E L A A R , 

Ingenieur-Architect voor de Gevangenissen en Rechtsgebouwen. 
Plaat 1—05. Cursus voor den Timmerman. 

,, 66--8Ü. Cursus voor den Smid. 
jftk»P» Zie over dit werk de beoordeelingen van den heer G. T. MORRE, Leeraar 
aan de Polytechnische School te Delft en den heer G. A. SCHOLTEN, Architect 
en Leeraar Middelbaar Onderwijs te Tiel, zoo ook DE INGENIEUR van 14 
October en DE NEDERLANDSCHE STOOMFOS1 van 15 October 1893. 



326 A R C H I T E C T Ü R A . 12 October 1895. 12 October 1895. A R C H I T E C T Ü R A . 327 

Hout- en Marmer-Schilderschool 
V A N 

P O N T I E R en S L A M A N , 
DECOltA T1M-SCH1LDEBS, 

uison CURSUS 
4 I s T O T B M B E B . 

Circulaires op aanvrage te verkrijgen. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

O M E B O U W M A T E R I A L E N , 
beschreven door 

« T . A~M "srsLXi d e r K l o e 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PJilJS: Compleet ingenaaid f18.—. 
„ „ gebonden „ 2130. 

I! I O O K ! l I I I, I \ (. I V 

. . . . Wij duiven dit werk dan ook gerust aan allen, die iets met het bouwvak hebben 
uit te staan, aanbevelen. Allen zullen er ongetwijfeld nut uit trekken 

(Algetneen Nederlandsen. Advertentieblad). 

. . . . Voor den ingenieur en den architect mag het boek van den heer V a n der Kloes 
van onschatbare waarde worden genoemd. Op alle vragen, welke 11, het terrein der bouw
materialen kunnen worden gedaan, geeft het een uitvoerig antwoor' . cn ' n n liet dus met vrucht 
worden geraadpleegt. De uitvoering is waarlijk keurig en doet de firma .'an 'Ier Endt & Zoon 
alle eer aan. De prijs is zeker beneden de waarde van het boek 

(Dagblad voor Zuid-Holland en 's-Oravenhage.) 

De Portland-Cement-Fabriek 
T A S 

D Y G K E I U 10II & S Ö I I \ E 
te A m ö n e b u r g bij 1811 .KIM(II a tl Kijn. 

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. '^"JJJ ("' 
Verdienste 
Weenenl873 

Gouden 

STAATS-
•EDAILLE. 
JiEH I II . I . I : 

Bntlao 1869. 

GOUDEN 
MEDAILLE 

hoogste 

onderschei

ding in den 

internatio

nalen wed

strijd, te 

Arnhem 1879 

(84) 

rlurazUnhouders in de vooriiuainste steden. 

GOUDEN 
MEDAILLE 
Offenbach 

a/M. 1879. 

DIPLOMA*. 
Eerste prijs 

voor uitmun
tend 
• n k a a t 

Kassei 1870. 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor het gebru iken 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 „KRAAIJENBDRG", 
(70 ) Rijswijk (Z.-K.) 

L K I D E IS. 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHEËPSBOÜWWEM 
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, 
met certificaat van Liloyd'» 

en Bnrean Veritas. 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CREOSOTEERING. 

BURNETTEERING. 
K v W I S I i:s; i : \ 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL. 

O . G i p s C z o o n , 
U O R D B E C I I T . (71) 

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 D R U K W E R K E N met den meestett 
spoed tot zeer billijke pijzen te leveren. 

Inzonderheid aanbevolen voor het 
drukken van 

B E S T E K K E N 
met daarby behoorende 

T E E K E N I N G E N . 

P i U W s VOCBTVERF 
is het goedkoopst, eenvoudigst radicnal middel tegen UITSLAANDE, 
VOCHTIGE MUREN. BEKROOND met gouden medaille, Gezondheids-Ten-
toonst. Londen 1884. Beteugelen van muren voor het behangen vervalt bg 
gebruik van deze V E R F . Verkrijgbaar in bussen ad ƒ1.60. /"3.15 en ƒ 6.25, 
bjj J . V A N DER MEULEN, Mr. Schilder, N . L e l i e s t r a a t 1 7, Amsterdam, die 
ach tevens met de toepassing belast. Agenten J . P . LAERNOES Pzn. te Vlissingen, 
P KRIJGER * Z O O N te Middelburg en li . DE K A M Jz., 2 0 Ruijschstraat, Amsterdam. 

(79) 

LEONARD SLIGGHER, Monnickendam. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
uitman tend fabrikaat en bi Hij k e prijs. (67) 

D l k M I . T 
waarbij planken onderlaag overbodig; 

le vert H. HOOGHWINKEL 
te GORING REM. (911 

Stoom Jalousiën Fabriek 
V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

L A G E P R I J Z E N . ( 7 3 ; 

S. BRUIGOM, Arnhem. 

en 
van gegolfd ijzer, A^^^f 

/ O y (90) 

LLTTEN, N O KRANEN 

C \ V LIEREN, 

•<^0.#aar Spoor, 
T. G. TISSOT J"., 

A M S T E R D A M , Singel 179. 

Alle soorten van 

ZICEI 
BB 

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&Só'HNE, 
te Remscheid-Vieringhausen (Mieinl . ) 

Gevestigd in 1842. (55) 
JtW Vraag de geïllustreerde l'rjjscourant 
welke wjj ü gratis en franco toezenden. 

Vertegenwoordiger voor Holland : 

M A X Dit E S E X , ROTTER/JAM, 

Maaskade, hoek Corn. Trompstr. 2. 

KYANISEERINRICHTING. 
II. L E N S I N K , 

A R N H E M , 
levert pasklaar gekyaniseer d 

(rot- en zwam vrij) (81) 
Rasterwerken, schuttingen. 

BROEIBAKKEN, VLOEREN, 
V L O E R R I B B E N , enz. enz. 

P . D O L K & Z O O I Y 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-. 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW SP IEGEL- , 

W IT - , KRISTAL - , BROEI en M K L K -

C* T_J 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 GLAS en D A K P A N N E N . 

Lenzen- en Patri jspoortglazen. 
(89) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

HydrauHsche en Electrische LIFTEN, 
F R E D . S T I E L T J E S & C o . , 

Keizersgrach t 748, m A m s t e r d a m . 
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( A l l l t O L I M I H »T7~WEISSENO, P O R T L A N D CEMENT 
„Van Baerle', M i « w « d U k i n te A M S T E R D A M , JOSlSONfr Ca" 

P . , v , ' , „ , „ „ „ _ _ ' fabriceert geijkte DUIMSTOKKEN, twee t) 
A , , , , 1 , M l " v o o r en v(jf M E T E R L A T T E N , Stalen MEET- HOOFD-VEBTEGKNWOORDIGEK 

Nederland en K o l o n i ë n : K E T T I N G E N , H A K E N S , JALONS, voor Nederland en Indien G. M. BOKS A' Co k ° P e r e " e n 8 , a l e n P E I L L I J N E N , PEIL- k T - l T) r\ k k r p IT- 1U. BVi\& f^O., L 0 0 D E N P E I L S T O K K E N , PEIL- A h K K A A j 
A M S T K H 1 > A M . SCHALEN enz ( 6 5 ï " , , , , V 1 * U -_ . „ - _______ Ö ^ M A ^ W , enz. ( b ö ) Handel in Bouwmaterialen. 

V E R F W A R E N „ t " A l A Z ' i N V A " P A S S E R D 0 0 Z E H - \dre8: ROTTKRDAM, Suun-ehnve,, No. , <g 
^ 1 1 1 " A 1 1 U 1 1 , Teeke.,behoefl. , ,enüpti^ A M T M B A M , A . E. BRAAT, ftife. 

(5) « » SB. EQUERRES, PRISMA'S ENZ. Simczstraat 74. (88) 

FOLKERS&Oo. flk 
Jp C a r b o l i n e u m NHBll i^ 

middel tegen liet rotten van hout en touw. tegen zwHinvoiinin:; n '^"~-~^r JijiEiEf 

Engelsche en Kelgische A A R D E B U I Z E I \ . 
Directe aanvoer ( i lPSPJLWIl KM E N O K L S C H E ' D Ü I T S C H K > FB**BCH« 

V A N E > ! 6 , 1 H o L L A N D S C H K 

PORTLAND CEMENT. *«s s r^Vff l¥ T"?"?i*^JLL°"" 
voor ïigte m u r e n , plafonds, enz- C U Uf ANLlTFftFI C 

Merk: Knight Bevai. & Sturge. ' t n • « H I I I C U C L O , 
Merk: Dijckerhoff & Söhne. L ^ J T A m ^ A ' t f b ' J ll • m:S' v e r 8 c h 1 1 1 e n d e dess ins 

DRIJF- TÜOR- EN METSEL- g ^ K ^ | | | W K ™ ' £P H i l T 

STEENEN. ~ ' B O U W M A T E R I A L E N , 

(82> A M S T E R D A M . ' U P E M 3 U B G 2 9 . 

Photo-chromo. Lichtdruk. Photo-llthographïë. 
L V A N L E E R & C 0 . , AMSTERDAM, 

berichten dat zij bij hunne CHROMO-LITIIOGHAPIIIE eene 
P H O T O - R E P R O D U C T I E INRICHTING geïnstalleerd hebben, 
die aan alle eischen des tijds beantwoordt. Prijsopgaven worden 
gaarne verstrekt. 

S é ^ l j ^ & k E X » m m i ^ I J ^ 9 J A N HAIUIER & Cl , 
H ^ ^ ^ ^ - . < Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten V HSTERDA M. 
B j ^ B l B I B I B W r a V 0 ' ö e " S ' i 0 U W S V s , e e m - ( 9 2 ) vestigen de aandacht op hunne inzending 
jBCSwMi^iii É^ill • E e n i K . onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, r i rPTDIGPUT UVI1D1IIII0PÜT 
V'T^T^lÉJiir seluidwereud. Verkrijgbaar in verschillende LLLÜ I nlübflL 6!) HlUFiAULIübllL 

• InBNlN^^Mi BP '^?sj L d i k , e n - S t e e d s grooten voorraad. Directe leve- n n t\ A I T n 11 T T n ril T\ \ 
?- 1 ••; ' Kj »ïi,.r. H l voering „,, 't werk door onze eigene J L jM I \' L \ ' | \ 

fe^'J> ï'JrÜ - r ^ , ^ | M [ stellers. Voorgeschreven bij particuliere- en f F . || A M 1 F , 1 , I T I F i 1, 
y T r f I . ^^"'W'-— gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen- *• L* ^ V/ 11 U 11 U i l 1 l i Hf 

Geluidwerendetu88che„vlo.ren,o„d.rvloer.„ * " * T f " * * * * J * " " " " *» SpIjZCnlifleII 611 Boyle's lIHltilatOfS, 
voor houtcnontdaken, brandvrij. t e ï f t" rtfc^ W E R E L D - T E N T O O N S T E L L I N G 

«eparatieën en plafonds. (achter het Paviljoen der Levensverz. M| | - . ) M . Amsterdam 1895. 

BIJVOEGSEL van het Technisch gedeelte van „Architectnra" van Zaterdag 12 October 1895. 

Manii t lvl i jkKchc iirijsopjranf, zonder verbinding van eenige M E T A L E N enz., volgens de prijscourant van JOHN B I B O H A Co. ltd., 
Ingenieurs en Exporteurs ran Machineries Londen, 10 & 11 Queen Street Place, October 1895. Levering franco boord Londen 
1 " n * 

fTBLIJZER per 1000 K G . Hulden. 
piaatyzer voor scheeps- en 

bruggenbouw . . . 61,23 
id. voor manen, enz. „ B e s t " . 67,08 
Ketclplaten „ B e s t " . . • 7 2,90 

id . „ B e s t best". . 87,47 
i d . „ B e s t best best" . 99,13 
id. „ E x t r a triple best 

voor zeer moeiclijk Heilswerk j 116,63 
Geribde vloerplaten . • 61,23 
Yorkshire kete'platcn (Low-

moor) van al . • 209,93 
id. i d . (Andere merken) 198,28-833,26 

iloek-enkraalijzervoorschecps- j 
en bruggenbouw. . « i 59,77 

„ B e s t " hoekijzer . • • 65,60 
„ B e s t best" id. . • • | 77,87 
X ijzer . . • • ; I fi2.«8 
Kraal T ijzer . . van af 68 51 
id. tot k n i e ë n en spanten ge- | 

bogen meer: . . • 29,16 
Klinknagelij/.cr, gewoon . . 64.14 

id . „bes t" . - 69.98 
id. „ b e s t best" voor kctolw 81,64 

Staafijzcr, Welsh . . • 59,77 
id. Scholscli f. a. b. Glasgow 59,77 
id Gewoon North Staffordshire 64,14 
id! Best id . - • • 69,98 
in. Superieur id. . - • 81,64 
id. South Staffordshire, Marked 

burs. List brands . . 93,30 
id. „ L o w r o o o r " . • • 215,76 
id. Yorkshire, andere merken 204,09 
Spijkerstoven . . • • 69,98 
Zweedsch staatijzer, gewalst . 96 28 

id . id . gehamerd 102,05 
Belg. id . No.1 f.a.b. Antwerpen 52,48 

Spijkerstaven id. id . 56,85 
" Gootijzer id . i d . 58,31 
" I ü z e r > v a n a f 51,61 
' Draadnagels No . 5—7 

(per 100 K G . ) . 8,16 
Bandijzer, gewoon . . . I 68,51 

superieur . • 1 74,35 
Baaiband N . 20, breed 22.2 111M. j 78,73 
Export blik . • • • 81,63 
Blik -Working up" kwaliteit . 93,30 
Gegalv. gegolfd blik No . 24 B G 1 122,46 

id id . id . No . 86 id. i 189,95 
id. plat id . No. 20 id . 1 8 1 , -
id . id . „ b o s t best", koud ge-
walston uitgegloeid N o . 8 4 B G 181,21 

Gehamerde staven . . . 186,60 
Kielstukken, ruw besmeed . 198,87 
Steven id . i d . i d . vanaf « 1 9 , 8 6 
Krukassen, afgewerkt . 606,47—991,34 
Scheepssehrocfasscn.ruwafgedr | 833,86—279,91 
Wals ijzeren stoompijpen " 7 0 \ i 
Hulpstukken daarvoor . • 72^ I o •§ . a 
Wals ijzeren gaspijpen . • 82^ f 0 ~ S 
Hulpstukken daarvoor . . 8 5 ; 5 « ó 
Gegalvaniseerde gaspijpen . 7 2 i i » M « g 

„ hulpstukken . 7 5 l S -S ? 
Wals IJz.kotelp., schuin geweld 7 0 SL, *" 
Ledikant p ü p e n . • • 104,97 
Gegoten ijzeren sokbuizen 45,18 

id. id. sokken en spio-
einden uitgeboord en afgedr. 4 6 | 6 5 

Id. id . bestreken met D r . Angus 
Smiths oplossing, meer: , ^ 5 

Gesmeed roosterijzci . . 61,23 

HUW- of GIETIJZER 
per 1000 KG." 

8chotsch O . M . B . N o . 1 • 28,58 
Oartsherric No . 1 . . \ « 31.20 

id. N o . 3 . . |j= 88,8" 
Cleveland No. 3, voor • • -

gietwerk . . I.g j ï 3 0 s 

i d . N o . 4, vooi 
smeodyzer-hcroiding . I jz 22,16 

Curaherl. hematiet No 28,58 
i d . id . N o . 1 l i 27,70 

Koude lucht-houtfkool 1 c « 
No. 1 voor gietwerk. I "S w 99,13 

Kou.de lucht-houtskool \ ~ 
No. 6 voor smeedijzer- IJ} 
beroiding I 93,30 

1 iddelstaven en blokken 1 £ 46,05 
l'\:rro mangaan 80 pOt 145*78 

Gulden. 
S M E I , 1 I J K E R en 

S T A A L per 1000 K G . 

Schecps- en brngplaten . . 64,14 
Ketelplaten . . . . 69,98 

id. vuurkast kwaliteit . 75,81 
Slaafs taal . . . . 74,35 
Baaiband 80,18 
Blik 84,56 
Zacht i d . om op te werken . 102,05 
Hoek- en kraalyzor. . . 61,23 
Kraal T ijzer . . • 67,06 
I ijzer 5.1.40 
Spoorstaven, zware l i . d. naas- 45,18 

id. middelsoort J to haven j 52,48 
id. lichte ( b. d. fabr. ! 45,40 

Tramrai l I 87,47-104,97 
Gcrcedscbapstaal, gewoon . I 909,93 — 386,59 

id. speciaal . 583,14 
Vecrenstaal van a f . . . 116,63 
Gietwerk in staal, speciaal i d . 303,98 

DRAAI» per 1000 K G . 

GewalstijzerdraBd v. omhe in ing» | 
ui:gegloeid en geolied Nrs.0-5 | 72,90 

l d . gegalvaniseerd id. . I 96,28 
Gewalst staaldraad v.omheining, 

uitgegloeid en geolied Nrs.0-6 78,73 
l d . gegalvaniseerd id. . • 108,05 
Getrokken ijzerdraad voor om

heining, geolied Nos. 0—8 81,64 
l i l . gegalvaniseerd id. . . 104,67 
Getrokken staaldraad vooromhei-

ning, uitgcgl. en geol. Nos. 0 8 81,55 
l d . uitgegloeid en gegalvanis. 110,80 
Prikkel heiningdraad 2 draads. 1 J 4 J 2 

Id . i d . 4 draads. I * 
Id . thickset » „ 1 15182 
Id . i d . 4 „ I 

Telegraafdraad Nos. 0—8 . 139,95 

1:001. K O P E R . 

Chi l i staven per 1000 K G . . 558,98 
Gietelingen B . S. id . . 606,47 

id . taai (Touglicake) i d . 594 80 
Staven, platen en dubbeling i d . 664,78 
Draad per K G . . . . 0,73 
Gesoldeerde pijpen id . . . 0,79 
Pijpen zonder naad i d . . . 0,81 

G E E L M E T A A L per K G . 

Staven 0,61 
Duhbeling . . . . 0,64 
Soldeerwerk . . . . 0,6-1 

M E S S I N G per K G . 
Gewalst messing . • . 0,65 
Bladmessing . . . . 0,68 
Gesoldeerde gaspijpen . _ 0,73 
Getrokken ketelpijpen . 0,68 

id. condcusorpijpen 0,81 
Draad . 0,59 

T I N per 1000 K G . 
Engelsch in staven (in kisten 

van 903,21 K G . ) . . . 810,56 
id. id . best gezuiverd. 822,23 
id. gietelingen . . . 798,90 

Straits tin (pakhuis Londen) 764,91 

A N T I M O N I U M p. 1000 K G . 419,86 

1 

ZINK por 1000 K G . GuMen. 
Zuiver buitcnlandsch . . ! 185,14 
Hard I 132,66 
Bladzink No. 8 en daarboven 212,85 

LOOI» per 1000 KG. 
Engelsch pig . . • • 131,21 
Spaansch id 128,29 
Bladen en staven . . .1 139,95 
Waterpijpen . . . . 148,70 
Gaspijpen. . . . • 145,78 

STEENKOLEN p. 1000 K G . 
South Wales stoorakolen le kw. ; , 6,12 

Id. id . 2e „ J „ - 5>44 

Lancashire id . le „ f S S 6.70 
Id. id . 2e „ h s 6,4'. 

Newcastle id . Ie „ l o ^ 5 ' 5 ' * 
Id. id. 2e „ 1 S 4.96 

Dubbel gezift meer: . . ' 0,29 

CEMENT p. vat T. 181.44 KG. 
Portland , 3,40 
Komcinsch . . . . 5,04 
Vulcaan- of voegceraent. . 9,48 

VUURVASTE STEEN per 
1000 stuks. 

Schotsche . . . • I 23 ,70 
South Wales . . . . I 32,59 
Kiezel 36,14 

VERFSTOFPEN p. 100 KG. 
Loodwit gemalen . . 

Id. aan stukken . . : 20,99 
Menie zuiver . . . . I 16,91 
Oranje menie . . . . i 28 ,00 
Lnodglit 19,83 
Zuiver zinkwit . . 2 8 , 0 0 
Itahtjen's scheepscompotitie . 69 ,98 
Sims' i d . . : 28 ,00 

OLIËN per liter. 
Ongekookte lijnolie . . 0,23' 
Gekookte id. . . 0,843 
T e r p e n t i j » . . . . 0,25 
Kaapolie 0,26 
Colza 0,24 
Katoenzaadolie . . . 0,24 
Reuzel „ . . . 0,49 
Olijf „ . . . 0,43 
Osscnpoot „ . . . 0 ,39 
Spermaceti „ No. 1 . . 0,45 
Palmolio per 100 K G . . . 29 ,65 

M l ! . ' en PEK. 
Stocaliolmer teer per vat . 14,81 
Archangel „ „ . 10,37 
Kootteer „ . 5,33 
Pek , Zwcedsche per 100 K G . 7,58 

„ Was „ „ „ 1 4 , -

„ Engelsche „ „ „ 6,12 
Hars, zwarte „ „ „ 3,86 

„ amber „ „ „ 3,26 
„ gooi „ „ „ 1 4 ,45 

MACHINE PAKKING p.KG. 
Pakking met elastiek hart . I 1,63 

• Tuck's pakking . . . 1,53 
l d . genuino . . . 2,93 
Id. triple . . . . 5,87 
l d . mctallieko . . . 3 ,27 

, Asbest pakking (best) . . 4,57 
i Beldam's pakking . . . 5,22 
Asbest millboard per 100 K G . 1 65 .32 

S I ; I I K U K Ï T M U I J 1 ris en A U n 1112.1 pet i w « a n -

Bouten met vierkanten kop en moer, d i a m . j ^ ' Vt , ^ | 8 '/« JJ{« 7 8 
lang beneden 50.8 m M . . . . ƒ 18.95 15.74 14.00 14.00 11.00 14.00 14.00 

„ 50.8 tot 76.2 „ . . . . 17.49 15.16 13.41 13.41 13.41 13.41 13.41 
„ 76 2 „ 114.3 „ 16,03 14.29 12.83 12.83 12.83 12.8.! 12.83 
„ 114.3 , . 152.4 „ 15.16 13.70 12,24 12 24 12.24 12.24 12.24 
„ 152.4 m M . en daarboven . . . . 14.00 12.83 11.95 11.96 11.95 11.95 11.95 

Met zeskanten kop ƒ 1.17 per 100 K G . meer. Met zeskante moer. / 1.75 per 100 K . G . m c c r . 
Vierkante moeren, getapt . . . . 16.77 14.87 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 
Zeskante id. id 21.86 18.36 17.20 17.80 17.20 17.20 1 .20 
Gegalvaniseerde dekbouten . . . 20.99 19.24 
Volgplaatjcs ƒ 18.GG per 100 K G . 

K L I N K N A G E L S per 100 K G . 
Gewone brug- of scheepskwalieit . . . 18.24 11.37 10.79 10.79 10.79 
Best" 19-53 11.66 11.08 11.08 11.08 

„Best best" 13.70 12.83 18.24 18.84 12.34 
„Best best" ketolklinkbouten. . . 14.58 13.41 12.83 19.83 18.83 
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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 l ë a ia dit blad kotten n n 1—6 regel» 

00 eenti, iedere regel meer 10 cent». Groote letter» naar 

plaat»ruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 

bankend. 

VERSCHIJNT ZATEOAGS. 
Uitgeven • 

J. VAN OER ENDT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

Allo iKlver i e i i t l i 'n in A R C H I T E C T U R A opgenomen 

worden srrat la geplaatst in D E A M B A C H T S M A N , Vak

blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Smeden, 

Ververs, eni. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E Ü K . 

D E B O C H U M E R V E R E I N F U R B E R G B A U 

U N D G U S S S T A H L F A B R [ R A T I O N . 

(Vervolg.) 

Zeer de kennismaking waard zyn de verschillende instel
lingen, die de Bochnmer Verein in het belang zyner werk
lieden en beambten heeft in het aanzijn geroepen. 

In het jaar J866 werd in de onmiddellijke nabyheid der 
gietstaalfabriek de kolonie Stahlhausen voor gebnwde arbeiders 
gesticht en spoedig daarop een voor ongeveer 1200 een-
loopende arbeiders 
bestemd kost- en 
inwoningshuis, ver
der de kolonie „ Ep-
pendorf" in de na
bijheid der kolen
mijn Maria Anna & 
Steinbank. Tegen
woordig zyn in het 
geheel 1045 fami
liewoningen voor
handen, zoodat met 
de 1200 ongehuw-
den in het arbei
ders-, kost- en in
woningshuis onge
veer 6000 personen 
in de door den 
Bochnmer Verein 
opgerichte woonge
bouwen onderkomen 
vinden. De kolonie 
Stahlhausen ziet er 
met hare met boo
men beplante stra
ten en de tuinen 
voor elk huis vrien
delijk en lief uit. 
kinder-bewaaiplaats 

Kost- en inwoninghuis voor 1500 werklieden. 

In het midden der kolonie is eene 
opgericht, waarin de kinderen der 

werklieden in den leeftijd van 3 tot 6 jaren onder be
waking van verscheiden kinderjuffrouwen des voor- en namid
dags worden bezig gebonden. Daaraan is ook eene tegen
woordig door 48 volwassen vrouwelijke leerlingen bezochte 
handwerksschool verbonden. 

In het arbeiders-, kost- en inwoningshuis betaalt een 
werkman voor rykelnk en krachtig middag- en avondeten, 
voor inwoning, vuur en licht in het zomerhalfjaar te zamen 
75 pf. (f 0.44B), in den winter 80 pf. (/ 0.475) per dag. 
In verscheiden stallen naast dit kosthuis en op een tien 

minuten daarvan af liggende, aan den Bochnmer Verein 
toebehoorende boerdery worden 120 koeien gebonden, waar
van de melk tot matigen pry's aan beambten en arbeiders 
geleverd wordt. Een eigen slachterij levert het voor het 
arbeiders kost- en inwoningshuis benoodigde vleesch. 

Sedert hel bestaan van den Verein is eene ziekenkas 
opgericht, welker geldmiddelen voor de helft door den Verein 
en voor de wederhelft door de werklieden worden opgebracht. 

Voor de beambten, wier salaris meer dan 2000 Mark 
per jaar bedraagt, werd in den aanvang van dit jaar een 
pensioenfonds gesticht, waarvan het vermogen is samen

gesteld uit een 
stamkapitaal van 
450.000 Mark en 
50.000 Mark loo-
pende inkomsten. 
Daarbij komt nog 
de toelage van den 
Verein, ten bedrage 
van 3 °/o v a " bet 
salaris der leden en 
nog andere schen
kingen. Eerst na 
vijf jaren lid te 
zijn geweest, heeft 
men eenige aan
spraak op uitdee-
ling. Ka vijfjarigen 
diensttijd bedraagt 
het pensioen 1 8 / ' 
van het salaris; 
het vermeerdert elk 
jaar niet ' / a o tot 
een maximum van 

ris in werkelyketi 
dienst. Het maxi
mum-salaris voor de 

berekening van het pensioen is 6000 Mark. Weduwen van 
leden ontvangen de helft van het pensieen van den man, 
elk kind tot zyn 1 !»en verjaardag 1 / S o . en als er geen 
weduwengeld te betalen is, : ! / j o . Na 4O-jarigen diensttijd 
of 65jarigen loeft yd heelt ieder lid onvoorwaardelijk recht 
op pensioen, terwyl overigens alleen buiten staat zyn om 
te werken recht daarop geeft. 

By de levensverzekerinirs-premiën der gehuwde beambten 
en werkn eesters verstrekt de Verein eene toelaag van 
33 1 / , ° / 0 , als zy tot het pensioenfonds behooren; is het 
laatste niet het geval, dan bedraagt de toelaag 50 tot 
60 ° / 0 . 

W t 
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Het gezamenlijk bedrag der verplichte en vrijwillige 
stortingen van den Bochuiner Verein ten bate der welvaart 
van beambten en arbeiders beliep alleen over het jaar 1894 
de som van meer dan 400.000 Mark (f 238.000). 

Na hiermede een kort overzicht gegeven te hebben van 
den grootschen aanleg en de instellingen van den Bochuiner 
Verein, zullen wjj nog eenigszins meer in bijzonderheden 
treden omtrent een tak van bedrijf, die zich in de laatste 
vijftien jaren zeer bijzonder heeft ontwikkeld, namelijk de 
fabrikatie van klein sporen tea dienste van nijverheid, land
bouw en boschwezen. 

De beteekenis der spoorbanen voor de beschaving is 
sedert lang erkend en in de hooger beschaafde landen loopen 
reeds langs spoorwegen in alle richtingen, zoodat althans 
in Europa elk ook maar eenigszins levendig plaatsje met 
dat spoorwegnet is verbonden. 

Er is niets wat den voortgang der beschaving zoozeer 
bemoeieljjkt als gebrek aan middelen van vervoer. Daarcm 
is in den tegenwoordigen tyd, ook zelfs in nog geheel on
beschaafde landen, aanleg van spoorwegen een der eerste 
voorwaarden voor 
het welslagen van 
kolonisatie. Zoo
dra een meer uit
gestrekte land
streek door zulk 
eene groote ader 
van verkeer is 
doorsneden, dan 
beginnen dra de 
natuurlijke hulp
bronnen: landbouw 
en boschwezen, 
bergbouw, waar 
daartoe de gele
genheid voorhan
den is, en bedrijven 
van allerlei aard 
te ontluiken. Er 
ontwikkelt zich 
een altijd drukker 
wordende binnen-
landsche handel, 
eerst binnen be
perkte grenzen, 
dan altijd verder 
om zich heen grij-

M i * . 
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Arbeiders-kolonie Stahlhausen, bewoond door meer dan 2000 zielen. 

Met dit vraagstuk heeft zich nu sedert een vijftiental 
jaren de moderne techniek bezig gehouden en het klein-
spoorwezen tot een graad van volmaaktheid gebracht, die 
de toepassing ervan ook in de moeielijkste en kleinste ver
houdingen nog mogelijk en rentabel maakt. Het is duidelijk, 
dat bij dergelijke secundaire, tertiaire en/., banen van geheel 
andere beginselen behoort te worden uitgegaan, als bij de 
voor zware locomotieven en groote snelheden bestemde 
normale baan. Bij de eerste kan van het liggend en rollend 
materieel veel meer gevergd worden en moet al het mate
rieel zoo eenvoudig en licht mogelijk geconstrueerd zijn. 
Zulke banen van lagere orde moeten zich zelfs in nioeielyke 
terreins-omstaudigheden zonder groot grondverzet laten uit
voeren en scherpe bochten en groote hellingen kunnen 
ljjden. Zoo vormen deze smalspoorbanen van lagere orde de 
veelvertakte kleine toevoer-aderen voor hoofdlijnen met 
normaal spoor, evenals de kleine neven rivieren voor de 
groote stroomen. 

Al deze in den aard der zaak liggende vereischten, 
leverden voor de techniek eene reeks van dankbare, maar 

lastige vraagstuk
ken op. Er was 
daarom niet alleen 
een groote som 
aan geld en ar
beid, maar ook 
rjjke en langdurige 
ervaring noodig 
om deze questie 
in gunstigen zin 
op te lossen. 
Hiertoe waren in 
de eerste plaats 
de groote fabrie
ken met hare rjjke 
hulpbronnen en in
richtingen instaat. 
Dit zag ook de 
Bochumer Verein 
in. De moeiten en 
offers, die deze 
zich heeft ge
troost, zyn echter 
ook met het ver
wachte goed ge
volg bekroond ge
worden ; zijne con-

pend, totdat de concurrentie met verder afgelegen districten 
eene natuurlijke grenslijn trekt. Deze bepaalt weldra de prijzen 
en noopt ertoe de kosten van voortbrenging zooveel mogelijk 
te verminderen; dan dient er ook zelfs in de kleinste klei
nigheden van den vooruitgang op elk gebied party getrokken, 
en de geringste besparing op de kosten van voortbrenging 
niet versmaad te worden. 

De grootste rol spelen hierbij de plaatselijke vervoer
middelen. Hun invloed doet zich op verreweg het meeren
deel der bedrijven gelden en bepaalt dikwijls in de eerste 
plaats de kans op winst, voornamelijk daar, waar groote 
massa's en zware lasten te vervoeren z\jn. Gewone ver
keerswegen zijn in vele gevallen daartoe ontoereikend; 
aanleg ervan gaat met aanzienlijke kosten gepaard en zijn 
zij eenmaal daar, dan liggen zij vast zonder dat verplaatsing 
mogelijk is. Bovendien bewijst een wagen ook op de beste 

structiën en uitvoeringen behooren dan ook tot de doel
matigste en soliedste, zoowel wat het liggend als wat het 
rollend materieel betreft. 

Een groot aantal rail en liggerprofielen van de kleinste 
tot aan die van het normaalspoor, staan ter beschikking 
voor de meest verschillende eischen, die aan zulk eene baan 
gesteld kunnen worden. Wordt zjj b.v. in de vlakte ge
bouwd, dan kan eene lichte locomotief dagelijks eene 
zekere hoeveelheid vracht meester worden, terwijl op eene 
baan met groote stijging voor dezelfden last eene veel 
sterkere en zwaardere locomotief noodig is In het laatste 
geval moet natuurlijk ook een veel krachtiger bovenbouw 
gekomen worden. In het belang der rentabiliteit dient voor 
elk bepaald geval het meest gepaste, niet te licht, niet te 
zwaar, gekozen te worden. 

De spoorconstructie van den Bochumer Verein. heeft het 
wegen niet dan zeer beperkte diensten. Dientengevolge groote voordeel van by alle soliditeit en doelmatigheid zeer 
worden de kosten van vervoer der producten van land- en bosch- eenvoudig te zyn. De ligger is rondom dicht en ligt op 
bouw, van grootere plantages, van bergbouw, de aanlegkosten : elke soort van bodem vast. De verbinding van den ligger 
van water en spoorwegwer ken zoo hoog, dat in vele gevallen alle met de rail is in een woord voorbeeldig. Zij geschiedt ten 
kans op winstgevend worden van den aanvang af is uitgesloten, deele door uitpersingen uit den ligger en er is niets voor 

noodig dan het inzetten van twee baakschroefbouten, wat 
zelfs de meest ongeoefende arbeider kan verrichten. Het 
spoor wordt dadelyk na het lossen nit de boot tot ramen 
kant en klaar ineengezet, in welken vorm het niet enkel 
gemakkelyk te vervoeren is, maar ook veel sneller te 
leggen is. In het tracé der baan legt men het eene raam 
voor het andere en schroeft by blyvend spoor de eindver
bindingen aaneen. By gemakkelyk te verleggen spoor, dat 
dikwijls reeds na korten tyd weer opgenomen en elders 
verwerkt moet worden, worden schoenhoeklasschen aange
wend, die de staande rib en den voet der rail volkomen 
omsluiten en het aaneenschroeven der raamwerken over
bodig maken. De schoenhoeklasschen worden altijd vóór 
het vervoeren om den andere aan een rail-eind van elk 
raam vast geschroefd. De eenvoudigheid en doelmatigheid 
dezer constructie maken het spoormaterieel van den Bochu
mer Verein in de eerste plaats zoo byzonder geschikt voor 
het gebruik in overzeesche gewesten. Inderdaad voert de 
Verein telken jare zeer aanzienlijke hoeveelheden van haar 
sporen, wagens en locomotieven naar alle werelddeelen uit. 

Voor de meest verschillende soorten van vervoer in 
fabrieken, magazynen, kelders, tichelwerken, cementwerken, 
steengroeven, aard-, kanaal- en normaalspoorweg-werken, 
vtor het meest uitgebreide gebruik in landbouw en bosch
wezen, voor aanvoer van mest, afvoer van allerlei soort 
van veldvruchten, aardappels, rapen, suikerriet, korenschoven, 
hooi enz., zyn een groot aantal speciale wagens geconstrueerd, 
die proefhoudend zyn gebleken. 

Voor landbouw- en boschwezen worden universeele wagens 
geleverd, die door het opleggen van verschillende opzet-
stukken, voor alle vervoer, dat zich voordoet, geschikt zyn. 
De bovenvermelde vervoerbare sporen zyn vooral van ge
wicht voor landbouw, boschwezen, plantages, bouwwerken, 
enz., enz. (Slot volgt). 

V E R B E T E R I N G . 

In het vorig No. is eene fout ingeslopen. Op blz. 323 
2e kolom, regel 4 van onder staat: 30.000 tot 45.000 
k a n o n n e n ; dit moet zyn: kanonskogels of granaten. 

T E E R E N T E E R O L I E Ë N O P I J Z E R , 
DOOR 

DR. L. C. LEVOIR. 

Men leest in alle boeken, die dit onderwerp aanroeren, 
dat teer om yzer tegen roesten te kunnen bewaren, zooveel 
mogelijk water-, ammoniak- en zuurvrij moet zyn. De juist
heid vau het eerste ligt voor de hand: immers naast zuur
stof is water eene eerste voorwaarde om die gevreesde 
ontaarding van het ijzer tot stand te brengen. Even nadeelig 
is in het teer water, dat op het te teeren oppervlak valt of 
voorhanden is. Een werkman, die aan het teeren is. maakt 
zich in den regel niet moeielyk om het water uit de 
teerkwast en van het te teeren oppervlak te weren. Waar 
teer aldus met water vermengd raakt, wordt het oppervlak 
er slecht mede gedekt: op sommige plekjes wordt het met 
teer, op andere met water bevochtigd en op de laatste 
begint het yzer in den regel weldra te roesten. In de zon 
gaat dit soms langzamer, doordien er na het verdampen 
korrelige ketelsteen nit het water terug blyft waarin later teer 
zuigt. Het vermengd raken van teer met water door het uit
wreven tydens het teeren uit zich, zoowel by bruin (hout-) 
teer als by zwart (kool-) teer in de lichtere kleur, evenals 
een geteerd schip na eene regenbui byna wit verschynt en 
brnine suiker veel lichter van tint wordt, als men haar 

njiiwryft. De bruine stroop wordt dan over meer witte sui
kerkorrels verdeeld. 

De ammoniak in het teer kan niet zeer ongunstig op 
het yzer werken; immers dunne stalen en yzeren naalden, 
mits van den aanvang af rein en roestvrij, roesten, kopje onder 
in ammoniak-water bewaard, roesten niet. In het dagelyksche 
leven wordt ammoniak, een gas in water opgelost, dikwerf 
verward niet salaminoniak, een wit zout, uit ammonia-gas 
en zoutzuur vervaardigd. Salaminoniak bevordert roest, maar 
beter doet dit verdund zoutzuur. 

Wat eindelijk de teerzuren betreft, de meeste daarvan 
verhaasten het roesten slechts schijnbaar, omdat zy zelf 
gretig zuurstof aanzuigen en aan dieper yzer ontstelen en 
dan harsachtige, het ijzer beschermde laagjes geven en 
yzeroxyde binden. Het drogen van teerlagen, zoowel bruine 
als zwarte, is gedeeltelijk aan verdampen gedeeltelyk aan 
zuurstof binden toe te schrijven. Elk stuk yzer op rivier
schepen, dat geteerd is, getuigt van die werking; zeewater 
zuigt onder de teerlaag door. met de • water aantrekkende 
zouteu, die na verdamping uit dat water achterblijven. 

Komt teer, creosootolie, carbololie, carbolineuin of zoo iets 
op yzer, dat reeds roestplekken bevat, dan zuigt de vloeistof, 
tengevolge der betrekkelijk geringe aanhechting van roest 
aan yzer, tusschen beide in en dringt het roest naarboven 
en dus los. Zoo komt men tot de conclusie, dat creosootolie 
en carbolineum roestwerend zyn en by biugconstructiën enz. 
de verf zeer goed zonden kunnen vervangen. Een welspre
kend getuigenis daarvan geven de afgedraaide, onbekleede 
gegoten yzeren platen van den perstoestel voor creosoteer-
proeven in de werkplaats van den heer v. D. KLOKS aan 
de Polytechnische School. Niettegenstaande de lucht in dit 
lokaal door het steeds werken met mortels en metselproeven 
dikwyls veel vocht bevat en de bedoelde platen of schijven 
zelf by persproeven op aarden buizen meermalen met water 
in aanraking komen, vertoonen zy, na eerst in een schei
kundig laboratorium en later 5 jaar in die vocht gestaan 
te hebben, geene roestplekken of pokken. 

V E R G U L D E N E N V E R Z I L V E R E N V A N 

A L U M I N I U M . 

Daartoe zyn twee nieuwe methoden door VILLON uitge
vonden. By de eerste wordt het voorwerp met eene vloei
stof bestreken, uit l L. water, 150 G. glycerine, 25 G. 
zink cyanide en 25 G. zinkjodide bestaat. Ongeveer een uur 
later wordt het tot roode gloeihitte (ongeveer 400°) verhit. 
Koud geworden borstelt men het in water af en brengt 
het dan in het goud-of zilverbad. De tweede manier komt 
technisch met de eerste overeen, maar de vloeistof heeft 
eene andere samenstelling: 100 G. alcohol, 100 G. lavendel-
kruid-essence, 10 G. kwikzilvercyauide en 19 G. zilver-cyanide. 

(Zeitschr. f. Berg-, Hutten- en Alasch. W.) 

D E P E R S O N E N L I F T E N IN D E T O R E N S V A N 

H E T H O O F D G E B O U W D E R W E R E L D T E N 

T O O N S T E L L I N G A M S T E R D A M 1895. 

J A N HAMEK & Co. te Amsterdam, vertegenwoordigers der 
tinna F. W I T T E , ingenieurs te Berlyn, stellen in de beide 
hoofdtorens vau het hoofdgebouw ten toon : 

a. Een hydraulische indirect werkende personenlift, 400 
KG. last, 35 M. opvoerhoogte. 

b. Een electrische personenlift, 600 KG. last, 35 M 
opvoerhoogte. 

Beide liften zyn in 't werk en bezoekers der tentoon-
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stelling kannen tegen de geringe vergoeding van 10 cents 
per persoon per op- en neergang hiervan gebruik maken. 
Van den hoogsten omgang af heeft men een prachtig uitzicht 
op het tentoonstellingsterrein en een groot gedeelte van 
Arasterdam, bij heldere lucht is de toren van Haarlem 
zichtbaar. 

De uitgebreide referentielijst van de door deze firma hier 
te lande reeds geleverde en geplaatste liften geeft dadelijk 
den indruk, dat inen hier te doen heeft met een welbekende 
specialiteit op dit gebied. 

In onze technische vakbladen zyn de verschillende typen 
van personen-, goederen- eu spjjzeiiliften dezer firma her
haaldelijk zeer waardeeiend beschreven; ia ons No. van 13 
Januari 1894 zijn z(j tot in bijzonderheden behandeld; dit 
voor hen, die er ineer van wenschen te weten. 

Ons hier bepalende tot de tentoongestelde liften, noemen 
wij vooreerst de hydraulisch indirect werkende personenlift. 
Hierbij staat de geheele li'tconstructie boven den grond, 
wat iu vele gevallen boven de direct werkende te verkiezen 
is, waarbjj de zuigerstang of plunger onder de liftkooi 
geplaatst is en waarvoor in dei; grond een cylinder of pnt 
gemaakt moet worden, in diepte gelijk aan de opvoer-
hoogte der liftkamer; ook de kosten van installatie zijn 
geringer. 

De perseylinder is naast de baan der liftkamer bovengronds 
verticaal in de schacht geplaatst en direct aan de Vecht
waterleiding aangesloten. De zuiger, die zich hierin op en 
neer beweegt, brengt zijne beweging door middel van de 
zuigerstang, waaraan hg verbon.ien is, over op den z.g. 
kruiskop. De draagkabels zijn in de schacht aan een vast 
punt opgehangen, loopen onderlangs de kabelschijven van 
den kruiskop naar boven, over de daar geplaatste kabel-
schgven en verder naar de liftkooi. Wordt nn de zuiger 
met den kruiskop naar boven bewogen, dan zal de liftkooi 
zakken, terwijl, wanneer de zuiger naar beueden gedrukt 
wordt, de liftkooi zal rijzen. 

Deze bewegingen worden in den cylinder teweeggebracht, 
door beurtelings den waterdruk van den zuiger weg te nemen 
en erop te brengen, wat door de kraantnrichting wordt 
geregeld; een daaraan verbonden stnurkoord loopt door de 
schacht, zoodat deze kraanbewegingen van iedere verdieping, 
alsook van de liftkooi uit kunnen verricht worden. Eene 
eenvoudige op- of nederwaartsche beweging met de hand 
aan het stuurkoord zet de liftkooi vast. of doet haar rijzen 
of dalen. Op haar hoogste of laagste punt wordt de liftkooi 
zelfwerkend vastgezet ; cylinder, zuiger en kraaninrichting 
zyn zoodanig geconstrueerd, dat bij het dalen van de lift
kamer geen water gebruikt wordt; de waterkolom, die boven 
den zuiger staat, wordt bü het opgaan daarvan, dus tijdens 
het dalen der liftkooi, daaronder verplaatst. 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, door den waterdruk uit den 
wateraanvoer, die er steeds op staat, naar beneden gedrukt 
worden en de liftkooi rijst dan. 

Het gewicht van de liftkamer wordt hierbij door tegen-
gewichten gedeeltelijk te niet gedaan; deze liggen op den 
kruiskop. 

Ter bescherming van de draagkabels zijn alle kabel-
schijven met leder gevoerd; daardoor wordt spoedig slijten 
voorkomen. 

Alhoewel dit reeds voor de veiligheid van het vervoer 
voldoende is, daar de draagkabels ieder eene tienvoudige 
zekerheid aanbieden, is de liftkamer, waarin de personen 
plaats nemen, nog van verschillende veiligheidstoestellen 
voorzien om te voorkomen dat, mochten een of meer kabels 
breken of een ander defect zich voordoen, het nedet storten 
der kamer verhinderd wordt. 

Boven aan de liftkamer is n.1. de vang- of valinrichting 
aangebracht. 

Deze bestaat nit twee horizontaal aangebrachte ijzeren 
balken, die ter weerszijden eindigen in de geleidingsktsten 
en waataan tevens de vloer der kamer is opgehangen. Deze 
balken liggen evenwijdig naast elkaar, eene tusschenrnimte 
van circa 6 cM. overlatend In deze tusschenrnimte is eene 
zware stalen veer (eene soort van rytuigveerj opgesloten, 
in het midden waarvan de balans, waaraan de draagkabels 
zijn bevestigd, is gekoppeld. In rast ligt deze veer ge
spannen door den trek der draagkabels, wat mede dient 
om eventueel schokken bjj het in- en uitstappen der kamer 
te verhinderen. Br is zorg gedragen, dat de veer niet over
spannen kan worden, daar by* overbelasting de veer stuit 
krijgt door eene koppeling der beide ijzeren balken; de 
bewegelijkheid der veer is slechts enkele millimeters. 

Tusschen de beide ijzeren balken en ouder de veer liggen 
twee jjzeren hefboomen, die ter weerszijden in de geleidings-
kasten uitkomen en in het raidden over elkander liggen; 
het midden der veer ligt boven het kruispunt dezer hef
boomen. Deze hefboomen liggen overigens geheel los en 
kunnen gemakkelijk met de pink opgedrukt worden, welke 
kracht reeds voldoende is om twee losliggende getande 
stalen spieën, in de geleidingskasten opgesloten, enkele mM. 
naar boven te drukken. 

De spieën stellen zich in de vrye ruimte, in de gelei-
dingskast, voor de geleiders (waartnsschen de liftkamer loopt) 
gespaard, waardoor de kamer zich hoe langer hoe vaster 
werkt, vaster naar mate de last grooter is. De liftkamer 
is als het ware van onder op vastgespied en de spieën 
kannen alleen oerst dan terugvallen en daardoor de kooi 
loskomen, wanneer deze naar boven getrokken wordt. De 
beide hefboomen dienen alleen om die spieën, die onmiddellijk 
tegen de liftkooigeleiders liggen, enkele mM. op te tillen; 
de voeling met de geleiders doet het overige en de hef
boomen staan dan ook geheel buiten werk, zoodra de spieën 
of klauwen in werking treden. 

Het zijn de spieën en niet de veer of eenig ander me
chanisme, die de vanginrichting vormen; dit ter onderschei
ding van zoovele veiligheids-inrichtingen aan liften, w iarby 
veeren de hoofdconstructie vormen. 

Breken nu alle draagkabels tegelyk, zoo valt de veer, 
die byna onmiddellijk op het kruispunt der hefboomen ligt, 
terug en drukt de spieën op. Breekt echter een der draag
kabels, zoo zal zich de balans, door den trek der overige 
kabels, scheef stellen, waardoor een beugel onmiddellijk 
daaronder gelegen, naar beneden gedrukt wordt, die direct 
op de hefboomen werkt zonder dat de veer ontspannen wordt, 
en de kooi zit onmiddellijk vast. 

Buiten het breken der kabels zoude nog door eenig defect 
aan de overige machinerieën de liftkamer mit eene onge-
wenschte snelheid kunnen nederdalen. Hiervoor is echter ook 
gezorgd door op de beide ijzeren balken nog een veilig
heids-regulateur aan te brengen, welke dUnt om de liftkooi 
vast te zetten, zoodra door de eene of andere oorzaak eene 
bepaalde snelheid overschreden wordt. 

Deze veiligheids.regulateur komt in uiterlijk aanzien 
overeen met een stoom-regulateur en zijne werking is ook 
ongeveer dezelfde; hy is geplaatst op de vang- of val
inrichting. Zoodra de liftkooi in beweging gebracht is, in 
welke der beide richtingen ook, treedt de regulateur in 
werking en blijft werken totdat de liftkooi vast staat. De 
beide ronddraaiende ballen, gely'k aan die van den stoom-
regulateur, gaan hooger of lager, naar gelang de snelheid 
der liftkooi grooter of kleiner wordt. Door deze opwaarlsche 
beweging der regulateurballen wordt eene stift naar beneden 
gedrukt, die juist staat boven de hefboomen van de vang
inrichting. Wordt nn de vastgestelde snelheid van de liftkooi 

overschreden, dan gaan de regulateurballen zoo hoog, dat 
stift diep genoeg naar beneden gedrukt wordt, om den hef
boom der stalen spie of klauw te raken en deze naar be
neden te drnkken, waardoor de laatste worden opgetild; de 
kooi wordt vastgezet en de regulateur treedt buiten werking. 

Deze vang- of valinrichting kan ook nimmer in het on-
gereede geraken, zooals ook hier te lande in een onzer 
rijksgebouwen reeds afdoende is bewesen. Zoo was b.v. bij 
een lift, die meer dan een jaar in eene onbedekte schacht 
tegen een buitenmuur geplaatst was, de vanginrichting nog 
in volmaakte orde, niettegenstaande dat zij al dien tijd aan 
regen en wind blootgesteld en nooit gesmeerd en onderhouden was. 

IJzeren geleiders hebben ontegenzeggelijk het voordeel, 
dat zij niet trekken; de liftkooi kan daartusschen vaster 
opgesloten worden en de rustige gang is op den duur ver
zekerd; zulke liften kunnen ook vry tegen buitenmuren 
geplaatst worden zonder schacht, wat in vele gevallen, waar 
de ruimte binnenshuis beperkt is, van veel waarde is. Buiten 
nog andere bezwaren, die liften met houten geleiders aan
kleven, zyn zy voor het laatste geval in het geheel niet 
toe te passen. 

De electrische personenlift in den anderen '.toren opgesteld, 
is van lateren datum; hierhy vervangt de kracht van den 
electrischen stroom den waterdrnk, om de liftkamer te doen 
bewegen; voor het overige is deze lift met zyne veilig
heids-inrichtingen dezelfde als hiervoren omschreven, alleen 
kunnen meer personen vervoerd worden. 

De beweegkracht wordt door een electro-motor voortge
bracht, waarvan de as in een worm eindigt, die weder op 
een wormwiel werkt, waaraan de kabeltrommel bevestigd is. 

De draagkabels loopen van de liftkamer verticaal over 
de kabelschyven van het bovendrnfwerk weder naar beneden 
op deze kabeltrommel. Wordt nu deze trommel rondgedraaid, 
zoo worden daardoor de draagkabels opgewonden en de 
liftkamer stygt; eene tegenovergestelde richting dezer trom
mel doet de liftkamer dalen. 

Evenals by de hydraulische kan ook hier de stnurkabel, 
die door de geheele schacht loopt, door den persoon, die 
zich in de liftkamer bevindt bewogen worden. Door dezen 
stunrkabel op of neer te trekken, grypen by den electro-
motor de verschillende handgrepen plaats om hem vooruit 
of achteruit te doen draaien of stil te zetten. De zooge
naamde uitschakelaar, die nog tusschen de stuurinrichting en 
den electro-motor geplaatst is, dient om den electrischen 
stroom geleidelijk op den electro-motor over te brengen, 
waardoor tevens een mogelyk aanbranden der contacten 
wordt voorkomen. 

Ofschoon zonder krachtsuitoefening op den worm het 
wormwiel, waaraan de kabeltrommel gekoppeld is, niet 
achteruit kan loopen, waardoor de liftkamer zoude dalen, 
is voor alle zekerheid nog een rem aangebracht, die vast
gezet is zoodra de stuurinrichting dien stand heeft aange
nomen, dat de electrische stroom verbroken is en dus de 
electro-motor buiten werk staat. 

Mocht de electro-motor onverhoopt stroomloos worden, zoo 
staat de liftkamer onmiddellijk stil. Op alle eventualiteiten 
is dus ook hier gerekend. 

Een tegengewicht in afzonderlijke baan geleid, doet het 
gewicht der liftkamer te niet. 

Eene hydraulische lift van gelijke constructie als hier 
tentoongesteld, is op dit oogenblik onder meer in aanbouw 
in het Binnengasthuis te Amsterdam en bestemd voor het 
vervoer van zieken; de levering hiervan is voor rekening 
van de commissie van beheer en toezicht op de gasthuizen. 

Bene electrische lift van gelijke constructie als hier ten
toongesteld, de eerste in Nederland, is in aanbouw in het 

Gemeente-ziekenhuis te 's-Gravenhage, eveneens bestemd voor 
het vervoer van zieken en geschiedt door tusschenkomst 
van de welbekende firma SIEMENS & HALSKE te Berlijn, filiaal 
den Haag. 

De zeer groote referentielijst van alleen in Nederland 
geplaatste liften voor verschillende doeleinden, is werkelyk 
zonder wedergade; de gebruikers getuigen daarin dat deze 
liften uitmunten door beste constructie, veiligen bouw en 
billijke bedrijfskosten. 

In het hoofdgebouw aan een der hoofdgangen naar de 
machinegalery leidend heeft de firma J A N HAMER & Co. 
onder meer op bouwkundig gebied, ook nog twee verschil
lende typen van spyzenliften geëxposeerd die om hunne vernuf
tige reminrichting aller aaudacht waard zijn, te meer daar 
deze soort toestellen van meer algemeenen aard zyn. 

By die waarbjj de h ndkracht op eene draaier of kruk 
wordt overgebracht wordt „ Draaierlif't", terwijl bij die, 
wairby de last door meedere tegengewicht opgevoerd „ Con-
solelift" genoemd wordt. 

De eerste is voor lasten van ca. 25 KG., de tweede tot 
ca. 10 KG. De rem is hierbij zoodanig ingericht, dat zij 
alleen dan bewogen kan worden, wanneer op eene trede 
getrapt wordt, neemt men den voet eraf, zoo staat de kooi 
onmiddellijk vast zonder eenig gebruik van pallen, veeren, 
of ander spoedig defect zjjnd mechanisme; door het gewicht 
van kooi en tegengewicht trekt zy zich zelf vast. 

Deze liften worden geheel compleet gangbaar in een lift
schachtgeraamte geleverd, zoodat men slechts ter plaatse 
in de vloeren op de verschillende verdiepingen de noodige 
ruimte heeft te sparen. 

De betimmering kan later op de stylen hiervan beves
tigd worden. 

AANBESTEDINGEN. 
Aanhestedinjen worden tlecktt eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG 21 OCTOBER. 
Vriezenveen (Or.) 11 uur. Het gemeentebestuur: het graven 

van bet kauaal door de Vrieienveensche veeuen, aansluitende aan 
bet bestaande gedeelte en loopende oostwaarts in tot aan Patera-
wal, ter lengte van ongeveer 2000 meter, oplevering binnen 8 
jaar, turf ten bate van den aannemer. 

DINSDAG 22 OCTOBER. 
Hillegom (Z.H.) Namens den heer R. Veldbuijzen van Zanten, 

in hotel Koning : bet bouwen van een woonhuis op Veelzorg aan 
de 2de Zanderijlaan aldaar. 

WOENSDAG 23 OCTOBER. 
Cortgone (Zeel.) 11.30 uur. Het bestuur van den Adriaanpolder 

ten gemeentehuize : de verhooging vau den zeedijk vau genoemde 
polder. 

ltysbergea (N.Br.) 11 uur. Het gemeentebestuur: het uitvoeren 
van eenige herstellingen en veriieteringen aan de openbare school 
dier gemeente. 

VRIJDAG 8 NOVEMBER. 
Leenwardeu. 12 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het driejarig 
onderhoud van de Rijkshavenwerken te Lemmer en Tacozijl, begr. 
f 3860 per jaar. 

1FL00P YAH AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het maken van toegangswegen met bijbehoorende 

werken in den polder Prins Alexander (Spieeelnisse) nabij de 
Rotte. Laagste B. de Waerd te Nieuwenhoorn voor f 3900. 

Cnlemborg. Het bijbouwen eener nieuwe sigarenfabriek aan de 
bestaande fabriek in de Lange Meent aldaar. Laagste J, A. van 
Dillen te Schalkwijk voor f 10.0"0, geguud. 
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'«•Oravenhage. Het herstell-u der Rijksrivieiwerkeu op het 
Pannerdeosch kanaal er. den Neder-Rijn van Paneerden tot 
kilometer raai XXXVII, beneden het Heterensche veer, van de 
winterschade, ontstaan door ijsgang in den winter van 1894—1895, 
in 2 perc. Laagste voor perc. 1, F. E. Terwindt te Paonerdea 
voor f 4093; voor perc 2, J. H. Hoijink te Paonerdea voor f 4158. 

's-ttravenhage. Het berstelleo ea verbeteren vao Rijkstelegraaf-
lijnen tusschen Utrecht en Zwolle. Laagste J. Kleinmeijer te 
Emmen voor f 11 33. 

Sleeiivtijk. Het bouwen van eeu aflaat aan de schuur op deu 
polder het Kooike, gelegen onder de gemeente Werkendam. 
Laagsts W . J . de Geus Jzn. te Giessendam voor f 659, gegund. 

Utrecht. Het uitbreiden van de goederenloods 8. 8., het make" 
van eene goederenloods H. IJ. 8. M. en van een verhoogde los 
en laadplaats op bet station Gouda. Laagste H. J. Nederhorst te 
Gouda voor f 11.643. 

Winschoten. Het bouwen vaa vier enkele en een dubbele 
wooing. Laagste R. Heokman voor f 5999. 

A D V E R T E N T I E S ! . 

P.DOLktZOOiY 
S p i e g e l - e n V e n s t e r g l a s . 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-. 

Engelsch Geruit-. Gegroefd-, Carré-, 
RUW SPIEGEL- . 

WIT - , KKISTAL - , BKOKI eu M K L K -

( ï 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 . 

GJSBOGKN GLAS en DAKPANNKA. 

Lenzen- en Patrijspoortglazen. 
(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

OYEnOPPINCEN ^ 
H LOODSEN A < ^ -

van gegolfd ijzer 

LIFTEN 
(90) 

V— KRANEN 

LIEREN, 

^ Draagbaar Spoor. 
T. C. TISSOT J R . 

\ M s 11mi v>i Singel 17». 

DE GROEVEN 
VAN 

J. MEI RIJS 
te Aiideriinch a/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (83) 

la Andemachsche Tras 
en Trassteen 

op strengste keur, verder: 
DRIJF- « f Z W E M S T E E N ; I V -

V A « R O T S T E EN, beste en goedkoop
ste SIERSTEEN voor Tuinen,Terrassen 
Tuinsalons, Fonteinen. Graftomben, enz. 

Alle soorten van 

WERKTUiGEEf 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D.DoMINICUS&Só'HNE, 
te Remscheid-Vleringhausen (Rheinl,) 

Gevestigd in 1822. (55) 

3i*W Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wij U gratis en franco toezenden. 

Vertegenwoordiger voor Holland : 
MAX IDRESEN, ROTTERDAM, 

Maaskade, hoek Corn. Trompstr. 2. 

Bont- en Marmer-Schilderschool 
V A N 

P O N T I E R en S - L A M A N , 
DECORA TIE-SCR1LDERS, 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze OLIEVERF is jteheel jtereed 

voor het gebruiken bezinkt ot verhard 
nooit. Zjj is gemakkelijk in het gebruik, 
dunrzaam 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 JENRURG". 
(70) R i j s w i j k (Z.H.) 

4 N O V E M B E B . 
Circulaires op aanvrage te verkrijgen. 

I m der Ëndt & Zoons 
STOOM BOEKDRUKKE RU 

te MAASSLUIS is er geheel op ingericht om alle soorten van 

— I 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 « o e r b i l l i j k e p i - i j z e n te leveren. 

Inzonderheid aanbevolen voor het drukken van 

BESTEKKEN met daarbij behoorende Teekeningen 
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Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

O M E B O U W M A T E R I A L E N , 
beschreven door 

Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid f18.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

i i i . i i o i t I I I ; I : I . I M . I : \ . 

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 Nederlandich Advertentieblad). 

. . . Voor den ingenieur en deu architect mag het boek van den heer Van der Kloes 
van onschatbare waarde worden genoemd. Op alle vragen, welke q , liet terrein der bouw
materialen kunnen worden gedaan, geeft het een uitvoerig antwoon , en kan liet dus met vrucht 
worden geraadpleegt. De uitvoering is waarlijk keurig en doet de firma Van der Endt & Zoon 
alle eer aan. De prijs is zeker beneden de waarde van het boek 

(Dagblad voor Zuid-Holland en 's-öravenhage.) 

. . . . 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 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 eu 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 1 tt 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 eenvoudigen, duidelijken schrijftrant . . . (Het Handelsblad.) 

. . 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 Kloes deelt omtrent deze bouwstof zooveel wetenswaardigs mede, dat 

M A \ \ H E I M E R 

Portland-Ceinenl-Fatifiek 
FABRIEK 

MANNHEIM. 
Opgericht 

1861. 

I 
FABRIEK 

WEISENM), 
li Mainz. 
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 
Rotterdam. 

Voor de N o o r d e ' 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. 

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 w voor allen, die grondige kennis der materialen wen
scben 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 
«n geeft het 't meest volledige tot op heden. (Vademecum der Bouwvakken.) 

ARCHITRAVEN 
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 

A. W. ROGGENKA IMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courantop 
aanvraag gratis. (80) 

nBlÖnOTS 
I. E I D K >. 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

$ 0 H EE P 8 BOU W W E R F 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

8toombooteii-, Bagger- en 
8poorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ (7) 

Zware en lichte Smeewerken, 
A N K E R S , 

IJZEREN E N STALEN KETTINGEN, 
met certificaat van Lloyd'* 

en Bnrean Veritas. 
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( \ i i i i o u \ i n i 
„Van Baerle", 

E E N I G E V <. 1; \ l l \ voor 
V i l e i l . u n l oil l \ n l o i i h i i : 

G. M. BOKS ij- Co., 
A M S T E R D A M. 

V E R F W A R E N , 
(5) e l i 2 E . 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

L A G E P R I J Z E N . '73; 

S. BIIUIGOM, 

DMviiT 
waarby planken onderlaag overbodig; 

levert H. HO O G H W I N K E L . 
te GOR1NCHEM. 91) 

P O R T L A N D CEMENT, 
„JOSSOX 4- Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT, 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: KoTTKitiMM, Xieuirehnven No. 1 18 
„ AMSTERDAM , A. E. HRAAT, Fokkt-

Simontatraal 74. (88) 

IP, 
AMSTERDAM, 

vestigen de aandacht op hunne inzending 

ELECTRISCHE en HYDRAULISCHE 
V n 

Spijzenliften en Boyle's Ventilators, 
W E R E L D - T E N T O O N S T E L L I N G 

Amsterdam 1st».'.. 

UTBECHTSCHE LOOD WITFA BRIEK, 

GREVE ' S 

F i r m a G r . G B E V K , U t r e c h t , 

is beter dekkend, üjner, witter en bete; 
kleurhoudend dan eenig ander; 

is bekroond door den Nederl. Schildersboml. 
Tentoonstelling van Decoratieve Schilderknns:. 
Arnhem 1881 ; attesten van ervaren schilden 
uit alle oorden van ons land en daarbuiten, woi -
den op aanvraag franco toegezonden; 

wordt door tal van Ingenieurs, Gemeente 
Arilii(celen en andere Autoriteiten in hunne 
bestekken voorgeschreven: 

wordt, tot « nnrborg van echtheid, zuiverheid 
en goed gewicht, nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van Zegel, Etiket en Fa
brieksmerk, welke allen wettig zyn ged.-poneerd: 

wordt steeds op de strengste keur gelegerd, des 
verlaigd inet certificaat van n •<sprong. 

Men leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in • 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" 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. (93> 

Verkrijgbaar bij alle soliede Verfhandelaren en Drogisten. 

L T 

G e l u i d w e r e n d e t u s s c h e n v l o e r e n . o n d e r v l o e r e n 

v o o r h o u t c e i n e n t d a k e n , b r a n d v r i j e 

separatieën e n p l a f o n d s . 

EXSELSI OR PLATEN, 
GEBR VAN DER tIJGH, Amsterdam, 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. (92) 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, 
geluidwereud. Verkrijgbaar in verschillende 
dikten. Steeds grooten voorraad. Directe leve
ring. Uitvoering op 't werk door onze eigene 
stellers. Voorgeschreven by particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen
ding van Brochure, Monsters en Prijs. 
Wereldtentoonstelling Amsterdam 1895 

GOUDEN MEDAILLE. 

LEONARD SLIGGBER, l o n n i c k e n d a m . 

i 
L v m 

A M E R I K A A N S C H E HOUT B O O R M A C H I N E S EN B O R E N , 
ii it in iiiit end fabrikaat en bi 11 ijke prijs. ( 6 7 ) 

Derde Jaargang Ko. 43. Zaterdag 36 October 181)5. 

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 l é a in dit blad kotten vaa t—6 regelt 
60 cents, iedere regel meer 10 cents. Groote letten naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekenl. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgevers i 

J. VAN DER ENOT A ZOON, 
M A A S S L U I S . 

Alle iwlvertentlen ia A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden wratie gcplaattt ia D E A M B A C H T S M A N , Vak 
blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Smedet. 
Verren, ent. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

D E B O C H U M E R V E R E I N F U R B E R G B A U 

U N D G U S S S T A H L F A B R I C A T I O N . 

(Slot) 

De eerstvolgende figuur toont aan hoe gemakkelijk de in 
het vorig No. beschreven sporen te vervoeren zijn. Men 
ziet in die figuur een gedeelte van een grooten spoortrein, 
het geheele materieel voor eene byna 15 KM. lange bosch-
baan bevattende, die door 60 man binnen drie dagen gelost, 
gelegd en in be
drijf gebracht 
werd, met inbe
grip van alle daar
toe benoodigde 
aardwerken. Uit 
de verdere figuren 
blijken de veelzij
digheid in het ge
bruik der smal-

•poor materialen, 
zoowel als de groo
te diensten, die zij 
kunnen bewyzen. 

Ommestaand ziet 
men vooreerst een 
groote droogbag-
gertnachine (exca-
vateur) voor het 
graven van een 
scheepvaartkanaal. 
Het vervoer der 
reusachtige mas
sa's grond, die 
znlk een bagger
machine dagelps 
verzet, zou een on
mogelijk aantal 
karren, trekdieren 
oneffen is en de 

Lossen van een normaalspoor-trein van 104 assen, die het geheele liggende 
en rollende materieel voor J5 KM. boschbaan bevatte. 

en menschen eischen, als het terrein 
afstand eenige KM. bedraagt. Door het 

aanwenden van znlk eene smalspoorbaan, waarover de kleine 
locomotieven treinen vervoeren van ongeveer 30 kipwagens, 
waarin de emmerketting den ontgraven grond direct uitstort, 
zijn de transportkosten niet alleen tot een minimum terug
gebracht, maar loopt ook het geheele werk op de snelste en 
regelmatigste wyze af. 

De tweede afbeelding op de volgende bladzijde vertoont 
een materiaalbaan. die de Bochumer Verein voor een groote 
ertsgroef heeft afgeleverd. De spoorwy'dte is hier 0.75 M. 
De wagens hebben een inhoud van l 1 / . , M*., glnd afgestre

ken; bet y.ijn ten deele stalen trog-, ten deele klepbak-kipwa-
gens. De locomotief is volgens de nieuwste eischen van den 
locomotievenbonw geconstrueerd en werkt betrouwbaar en 
zuinig. Een vunkeavanger verhindert vólkernen b*» mtwerpe» 
van vonken, wat als eerste voorwaarde voor den aanleg 
werd geëischt, daar het spoor grootendeels door dicht bosch 
loopt 

Bepaald onmisbaar is zulk spoorwegmaterieel voor het 
boschwezen. Bosschen op grooten afstand van deu spoorweg 
kunnen zonder dit iu werkelijkheid niet op rationeele wnze 

ontgonnen worden 
en zoodoende had
den vele uitge
strekte boschter-
reiuen tot dusver 
slechts geringe 
waarde. Door de 
smalspoorbaan is 
niet enkel de mo
gelijkheid geopend 
tot vervoer in het 
groot, maar wordt 
dit vervoer ook 
bijzonder goedkoop 
gemaakt. 

De nu volgende 
afbeelding stelt 
eene door den Bo
chumer Verein ge
bouwde boschbaan 
voor, die midden 
uit een uitgestrekt 
tkuseh naar eeu 
vnnrtreffelnken rn-
weg leidt, welke 
mede voor het ver
voer van liet hout 
moest dienen. Om 

het overladen te besparen werd eene bijzondere inrichting ge
construeerd, de zoogenaamde voertuigbaan; daaihh' winden de 
gewone houtwagens met behnlp van eenvoudige badinrichtin
gen op spoorwagens gezet, daarop geladen en bn terugkomst op 
den weg weer afgelaten. Terwijl een paar paarden over het 
spoor vier met ongeveer 3500 KG. beladen houtwagens trekt, 
kunnen zy op den grindweg er maar een van voorttrekken. 

Zulke voertuigbanen hebben op alle plaatsen ook voor 
het vervoer van kolen, suikerbieten, aardappelen enz., uit
muntend de proef doorstaan en zyn overal ;ian te bevelen, 
waar het transport ten deele per spoor, ten deele over een 
grindweg moet plaats hebben. 

file:///iiiiou/ini
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Daar, waar zulk eene baan ten dienste van het materi
alen-vervoer moet aangeschaft worden, kan zij natuurlijk ook 
met gemak tegelijkertijd aan het personen-vervoer dienstbaar 
gemaakt worden, zoowel met behulp van grooter of kleiner 
afzonderlijke per
sonen-wagens, als 
door het opzetten 
van rijtuigen op 
kleine spoorwa
gens, zooals op 
onze laatste af
beelding te zien is. 

Ook uit een ge
heel ander oog
punt als dat van 
besparing van ar
beid en kosten is 
de voertuigbaan 
een groote voor
uitgang. In de ver
gadering van den 
bond der Rijnsch-
Westfaalsche ver
eenigingen tot die
renbescherming, 

den 18 Mei 1890 
te Keulen gehou
den, had namelijk 
de Duisburger ver
eeniging voorge
steld middelen aan 

te geven, waardoor een eind gemaakt zou kunnen worden 
aan de dierenmishandeling, waarmede het vervoer van hout 
nit de busschen zoo menigmaal gepaard gaat. De vergade
ring erkeude het gewicht dezer vraag, doch niet in staat 
deze aangelegenheid in den korten tnd af te handelen, die 
aan de beraadsla
ging daarover kon 
gewjjd worden, be
sloot zij eene com
missie te benoe
men, die de ge
stelde vragen 
grondig in over
weging zou moeten 
nemen, ten einde 
de resultaten op 
de eerstvolgende 
vergadering mede 
te deelen. Deze 
commissie over
tuigde zich na 
langdurige beraad
slaging, dat de 
bekende dierenpla-
gerijen alleen zou
den opgeheven 
kunnen worden 
door, waar eenigs
zins mogelijk, ge
bruik te maken 
van de boschspoor
baan. 

De bond gaf dientengevolge een geschrift uit, waarin de 
voordeden alsmede de inrichting der boschspoorbaan uitvoe
rig werden duidelijk gemaakt. De daarin vervatte mededee
lingen van technischen aard zijn geheel en al van den 
Bochumer Verein uitgegaan. Eenige bijzonderheden omtrent 

Spoorbaan voor een droog-baggermachine. 

de inrichting van het voertnigspoor mogen met het oog op 
het bijzondere belang daarvan hier worden ingelascht. 

Twee onderdeelen van constructie zijn bij de voertuigbaan 
van het hoogste gewicht, met het oog op een zoo snel en 

onbelemmerd mo
gelijk bedru'f. 

lo. De ladings-
plaats om de rij
tuigen op en af de 
spoorwagens te 
brengen en 2o., de 
constructie der 
spoorwagens, waar
op de rijtuigen 
vervoerd worden. 

Moet het op- en 
afladen altijd op 
dezelfde plekplaats 
hebben, dan wor
den vaste laadkui-
len aangelegd en 
wel eene voor het 
op- en eene voor 
het afladen. Moet 
daarentegen bet 
laden op alle wil
lekeurige, dikwijls 
afwisselende plek
ken kunnen ge
schieden, dan wor
den vervoerbare, 

geheel nit ijzer geconstrueerde hellingen aangewend. Natuurlijk 
kunnen deze ook tegelijk inet de eerste aangewend worden, 
zoodanig, dat op ééne plaats eene vaste, op de andere 
vervoerbare laadinrichtingen worden opgesteld, de laatste 
om naar believen gebruikt te worden. De vaste laadkuilen 

zjjn met hout be-
schoeid; over den 
rand der beschoei
ing loopt aan beide 
zjjden het spoor 
voor de wielen der 
rijtuigen; een be
slag met hoekijzer 
belet het afrijden 
daarvan. Naar den 
eenen kant daalt 
het smalspoor voor 
den spoorwagen 
met een verval van 
1 op 10 naar den 
bodem van den 
kuil en loopt over 
dien bodem door. 

De vervoerbare 
laadinrichtingen 
bestaan uit eene 
eenvoudige lichte 

ijzerconstructie, 
die boven de rails 
verbeven is. Aar. 
beide zijden der 
laatste ligt de 

I baan voor de wielen der rijtuigen; deze is in het midden 
waterpas, aan de beide einden over de aanloopstukken ligt 
zij onder hellingen van 1 op 10. 

De rijtuigen worden op speciaal daartoe ingerichte spoor
wagens geladen en wel zoo, dat elk der beide assen van het 

Spoorbaan voor een ertsbergwerk. 
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Bosch-spoorbaan, rijden met houtwagens over de smalspoorbaan. 

rijtuig op een afzonderlijken onderwager. komt te staan en 
de naven der wielen rusten op met hout bekleede draagbare 
vorken, die met bengels worden afgesloten, zoodat de wielen 
er niet uit kunnen springen. 

Om het rijtuig 
op de spoorwagens 
te brengen wordt 
het boven den laad-
kuil of op den ver
plaatsbaren laad-
steiger geschoven. 
Over het smal
spoor wordt onder 
elke as van het 
rijtuig een spoor
wagen [truc) ge
bracht en, nadat 
de assen tusschen 
de hiervoren be
schreven vorken 
zijn gevat, terug 
gereden. Het ry-
tnig zakt dan, de 
helling van 1 op 
10 afdalende, van 
zelf dieper in de 
vorken en wordt 
daarin dan vast 
geklemd. Het afla
den geschiedt op 
gelijke wijze; door 
het oprijden der helling komt het rijtuig van zelf weer los uit 
de vorken. Op- en afladen kan in enkele minuten plaats hebben. 

De Bochumer Verein heeft reeds vele van deze inrichtingen 
met uitmuntend gevolg in bedrijf gebracht, niet enkel tot 
ontginniug van bosschen, maar ook ten dienste van 
den landbouw en 
voor vervoer van 
turf nit veenen, 
die voor wagens 
zonder spoor on
berijdbaar znn. 

De bovenver
melde vereeniging 
tot dierenbescher
ming zegt in haar 
gedenkschrift het 
volgende: 

„Inderdaad zijn 
het de voordeden 
in het bedrijf, die 
de boschbaan in 
de naaste toekomst 
meer en meer in
gang zullen doen 
vinden. De pogin
gen in het belang 
der dierenbescher
ming worden vol
komen gedekt door 
de voordeelen van 
dit middel van ver
voer. Geen ver
standig beoefenaar der boschcultuur kan ontkennen, dat de hout-
verkoopingen meer moeten opbrengen, als men stam- en brand
hout vooraf tot aan den grooten weg brengt en het dan verkoopt, 
in plaats van in het bosch. De boschbaan maakt reeds in hare een
voudigste samenstelling een dergelijken gunstigen opslag 
mogelijk." 

G O U D G E W T N N I N G . 

Een nieuwe manier om goud uit erts te gewinnen is door C. L O B 
BEN uitgedacht en in de Techn. world beschreven. Hij electrolyseert 

eene oplossing van 
kalium-bromide en 
verkrijgt dan eene 
alkalische oplos
sing, die, hypobro-
mide en bromaat 
bevat, waarin goud 
oplosbaar is. Het 
erts wordt in draai
ende cylinders met 
eene overmaat van 
deze oplossing be
handeld. De oplos
sing wordt dan ge
filterd, het goud 
neergeslagen door 
het overeen meng
sel van ijzer en 
kool te voeren en 
de oplossing, die 
nu hoofdzakelijk 

kalium-bromide 
bevat, wordt op
nieuw geelectroly-
seerd en voor het 
oplossen van goud 
gebezigd.J 

Z W A R T E G R I F F E L S . 

Deze worden door Gebrs. SIEMENS 

Rijden met een jagdwagen over de bosch-spoorbaan. 

& Co. te i i i . i i lol 

tenburg op de 
volgende wyze 
vervaardigd. Uit 
zeer fijn kool
poeder wordt met 
behulp van suiker, 
gom,'gelatine, teer 
en dergelijke stof
fen, eene plasti
sche massa ge
maakt ; daarvan 
worden staafjes 
gevormd en deze 
in een carbnni-
seer-oven sterk 
verhit. Bjj eene 
temperatuur van 
2 0 0 0 ° C. ont
staat uit het 
staafje een zwart-
schrijvende kool. 
llij temperaturen 

boven 2 0 0 0 ° 
wordt het laatste 
spoor van water
stof uitgedreven 
en de kool in 

graphiet omgezet. Verhit men boven dit punt, dan verandert 
de koolstift in potlood, waarmede evengoed op witte borden 
als op papier geschreven kan worden. 

(Erfind. u. Erfahr.) 

« 
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P R O E V E N O P W E E R S T A N D T E G E N 

A F S C H U R I N G . 

In ons No. van 15 December 1894 werden onder den 
titel van ,.Gebakken keien" de resultaten van eenige verge
lijkende proeven op weers'aud tegen afschuring medegedeeld. 
Nn onlangs heb ik met eeu eenigszins verbeterd toestel 
nog eenige van d e « proeven verricht, waarvan ik hier de 
uitkomsten laat volgen. De proefstukken hadden alle onge
veer 50 cM*. grondvlak en werden elk, met een totaalgewicht 
van 5 KG. belast, een half uur lang met rivierzand en 
water over eene gegoten ijzeren plaat, heen en weer geschuurd. 

le Proef'. Gewichtsverlies. 
Diorietportier van Quenast 5 Gram. 
Basalt van den Kijn 5 „ 
Engelsche iron-brick 7 „ 

2e Proef. 
Diorietportier van Quenast 3.2 „ 
Basalt van den Rijn 1.6 „ 
Hard gebakken Duitsche vloertpge! . . . . 10.7 „ 

3e Proef' 
Engelsche iron-brick 5.7 „ 
Gebakken kei, qualiteit vau redeiyk goede 

waalstraat klinkers 16.0 „ 
Gebakken kei, geel van kleur, qualiteit van 

goed waalhardgrauw 23.0 „ 
4e Proef'. 

Basalt van den Itijn 2.4 „ 
Fauconval-zandsteenkei . 3.3 „ 
Duitsche cement-parkettegel 30.0 „ 

Moge aan de verkregen eindcijfers elk op zich zelf geene 
eigen volstrekte waarde worden toegekend, het komt mij 
voor, dat de betrekkelijke waarde ervan bij vergelijking inet 
elkaar niet is weg te redeneeren. 

Als vervolg op injjne mededeeling van 15 Dec. 1894 zjj 
nog vermeld, dat proeven op de vastheid (weerstand tegen 
druk of verbrijzeling; mij al van even weinig waarde zijn 
gebleken ter beoordeeling van de deugdelijkheid van be-
stratiugsiuateriaal als bevriesproeveu, daar tusschen die 
vastheid en het weerstandsvermogen tegen afschuring be
trekkelijk slechts zeer weinig verband bestaat. Ik vond 
namelijk de volgende vastheden bij de toen op afschuring 
beproefde voorwerpen. 

Gew. verlies 
bij afschuring Drukvastheid. 

als boven. 
Engelsche iron-brick 1 Gram 254 KG. p. ctt.*. 
id. ander fabricaat . 4 „ 304-350, gem. 275 . , ,. 
Goede waalklinker, 

gew. fabrikaat. . 1 1 „ 337 „ „ „ 
Twee slechte id. . 8 3 e n 9 l „ 215 en 149 „ „ „ 
Gebakken kei, rede

lik goed hardgrauw 105 „ 234 „ „ „ 
De vastheid van portier van Quenast en van Faucou-

val-zandsteen kan meer dan 2500, die van basalt meer dau 
3500 KG. per cM'2. bedragen. 

Dat tusschen de afschuringsproeven zooals ik die ver
richt en de werkelijkheid wel degelijk verband bestaat, is 
hier ter stede dagelijks voor elkeen zichtbaar, die er belang 
in stelt. v. D. K. 

A B E L ' s C H E M I S C H E A C T I N O M E T E R . 

Een instrument, dat bij het bepalen van den duur der 
verlichting bij het kopieeren goede diensten bewijst, berust 
op de eigenschap van het chloorzilver om zich in bet licht 
te kleuren en bij tegenwoordigheid van chloorwater in het 

donker weer te ontkleuren. Het bestaat uit eene buis, die met 
chloorzilver en chloorwater is gevuld, en een glazen buisje 
met eene normale kleur, die beide in een doosje zyn ge
borgen. Men beoordeelt nu naar den tijd, dien het chloor
zilver noodig heeft om de normale kleur aan te nemen, de 
sterkte van het actinische licht en wel meet men het acti-
nisme af naar het vereisebte aantal secunden. 

(K Erjind & Erfdhr.) 

G L A Z U U R V O O R I J Z E R W A R E N . 

100 kiezelznur, 35 soda, 75 borax, 20 gips en 1 ' / 8 • / 
van het gezamenlijk gewicht arsenikzuur. Na zorgvuldig 
dooreenmengen wordt het een met het ander tot glas 
gesmolten. Dit wordt fijn gemalen en 5 °/„ vette witte 
klei toegevoegd. Verder wordt toevoeging van l / i ° / 0 kool
zure magnesia aanbevolen. Hat tot fijn poeder gebrachte 
mengsel wordt met weinig water, waaraan 1/a °j0 mag
nesium-sulfaat is toegevoegd, tot een dikke bry gewreven, 
die gelijkmatig op het yzer uitgestreken, langzaam gedroogd 
en in donker roode gloeihitte opgebrand wordt. 

[N. Erfind. & Erfo.hr). 

O L E E Z U Ü R T E G E N H E T R O E S T E N V A N I J Z E R , 

DOOB 

DR L . C. L E V O I R . 

Dat oliezuur zoo bij uitstek geschikt is om ijzer tegen 
roesten te beschermen, ligt hoofdzakelijk aan de omstan
digheid, dat het zelf nog grootere verwantschap tot de 
zuurstof bezit dan het ijzer en dienovereenkomstig de zuur
stof bindt, voordat deze gelegenheid heeft gehad tot het 
ijzer toe te treden. 

Het product van de verbinding van oliezuur met zuur
stof is eene harsachtige stof, die zich op het ijzer vastzet, 
terwyl koolzuur eu water in de lucht ontsnappen. 

Fijn stof, van wegen, meelmolens, werkplaatsen, woon
kamers enz., doet aan het roestwerend vermogen van lyn-
oliezuur geen afbreuk; eer verhoogt het dit nog. De oorzaak 
daarvan is, dal deze stoffen eenig lynoliezuur opzuigen en 
zoodoende de aanraking aan een grooter aantal zuurstof
deeltjes waarborgen. 

De uitwerking van oliezuur op reeds gevormd ijzerroest is 
meer opzuigend dan bindend; iu sterk zonlicht bevordert 
ijzerroest de oxydatie van het lynoliezuur, maar dit is 
natuurlijk alleen aan het oppervlak der lagen mogelijk. 

Daaruit volgt, dat het geenszins raadzaam zou zyn yzer, 
dat bestemd , is om met oliezuur ingewreven en daarna 
geverfd te worden vooraf er maar op los te laten roesten. 
Maar de aanwezigheid van enkele, byna altijd voorhanden 
en inoeielijk te verwijderen roestdeeltjes is minder nadeelig 
dan bij andere roestwerende bedekkingen. 

De beste manier van werken is, dat men het ijzer met 
een stuk zandsteen of een stuk kopshout met zand een weinig 
in water afschuurt; gunstig werkt dr.arbij ook poeder van soda 
en soda-asch, doordien verrotte, later ingedroogde organische 
stoffen dan beter losraken. Afbijten met zoutzuur is en blijft 
altijd zeer bedenkelijk, 1 o. omdat het door water niet weg 
te wasschen is — lang uitweeken in stroomend water zoude 
daartoe noodig zijn — 2o. omdat het gebruikelijke opvol
gend kalkbad, chloorcalcium, een zeer wateraantrekkend zout 
vormt, dat even roestbevorderend als, ja nog erger dan zee
water is; 3o. omdat door het gebruikelijke derde bad in heet 
water het chloorcalcium bezwaarlijk tot de laatste sporen toe 
te verwijderen is en het waterbad zelf eeno nieuwe aanlei-
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ding tot roesten is, die door geene droogmiddelen, welke 
ook met zekerheid is te niet te doen. 

Na dus door middel van schuren de roestdeelen zoo 
goed mogelijk verwyderd te hebben, wrijve men het ijzer 
met behulp van een prop vlas terdege met lijnoliezuur, dat 
met sterke alcohol is verdund, in; verdunning met alcohol 
ia noodig, daar oliezuur in ons klimaat by gewone tempera
tuur een tamelijk vast lichaam is. Voorafgaande verwarming 
van het ijzer werkt gnnstig, doch zal in den regel bezwaar
lijk in practyk te brengen zyn. 

Nadat het laagje lynoliezuur naar behooren ingezogen is, 
d. w. z. na 12 tot 24 nren, stryke men de volgende laag 
op. Deze kan bestaan uit gewone loodinenie-verf, doch nog 
beter uit bruine vette copalvernis, zooals dit gewoonlijk voor 
buitenwerk wordt gebruikt. Na droging van het vernis vertt 
men zoo dun mogelijk over met loodmenieverf en eindelijk 
in de kleur, die verlangd wordt. 

Niet enkel als onderlaag voor olieverf, maar ook als 
smeermiddel voor aan roesten blootstaande blanke machine-
deelen, verdient het oliezuur zeer aanbeveling, maar alleen 
onder dak, want zonder bedekking met eene ruwe dunne 
laag vernis, regent deze stof er spoedig af. Zoolang het op 
het oppervlak van het ijzer blijft, werkt het roestwerend; onder 
dak en met gewone rauwe lijnolie vermengd, heeft het sabels in 
lederen scheeden zonder nastrpen, 20 jaar lang voor 
roesten behoed. Oliezuur (10 deelen) met (1 deel) bruine 
hars en alcohol verwarmd, is uitstekend bevonden om stil
staande machines na het ledigen van de pakkingbussen voor 
roesten te vrijwaren. 

De bereiding van het oliezuur kan als volgt geschieden: 
Lijnolie (of wel raapolie, hennepolie, paarden- of runder-

vet) wordt met kalkhydraat (ongeveer l / , van het gewicht 
der olie) geruimen tijd op een waterbad verhit en met water 
(ongeveer 4 maal het gewicht der olie) aangelengd; (') vei-
volgens in verdund zwavelzuur (1 op 4) gebracht en zoolang op 
een waterbad verhit, totdat eene gele vetzuurlaag op het opper
vlak beschikbaar is en het melkachtige vocht eronder duide
lijk zuur smaakt en roode lakmoes daarin zijn kleur behoudt. 
De vetlaag, die dan op het vocht verschijnt, is het oliezuur; 
dit wordt met versch warm water afgewasschen, dat is, het 
water onder het vet vele malen ververscht, tot alles helder blijft. 

Gemakkelijker is liet echter als grondstof voor het olie
zuur groene zeep te bezigen en te werk gaan als in de 
Ambachtsman van 12 September 1885 en in Ome Bouw
materialen op blz. 792 (noot) is vermeld. Ook als afval 
van stearinekaarsenfabriek is 't te verkrijgen. 

Waar in Duitsche geschriften melding wordt gemaakt 
van oliezuur als roestwerend middel (Men vergelijke de 
Ambachtsman van 29 Ang. 1885) is er gewoonlijke sprake 
van lynoliezuur (ook linoleïnezuur of lijnolie-vetzuur); men 
kan echter evengoed de andere hiervoren genoemde andere 
olieën en vetten als grondstof voor de bereiding bezigen. 

Het verschil tusschen de daaruit verkregen olieznren en 
het lijnoliezuur is, wat roestweren betreft, onmerkbaar. 

W O E N S D A G so O C T O B E R . 

Maassluis. IS our. Het gemeentebestuur: 1. het rerbreeden en 
verdiepen van alooten; z het maken van een machiuegebouw met 
rioleering en verdere werkzaamheden, alles ten dienste der bemaling 
van een gedeelte van den Sluispolder. 

D O N D E R D A G SI O C T O B E R . 

Epe (Geld.) 5 uur. Het gemeentebestuur : het vernieuwen van 
de grintwegen "an Tongeren naar Epe en van Epe naar Oene, 
aanw. op den dag der bestediug nam. i uur, aan te vangen van 
het gemeentehuis te Epe. 

M A A N D A G 4 N O V E M B E R . 

' s -Gravenhage. De kerkeraad der Gerei', kerk A : het maken 
van een kerkgebouw met toren, consistorie, kosterswoning en 
pastorie, op een terrein aan den Z.-O. Buitensingel aldaar, aanw. 
29 Oct. 's morg. \ I uur. 

Helmond. He', timmer-, ijzer-, glas- en verlwerk van 23 arbei
derswoningen in twee blokken. 

D I N S D A G 5 N O V E M B E R . 

Henge lo (Ov.) 12 uur. De architect W. Eizinga, in café de 
Beurs: bet bouwen eener kazerne met toebehooreu, ten dienste 
der Kou. Maréchaussee, op een terreiu, gelegeu aan de VVolter 
ten Catestraat te Hengelo, aanw. iu loco op den d»g der besteding 
's morg. 9.30 uur. 

V R I J D A G 8 N O V E M B E R . 

Werkhoven (Utr.) 11 uur. Het gemeeuteiiestuur: het bouwen 
van eene school met overdekte speelplaats en van eene onderwijl 
zerswoning, aanw. 4 Nov. van 11 tol 12 uur. 

D O N D E R D A G 14 N O V E M B E R . 

Haarlem. 11 uur. Het ministerie vau waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van bet prov. bestuur: het driejarig 
onderhoud der haven en havenwerken op bet eiland Wieriugeu, 
provincie Noordholland, begr. f 3100 per jaar. 

(t) Zie de Ambachtsman v in 20 Aug. 1892 lste bis. Als de 
V: rzeeping goed volvoerd is, kan aan het oppervlak, na warm 
reereu, geen vetdroppel gezien worden. 

AANBESTEDINGEN. 

A ^bestedingen worden slechte eenmaal in dese rubriek opgenomen. 

MAANDAG 28 OCTOBER. 

Bussnin (N.H.) 10.30 uur. Het R. K. parochiaal kerkbestuur 
' « ' I den H. Vitus, in bet koffiehuis Majoor, Brinklaan : het bouwen 
vat een toren, in verband met de bestaande R. K. kerk aldaar. 

AFLOOP VAM AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het inrichten van een sobietbaan te Muiden. 

Laagste P. Volkers te Nieuwer-Amstel voor f 1685. 
Breda. Het rioleeren en dempen van een deel van den zijtak 

van deu rivier de Mark achter de Ginuekenstraat en het rioleeren 
van de Bleekstraat met de daarbij behoorende werken. Laagste 
M. Bakkeren te Prinsenhage voor f 3435, gegund. 

Enschede. Het vergrooten van de fabriek van de firma S. J . 
Menko eu Zoon, onder beheer van den architect G. Beltman AGz. 
Laagste G. Sluijmer aldaar voor f 5190, gegund. 

's-Gravenhage, Het bouwen van eene school in de Gheijnstraat. 
Laagste J . H. Pinster te Amsterdam voor f 39.800. 

Haarlem. Het voortzetten van deu aanleg van een bestraat 
paardenpad ia den weg Alkmaar naar Nieuwediep. Laagste A. Buis 
te Schoorldam voor f 785. 

Hollevoetsluis. Het doen van voorzieniugen tegen hooge vloeden 
voor artillerie- eu buskruitmagazijuen en andere militair? gebouwen 
te Brielle en Hellevoetsluis. Laagste J. Kortenbout te Brielle voor 
f 1395. 

'8-Hertogeubosch, De uitvoering van herstellingen en vernieu. 
wingen aan de werken vau den Baardwijkschcn overlaat met het 
onderhoud van die werken van 1 Jan. tot en met 31 Dee. 1896, 
benevens voor bet zoo noodig leggen in 1896 der zomersluitiug 
in genoemde overlaat. Laagste Ant. de Kort te Baardwijk voor 
f 2230. 

Limbricht. 1. Het bouwen van een school te Einighausen met 
bet leveren van de schoolmeubelen; 2. het verbouwen van da 
school met de bestaande woning tot een woonhuis en het maken 
van bijbouw. Laagste B. Corten te Guttehoven voor f 9449. 

Lochom. Het vernieuwen van eenige straten met bijlevering 
van greskeien. Laagste P. Dekinga te Assen voor f 1919. 

Marnm. Het aanleggen van een grintweg van Marum over de 
Wilp tot de grens van Friesland, ter lengte van 2770 M. Laagste 
H. de Herder te Groningen voor f 9177, gegund. 

Ondewater. Het doen van verschillende herstellingen en ver
nieuwingen aan hst kerkgebouw der Ned. Herv. Gemeente van 
Oudewater benevens aan de daarbij behoorende gebouwen eu de 
overige eigendommen der gemeente. Laagste C. H. Hoogendoora 
te Polsbroek voor f 2275. 

http://Erfo.hr
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Hout- en Marmer-Schilderschool 
V A N 

P O N T I E R e n S L A M A N , 
DECORA TIE-SCRILDEBSy 

4 N O V E M B E R . 
Circulaires op aanvrac/e te verkrijgen. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

0 \ Z I H O I \ V , I A T I I H A U ; \ , 
beschreven door . 

•X. v e t x i d e r K l o e 
Leeruur :ian de Polytechnische School te Delft. 

PM 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 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 inoeielijkheden 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 tt »eh ied 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 dere 
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.) 

PORTLAND GEIDEN] 
„JOSSOA 4- Co." 

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 
voor Nederland en Indien 

A . E. B R A A T , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Vdres: ROTTKKUAM. S'ieuirehaven No. 113 
AMSTKKDAM, A. E . BRAAT, Fokh-

Simonzstraat 74 . (88^ 

Chemisch bereide 

V E R F . 
De/.e O L I E V E R F is geheel geret -i 

voor liet gebruik eu 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 e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBÜRG 
(70) lti.JHui.jk ( Z . - H J 

DAM ii T 
waarbij planken onderlaag overbodig;, 

levert H. HOOGHWINKEL, 
te GOR1NCHEM. 91) 

Voor de Klein-Wustrie! 
LINTZAAG-, CIRKELZAAG-

en FRAISMACHINES. 
S T E E K B A N K E N , 

e t c . « ; t c . 
ingericht voor voet-, hand-en stooili-
beweegkracht. 

F. H. P. TRIP, 
Keizersgracht S, Amsterdam. 

J r VAN DER ENDT & Z o o n 
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. 

Inzonderheid aanbevolen voor het 
drukken van 

B E S T E K K E N . 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYAHISEERINRICHTIHG. 

tl. 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 > M d 
( r o t - e n z w a m v r i j ) ( ö l ) 

Rasterwerken, schuttingen. 
B R O E I H A K K E N , V L O E K * *v 

V L O E R R I B B E N , enz. enz. 

Gedeeltelijke Bereiding 
CBEOSOTEERING. 

BURNETTEERI> ï* 
k V A . M . s i i ; i u ; \ 

en Gemengde Bereidin 
HOUTHANDEL. 

C . G i p s C z o o n , 
D O R D R E C H T . ('-) 

Hydraulische en Electrische LIFTEN, 
F R E D . S T I E L T J E S & Co. , 

Keizersgrach t 7 4 B , w A m s t e r d a m . 
P J H H J U Z O O . Y 
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 - , BBOKI en M K L K -

Gr T> 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 . 

GKBOGKN GLAS en DAKI-ANNK.N. 

Lenzen- en Patrijspoortglazen. 
( 8 9 ) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF. DAGLICHT-REFLECTORS. 

Geluidwerende tusschenvloeren, ondervloeren 
voor houteementdaken. lirandvrije 

separat ieën en plafonds. 

E X S E L S I OR P L A T E N , 
GEBR. VAN DER . U G H Amsterdam, 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. (92) 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, 
gelnidwereud. Verkrijgbaar in verschillende 
dikten. Steeds grooten voorraad. Directe leve
ring. Uitvoering op 't werk door onze eigene 
stellers. Voorgeschreven bjj particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen
ding van Brochure, Monsters en Pry's. 
Wereldtentoonstelling Amsterdam 1895 

GOUDEN MEDAILLE. 

PIJLFGRO's 
IV. J . W E 1 S S E N O , 

Nieuwendijk l i l te AMSTERDAM, 
fabriceert gejjkte DUIMSTOKKEN, twee 
en vijf ÏIETERLATTEN, 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 U J N E N , PEIL-
L O O D E N . P E I L S T O K K E N , PEIL
S C H A L E N , enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PASSEROOOZEN, 
TeekeubehoeftenenOptischelnstrumenten. 

EQUERRES, PRISMA'S ENZ. 

is het goedkoopst, eenvoudigst radicaal middel tegen UITSLAANDE, 
VOCHTIGE MUREN. BEKROOND met «ouden medaille. Gezondheids-Ten-
toonst. Londen 1S84. Beteugelen van muren voor het behangen vervalt bij 
gebruik van deze V E R F . Verkrijgbaar in bussen ad f 1.6». f 3.15 en f 6.25, 
bij J . VAN DER MEULEN, Mr. Schilder, N. L e l i e s t r a a t 17, Amsterdam, die 
zich tevens met de toepassing belast. Agenten J . P . LAERNOES Pzn. te Vlissitigen, 
P. KRIJGER * ZOON te Middelburg en 15. DE KAM Jz., 20 Ruijschstraat, Amsterdam. 

(79) 

Kgn.Ni iED.bnuruiviLur.nitJ, 
L E I D E 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHEEPS BOUW WERF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
8poorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. l»> 

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 Lloyd's 

en B u r e a u V e r i t a s . 

De Portland-Cement-Fabriek 
VAK 

«ouden 
STAATS-

WEDAILLE. 
MEDAILLE 

Brulau 1169, 

GOUDEN 
MEDAILLE 

hoogste 
onderschei-

ling in den 
internatio
nalen wed

strijd, te 
Arnhem 1879. 

( 8 4 ) 

DYCKERIIOFF&S0IINE 
te A m ö n e b u r g bij ItlI.ISIEK II ad Rijn. OüSSeluQrfi 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie jflflj, 
voor de grootste vastheid eu deugdelijkheid. _ _ _ 

H B D A I I l i l 
Productie-vermogen der Fabriek: 6«<».000 vaten per jaar. v g n 

Magazijnhouders in de voornaamste steden. Verdienste 
Weenenl878 

GOUDEN 
ÜKDAILLB 

Offenbach 
a/M. 1879. 

DIPLOMA A. 
Eerste prijs 

voor uitnam* 
*en* 

.jiikaat 
Kassei 187a 

http://lti.JHui.jk
http://Kgn.Ni
http://iED.bnuruiviLur.nitJ
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( \ i t i t ( M j \ i : i ï i 
„Van Baerle", 

B E N I G E A G E N 1' E N voor 
\< «lei l i in. l fii K o l o n i ë n : 

É r . M. BOKS & Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) ti II 5E. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN. LEDIKANTEN enz. 

IJ A G E P R I J Z E N . 73, 

S . BltUIGOlI, Arnhein, 

LEONARD SLIGCHER, l o n n i c k e n d a m . 

AMERIKAANSCHE HOU I BOORMACHINES EN BOREN, 
« I t m n n t e n d fabrikaat en bi l l i jke pri ls. (67) 

F O L K E R S & C o 

middel tegen het rotten van hout en touw. tegen zwniuvoriiiiiig 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 C i I J P S P I J l i K I\l B v a K i ' s c H i c ' D u i t s c h k - F k a n s c h b 

E N 

TROTTOIR- VLOERPORTLAND CEMENT. MOSSTHBNW 
* * . « „ „ „ Bev.„ « S l , , e , voor llgte „ . « r e n , plafonds, en*. E N WaNDTEGELS, 

Merk: Dy'ckerhoff & Söhne. L w w . ~ g ~ H n '»^Ti in v e r s c h i l l ende d e s s i n s 

DAKPAPIER, ASPHALT DRIJF- YUÜR- EN METSEL 
CTrriuriu ^ ^ a ^ ^ S i ^ ^ ^ a Ü25JL1 B N V K B D K B B 

M Ltf lLlV — ^ 1 H O U W M A T E R I A L S N. 

A M S T E R D A M . R A P E N B U R G 29. 
JAN HAMER & Co., 

Heerengracht 583, bü de Utrechtschestraat, 
A M S T E R D A M . 

Engelsche Stalinrichtingen. 

i i i n r tiiiii iiiiH ;•« 
ilill | In t., 

« • « • - m i . .1 ij/cicn 

SPIL- en STEEKTRAPPEN. 
Amer. Inschuifbare Hekken, 

van gegolfd ijzer, 

L I F T E N 

u L O O D S E N 
"I ijzer, / ^ k T ^ 

Diaagbaar Spooi, 
T. G. TISSOT J" 

J \ TJs I | IU> V 11 SillKol 1.» 

(90) 

KRANEN 
en 

LIEREN, 

Alle soorten van 

zien 
en 

W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualtteiten tot. billijk" 

prijzen de Fabriek van 

J . D J O M I N I C U S & S Ó H N E 
te Remscheid-Vieringhausen (Rheinl.) 

_ GvveMtilcd in 1822. (55 
W**W Vraag de geïllustreerde Pryscouran. 
welke vrij U gratis en franco toezenden. 

Vertegenwoordiger voor Holland : 
M A X D R E S E N , ROTTER/JAM, 

Maaskade. hoek Corn. Trompstr. 2. 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan Yan het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH G E D E E L T E . 

A d v e r t e n t i e » in dit blad kotten van 1—5 regelt 
60 cents, iedere regel meer 10 centt. Groote lettert naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATE-OAGS. 
Uitgerer>t 

J. VAN DER ENDT & ZOON, 
MAASSLUIS . 

Alle itdvertenllen in A R C H I T E C T U R A . opgenomen 
worden irrntis gcplnatst ia C E A M B A C H T S M A N , Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaars, 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 . 

IS H E T W A T E R E N V A N H E T T I M M E R H O U T 
N O O D I G O P N I E T ? 

Het Haniioversche Gewerbeblatt van 1 Sept. j.1. bevat een 
opstel van de hand van H. CH . NUSSBAUM, leeraar aan de 
Kön. Techn. Hochschnle te Hannover, getiteld „Das Ans-
trocknen der Nntzhölzer". Dit opstel trok in het byzonder 
daardoor mijne aandacht, dat er aanhalingen van Duitsche 
deskundigen in voorkomen, waaruit zou moeten blijken, dat 
het wateren of vlotten van het timmerhout, wei verre van 
van groot nut te zijn — wat hier te lande, naar ik vermeen, 
bij alle deskundigen vast staat, — de waarde daarvan 
vermindert en het meer bepaald onderhevig maakt aan 
roodstreperigheid, (Kothstreitigkeit) het begin van vervn 
ring (Trockenf&nle). 

Wy hebben hier te doen met eene questie van zeer groot 
belang, zoowel voor den bonthandel als voor het bouwend 
publiek in Nederland Immers sedert jaren reeds wordt hier 
in toenemende hoeveelheden bewerkt hout uit het Noorden 
aangevoerd, dat, niettegenstaande het, als niet gewaterd 
znnde, door verkoopers en verbruikers van geringere waarde 
geacht wordt dan het op de van oudsher gebruikelijke manier 
na maandenlang verblijf de vlothavens hier te lande 
gezaagde, toch algemeen ingang vindt om zyn lageren prjjs. 

In verband daarmede acht ik het nuttig de beweringen 
van den heer NUSSHAUM en de door hein aaugehaalde des
kundigen onder de oogen mijner lezers te brengen, in de 
hoop, dat daarop eene ernstige gedachtenwisseling tusschen 
onze mannen van het vak inoge volgen. 

Ik zal geene volledige vertaling geven van NUSSBAUM'S 

opstel, maar kortheidshalve daaruit weglaten wat geen 
betrekking heeft op de aan het hoofd dezes gestelde vraag. 
Belangstellenden, die met het oorspronkelijke in zyn geheel 
mochten wenschen kennis te maken, zal ik myn exemplaar 
van het Hann. Gew. bl. gaarne ter lezing zenden. 

De heer NUSSBAÜM begint met erop te wyzen. dat men 
om tweeërlei redenen het hont zoo droog mogelijk tracht 
te krygen. Vooreerst wenscht men het werken, tengevolge 
van afwisselend vocht opnemen en afgeven, zooveel doenlyk 
te beperken en ten tweede het bederf van het hout, als 
gevolg der levensverrichtingen van lagere en hoogere orga
nismen — voornamelijk der hoedzwammen (?) en der insecten — 
te verhinderen. Het gehalte van het hout der op stam staande 
boomen aan sappen wisselt af met het jaargetijde, de blad
ontwikkeling en de zaadvorming, maar het hont is over het 
algemeen zeer waterrijk. Het vermogen van volkomen droog 
hont om water op te nemen wisselt evenzeer, naar gelang van de 
soort en de standplaats van den boom, tusschen zeer wyde 
grenzen af. (Volgens door K . HILDEBRAND te Würzburg 

genomen proeven van '"/., van tot byna 2 maal het eigen
gewicht van het hout.) 

Door verlies van water krimpt het hont sterk en zeer 
ongelijkmatig Bij e e n geschorsten, luchtig liggenden stam 
droogt het spint sneller en sterker nit dan het kernbont, 
vooreerst omdat het saprijker is dan het laatste en ten 
tweede omdat het meer aan de inwerking van lucht en 
zon bloot ligt. Iu de breedte krimpt liet hont naar verhou
ding veel sterker dan in de lengte. 

Volkomen droog hout neemt iu met water verzadigde 
lucht gretig en veel vocht op; volgens SICDKBRANDT van 
25 tot over de. 50 van zijn eig'-ngewicht; het zet 
daarbij in de lengterichting van <>.(>."> tot 2.<>rs " l ( uit. 
Daaruit, volgt, dat enksl uitdrogen van het hout liet timroer' 
werk niet vrijwaart tegen de gevolgen van het werken, 
maar by het ontwerpen der construction er ten allen tyde 
mede rekening is t- houden. 

De onder technikers en handwerkslieden vrij algemeen 
heerschende nieening, dat het gehalte a a u sappen zoowel 
de hygroscopische eigenschappen bepaalt als ook de aantas
ting door bederf in de hand werkt, aangezien de /.wammen 
uitsluitend daarin bnn voedsel vinden, wordt door NDSSBAUM 
uitdrukkelijk tegengesproken. Vooreerst bestaat, /.egt hu', 
het sap van het hout voor bet grootste deel uit water, 
het gehalte daarvan a a n opgeloste stoffen is iiiel hoog, bij 
de vnchte (Fichte, vurenhout) naar H HAKTIQ'S opgave 
zelfs zoo gering, dat men het sap met betrekking tot dit 
gehalte met bronwater heeft vergeleken Het vermogen van 
het hout om waterdamp uit de lucht op te nemen berust 
niet op de eigenaardigheid van zyn eap, maar op eigen
schappen der houtvezels. Volkomen droog hout neemt den 
waterdamp veel gretiger op, dan saprijk en o o k zijn alle 
producten der houtvezels, zooals houtskool, turf. houtpapier 
en houtbordpapier, sterk hygroscopiscb. 

Verder hebben de parasieten van het hout weliswaar 
voor hunne levensverrichtingen zekere hoeveelheden water 
noodig, maar geenszins i, et houtsap; zij kunnen even goed 
in hunne behoefte voorzien door water, dat aan het bout 
wordt toegevoerd (b. v. uit vochtig metselwerk of opvulling 
der tusschenruimten van plafonds, uit zoogeü. zweet water 
(neerslag op het oppervlak enz. Hun voedsel vinden zy iu 
het gehalte der houtcellen aan eiwitstoffen en aseb. I>eze 
eiwitstoffen heeft men gemeend door onttrekken van liet sap, 
nitloogen of stoouien van het hout, te kunnen verwijderen 
of op gepaste manier veranderen, om zoodoende het hont 
tegen de aanvallen van zyne parasieten te beschermen, maar 
ook deze onderstellingen zyn valsch. Eeue eenigszins be
langrijke vermindering of verandering van het eiwitgehalte 
der houtcel gelukt door geene dezer wyzen van behande
ling. Wel echter gelukt het door het drenken der houtvezels 
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met zekere vloeistoffen (creosoot, zinkchloride e. ra. a.1 de 
eiwitdeelen der cel in onoplosbare of vergiftige verbindingen 
om te zetten en ze zoodoende tot voedsel voor zwammen 
en insecten onbruikbaar te maken. Het sap komt in dit 
opzicht niet in aanmerking. 

Volgens R. HABTIO'S onderzoekingen — en op deze uit
spraak vestig ik in het bijzonder de aandacht der Neder
landsehe deskundigen — brengt het wateren en vlotten van 
het hout, even als elk later opnemen van drupvormig 
vloeibaar water (nit regen, stoom, vochtige aarde of muur
werk enz.) niet enkel geen voordeel voor het timmerhout 
aan, maar in tegendeel groote gevaren. In eene verhandeling 
in de Allgemeine Borst- und Jagdzeiting van November 1887, 
getiteld: ,.Die Rothstreifigkeit des Bau- und Blochholzes 
und die Trockenfaule" (') heeft HARTKG in het kort de 
uitkomsten samengevat over de oorzaak der „roodstrepe 
righeid", de „vervuring" of het „verstikken" van het bouw
en werkhout. Van deze verhandeling zullen wij in het 
volgend No. de vertaling geven. 

(Wordt vervolgd.) 
(') D"! roodslreperiglieid vau bet bouw- en blokliout en de 

vervuring. 

D E G E W I C H T I G S T E E L E C T R O T E C H N I S C H E 
M A A T E E N H E D E N (*). 

Het bestaan van alle verschijnselen en grootheden, die 
wü waarnemen en meten, is aan de stof gebonden. Daar 
de%e echter niet te scheppen en niet te vernietigen is en 
bovendien in hare kleinste deeltjes, in hare atomen, eene 
onveranderlijke gedaante bezit, is het duidelijk, dat alle 
verschijnselen, 't zij van mechanischen, chemischen, electri
schen enz. aard zyn, enkel kunnen berusten op eene verau
deriug van de stelling der kleinste deeltjes of hunner aggre
gaten, dus enkel op beweging der stof. De grootte eener 
beweging is gegeven doot het verschuiven eener massa langs 
een weg gedurende een tijd. Dienovereenkomstig moeten 
alle metingen terug te brengen zijn tot het bepalen van 
een massa, een lengte of een tyd. Als eenheden dezer drie 
grootheden zyn door de wetenschap nu algemeen het gram, 
de centimeter en de seconde aangenomen. Het op deze een
heden berustende raatenstelsel wordt het absolute of het 
C.G.S.stelsel genoemd, (f; Daaruit vloeien door toepassing van 
de betrekkelijke natuurwetten de eenheden van alle overige 
grootheden voort, dus ook die der electrische en magnetische 

Voor het meten der electrische grootheden bezit de weten
schap twee absolute matenstelsels, die wel in innig verband 
met elkaar staan, doch in de grootte hunner eenheden van 
elkaar verschillen, daar zij van verschillende natuurwetten 
zyn afgeleid. Dit zijn het electrostatische en het electro-
magnetische matenstelsel. Het eerste past tot het vaststellen 
der eenheden de wetten der rustende electriciteit, der elec-
trostatika toe, terwijl het tweede daartoe van de wetten 
der stroomeude electriciteit en van die van het magnetismus 
gebruik maakt. Daar wij in de electrotechniek echter byna 
uitsluitend met stroomeude electriciteit te doen hebben, is 
daarvoor algemeen het electromagnetische stelsel aangenomen. 

(*) Naar het Duitsch van F . DOLEZALEK in bet Hannov. Ge. 
leerbeblatt. De redactie daarvan teekent erbij aan, dat door dit artikel 
veelvuldige vragen, haar in deze richting gedaan, beantwoord zijn. 

Wij vertrouwen dat onze vertaling ook menigeen onder onze 
lezers van nut zal kunnen zyn. 

(f) Van bevoegde zijde wordt de opmerking gemaakt, dat in 
den tekst het C.G.S.stelsel ten onrechte het absolute maatstelsel 
wordt genoemd. Een systeem van eenbeden heet een absoluut maat-
systeem, als alle eenheden op die van lengte, massa eo tijd worden 
teruggevoerd. Deze laatste drie eenheden kan men willekeurig 
kiezen. Men zou biervoor kunnen nemen den Meter, het Kilogram 
en de Secunde en op deze een absolunt maataysteem opbouwen. 

VBBT. 

Wij zullen ons daarom in het volgende ook alleen maat
niet het laatste bezighouden, doch moeten toch eerst het 
een en ander omtrent de magnetische maten mededeelen. 

Onderzoeken wij de krachten, die twee even sterke mag
netische polen m en m t , die zich op een afstand r van 
elkander bevinden, op elkaar uitoefenen, dan bevinden wij, 
dat zy elkander den invloed doen gevoelen van de wet der 
aantrekkingskracht, d. w. z. de optredende kracht K is 
evenredig aan het product m X m i der poolsterkten en 
omgekeerd evenredig aan het vierkant van haar afstand, dus: 

tn X m, 
K = c x 

waarin c een evenredigheids-coëfficiënt beteekent, waarvan 
de grootte van de kens der eenheden afhankelijk is, waar
mede w i j K, m en r meten. Stellen wij in bovenstaande 
vergelijking t • 1, K = 1 en r = 1, dan wordt m = 
iu, = 1, d. w. z. wy hebben hierdoor de eenheid der pool-
sterkte vastgesteld. Kiezen wij als eenheid der kracht die 
kracht, welke aan de massa van l gram de snelheid van 
l cM. per seconde mededeelt en stellen wy' »• = I cM., 
dan is daardoor de eenheid der poolsterkte in de absolute 
maat (in her. OtrS stelsel) duidelijk uitgedrukt. De pool
sterkte 1 bezit dus die pool, welke op een gelyke pool op 
den afstand van 1 cM. eene absolute krachtseenheid uitoefent. 

Om eene voorstelling dezer absolute krachtseenheid (ook 
Dyne genoemd) te geven, zij opgemerkt, dat de massa 
van den aardbol aan die van 1 gram de snelheid van 
981 cM. per seconde mededeelt. Een Dyne is das gely'k 
aan bet gewicht van 1 / 9 S I gram, m a. w. byna gelijk 
aan het gewicht van 1 milligram. De poolsterkte 1 bezit 
dus die magneetpool, welke op een gelijke pool, op een 
een afstand van 1 cM. gelegeu, eene kracht uitoefent welke 
ongeveer overeenkomt met het gewicht van 1 mG. 

De proefondervindelijke verwezenlijking dezer beschouwing 
stelt op den voorgrond, dat wij magneetpolen op zich zelf 
kunnen vervaardigen; nu bezit echter elke magneet, hoe 
klein hij ook is, altyd twee tegenovergestelde polen. Het 
boven gezegde kunnen wij dus alleen bij benadering ver
wezenlijken, door twee magneetpolen op elkaar te doen 
inwerken, welke bjj twee zeer lange magneten behooren, 
zoodat de werking der tegenovergestelde polen verwaarloosd 
kau worden. In de practyk hebben wij nooit met dergelijke 
lange magneten te doen en moet integendeel steeds de 
werking van beide polen in aanmerking genomen worden. De 
krachten die een magneet in een daarbuiten gelegen punt 
uitoefent, zyn dus, behalve door de poolsterkte, door den 
afstand der beide tegenovergesteld werkende polen bepaald, 
d. w. z. door het product van poolsterkte en poolafstand. 
dat wy magnetisch moment noemen. Het magnetische moment 
1 nu heeft die magneet, welke de boven omschreven een
heid der poolsterkte en een poolafstand van 1 cM. bezit. 

Het gebied, waarover de kracht van een magneet zich 
uitstrekt, wordt een magnetisch veld genoemd. De intensiteit 
van dit veld meten wij door de kracht, die op de magne
tische eenheidspool wordt uitgeoefend en wel in dien zin. 
dat wy' zeggen: de magnetische veldsterkte 1 bezit dat 
veld, hetwelk op de eenheidspool een absolute krachtseen
heid uitoefent. 

Na deze magnetische eenheden vastgesteld -te hebben, 
kunnen wij nu tot de electrische overgaan. 

Voor het beoordeelen van een electrischen stroomcirkel 
vormen drie grootheden den grondslag, namelijk de electro-
motorische kracht van de stroombron, de stroomsterkte en 
de weerstand van den stroomcirkel. De electromotorische 
kracht ii die kracht, welke de electriciteit door den stroom
cirkel heendrijft; de stroomsterkte wordt aangeduid door de 
hoeveelheid electriciteit, welke door de electromotorische 
kracht in de tijdeenheid door de leiding wordt gedreven 
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en de weerstand is te vergelijken met eene soort van wrij
ving, die de electriciteit by het doorgaan door den stroom
cirkel ondervindt. 

Daar een helder begrip omtrent deze drie grootheden 
voor het volgende een allereerst vereischte is, zullen wij 
nog eene hydrodynamische gelijkenis te hulp roepen. 

Denken wy ons eene ringvormig gesloten buisleiding, die 
geheel met water gevuld en op eeue willekeurige plaats 
van een pomp voorzien is, die het watar aan den eenen 
kant uit de leiding opzuigt, om het aan den anderen weer 
erin te persen, dan hebben wy een beeld van een electri
schen stroomcirkel. De pomp zelf is met de stroombron, de 
kracht, waarmede zij het water door de buisleiding drijft, 
met de electromotorische kracht, de boeveelheid water, 
welke hierdoor per seconde door de leiding heen gestuwd 
wordt, met de stroomsterkte en de wryving, welke het 
water daarby in de pomp en langs den huizenwand ontmoet, 
met den weerstand te vergelijken. Gaan wij nu eens na 
welken samenhang tusschen deze drie grootheden zal be
staan. Verdubbelen wy in het. bovenstaande voorbeeld de 
kracht, die op den kolf der pomp werkt, dan zal daardoor 
de hoeveelheid water, die per tijdeenheid door de buisleiding 
wordt gestuwd — d. i. de stroomsterkte — insgelijks ver
dubbeld worden; verdubbelen wjj daarentegen den weerstand, 
dien het water bij zijne bewegiug in de buisleiding onder
vindt, dan zullen wij daardoor de per seconde door de 
buisleiding stroomende hoeveelheid water tot de helft ver
minderen. Geheel eveneens is het gesteld met de electrische 
grootheden. Verdubbelen of verdrievoudigen wy in een stroom
cirkel de electromotorische kracht, dan verdubbelen of ver
drievoudigen wy daardoor ook de stroomsterkte; verdubbelen 
of verdrievoudigen wij daarentegen den weerstand, dan bren
gen wij daardoor de stroomsterkte op de helft of het derde 
van haar oorspronkelijke grootte terug. De stroomsterkte J 
is dus evenredig aan de electromotorische kracht E en om
gekeerd evenredig aan den weerstand VV, en dus is: 

J - -J _ W' 
Deze betrekking tusschen stroomsterkte, electromotorische 

kracht en weerstand wordt naar haar ontdekker de wet van 
OHM genoemd. 

Daar de drie electrische grootheden door eene vergelijking 
verbonden zyn, is het voldoende wanneer wij de eenheden 
voor twee grootheden, b.v. voor electromotorische kracht en 
stroomsterkte vaststellen, de eenheid der derde is dan door 
de vergelijking gegeven. De eenheden voor electromotorische 
kracht en stroomsterkte zijn, zooals de naam van het maten
stelsel reeds zegt, uit de betrekkingen van den electrischen 
stroom tot de magnetische verschijnselen afgeleid. Bewegen 
wy een staafvormigeu geleider in dien zin door een magnetisch 
veld, dat de richting der beweging loodrecht op de lengte 
richting van deu geleider en loodrecht op de richting dei-
in het veld werkende magnetische kracht staat, dan wordt 
daardoor in den geleider eene electromotorische kracht ver
wekt, die, zoodra wy de eindeu der staaf door een draad 
met elkaar verbinden, in dezen een electrischen stroom zou 
verwekken. Zooals de proef leert, is de op deze wy'ze ver
wekte electromotorische kracht E evenredig met de lengte L 
van den geleider met de magnetische veldsterkte F en met 
de snelheid V van den geleider; dus is: 

E = c X L X F X V . 
De grootte van den factor c is van de eenheden afhan

kelijk, waarmede wij L , F en V meten. Stellen wij c = 1, 
L = 1, F = 1 en V = 1, dan wordt E = 1, d. w. z. 
wij hebben aldus de eenheid der electromotorische kracht 
vastgesteld. Stellen wij L = 1 cM., F = 1 absolute een
heid der veldsterkte, V = 1 cM. per secunde, dan is daar
door de eenheid der electromotorische kracht in de absolute 

maat (in het C.G.S stelsel) bepaald. De absolute eenheid der 
electromotorische kracht is dus die electromotorische kracht, 
welke in een rechtlijnige geleider ter lengte van 1 cM. 
wordt verwekt, wanneer wij dezen door een magnetisch veld 
van de veldsterkte 1 loodrecht op zyne langsrichting en 
loodrecht op de in het veld werkende kracht met een snel
heid van 1 cM. per sec. bewegen. Deze absolute eenheid 
der electromotorische kracht zon echter een voor het gebruik 
lastig kleine eenheid zijn; men heeft daarom om al te groote 
getallen te vermijden het honderdmillioen-voud als practische 
eenheid vastgesteld en met den naam Volt (naar den Ita-
liaanschen natuurkundige VOLTA aangeduid. Das is 

1 volt = 10* absolute eenheden. 
Om eene voorstelling te geven van de electromotorische 

kracht 1 volt, geven wij hier de electromotorische krachten 
op de meest gebruikelijke galvanische elementen aan: De 
electromotorische kracht van het Daniell-element bedraagt 
omstreeks 1.08 tot 1.12, die van het Bunsen-element 1.9, 
die van het chroomzuur-element 2, die van het Leclanché-
element omstreeks 1.5 volt. 

Het zooeven ter bepaling van de eenheid der electromo
torische kracht gebruikte wyze van stroomopwekking door 
bet bewegen van een geleider in de nabijheid van een 
magneet kan omgekeerd worden, d. w. z. houden wij 
den geleider vast en zenden wy een door eene andere 
stroombron verwekten stroom erdoorheen, dan zal de 
magneet daardoor een aandrang tot beweging ondervin
den, waarvan de grootte, behalve van den magneet zelf, 
afhankely'k is van d- lengte van den geleider en de sterkte 
van den doorgezonden stroom. Het ligt dus voor de hand, 
dit omgekeerde verschijnsel te benuttigen voor het vast
stellen van de eenheid der stroomsterkte. Een begrensde 
door een stroom doorloopen rechtlynigen geleider kunnen wy 
echter practisch niet verwezenlijken, daar wy den stroom 
aan een eind moeten toevoeren en aan het andere afleiden. 
De invloed der toe- en afvoerleidingen kan alleen bij gebruik 
van een kringvormigen stroom vermeden worden. I>e cirkel 
wordt op een punt doorgesneden en te dier plaatse de toe-
en afvoerdraden aangezet, die dan licht zoodanig geplaatst 
kunnen worden, dat zy hare inwerking op den magneet 
wederkeerig opheffen, daar zy door den stroom in tegen
gestelde richtingen worden doorloopen. Zooals de theorie en 
de ervaring leeren, werkt zulk een cirkelstroom op een ver
wijderd liggenden magneet evenzoo, als een in het middel
punt van den cirkel gedachte kleine magneet, die loodrecht 
op het vlak van den cirkel staat en waarvan het magne
tische moment evenredig is aan het product nit stroomsterkte 
en cirkeloppervlak. Het ligt voor de hand de eenheid der 
stroomsterkte nu zoo te kiezen, dat het magnetische moment 
van den magneet, die de taak van den stroomcirkel over
neemt, niet enkel evenredig met, maar geluk aan het product 
nit stroomsterkte en cirkeloppervlak is. De stroomsterkte 1 
in het absolute matenstelsel bezit dus die stroom, welke, 
een cirkelvlak van 1 c M \ omloopend, dezelfde magnetische 
afstandswerking uitoefent, als een magneet van het magneti
sche moment 1, d. w. z als een 1 cM. lange magneet van 
de poolsterkte eener absolute eenheid. Daar deze eenheid 
der stroomsterkte voor het practische gebruik lastig groot 
is, heeft men het tiende deel ervan als practische eenheid 
vastgesteld en met den naam Ampère aangeduid (naar den 
Franschen natuurkundige AMI'HKK.) DUS is 

l Ampère = '/ ,„ absolute eenheid. 
Nadat aldus de eenheden der electromotorische kracht en 

de stroomsterkte vastgesteld zyn, wordt de eenheid van den 
weerstand, zooals reeds gezegd is, uit de wet van OHM af
geleid. Volgens die wet is eene absolute weerstandseenheid 
die weerstand, waarin de absolute eenheid vau de electro
motorische kracht eene absolute stroomeenheid verwekt. Dien-
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overeenkomstig is de practische eenheid van den weerstand 
(naar wijlen den Munchener professor in de natuurkunde Ohm 
genoemd) die weerstand, waarin de electromotorische kracht 
1 Volt de stroomsterkte 1 Ampère verwekt. Dus is: 

1 Ohm = — — — — 10" absolute eenheden. 
1 Ampere 

Om eene voorstelling te geven van de grootte van deze 
weerstandseenheid, zy vermeld, dat eene koperdraadgeleiding 
van 1 mM. dikle en 47 M. lengte en evenzoo eene nzer-
draadleidiug van gelyke middellijn en 7.30 M. lengte onge
veer 1 Ohm weerstand bezit. Nu rijst de vraag, van welke 
voorwaarden zal de weerstand eener stroomleiding afhangen. 
In de boven gebezigde gelijkenis is de weerstand, die het 
water in de buisleiding ontmoet, te grooter hoe langer de 
buisleiding is en hoe kleiner vau doorsnede deze is en te 
kleiner hoe korter eu wijder de buis is waar het water 
doorstroomt. Geheel gelijk is het gesteld met den weerstand, 
die de electrische stroom in eene draadleiding ontmoet. 
De weerstand is evenredig aan de lengte l des geleiders en 
omgekeerd evenredig aau de doorsnede q daarvan; buitendien 
is hij nog athaukelijk van hel materiaal des geleiders, om
dat bij gelijke afmetingen draden uit verschillende metalen 
den electrischen stroom een verschillenden weerstand bieden. 
Dus is de weerstand VV van een geleider gegeven door de 
uitdrukking 

l 
W = 8 - , 

waarin s eene van het materiaal afhankelijke constante, 
den zoogenaainden specitieken weerstand beteekent. Daar wjj 
in de practijk voor het voortleiden van den stroom, hoofd
zakelijk draadleidingen gebruiken, waarvan de lengte zeer 
ver de doorsnede overtreft, zou het lastig zijn bij berekening 
van den weerstand eener draadleiding in bovenstaande 
formule de lengte en de doorsnede iu cM.-eenheden te moeten 
iulasscheu. Men heeft daarom de constante zoodanig gekozen, 
dat men VV in Ohms verkrijgt, wanneer men / in Meters en q in 
mM 2. uitgedrukt inlascht. Onder deu specifieken weerstand van 
een geleidend materiaal verstaat men dus dien in Ohms uit-
gedrukteu weerstand, welke een uit het materiaal vervaar
digde draad vau 1 M. lengte en 1 mM4. doorsnede heeft. 
Voor koper bedraagt hij bv. 0.017, voor ijzer 0.09 — 0.15, I 
voor messing 0.07—0.09. In oudere werken vindt men den i 
weerstand gewoonlijk in Sietneus-eenheden uitgedrukt, waarbij 
onder Siemens-eenheid die weerstand wordt verstaan, welke 
eene kwikzilverkolom van 1 M. lengte en 1 mM 4. doorsnede 
biedt. Voor de omrekening van deze eenheid in de tegen-
woordig gebruikelijke maat zij opgemerkt, dat 

1 Siemens-eenheid = 0.943 Ohm. 

Nadat wij aldus de eenheden der drie voornaamste electrische 
grootheden, namelijk der electromotorische kracht, der stroom
sterkte en des weerstands vastgesteld hebben, welke grootheden 
volkomen volstaan ter beoordeeling van eiken doorloopenden 
electrischen stroom (niet wisselstroom), blijft ons nog over de 
eruit afgeleide eenheden der hoeveelheid electriciteit, der 
electrische energie en des electrischen arbeids aan te geven. 
Als stroomsterkte hadden wij hiervoren de in de tijdseenheid 
door den stroumcirkel voortgeleide hoeveelheid electriciteit 
aangeduid. Als eenheid der hoeveelheid electriciteit hebben 
wij dus die hoeveelheid electriciteit te beschouwen, welke 
door de eenheid der stroomsterkte in de tijdeenheid door de 
leiding gevoerd wordt. De practische eenheid der hoeveelheid 
electriciteit, vormt dus die hoeveelheid electriciteit, welke 
door de stroomsterkte van 1 Ampère in 1 secunde door de 
leiding wordt gevoerd. Deze eenheid is met den naam Cou
lomb (naar den Franschen ingenieur en natuurkundige COU
LOMB) bestempeld geworden. 

Daar nu 1 Ampère gelijk */,„ absolute eenheid is, zoo is ook 
1 Coulomb = */ 1 0 absolute eenheid. 

Dikwijls vindt men de hoeveelheid electricitoit, in plaats 
van in Coulombs, in Ampère-uren, Ampère minuten ot Ampère-
seconden nitgedrukt Uit de definitie van de Coulomb volgt 
zonder meer, dat: 

1 Ampère-unr = 3600 Coulombs. 
1 Ampère-minuut = 60 id. 
1 Ampère-secunde = 1 id. 

Gaan wij nu eens na, door welke der electrische groot
heden het arbeidsvermogen van een stroom, d. w. z. de arbeid, 
die deze per secunde kan leveren, zal bepaald zijn. Het is 
duidelijk te begrijpen, dat het arbeidsvermogen van het 
stroomende water in ons boven aangehaald voorbeeld, noch 
door de per tijdeenheid voortgestuwde hoeveelheid water 
alleen, noch op den pompzuiger werkende kracht alleen, 
maar door het product der beide grootheden gegeven is, 
evenals zich het arbeidsvermogen eener waterkracht door 
het product uit de valhoogte met de per secunde nederval-
lende hoeveelheid water laat berekenen. 

Schakelen wij dus in de waterleiding een motor in, dan 
zal bet aantal paardekrachteu, die deze kan leveren, gege
ven worden door het product der beide genoemde grootheden. 
Natuurlijk hebben wij het drukverlies. dat het water door 
wrijving in de pomp en de buisleidingen ondergaat, ook in 
rekening te brengen, zoodat als vermogen van den motor 
alleen mag worden aangenomen het verschil in druk van 
het water voor en achter den motor. 

Geheel op gelijke wijze laat zich het arbeidsvermogen 
van een electrischen stroomcirkel berekenen uit het product 
der in de tijdeenheid door de leiding stroomende hoeveelheid 
electriciteit en de kracht die baar drijft, dns door het pro
duct uit stroomsterkte en electromotorische kracht, die wij 
Volt-Ampère of Watt (naar den Schotscben ingenieur JAMKS 
WATT) zullen noemen. Dienovereenkomstig is 

1 Volt-Ampère = 1 Watt = 1 Volt X 1 Ampère. 
Tot aanduiding van het vermogen van grootere dynamomachi

nes, vat men wel 1000 Watts tot eene eenheid Kilowatt samen. 
Daar nu, zooals wij boven zagen, 1 Volt = 10H absolute 

eenheden en 1 Ampère = '/io absolute eenheid, zoo is: 
1 Watt = 10' absolute eenheden van het arbeidsvermogen, 
waarbij WÜ onder absolute eenheid van het arbeidsvermogen 
dat arbeidsvermogen hebbeu te verstaan, dat per secunde 
in staat is het aangrijpingspunt eener absolute krachtseen
heid een cM. ver te verschuiven, dus het gewicht van 
Vest & r a m P e l' secunde 1 cM. hoog op te heffen. Daaruit 
volgt dat: l abs. eenheid van het arbeidsvermogen — 

1 10» 
— X 1000 X 100 = — sec. M.KG. en 
y o ï y o x 

1 Watt = — - sec. M.KG. 
9.o 1 

Daar nu 
1 Paardekracht = 75 sec. M.KG., 

zoo volgt daaruit dat: 
1 Paardekracht = 75 X 9.81 = in rond cijfer 736 Watts. 

Wil men dus het arbeidsvermogen van een electromotor 
in PK. berekenen, dan heeft men de erdoor stroomende, 
in Ampères gemeten stroomsterkte met de aan de poolklemmen 
van den motor voorhanden, in Volts gemeten spanningen 
door 736 te deelen. (*) 

De spanning bij de klemraer van den motor is geljjk aan 
de electromotorische kracht der stroombron, verminderd met 
het spanningsverlies in de stroombron en in de toeleidingen 
(in den trant als bij het drukverlies van het stroomende water.) 

FRWDRICH DOLKZALEK. 

(*) In het origineel staat foutief met 736 te vermenigvuldigen. 
Vzat. 

G E P E R S T E G L A Z E N T E G E L S V O O R W A N D -
B E K L E E D I N G . 

De fabriek van PIKSCHKL & HOFFMANN te Bernsdorff in 
Oberlausitz brengt geperste glazen tegels met verheven 
versiering op den voorkant in den handel van ongeveer 8 
mM. dikte en 14.3 cM. in het vierkant, zoodat er 49 tegels 
in de M 4 . gaan. De achterkant is geribd of geruit, om de 
tegels met cementmortel vast op den muur te doen hechten. 
De glazen tegels hebben bet voordeel van volstrekt weervast 
te zijn en het licht niet zoo sterk te weerkaatsen als 
verglaasde aaiden tegels, zoodat zij het oog bijzonder aan
genaam aandoen. (Zeitschr. f'. Innen Decor.) 

E L E C T R I S C H E G L O E I O V E N . 

In de walswerken van PJCCK HKNNY & Co. te Monreal 
in Canada, is een electrische gloeioven gebouwd, die voor 
het gloeiend maken van bandijzer dient. Het te verhitten 
ijzer wordt er niet onmiddellijk door den stroom iu verhit, 
maar deze verhit een pijp van kool, die de hitte aan het 
ijzer afgeeft. De koolbuis is 26 mM. wijd, heeft, 13 mM. 
wanddikte en is in eene ijzeren buis met zand ingesloten. 
De buis wordt door een stroom van 500 Ampère wit 
gloeiend gehouden en verhit op hare benrt een stuk band
ijzer van 1.60 M. lengte in eene minuut tot de verlangde 
temperatuur. 

(Zeitschr. f. Electrotechnik u. Electrochemie.) 

H E R S T E L L E N V A N G E B R O K E N V O O R W E R 
P E N V A N G E G O T E N I J Z E R . 

Kit van de volgende samenstelling: 2 dln salmiak, 1 
gesublimeerde zwavel en 16 vijlsel van gegoten ijzer, ver
menging in een mortier en drooghoudeu van het poeder. 
Voor het gebruik vermengt men het inet 20 maal zijn 
gewicht zuiver ijzervijlsel, stoot alles met elkaar in 
eeu mortier fijn, maakt het met water tot deeg, bestrijkt 
daarmede de breukvlakken en drukt de stukkeu tegen elkaar. 

(S. Erfind. & ErfahrJ. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

E. D A N E R te M a a s t r i c h t . Daar ik twee gipsbeelden 
in mijn bezit heb, die er heel vuil uitzien, zoo wenschte ik 
gaarne van U te vernemen, op welke manier deze beelden 
het best schoon te maken zijn, zonder er eenige schade aan 
te doen. Hoe zou de te verkrijgen witte kleur tegen verder 
vuil maken kunnen behoed worden ? In de hoop eenig ant
woord hieromtrent in Uw vakblad te mogen ontvangen. 

Nieuwe gipsen beelden kunnen door drenken met water
glas of met barytwater afwaschbaar met water gemaakt 
worden, doch tegen vuil worden en blijven van niet aldus 
behandelde gipsen voorwerpen bestaat, voor zoover ik weet, 
geen middel. 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. 

iMAMi . i t . 4 vovi VI l i l i:. 
Enschede, 12 uur. De architect H. Reijgers, namens de firma 

H. Servos, in het hotel de OraatT: bet vergrooten van het. bestaande 
magazijn en kantoor op een terrein gelegen aan de Ueugelosche 
straat te Enschede, aanw. 'smorg. 9 uur. 

Velp (Geld.) 8 uur. De architect W. Honig, voor rekening van 
den YVelEd. üeb. Heer J. A. tan Heioma, ton kantore van gen. 
architect: het bouwen van een koetshuis inet paardenstal enz. op 
den Huize Mariënbof te Beonekom. 

DINSDAG 5 NOVEMBER. 
Medemblik. 12 uur. Dijkgraaf en heemraden van het Ambacht 

de Vier Noorder Koggen, in het Koggen nu is: 1. het maken van 
schoeiiugwerken ouder Aartswoud, Sijbecarspel, Opmeer, Benning-
broek, Abbekerk en Twisk, in 4 perc. 

WOENSDAG « NOVEMBER. 
Enschede. 12 uur. De heer G. J. Bos op't Uolzik te Lonneker, 

in bet café van dej heer J. Hemken, Noorderlingen : het bouwen 
van zes woningen op een terrein gelegen iu 't Getfert te Enschede, 
aanw. 's inorg. 9 uur. 

DONDERDAG 7 NOVEMBER. 
's-Gravenhage. 2 uur. Het gemeentebestuur: 1. het bouwen 

van eene brng over de lioschsloot, hei maken van kaaimuren 
langs de Boscbsloot, bet dempeu van slooten eu het opboogen, 
bestraten en rioleeren van een gedeelte van den Benoordenhoutsobeu 
weg, aanw. 4 No", 'smorg. 11 uur; 2. het rioleereo van de 
Rn beusstraat en den Noordwal, aanw. 4 Nov. 'smorg. 11 uur, 
beginnende bij de Kubenssiraat, 

VRIJDAG 8 NOVEMBER. 
's-Gravenhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid: het herstellen en verbeteren van Rijkstelegraaflijnen 
tusschen Utrecht en Ede, begr. f 103U. 

ZATERDAG 9 NOVEMBER. 
Wehl (Geld.) II uur. Het gemeentebestuur: bet afbreken der 

bestaande houten brug over de Wetering in de Oud-DoesOureschen 
weg en het maken van esn nieuwen gemetselden duiker op die. 
zeilde plaats, aanw. 'smorg. 9 uur. 

DONDERDAG 14 NOVEMBER. 
1'utll (Limb.) 3 uur. Het gemeentebestuur van Schiunen in het 

schoolgebouw te Putb : het verbouwen der school met onderwijzers-
woning te Puth, aaaw nam. 12 uur. 

VRIJDAG 16 NOVEMBER. 
's-Gravenhage. 6 uur. Het ministerie van waterstaai, handel 

en nijverheid, in het lokaal van het ministe-ie: de verbouw van 
hel woonhuis C 94, gelegen in de Kuiperstraat le Zutphen, tot 
post- en telegraafkantoor met directeurswoning, begr. f 11.670. 

A F L O O P V A N A A N B E S T E D I N G E N . 
Cortgene. De verbooging des zeedijks van den Adriaanpolder, 

Laagste A. Hollestelle te Colijnsplaat voor f 1590. 
Euschede. Het bouwen eener stoomkatoenspinnerij etc. aldaar. 

Laagste A. Jennink en Q. J. Wagelaar voor f 129.7UO, gegund. 
Hillegom. Het bouwen van een woonhuis voor den heer R. 

Veldhuizen van Zanten aldaar. Laagste J. D. Tilburg te Oegstgeest 
voor I 9190. 

Riel. Het bouwen van een R. K. keik roet toreu eu bijbouwen 
en de leveriug der noodige materialen, ouder beheer van deu 
architect P. J. van Genk te Leur bij Bieda. Laagste Chr. Kaats 
te Steenbergen voor f 30.349, gegund. 

Rysbergeu. Het verrichten van eenige veranderingen aan de 
gemeenteschool aldaar. Laagste A Dielen te Breda voor i' 1940, 
gegund. 

Vriezenveeu. Het graven van het kanaal door de Vriezenveensche 
veenen. Laagste R. ten Kate Wz., B. Berends Az., B. Meesters 
en B. Ruijs te Dedemsvaart en T. Vis»cber Hz te Vroomshoop 
voor f 45.875. 

http://iMAMi.it
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ADVERTENTIEN. 

P O R T L A N D CEMENT, 
„JOSSOiï Sf 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: ROTTKHDAM. Nieuwehaven No. 118 
AMSTKKDAM , A . E . B R A A T , Fokkt-

Simonzstraat 74. (88) 

Voor de Klein-Industne! 
L I N T Z A A G - , C I R K E L Z A A G 

en FRAISMACHINES. 
S T E E K B A N K E N , 

e t c . e t c . 
ingericht voor voet-, hand- en atoom-
beweegkracht. 

F. H. P. TRIP, 
Keilersgracht 8, Amsterdam. 

L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHËEPSBüUWWERF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

8toombooten-, Ba^or-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeewerken, 
v x i v i : i i s, 

IJZEREN E N STALEN KETTINGEN. 
met certificaat van Lloyd's 

en Uurean Veritas. 

P. D O L Iu ZOON, 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

L A « E PRIJZEN. (73) 

8 . BRUIGOM, Arnhem. 

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 - , KKIS i A i , - . BBOKI en H B L X -

G L A 8 . 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere R O Z E T T E N ea 

R A N D E N . 

GKBOGKN G L A S en DAKPANNKK. 

Lenzen- en Patrijspoortglazen. 
(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

AltCHITKAVEN 
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. ROGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijscourant op 
aanvraag gratis. (80) 

• 

J. van der Endt & Zoon's 
STOOM BOEKDRUKKE RU 

te MAASSLUIS is er geheel op ingericht om alle soorten van 

I D R U K W E R K E N | 
met den meesten spoed tot zeer billijke prijzen te leveren. 

Inzonderheid aanbevolen voor het drukken van 

BESTEKKEN met daarbij behoorende Teekeningen. 

t • 
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H A N S II K I M K I! 

Portland-Cement-Fabriek 
FABRIEK 

IN 

M A N I H E I M I ( P ' W ^ < 

Ic MANNNEIMIR 

Opgericht WlUMHBi ï i 

I 
FABRIEK 

IN 

kWEISENAU 
n M a i n / . 

Opgericht 
1864. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

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 
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 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. 

OVERKAPPINGEN , X 
* LOODSEN 

van gegolfd ijzer, 

L I F T E N 
(90) 

KRANEN 

LIEREN, 

Diaagbaar Spooi. 
T. B. TISSOT J". 

A M S T E R D A M , Singel 179. 

ONZE BOUWMATERIALEN, 
beschreven door 

eT. 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. 

Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor het gebruiken 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 . 
( 7 0 ) Rijswijk ( Z . - H . ) 

B E O O R D E E L I N G E N . 

. . . . Ikfet groofe uitvoerigheid en voorliefde teekent de schrijver het «teenbakkershedrijf 
met al de daartoe noodige werktuigen, blijkbaar met het oog op aankomende induatrieelen, voor 
wien hij zijn boek even goed heeft gevchreven als voor bouwkundigen, iete 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 <-t 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, duidelijken 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 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 'tmeest volledige tot op heden (Vademecum der Bouwvakken.) 

. . In de 6e afdeeling wordt het hout be» chreven. 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.) 

. . . . 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 Nederlandsen Advertentieblad). 

. . . . Voor den ingenieur en den architect mag het boek van den heer Van der Kloe» 
van onschatbare waarde worden genoemd. Op alle vragen, welke < ]• het terrein der bouw
materialen kunnen worden gedaan, geeft het een uitvoerig antwoor< . en ';an bet dus met vrucht 
worden geraadpleegt. De uitvoering is waarlijk keurig en doet de firms » an der Endt & Zoon 
alle eer aan. De prijs is zeker beneden de waarde van het boek 

(Dagblad voor Zuid-Holland en 't-Oravenhage.) 

. . . . 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 studiën paart, ook hunne oudere vakgenooten zullen evenzeer als vele aannemers, 
werkbazen en handelaren, gaarne een werk ter hand nemen, dat in zoo aangenameu en bevatte-
lijken vorm een ruim overzicht geeft van wat de praktijk hier en elders tot op heden 
heeft uitgewezen of een thoretisch onderzoek [van de bouwstoffen met juistheid kan doen 
voorspellen (De Ingenieur.) 
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< U S I I O U M I ,1 
„Van Baerle", 

E E N I G E A G E N I I N voor 
Nederland en K o l o n i ë n : 

G. M. BOKS & Co., 
A M H T E K D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) O II 35. 

Alle soorten vai 

6fi 

W E R K T U I E E N 
vervaardigt als 
Specialiteil 

slechts in &e> fijnste qualtteiteu rot billijkt 
prijzen de Fabriek van 

J . D . D o M I N I C U S & S ó H N E 
te Remscheid-Vieringhausen (Hheinl,) 

Gevest igd in 1*22. (55) 
W/*W Vraag de geï l lus t reerde Prijscourant 
welke wy 1' gratis en franco toezenden. 

Vertegenwoordiger voor Holland: 
.MAX DRESEN, ROTTER IJ AM, 

Maaskade. hoek Corn. Trompstr. 2. 

DE GROEVEN 
VAN 

J. u E r in v 
te AiidcrniK'li a/d Rijn. 

leveren sedert 1 8 5 1 : (83) 

la Andernachsche Tras 
en Trassteen 

op MtrtMiKNtc keur, verder: 
IIRIJF- 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 S I K R S T K K X voor Tuinen,Terrassen 
Tninsalons, Fonteinen. Graftomben, enz, 

JAN HAMER ÓL C O . , 
Heerengracht 583, b y de Utrechtschestraat, 

A M S T E R D A M . 

ROY LEV* P A T E N T 

Luchtpompventilators 
en Schoorsteenkappen 

Duizenden mei het meeste succesgeplaatst 
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) 

G e b i i d w e r e n d e tusschenvloeren. o n d e r v l o e r e n 

v o o r hotitct ' inentdaken, b r a n d v r i j e 

separatieën en plafonds. 

EXSELSI OR PLATEN. 
GEBfl. VAN DER vUGH, Amsterdam. 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. (92) 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht 
gelnidwereud. Verkrijgbaar in verschillendi 
dikten. Steeds grooten voorraad. Directe leve
ring. Uitvoering op 't werk door onze eigene 
stellers. Voorgeschreven by particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen
ding van Brochure, Monsters en Prys. 
Wereldtentoonstelling Amsterdam 1895 

GOUDEN MEDAILLE. 

LEONARD SLIGGBER, Monnickendam 

A M E R I K A A N S C H E HOUT B O O R M A C H I N E S E N B O R E N , 
ui l in mi t ciifl fabrikaat en billijke prjjs. (67) 

Derde Jaargang No. 45. Zaterdag 9 November I8,)5. 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

Advertontien ia dit blad kosteo vso 1—5 regels 
60 cents, iedere regel meer 10 cents. Groote letters near 
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 n r i v v r f r i i i l r 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 D E A M B A C H T S M A N , Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaars, 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 . 

IS H E T W A T E R E N V A N H E T T I M M E R H O U T 

N O O D I G O F N I E T ? 

(Vervolg.) 
De r o o d s t r e p e r i g h e i d van het bouw- en b l o k -

hout en de ver v u r i n g (T r o c k e n f ii u l e, 
volgens Prof. R. HARTIG. 

Vestigen wij het oog op de behandeling van het bouw
en blokhout vóór het verwerken, d. w. z. in het bosch en 
by het vervoer naar het werk, dan valt er vooreerst op te 
wyzen. dat by het vellen in den regel alleen gezond hout 
voor bouw- en werkhout wordt uitgezocht. Wel kan het 
eens voorkomen, dat er een blok of balk wordt afgeleverd, 
die by het verder verwerken ziek blijkt te zijn. De oorzaak 
daarvan kan zyn dat in een afgebroken tak een parasiet 
was ingedrongen, maar zich nog niet tot aan de afgezaagde 
boven- en ondereinden had uitgestrekt en dus by de afleve
ring van het hout het vernielingswerk van die zwam 
onmogelijk te zien was. Doch zeer dikwijls worden van 
door ziekte aangetaste boomen de zichtbaar zieke, d. w. z. 
bruin geworden gedeelten afgezaagd, zoolang tot de zaag
snede zich aan het ongewapende oog volkomen gezond 
voordoet. Het oogenschynlyk gezonde stuk boom wordt dan 
als zaagblok enz. afgeleverd. Nu kan het wel voorkomen, 
dat de parasiet reeds in het voor gezond gehouden gedeelte 
van den boom was ingedrongen en aldus een geinfecteerd 
stuk boom voor gezond wordt verkocht. Behoudt zulk hout 
langeren tyd zyn watergehalte, dan groeit de parasiet 
verder en vernielt hy' niet alleen het by het vellen van 
den boom reeds met zwamdraden behepte hout, maar ook 
dikwyls zeer aanzienlijke gedeelten van het in den aanvang 
gezonde bouwhout. 

Het meest voorkomend en het verderfelijkst is Polyporus 
vaporarius, die in vuehte en pijnboom reeds in den levenden 
boom optreedt en door my in myne „Zersetznngserschei-
nungeu" is beschreven, (f) Onder de gevallen, waarin ik 
gelegenheid had „aantastingen door huiszwam" te onder
zoeken, was zeer dikwyls niet Merulius lacrymans, maar 
Polyporus vaporarius de oorzaak; het mycelium van dezen 
vormt sneeuwwitte overtrekken over balken en delen en 
ontwikkelt zich tot witte, grove strengen van vele M. 
lengte. De vruchtdragers van dezen parasiet springen zeer 
weinig in het oog, sneeuwwit met fijne poriën. Zy vormen 
dunne korsten, zelden console-achtige vormen. Wordt er in 
den bonw hout verwerkt, dat met dezen parasiet is behept 
en droogt dit niet snel genoeg nit, dan ontwikkelt zich 

(f) „Die Zersetzungserscheinungen des Boise* der Nadelbolz-
baume und der Eieke" 1878 bij J . SPRINGHR le Berlijn. 

de zwam meer of minder welig en vernielt al het houtwerk 
in korten tyd volkomen. Vooral in kelders en aan den vloer 
van niet onderkelderde woonvertrekken gelijkvloers wordt 
deze zwam zeer veelvuldig aangetroffen. Volkomen gezond 
blok- en bouwhout kan nu echter nog by het blijven liggen 
in het bosch besmet worden. Dit gevaar is byzonder groot 
bjj hout, dat in geschorsten toestand onmiddellijk op den 
grond rust. Verscheiden houtzwaminen en daaronder de 
echte huiszwam, Merulius lacrymans kunnen het gevelde 
hont in het bosch ziek maken, als het langen tyd op den 
grond blyft liggen. Hy het verschijnen van tnyn geschrift 
over de huiszwam {") kwam het ray nog twy'felaclitig voor 
of deze zwam heden ten dage nog in het bosch voorkomt. 
Sedert zyn mij uit Saksen by Königstein door den heer 
W. KRIEGER voorwerpen toegezonden, die ik ontwijfelbaar 
als echte huiszwam herkende. Op dwarsregels liggende, 
zoodat de lucht er vry omheen kan spelen, is het geschorste 
hout eel meer tegen besmetting gevrijwaard, doordien de 
houtlagen aan de oppervlakte snel uitdrogen en het in
dringen der zwammen onmogelijk maken. In den vry lig-
gendeu geschorsten boomstam ontstaan echter na eenige 
weki do"r het uitdrogen spintscheuren, op ongeveer een 
duimbreedte afstand van elkaar en tot diepten van ver
scheiden cM. doorgaande. In deze droogbarsten dringt het 
regenwater inet de daarin voorhanden zwamsporen. De 
scheuren gaan, als het lang blyft regenen, weer dicht, 
doordien het hout door het opnemen van water weder 
zwelt en in regenryke jaren, alsook door lang blijven liggen 
in het bosch, kan reeds hier aantasting plaats hebben, 
doordien de in de reten geraakte zwamsporen ontkiemen 
en aan beide wanden van de spleet het hont bruin kleuren. 

ïn den regel komen echter de in de krimpscheuren ge
raakte sporen in het bosch niet tot ontkieming, omdat met 
het ophouden van den regen het hout aau het oppervlak 
snel weer opdroogt en de barsten, zoo zy zich al gesloten 
hadden, toch weer opengaan. Wordt zulk hout in drogen 
staat uit het bosch op het werk of voor de zaagmolen 
aangevoerd, dan is en blyft het gezond, ook al blyven de 
sporen in de barsten ook lang haar vermogen om te ont
kiemen behouden. Wordt, daarentegen het hout gevlot en 
heeft het zoodoende gelegenheid zich weder geheel vol water 
te zuigen, dan treedt een hoogst bedenkelijk ziekteverschijnsel 
op, die als „roodstreperigheid" bij de zaagmolenaars, hout
handelaars enz. bekend is en het eerste tydperk der zooge
naamde vervuring („ Trockenfilule") vormt. ( l) 

Het is bekend, dat tusschen in den winter en in den 

(°) „ D i e Z e r s t ö r u n g e n dei Bauhoizes dureb Pilze. I Der aebte 
Haosschwamm" 1885, Berlijn bij J . SPRINGER. 

(') Is dit ziekteverschijnsel bij onze houthandelaars ook als 
zoodanig bekend P v. B. K . 
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zomer geveld naaldhout geen noemenswaard verschil bestaat 
op het punt van de duurzaamheid of het weerstandsvermogen 
tegen huiszwain en andere hontzwammen. De van andere 
zijde uitgevoerde pogingen, om in het gehalte van het 
zomer- en winterhout aan kali, phosphorzuur enz. de oorzaak 
der aantastingen door huiszwam te vinden, zijn m i als 
geheel mislukt te beschouwen. Daarentegen staat het feit 
boven allen twijfel, dat het in den zomer gevelde hout veel 
meer aan vervnring lijdt dan het in den winter gevelde. [-) 
Deze schijnbare tegenstrijdigheid is gemakkelijk te verklaren. 
Het vellen in den winter heeft plaats in vlak land en Uge 
gebergten. Het hout wordt in deze streken raeerendeels per 
as uit het bosch vervoerd, nadat het korteren of langeren 
tijd geschorst of in de schors daarin heeft gelegen. Het 
hout is vrij van sporen of, als het droog geworden is en 
in de krimpscheuren sporen bevat, blijft het iu het vervolg 
droog en daarom gezond, doordien de sporen in het droge 
hout niet kunnen kiemen. In alle hoogere gebergten daar
entegen geschiedt het vellen in den zomer, het hout wordt 
dadelijk geschorst, komt op regels te liggen, wordt in den 
winter bij sneeuw naar de vlotbeken gebracht, om dan in 
het voorjaar door den stroom vervoerd getriftet) te worden. 
De houten zijn in den eersten zomer. d. i. kort na het 
vellen en schorsen, droog geworden, bekomen scheuren en 
deze worden inet zwamsporen bezet. Bij het vlotten zuigen 
zich de blokken weer vol water, de scheuren gaan dicht. 
De natte blokken komen aan den zaagmolen en worden 
daar bij duizenden op elkaar gestapeld om in den loop van 
den zomer verzaagd te worden. De in Mei gezaagde blokken 
zijn in den regel volkomen gezond, maar reeds van Juni 
af komt gestadig meer roodstreperige waar voor en in den 
herfst is dikwyls de helft en meer van alle blokken zoo 
ziek. dat er weinig bruikbare waar uit te halen is. Dit 
is nu gemakkelijk te verklaren, als men in overweging 
neemt, dat de doornatte blokken door het dicht op elkander 
liggen verhinderd worden uit te drogen, dat de hooge 
zomerwarmte het kiemen der in de krimpscheuren voorhanden 
sporen en vervolgens de houtverwoestende ontwikkeling 
daarvan begunstigt. 

Het verlies, dat de zaagmolenaars in het Beiersche woud 
door het roodstreperig worden der blokken ondergaan, wordt 
door hen op 33°/, , vau den geheelen voorraad becijferd. Ik 
heb sedert eenige jaren, zoowel by Zweesel iu het Beiersche 
woud, alsook by Marqnardstein eu Preising uitgebreide proe
ven gedaan, ten deele om de oorzaken te doorgronden der 
roodstreperigheid, ten deele om middelen op te sporen om 
deze ramp te voorkomen. Het is hier niet de plaats om op 
de uitkomsten dezer moeitevolle pogingen verder in te gaan. 
De oorzaken van het verschynsel zyn hiervoren in 't kort 
aangegeven. Wat het verhinderen der ziekte betreft, zoo is ' 
het wel degeiyk gelukt volkomen gezond blokhout te ver
kregen, als men de blokken tegen het beregenen beschut 
door een dak van vuchtenschors of planken. Jammer genoeg 
doet zich dan echter een ander gebrek voor, dat byna even 
erg is, nameiyk het bovenmatig scheuren van het hout, 
waardoor de afval aan jgoede planken zeer groot wordt. Zeer 
veel hangt daarby van de geaardheid van den zomer af. In 
den afgeloopen drogen, heeten zomer (1887) had een zaag
molenaar te Zweesel, die zyne blokken zeer luchtig opge
slagen had, zoodat zy goed konden uitdrogen, byna in het 
geheel geene verliezen door roodstreperig worden, daaren
tegen een te grooteren afval door het scheuren der blokken. 

Tot myn leedwezen ben ik dus in dit vraagstuk slechts 
zoover gekomen, dat ik het verschynsel heb kunnen ver
klaren en een aantal volkomen verkeerde begrippen, die tot 

(») Heeft men daaromtrent hier te lande dezelfde ervaring 
o pgedaan ? v.' n. K. 

dusver zoowel by het houtvesterspersoneel, alsook by de 
zaagmolenaars en houthandelaars bestonden, tegen te gaan; 
daarentegen sta ik nog met de handen in het haar voor de 
vraag, hoe dit kwaad te verhelpen. Kon men het li ml 
spoedig na het vellen uit het bosch verwyderen, of het, iu 
plaats van het vlotten, per wagen, boscbspoorbaan enz., ver
voeren, dan zou daarmede oneindig veel nut gesticht zyn. 
De roodstreperige planken zyn uitschot, dat in de huizen 
tot blinde vloeren of vulbodems wordt verwerkt. Men mag 
niet uit het oog verliezen, dat zeer dikwyls de in het hout 
vervatte zwainvormingen nog niet door verdrogen zijn gedood 
en dus by toetreding van vocht voortgroeien van de zwam
men en verdere vernieling van liet hout kunnen plaats vinden. 

De gevlotte balken lyden in gelyke mate aan roodstre
perigheid als de zaagblokken. Een rondgang door de opslag
plaatsen onzer eerste en soliedste firma's te Munchen, heeft 
my getoond, dat roodstreperigheid regel is by alle hout, dat 
door vlotten uit het gebergte is aangevoerd. Daar nn tegen
woordig wel nooit meer volkomeu droog hout in den bouw 
verwerkt wordt, ligt het gevaar dat de vervuring in scha
delijken vorm optreedt voor de hand. ( 8i 

Het meeste gevaar loopen de ingemetselde balkkoppen, 
daar het in bet muurwerk voorhanden water zich aau het 
hout meedeelt en ook de volkomen droge balken weder zoo 
nat maakt, dat de in de krimpscheuren van het hout be
rustende zwamkiemen zich ontwikkelen en in staat zyn het 
iu volkomen gezonden toestand verwerkte hout te vernielen. 
Waren de koppen der balken reeds roodstreperig, dan is 
het gevaar voor volkomen verrotten natuurlijk des te grooter. 
Zooveel mogeiyk zou men daarom moeten trachten geen 
roodstreperige balken te verwerken of wel alleen in de 
bovenste verdieping van het huis, waar het metselwerk 
sneller uitdroogt dan beneden In alle omstandigheden echter 
moet nooit verzuimd worden de balkeinden over 1 M. lengte 
meermalen met creosootolie (gewone koolteerolie) of met de 
carburine-olie van Dunn, te bestrijken, voor zy in den muur 
gelegd worden. Teren is af te raden, daar de deklaag van 
teer het uitdrogen der balken verhindert en teer ook niet 
diep in het hout dringt. (4) 

Minder gevaar loopen de overige gedeelten der balken, 
zelfs dan als zy roodstreperig zyn, waardoor overigens hnn 
draagvermogen in gelyke mate wordt verzwakt als de ziekte 
zich in het hout heeft verspreid; by solied uitgevoerde 
gebouwen droogt het houtwerk ook te rechter tyd uit om 
geene verdere vernieling ervan door de erin voorhanden 
zwammen mogelijk te doen zyn. 

De naam „Trockenfaule" (droge rotting, vervuring) is in 
zoover ongeschikt gekozen, als dit proces daardoor wordt 
gekarakteriseerd, dat het enkel in nat of vochtig hout 
plaats heeft, waarin de zwammen genoegzaam water voor 
hun groei aantreffen, terwyl daarentegen de huiszwam, 
zooals ik aangetoond heb, volkomen droog hout kan ver
nielen, doordien zij het voor haar groei gevorderde water 
uit andere gedeelten van het huis opneemt, met zich mede-
voert en óf aau het hout mededeelt of iu druppels (tranen) 
afscheidt. Droge rotting heet het verschynsel wel daarom, 

(3) Het is mij niet recht duidelijk, hoe hier onmiddellijk verband 
is aan te toonen tusschen de roode strepen eu het vlotten. Het 
komt mij voor, dat de oorzaak dier strepen eer te zoeken is in 
langdurig vochtig liggen in het boseb. 

Ook weet ik niet of dit gebrek, alsook of schimmelgroei zich kan 
voortzetten ouder water. Dit is toch dunkt mij een ander geval 
als nat worden door regen, waarbij de invloed der lucht veel 
grooter moet zijn. ». D. K. 

(') De inrichting tot desinfectie en eonserveering van DIEHL te 
Muncben, levert een zeer aanbevelenswaardig middel tegen houtzwam 
en vervuring, dat niet brandgevaarlijk is, zeer lang werkzaam 
blijft en bet bout niet zwart kleurt. 
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dat het in den bouw eerst wordt opgemerkt, als het gebouw 
zelf en daarmede ook het hout volkomen droog is geworden 

Vervuring treedt echter dikwyls genoeg in nieuwe ge
bouwen in zoodanigen graad op, dat niet alleen de balken, 
maar ook de vloerplanken eu tusschettvloeren verrotten. Is 
dit het geval, dan heeft men wel altijd met grove tekort 
koinir.gen in de soliditeit der uitvoering te doen. Het vaakst 
wordt de fout begaan van nat vulmateriaal op de tusschen-
vloeren uit te storten en dit te spoedig weer met de vloer
planken toe te dekken. In myn geschrift over de huiszwam 
heb ik uitvoerig over het vulmateriaal gesproken. Dit moet 
zooveel mogelyk droog en vry van humusacbtige of andere 
wateraantrekkende bestanddeelen zyn. Het beste is zuiver 
grind of grot' droog zand. Steenkoolsinteis zyn volstrekt af 
te keuren. (8) 

Een grove fout is het de vloeren vroegtydig inet olievert 
te bestrijken en ze zoodoende te verhinderen de in de 
planken voorhanden, alsook de uit het vulmateriaal aange< • 
voerde vocht, vry te doen verdampen. Het in de opvulling | 
en in het houtwerk vervatte water kan nu naar boven iu 
't geheel niet meer ontsnappen en alleen naar onder heen j 
door het plafond is eene zeer langzame verdamping mogelijk, j 
Tusschen den tnsschenvloer en het plafond vormt zich 
eene met waterdamp verzadigde luchtruimte, die voor 
zwamgroei nitermate geschikt is. De vloerplanken, die 
zich van de vulling uit met water verzadigen, verrot
ten onder inwerking der uit het bosch medegebrachte, 
d. w. z. in de droogbarsten vervatte zwamsporen. Als dan 
na 2 jaren het gebouw geheel droog is geworden, gaat 
ook het in de plankeu voorhanden water verloren eu daar 
aau den onderkant der planken het aangetaste hout by het 
drogen zeer erg krimpt en de bovenkant, die met olieverf 
gedrenkt of aan de lucht blootgesteld was, niet aangetast 
kan worden, buigt elke plank in het midden op, trekt de 
spijkers gemakkelyk uit de eveneens aangetaste balken en er 
ontstaan open naden ter wydte van een vingerdikte. (a) 

(Slot volgt). 

(•"•) Het opvullen der ruimten tusschen het plafond en den daar-
boveu liggendeu vloer tegen gehoorigheid is in Duitschland zeer 
algemeen. Ten onzent komt bet, voor zoover ik weet, zelden of 
nooit voor. V. i). K 

(") Ten onzent ziet men dit verschijnsel zeldeu anders als op 
den beganen giond. M . i. is er juist om het door HARTIG aange. 
voerde veel te zeggen tegen opvulling vau de ruimten tusschen de 
balken, al wordt ten onzent dan ook dikwijls geklaagd over gehoo
righeid in huizen, die door meer dan eeu gezin bewoond worden. 

v. D. K. 

V E N T I L A T I E V A N W E R K P L A A T S E N . 

Prof. M A X K B A F T behandelde dit onderwerp in het 
„Handboek der Hygiëne" van Dr. T H . W E Y L . In de inlei 
ding worden de bronnen van luchtverontreiniging in werk
plaatsen opgenoemd en de middelen aangegeven om deze 
te vermijden, of althans belangryk te verminderen. 

Deze laatste worden als volgt ingedeeld: 
1. Voorbehoedmiddelen tegen het ontstaan en de uit

breiding van luchtverontreinigingen. 
2. Het verdunnen en afleiden naar buiten van de ver

ontreinigde lucht. 
3. Het overbrengen van de verontreinigde lucht in afge

sloten ruimten en het daaruit afscheiden der gas- of stof-
vormige lichamen. 

4. Het filtreeren der verontreinigde lucht onmiddeliyk 
voor de ademhalingswerktuigen van het menscheiyk lichaam. 

5. Het vernietigen der verontreinigingen, die niet uit de 
werkplaatsen te verwyderen zyn en die zich aan verschil
lende voorwerpen hebben vastgehecht. 

Deze middelen worden in vyf afdeelingen blootgelegd, 
de noodige voorzorgen en maatregelen aangegeven en de 
meer belangrijke toestellen door goede afbeeldingen ver
duidelijkt. Voor het verhoeden van verontreinigingen wordeu 
slechts algemeene grondbeginselen gegeven, terwyl de voor
zorgen tot afvoering der bedorven lucht meer in bijzonder
heden zyn afgeschilderd. 

Het mechaniich afscheiden door het eii/engewicht komt 
uitsluitend voor stofdeelen in aanmerking. Daartoe wordeu 
de blusleidingen tot kolken verwijd, waarin vertraging en 
zigzagbeweging van den luchtstroom plaats hebben. 

Het filtreeren wordt zoowel langs drogen als langs natten 
weg tot stand gebracht. Wil men de stofdeelen weder 
opzamelen, dan is het bijna altijd noodzakelijk de lucht 
door droge weefsels te leiden, waarin vaste lichamen blyven 
hangen en door het van tyd tot tyd afkloppen in de stofverzame-
laars neervallen. Is het stof vau weinig waarde, dan ver
dient het de voorkeur, de lucht langs vochtige ruwe opper
vlakken te voeren, waaraan de stofdeeltjes blijven hangen 
om van tyd tot tyd weggespoeld te worden, of de lucht 
door kunstmatigen regen uit te wasschen, voordat zij buiten 
komt. In de werkplaatsen mag de lucht in geen geval 
teruggevoerd worden. 

Condensatie, veelal gepaard met filtering en absorptie, 
wordt voornamelijk aangewend t it het weder opzamelen van 
stofdeelen eu tot afscheiding van zwaar vergiftige gassen 
of andere vluchtige voortbrengselen; men tracht ermede 
door afkoeling gasvormige stoffen vloeibaar te maken, wat 
langs natten of drogen weg kan gebeuren. De eerste wordt 
meestal zoo gekozen, dat de gassen over het oppervlak van 
water strijken, sluiers van water te doordringen hebben of 
op vochtige filters gevoerd worden. Buitendien is het tegen-
spuiten van vloeistoffen ol' stoom wel in gebruik gekomen. 
Het gauwst en meest volkomeu wordt het doel bereikt 
door de gassen door water heen te persen, waarby men 
ze onder water doet verstuiven of door vliegwielen, wormen, 
schroeven zonder eind enz., door het water heenperst. Dit 
laatste heeft echter minder goed aan het doel beantwoord, 
omdat de gassen er in de gedaante van groote bellen 
doorheen komen. Daarentegen is de afscheiding vau de 
meegevoerde stofdeeltjes steeds volkomen. 

Het doeu absorbeeren der gassen door vloeistoffen, die ze 
oplossen, opnemen of zich ermede vei binden, is op het 
oogenblik nog weinig in gebruik, ofschoon er goede gevol
gen van mogen verwacht worden. 

Het filteren der verontreinigde tucht vóór de adem
halingsorganen past slechts by enkele soorten van werk en 
voor werkzaamheden die slechts zeer kort duren. Voort
durend werken met zulke filters is niet deukbaar, omdat 
ze de ademhaling bemoeielyken, het afscheiden van mond
en neusslym vermeerderen en hinderlijk zijn in het spreken. 
Droge filters van deze soort worden gemaakt uit losse 
weefsels, zooals losse watten, gaas, spons, houtskool, mag-
nesiet enz.; voor vochtige filters kiest inen dezelfde stoffen 
en drenkt ze met absorbeerende vloeistoffen. Hiertoe dienen 
oplossingen van oxalzuur, wijnsteenzuur, natronglycerine enz. 

Soms worden in plaats van filters toestellen aangewend, 
die het toetreden van lucht uit de werkplaats tot mond en 
neus afsluiten en frissche lucht van buiten toevoeren. 

Tot verwijdering der onreinheden, die in de werkplaatsen en 
aan het lichaam of aan de kleederen der arbeiders blijven 
kleven, zyn de volgende maatregelen aan te bevelen : 

1. Het maken van gladde, ondoordringbare wand-, plafond
en vloerbekleedingen en het schoonhouden hiervan met water. 

2. Het dagelyks schoonmaken der werkplaatsen eu de 
daariu voorhanden voorwerpen. 

3. Het dragen van een afzonderlek werkpak uit gladde 
ondoordringbare stof, het verwisselen van kleeren in een 



3 5 6 A R C H I T E C T Ü R A . 9 November 1 8 9 5 . 9 November 1 8 9 5 . A R C H I T E C T Ü R A . 3 5 7 

afzonderlijk lokaal en het grondig schoonmaken daarvan. 
4. Het ter beschikking stellen van baden of waschgele-

geuheden. 
5. Het verbieden van het gebruik van spijs en drank in 

de werkplaatsen: het geven van voorschriften betreffende 
het schoonhouden van handen en aangezicht, zoowels als 
omtrent het uitspoelen van den mond voor het gebruik van 
voedsel en voor het verlaten van de werkplaatsen. 

6. De haren en baard van de arbeiders moeten worden 
kort gehouden; het haar der arbeidsters moet gedurende 
het werken in het stof met ondoordringbare matsen bedekt 
worden. (Ges. Ingenieur). 

H E T T E K E E R G A A N V A N D E D O O R Z A N D -

B L A A S T O E S T E L L E N O N T S T A N E G E V A R E N . 

Het aanwenden van zandstraal-blaastoestellen op handels-
en kunstvoortbrengselen is zeer toegenomen ; de zandstraal 
dient voornamelijk tot het maken van matte oppervlakken 
op glas en metaal, tot het oppoetsen van gegoten voor
werpen van metaal en tot het afwerken van verdiepte 
oppervlakken in steen. In de bewerking vau glas is de 
toepassing ervan tegenwoordig het meest uitgebreid. Te 
Herlijn zyn acht groote fabrieken van deze soort. Deze 
bedienden zich tot nog toe van eene zeer eenvoudige 
machine, die de massa's stof die zjj ontwikkelt, en die uit 
fijne kwarts en glassplinters bestaan, niet voldoende terug 
houdt, zoodat de arbeiders, zoowel als de omgeving, er veel 
van te lijden hadden. In weerwil van het aanbrengen van 
caoutchouc-afsluitingen dwarrelt er zooveel stof in de werk
plaatsen, dat de machine dikwijls omgeven is van een dichte stof
wolk. In zulke hoeveelheden ingeademd, zou zelfs een minder 
scherp stof nadeelig werken op de ademhalingsorganen der 
werklieden; de scherpe splinters dringen diep in de slijm
vliezen, luchtvaten en longen door en veroorzaken daar, 
zoowel als in de oogen en het. strottenhoofd, bedenkelijke 
verwondingen. 

Om hierin te voorzien, heeft men den arbeiders toen 
respirators gegeven, maar het is spoedig gebleken, dat 
voortdurend werken hiermede niet mogelyk is. Toen werden 
er caoutchouc sluitingen en zekerheidskleppen aan de machine 
aangebracht, die eenigszins hielpen, en exhaustoren tot het 
luchten van de werkplaatsen aangewend, maar geen van 
deze inrichtingen hielp voldoende. 

Nu onlangs zijn er werkelijk verbeteringen aan de machine 
gemaakt, die het gebrek opheffen. Door de firma DANNCLEIT 
& KI.KIN en de molen-bouwmeester HÓPPNKR is de volgende 
inrichting tot stand gebracht. Om het uitstuiven van zand 
te vermijden, zijn er naast de blaaspjjptuit wanden aange
bracht, die met caontchouc-verpakkingen aan de te bewerken 
voorwerpen aansluiten. Verder wordt er door twee pijpen 
met spleetvormige opening-, die met een blaasbalg verbonden 
znn, een sterke opzuiging van stof veroorzaakt. 

Nog beter en doelmatiger is het weren van het stof 
bereikt door den machinenfabrikant GUTMANN te Otteusen. 
Bij de door hem uitgevonden en vervaardigde machine, 
bevindt zich het zand in een bak, waaruit het in een onder 
de werktafel aangebrachten tuit komt, die tegen de boven 
de tafel gevoerde glasplaat gericht is. Door een blaasbalg 
wordt het zand tegen de glasplaat geworpen, maar dan 
door zuigpompen in den bak 'teruggevoerd, waar het zich 
grootendeels afscheidt. De werkplaats blijft, zooals in een 
fabriek te Herlijn gebleken is, volkomen vrij van stof. Dit 
wordt daardoor bewerkt, dat er in den geheelen toestel en 
voornamelijk aan de glasruit een luchtledig is, tengevolge 

waarvan er door kleine openingen lucht uit de werkplaats 
in de machine komt, maar niet eruit. Tot volkomen ver
wijdering van het stof is onder de zuigpomp een bak met 
water geplaatst. 

De machine heeft verder het voordeel weinig drijfkracht 
noodig te hebben en zoo weinig leven te maken, dat de 
buren er geen last van hebben, wat bij de andere inrich
tingen in hooge mate het geval is. 

Tot bewerken van kleinere glasruiten, zilverwaren enz. 
zgn er eenvoudiger toestellen in gebruik. Zjj bestaan hoofd
zakelijk uit een buis van 5 0 tot 6 0 mM. middellijn, waaraan 
tegelijkertijd zand en lacht toegevoerd wordt; de buis mondt 
uit in een houten kastje, waarin de te bewerken v oor-
werpen gehouden worden, waartoe passende openingen zgn 
aangebracht. Of er aan deze openingen caoutchoucsl uitingen 
zgn of niet, er stuiven toch aanzienlijke hoeveelheden stof uit. 

GDTMAN heeft ook voor dit doel betere inrichtingen ge
vonden. De zandstraalpijp, die in een cylindervormii; om
hulsel ingesloten is, mondt onder een cirkelvormige opening 
van de horizontale werktafel uit, waarop de te bewerken 
platte voorwerpen komen te liggen. Ook kan er om deze 
opening heen een houten kastje gemaakt worden, waar de 
arbeider het voorwerp inschuift. Aan het omhulsel is onder 
de werktafel een blaasbilg aangesloten, die de stofdeelen 
opzuigt. Zandstraal en luchttoevoer zgn gemakkelijk uit 
elkaar te nemen. 

Tot het oppoetsen van kleine stukken gietwerk heeft GUT 
MANS een machine gebouwd, die gebleken is voortreffelijk 
te zgn. De stukken worden op een ronde, langzaam 
draaiende tafel uitgespreid, waarboven de zandblaaspgp 
aangebracht is. De opening op de tafel wordt gesloten 
gehouden door eene reeks smalle repen caoutchouc, die den 
ingang voor de te bewerken voorwerpen vrjj laten. Aan de 
ruimte op de werktafel is een ventilator aangesloten, die 
zoo sterk zuigt, dat. de lucht er in komt, maar nooit naar 
buiten kan komen. Er wordt grofkorrelig zand gebruikt : 
daardoor wordt het naar buiten komen van stof voorkomen. 
De afgezogen lucht wordt tegenwoordig dikwgls onmiddellijk 
naar buiten gevoerd, zonder van het stof gezuiverd te zgn, 
hierdoor wordt de omgeving overlast aangedaan, wat echter 
niet erg merkbaar is, omdat de uitmonding zich hoog boven 
de naburige gebouwen bevindt. Beter is het de lucht eerst 
door een kamer te voeren, waarin het stof zich door ver
traging of zigzagbeweging van den luchtstroom afzondert, 
of ze door filters te zuiveren eer ze bniten komt. 

(Zeitschr. d. Centralst. f. Arb. Wohlf. Einr.) 

B E K R O N I N G E N . 

De firma J A N HAMER & Co. te Amsterdam, verzoekt ons 
mede te deelen dat op de Wereld-tentoonstelling te Amster
dam 1 8 9 5 , hunne firma met de volgende Hoogste Onder
scheidingen is bekroond geworden, en wel voor : 

Hydraulische en Electrische Personenliften, Spgzenlifteu, 
E e r e - K r u i s (d. i . groote Eere-Medaille) H o o g s t e 
O n d e r s c h e i d i n g . 

„ Boyle's" patent laatst verbetorde zelfwerkende Luchtpomp-
Ventilators en Schoorsteenkappen , E e r e - K r u i s (d. i. 
Groote Eere-Medaille) Hoogs t e O n d e r s c h e i d i n g . 

Complete installatie voor het vervaardigen van Boter en 
Gecondenseerde Melk en Russian Stoom-Tnrbine-Separator, 
E e r e - K r u i s (d. i. Groote Eere-Melaille) H o o g s t e 
O n d e r s c h e i d i n g . 

Bovenstaande inzendingen zg'n de oenigen op dit gebied, 
die met de hoogste onderscheidingen zgn bekroond. 

Maaildel i jksehe prijsopgaaf, zonder verbinding van eenige M E T A L E N enz., volgens de prijscourant van JOHN BIRCH& Co. ltd., 
Ingenieurs en Exporteurs van Machineriën, Londen, 1 0 & 11 Queen Street Place, November 1 8 9 5 . Levering franco boord Londen 

«ELIJZER per 1 0 0 0 E U . «lulden. 
en plaatyzer voor scheep» 

bruggenbouw 
id. voor masten, eux. „Best". 
K itelplaten „Best". 

id. „Beat best". 
id. „Best best best" . 
id. „Extra triple best 

voor zeer moeielijk flenswerk 
Geribde vloerplaten 
Yorkshire ketelplaten (Low-

moor) van mf 
id. id. (Andero merken) 

Hoek-enkraalijzervoorscheeps-
en bruggenbouw. 

„Best" hoekijzer . 
„Best best" id. 
ï gzer . . . • • 
Kraal T ijzer . . van af 
id. tot knieën en spanten ge

bogen meer: • • 
Klinknagel'yzcr, gewoon . 

id. „best" . 
id. „best best" voor ketelw. 

Staafijzer, Welsh . . • 
id. Schotsen f. a. b. Glasgow \ 
id. Gewoon North Staffordshire i 
id. Best id- • 
ii. Superieur id. . . . 
id. South Staffordshire, Marked j 

bars. List brands . 
id. „Lowmoor" 
id. Yorkshire, andere merken 
Spijkerstaven . . • • | 
Zweedsch staafijzer, gewalst . \ 

id. id. gehamerd 
Belg. id. No. 1 f.a. b. Antwerpen 

„ Spykerstaven id. id. 
„ Gootijzer id. id. 
„ I yzer, van af 

Draadnagels No. 5—7 
(•per 100 KG.) . 

Bandijzer, gewoon . 
superieur 

Baaiband N. 20, breed 22.2 mM. 
Export blik . 
Blik ..Working up" kwaliteit. i 
Gegalv. gegolfd bl>k No 24 BO \ 

id. id. id. No. 26 id. 
id. plat id. No. 20 id. 
id. id. „best best", koud ge
walst en uitgegloeid No.24llG 

Gehamerde staven . 
Kielstukken, ruw besmeed 
Steven id. id. id. vanaf 
Krukassen, afgewerkt 
Scheepsschroefassen.ruw afgedr 
Wals yzeren stoompgpen 
Hulpstukken daarvoor . . 
Wals yzeren gaspijpen . 
Hulpstukken daarvoor 
Gegalvaniseerde gaspijpen 

„ hulpstukken . 
Wals IJz.ketelp., schuin geweld 
Ledikant pijpen . . 
üegoten ijzeren sokbuizen 

id. id. sokken en spie-
einden uitgeboord en afgedr. 

Id. id. bestreken met Dr. Angus 
Smiths oplossing, moer: 

Gesmeed roosterijzei 

RUW- or WIETIJZER 
per 1000 KO. 

Schotsch O. M.B.No. 1 
Garlsherrie No. 1 . . 

id. No. 3 . . 
Cleveland No. 3, voor 

gietwerk. . 
id. No. 4, voor 

smeedyzer-bereiding . 
Juinberl. hematiet No. 1 

id. id. No 8 
Koude lucht-houtekool 

No. I voor gietwerk. 
Koude lucht-boutskool 

No. 6 voor smeedijzer-
bereiding . . . 

Puddelstaven en blokken 
Ferro mangaan 80 pCt 

2 Ê 

62,68 
65,60 
74,35 
90,38 

104,97 

116,63 
64,14 

209,93 
198,28 — 233,86 

61,23 
67,06 
78,73 
62,68 
68 51 

29,16 
67.06 
72,90 
84,56 
61,28 
61,23 
67,06 
73,90 
84,56 

96,22 
215,76 
204,09 
69,98 
96 22 

102,05 
53,94 
58,85 
58,31 
51,9b 

8,74 
69,98 
75,81 
78,73 
84,56 
99,13 

125,38 
142,87 
123,92 

137,03 
186,60 
198,27 
419,66 

606,47 
233,26—279,91 
70 

-991,34 

•18,11 

1,4» 
62,68 

28,29 
30.68 
28,56 

I8.T4 

22,16 
28,58 
28,29 

99,13 

'J3.30 
48,68 
145-78 

SMELTIJZER en 
STAAL per 1000 KO. 

Scheeps- en brugplaten . 
Ketelplaten . . . . 

id. vuurkast kwaliteit . 
Staafstaal . . . . 
Baaiband 
Blik 
Zacht id. om op te werken 
Hoek- en kraalijzer . 
Kraal T ijzer 

ijzer . . 
Spoorstaven, zware l i. d. naas-

id. middelsoort {te haveu 
id. lichte | b. d. fabr. 

Tramrails . . . . 
Gereedschapstaai, gewoon 

id. speciaal 
Veerenstaal van af . 
Gietwerk in staal, speciaal id. 

DRAAD por 1000 KO. 
Gewalst IJzerdraad v. omheining. 

uitgegloeid en geolied Nrs. 0-5 
ld. gegalvaniseerd id. • j 
GewalBtstaaldraadv.omheining, j 

uitgegloeid en geolied Nrs.0-6 ] 
ld. gegalvaniseard id. 
Getrokken ijzerdraad voor om- f 

heining, geolied Nos. 0—8 
ld. gegalvaniseerd ld. . • I 
Getrokken staaldraad voor omhei-1 

ning, uitgegl.en geol. Nos. 0 8 ! 
ld. uitgegloeid en gegalvanis. i 
Prikkel heiningdraad 2 draads. | 

Id. id. 4 draads. 
Id. thickset 3 „ 
Id. id. 4 „ 

Telegraafdraad Nos. 0 — 8 

ROOD KOPER. 
Chili staven per 1000 KG. 
Gietelingen B. S. id. 

id. taai (Touglicnke) id. 
Staven, platen en dubbeling id. 
Draail per KG. 
Gesoldeerde pijpen id. 
Pijpen zonder naad id. . 

WK EL METAAL per KO. 
Staven . . . . 
Dubbeling 
Soldeerwerk . 

MESSING per KO. 
Gewalst messing . . 
Bladniessing . . . 
Gesoldeerde gaspijpen . ' 
Getrokken keielpijpen 

id. condensorpijpen 
Draad . 

TIN per 1000 KO. 
Engelsch in staven (in kisten 

van 803,21 KG.) . 
id. id. best gezuiverd. 
id. gietelingen . 

Straits tin ("pakhuis Londen) 
ANTIMONIUM p. 1000 K G . 

Oalden. 

65,60 
71,44 
77.27 
75,81 
81,64 
87.47 
102,05 
62,68 
67,06 
55.40 
52.48 
55,40 
61,23 

87,47—104,97 
809,93—336,59 

683,14 
116,63 
303,23 

75,81 
99,13 

81,64 
ll'4,97 

81,56 
107,89 

87,47 
110,80 
142,87 

151,62 
99,13 

536,49 
606,47 
594.80 
653,92 

0,73 
0,79 
0,81 

0,54 
0,54 
0,54 

0,65 
0,68 
0,73 
0,68 
0,84 
0,59 

816,40 
828,06 
804.73 
769.74 
408,20 

ZINK per 1000 KO. 
Zuiver buitenlandsch 
Hard 
Bladzink No. 8 en daarboven 

LOOO per 1000 KO. 
Engelsch pig . 
Spaansch id 
Bladen en staven 
Waterpijpen . . . . 
G a s p i j p e n . . . . . 
STEENKOLEN p. 1000 KO. 
South Wales stoomkolen le kw. 

Id. 
Lancashire 

ld. 
Newcastle 

ld. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

2e 
le 
2e 
le 
2e 

Gulden. 
185,14 
182,66 
212,85 

138,49 
135,58 
145,78 
157,45 
151,62 

6,12 

2 6.70 
a 

Dubbel gezift meer: 
CEMENT p. vat v. 181.44 KW. 
Portland . . . . » < 
Komcinsch . . . . 
Vulcaan- of voegcement. 
VUURVASTE STEEN per 

1000 stuks. 
Schotsche . . . . 
South Wales . . . . 
Kiezsl 
VERFSTOFFEN p. 100 KO. 
Loodwit gemalen . . . 

Id. aan stukken 
Menie zuiver . . . . 
Oranje menie . . . . 
Loodglit 
Zuiver zinkwit 
Kahtjen's scheepscumpo.itie 
Sims' id. 

OLIËN per liter. 
Ongekookte lijnolie 
Gekookte id. 
Terpentijn 
Raapolie . . . . 
Colza . . . . 
Katoenzaadolie 
Keuzei „ 
Olijf 
Ossenpoot „ 
Spermaceti „ No. 1 
Palmolie per 100 KO. . 

TEER en PEK. 
StocKholmer teer per vat 
Archangel „ „ 
Koolteer „ 
Pek, Zweedsche per 100 KG. 

„ Was „ „ „ 
„ Engelsche „ „ „ 

Hars, zwarte „ „ ,, 
„ amber „ „ „ 
„ geel „ n n 

MACHINE FAKK1NW p.KO 
Pakking met elastiek hart 
Tuck's pakking 

Id. genuine 
Id. triple . 
Id. metallieke 

Asbest pakking (best) . 
Beldam's pakking . 
Asbest millboard per 100 KG 

6,41 
5,54 
4.96 
0,29 

3,56 
5,04 
9,48 

24,89 
32,59 
36,14 

20,99 
16,91 
28,00 
19,83 
28,00 
69,98 
28,00 

0,23» 
0,24» 
0,25 
0,26 
0,24 
0,24 
0,49 
0,43 
0,89 
0,45 

29,65 

14,81 
10,3 7 
5,93 
7,58 

14,-
6,12 
3.86 
3.26 
4,45 

1,63 
1,53 
2,93 
5.87 
3.27 
4,57 
5,23 

65.32 
SCHROEFBOUTEN en MOEKEN per 100 KO. 

»/• 
15.88 

7. 
12.7 
18.95 15.74 
17.49 15.16 
16,03 14.29 
15.16 13.70 
14.00 13.83 

19 
14.00 
13.41 
12.83 
12,24 
11.95 

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 „ 159.4 „ 
„ 152.4 mM. en daarboven . . . . 

Met zeskanten kop ƒ 1.17 per 100 KO. meer. 
Vierkante moeren, getapt . . . . 
Zeskante id . id 21.86 18.36 17.20 
Gegalvaniseerde dekbouten . . 20.99 19.24 
Volgplaatjes ƒ 18.66 per 100 KG. 

KLINKNAGELS per 100 KO. 
Gewone brug- of scheepekwalieit . . . 12.24 1 1.37 10.79 

Best" . • 13.53 11.66 11.08 
„ B e s t beat" 18.70 18.83 12.24 
„ B e a t best" ketelklinkbouten. . 14.56 18.41 12.83 

33.3 25.4 38.6 31.75 
14 00 14.00 14.00 14.00 
13.4 1 13.41 13.41 13.41 
12.83 12.81 12 83 12.83 
13 24 12.24 12.34 12.24 
11.95 11.95 11.95 11.95 

Met zeskante moer / 1.75 per 100 K.Q. meer. 
16.77 14.87 14.29 14.29 14.39 14.29 14.29 

17.20 17.90 17.30 1VS0 

10.79 
11.08 
13.34 
12.83 

10.79 
11.08 
13.34 
13.88 
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A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen morden slecht» eenmaal in deie rubriek opgenomen. 

MAAND&ti II NOVEMBER. 
Amsterdam, lfc nur. Het gemeentebestuur: het leveren eo 

plaatsen van een volledige inriehting voor het verwarmen (systeem 
warm water of stoom) van bet centraal telefoongebiuw, aan de 
Raadhuisstraat te Amsterdam. 

's-Uravenhage. 11.30 uur. Het ministerie van binnenlandsche 
zaken, aan bet gebouw van het prov. bestuur: bet makeu van 
den onderiiouw voor bet depotgebouw van het Centraal Ai chief 
aan het Bleijenburg te 's-Gravenhage, begr. f 32.860. 

Groningen. 12.45 uur. Het gemeentebestuur: het leveren van 
scboolmeubelen enz. voor vier lokalen van bet schoolgebouw io 
de Schoolstraat. 

WOENSDAG 13 NOVEMBER. 
Enschede. 12 uur. Mej. de Wed. II. Varvik in bet koffiehuis 

van J . ter Balk in 't Getfert : het bouweu van 4 woningen gelegen 
in 't Getfert aldaar, aanw. 's morg. 9 uur. 

DONDERDAG té NOVEMBER. 
Groningen. 12.45 nur. H<-t gemeentebestuur: 1. het afbrekeu 

en opruimen van de bestaande ijzeren Apoorten draaibrug, bestek 
no. 560a; 2. het maken, opstellen en onderhouden vau eene 
hulpbrug eu bet uitvoeren an diverse metsel- en steeuhouwwerken, 
voor de vernieuwing van dn Apoorten draaibrng, bestek no. 560b ; 
3. het maken, leveren en opselleu van eeue ijzeren draaibrug op 
de laudhoofden vau de Apoorten draaibrug, bestek uo. 5(i"c. 

Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aau het gebouw van het prov. bestuur: het driejarig 
onderhoud der haven en havenwerken op het eiland Wieringen, 
provincie Noordhollaud, begr. f 3IU0 per jaar. 

VRIJDAG 16 NOVEMBER. 
Middelburg. 11 uur. Het prov. bestuur: het herstellen of 

vernieuwen van eenige prov. waterstaatswerken en wegen, met 
hnn onderhoud gedurende 3. jaren in te gaan 1 Jan. 1896, in 19 perc. 

Svvalmen (Limb.) Het R. K. kerkbestuur: lo. bet afbreken 
der bestaande kerk en het bouwen eener nieuwe kerk met sacristie, 
doopkapel enz.; o. bet bouwen eeuei noodkerk. 

Verwolde (Geld.) 2 uur. Het bestuur der Cbr. school te Laren, 
ten huize van II. J . Lonian op Denneboom te Verwolde: bet 
bonwen eener school. 

DONDERDAG 21 NOVEMBER. 
Haarlem. 11 uur. iiet ministerie van waterstaat, bandel en 

nijverheid, aan het gebouw van bet prov. bestuur: bet driejarig 
onderhoud der rijkszeewerken op bel eiland Wieringen, prov. 
Noordholland, begr. f 60000. 

Weesp. .30 uur. Het bestuur van den Gemeenschapspolder 

onder Weesp, in het hotel de Roskam: bet eenjarig onderhoud 
van twee windvtjzelmoleus en annexe werken, het doen van repa
ration aan, en bet vernieuwen van scboeitngwerken langs den 
Stammerdijk. 

VRIJDAG 22 NOVEMBER. 
's-Hertvgenbosch. 10.30 uur. Het ministerie van waterstaat, 

bandel en nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: bet 
vernieuwen van den onderbouw en het wijzigen van den bovenbouw 
van de draaibrug over de Donge, in den rijksweg van bet Slees-
wijksche veer naar Breda, onder de gemeente Raamsdonk, begr. 
f 10.500. 

Maastricht. 10 uur Het prov. bnstuur: bet onderhoud van 
de rijkswegen in beheer en onderhoud bij de provincie en van de 
provinciale wpgen in Limburg voor den tijd van 3 jaren, ingaande 
1 Jan. 1896 en eindigende 31 Dec. 1898, in 15 perc. 

MAANDAG 25 NOVEMBER. 
's-Gravenhage. 1.30 uur. Het ministerie van waterstaa' 

handel en nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: be 
driejarig onderhoud van de Llngewerken te Aaperen, prov. Zuid 
holland, gedurende de jaren 1896, 1897, 189S. begr. f 9000 in 
de 3 jareu. 

WOENSDAG 27 NOVEMBER. 
's-Gravenhage. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid: bet driejarig onderhoud van het kanaal met de 
schutsluis in het bcuedeneind van Kor.enburg, van I Jan. 1896 
to'. eu met 3'. Dec. IS98, beboorende tot de werken van de 
Nieuwe Maas, het Scheur en aan den Hoek vau Holland, begr. f 8250. 

DONDERDAG 28 NOVEMBER. 
Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan bet gebouw van het prov. bestuur: het maken van 
twee blokken, elk van vier woningen, voor sluUpersoneel, een 
magazijn eu twee wachthuizen bij de in aanbouw zijnde schutsluis 
te IJmuiden, deel uitmakende van de uitbreiding der sluis- en 
havenwerken aldaar, begr. f 34.201'. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Bussum. Het bouwen van een toren aan de kerk. Laagste 1. 

H. vau Groencndaal te Hilversum voor f 34.753, gegund. 
Drachten. Het bouweu eeuer school met ooderwijzerswoning 

te Houtigehage bij Roilevaile. Laagste R. Bloembergen te Rottevalle 
voor f 11.846, gegund. 

Kpe. Hei vernieuwen van de wegen Tongeren—Epe en Epe— 
Oene Laagste H. Mulder te Terwoldc voor f 19.997, nog niet gegund. 

Maassluis. 1. Het verbreeden eu verdiepen van slooten. Laagste 
G. van der Vlugt te Maasland voor f 1190, gegund ; 2, het makeu 
van eene machinegebouw met rioleeriag. Laagste A. Maarleveld 
te Vlaardingen voor f 2250, gegund. 

ADVERTENTIËN. 
W . J . \ \ I I S S ! \ 0 , 

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 , B A K E N S , J A L O N S , 
koperen eu 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 PASSEROOOZEN, 
TeekeubehoefteueiiOptischelustrunieuteii. 

EQUERRES, PRISMA'S ENZ. 

De Portland-Cement-Fabriek 
T A B 

uOüden 

STAATS-
•EDAILLE. 
HEOAI1 I I, 

Brulau 1161, 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYAMISEERIMRICHTIMG. 

i i . i. r : \ s i . \ 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) (81) 

Rasterwerken, schuttingen. 
I! Ü O E I H A K K E K , V L O E R E N , 

YLOERRIRHEIM, e m . e m . 

GOUDEN 

MEDAILLE 
hoogste 

onderschei
ding in den 

internatio
nalen wed

strijd, te 

Arnhem 1879. 

(84) 

Ir l ( k 11! 1101 F & S0HNE 
te A m ö n e b u r g bij BIEBRICH ad Rijn, DUSSeldOfft 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie jjjjjJ, 

voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. M B D A l L L l 

Productie-vermogen der Fabriekt 600.000 vaten per jaar. T U 

Magazijuhouders in de voornaamste steden. Verdienste 
Weenenl878 

GOUDEN 
MEDAIlU 

Offenbach 
>/M.1878L 

DIPLOM**' 
Eerste f 

foor uitmat" 
tend 

^jrikaat 
Kassei 137a 
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F O L K E R S & C o . 

middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwainvoriiiing enz. 

Engelsche en Belgische A A R D E BUIZEN. 
Directe aanvoer (, | | > S P L \ \ k T \ 

EN 

PORTLAND CEMENT 
Merk: Knight Bevan & Sturge. 

Merk: Dijckerhoff & Söhne. 

DRIJF- VÜÜR- EN METSEL 
STEENEN. 

(82; A M S 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 gebruiken bezinkt ot 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 a t t e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBURG", 
(70) Rijswijk (Z.-H.) 

S t o o m J a l o u s i ë n F a b r i e k 
VOOR 

Huizenen Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

L A G E PRIJZEN. (73; 

S. RHUIGOM, ürnheni. 
Alle soorten van 

Z A G E N 
6tt 

W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste quahteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D. DOMINICUS & SdHNE. 
ie Remscheid-Vieringhausen (Rheinl.) 

Gevestigd in 1822. (55) 
W Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke w\j U gratis en franco toezenden. 

Vertegenwoordiger voor Holland: 
MAX DRESEN, ROTTERDAM, 

Maaskade, hoek Corn. Trompstr. 2. 

MOST EES EIS 
voor ligte muren, plafonds, enz. 

Geluidvverende tusscbenvloeren, ondervloeren 
voor houtcementdaken, brandvrije 

scparat ieën en plafonds. 

KNOEI, .s i m : . DUITSCHK , FRANSCHK 

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 VBRDKRE 

— ! R O L W M A T E R I A L E N. 

R A P E N B U R G 29. 
EXSELSI OR PLATEN* 

GEBR. VAN DER VlJGH, Amsterdam, 
Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 

volgens nieuw Systeem. (92) 
Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, 

geluidvvereiid. Verkrygbaar in verschillende 
dikten. Steeds grooten voorraad. Directe leve
ring. Uitvoering op 't werk door onze eigene 
stellers. Voorgeschreven bjj particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen
ding van Brochure, Monsters en Prijs. 
Wereldtentoonstelling Amsterdam 1895 

GOUDEN MEDAILLE. 

Voor de Klein-Industne! 
LINTZAAG-, CIRKELZAAG-

en FRAISMACHINES, 
S T E E K B A N K E N , 

e t c . © t c . 
ingericht voor voet-, hand- en stoom-
beweegkracht. 

F. H. P. TRIP, 
Keizersgracht H, Amsterdam. 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CREOSOTEERING. 

BURNETTEERING. 
k V A X I S I I l U v X 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL. 

O . G i p s C . z o o n , 
D O R D R E C H T . (71) 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

•T. 

0\ZI BOUWMATERIALEN, 
beschreven door 

^v. v a n d e r K . l o e 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PB IJS: Compleet ingenaaid f18.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

file://r:/si./K
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i A I I I K U J M l v l 
„Van Baerle", 

E E N I G E V <. l \ l l . \ voor 
Nederland en K o l o n i ë n : 

6 r . M. BOKS Co., 

V E R F W A R E N , 
(5) « ' •• x. 

PÜLFORB's VQCttTVERF 
is het goedkoopst, eemonding! radicaal middel tegen UITSLAANDE, 
VOCHTIGE MUREN. BEKROOND niet «tonden medaille, Gezondheids-Ten-
toonst. Londen 1884. BeteiiKelen van muren voor het behangen vervalt bij 
gebruik van deze V E R F . Verkrijgbaar in bussen ad f 1.60, f 3.15 en f 6.25, 
bij J . VAN DER HEULEN, Mr. Schilder, N. L e l i e s t r a a t 17. Amsterdam, die 
zich tevens met de toepassing belast. Agenten J . P. LAERNOES Pan. te Vlissingen, 
P. KRIJGER *. ZOON te Middelburg en B. DE KAM Jz., 20 Ruijschstraat, Amsterdam. 

(79) 

Electrische LIFTEN, 
F R E D . S T I E L T J E S & Co. , 

Keizersgrach t 7 4 5 , m A m s t e r d a m . 
P O R T L A N D C E M E N T L E O N A R D S U 6 G B E B , Monnickendam. 

V „JOSSON Cor 
HOOFD-VERTEGENWOORDIGER 

voor Nederland en Indien 

A. E. BRAAT, 
Handel in Bouwmaterialen. 

\dres: ROTTKKDAM, Nieuwehaven No. 1 1 « 
„ AMSTERDAM, A. E . BRAAT, Fokkt-

Simonzstraat 74. (88Ï 

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 EN B O R E N , 
uitmuntend fabrikaat en billijke prils. (67) 

P . D O Ï A & I Ö 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 SPIEGEL- , 

W I T - , KRISTAL - , BBOBI en M K L X -

& 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 . 

GKBOOEN G L A S en DAKPANNKK. 

Lenzen- en Patrijspoortglazen. 
(80) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHKKP8B0ÜWWERF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooteu-, Bagger-eu 
bpoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ (7) 
Zware en lichte Smeewerken, 

Jk. rv K E R s , 

IJZEREN E N STALEN KETTINGEN, 
niet < ;e i - t i i ieaat van L l o y d ' s 

en 13 i i rea . i i V e r i t a s . 

OVERKAPPINGEN ^ 
en L000SEN 

van gegolfd ijzer, A^^^F 

LIFTEN, 

^ Diaagbaai Spooi, 
T. G. TISSOT J ' . . 

A M S T E R D A M , Singel 179 

(90) 

KRANEN 

L I E R E N , 

,1 
JAN HAMER 6L Co., 

Heerengracht 583, by de Utrechtschestratti, 
A M S T E R D A M . 

Amerik. L u c h t -en Stofzuigers. 
A V I IN O ' 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
lende doeleinden hier te lande iu gebrul!' 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A . l v r r l e . i t i i ' i i i a dit blad kosten Tan 1—5 repel. 
00 cents, iedere regel meer 10 cent. . Groote letter, naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATE-DAGS. 
Uitgeverij 

J. VAN OER ENOT & ZOON, 
M A A S S L U I S . 

A l l . - . . . I v e r , e i . i n A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden « r a l 5 » geplaatst in O E A M B A C H T S M A N , Vak 
blad voor Timmerliedeu, Metieluar», Machinisten, Smeder.. 
Verver», cni. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

I S H E T W A T E R E N V A N H E T T I M M E R H O U T 

N O O D I G O P N I E T ? 

(Slot) 

HAUTIO'S verhandeling, (in het vorig No. ve'-taald) heeft 
NUSSBAUM overtuigd, dat het dwaasheid is het in den droge 
(b.v. per as) uit het woud aangevoerde hout aan de beschreven 
gevaren bloot te stellen, om het sap daaruit door uitloogen 
te verwijderen Uitstooiuen van het hout brengt dezelfde 
gevaren mede. Bovendien wordeu door beide methoden de 
vastheid- en liet weerstandsvermogen der balkeu eenigszins 
verminderd, niet verhoogd, zooals nu en dan telkens opnieuw 
beweerd wordt. Ook als voorbereiding voor het impregneeren 
van het hout heeft het uitstooiuen niet alleen geen waarde, maar 
benadeelt — in tegenspraak niet hetgeen men vroeger 
meende — het hout iu tweeërlei opzicht. De voor het 
drenken gebezigde vloeistoffen (creosootolie of metaal-zoutop
lossingen) worden het snelst door volkomen droog hout opge 
nomen en dringen daarin het diepst door, terwyl het nit-
stoomen het watergehalte van het hout merkbaar verhoogt 
en daardoor zoowel het vermogen tot opname van vloei
stoffen vermindert, alsook eene hoogst ongewenschte verdun
ning dezer vloeistoffen teweeg brengt. 

Zooals men uit de door mij aau het stuk in het vorig 
No. toegevoegde noten reeds bemerkt zal hebben, deel ik 
de meening vau HARTIO en NUSSBAUM tot nog toe geens

zins. Het moge waar zyn. dat de eigenlijke houtsappen uit 
bijna zuiver water bestaan, ik vind echter nergens tegen
gesproken, dat het uitloogen of uitwerken in water niet 
verdunnend, uitspoelend en daarom gunstig kan werken op 
in de houtvezels naast het water voorhanden, rotting ver
wekkende of bevorderende lichamen, zooals eiwitstoffen, 
plantensiym of hoe die mogen heeten. 

Of de vastheid van het hout er een weinig door vermindert 
is dunkt, mij eene vraag van ondergeschikt belang, als de 
duurzaamheid erdoor wordt verhoogd. 

Het uitstooiuen van het hout als voorbereiding voor het 
impregneeren kan niet anders dan van gunstigen invloed 
geacht worden, als men in aanmerking neemt, dat inet de 
op de afsluiting van den stoomtoevoer volgende condensatie 
van den stoom eene lnchtverdunning in den gesloten ketel 
gepaard gaat, die op zich zelf reeds vry wat vocht uit het 
hout onttrekt, terwijl onmiddellijk daarop de ketel verder 
luchtledig gepompt en een uur lang luchtledig gehouden 
wordt, alvorens de in te persen vloeistoffen toe te laten. 
Door de hitte van den stoom zyn intusschen de in de 
houtvezels vervatte harsachtige stoffen vloeibaar of week 
gemaakt en de poriën aldus ontsloten voor het impregneer-
vocht. 

Het dooden der zwammen eu insectenlarven, dat men van 
het stoom^n verwacht, zegt NUSSBAUM heeft volgens de 
proeven van O. DKUDE enkel aan het oppervlak van het 
hout, echter niet in het inwendige plaats, daar de temperatuur 
daar ter plaatse de voor het dooden benoodigde hoogte niet 
bereikt. 

Dat de stoom 't niet zeer diep (eenige cM.) in dik hout door
dringt is zeker waar, maar dit is ook geen bepaald vereischte; 
immers de buitenste lagen zyn het meest aan bederf 
blootgesteld en daar zitten ook de meeste larven en kiemen 
van „deu worm". Het binnenste van dik hont wordt in 
verreweg de meeste gevallen niet door de impregneer-
vochten bereikt. 

Het opstel van den heer NUSSBAUM handelt verder nog 
zeer uitvoerig over het al of niet noodzakelijke van het droog 
zyn van het bouwhout, over het nut van het kunstmatig 
drogen van het hout en de verschillende methoden en in
richtingen, die daarvoor zyn uitgedacht. 

Het is niet myii doel hem op dit gebied te volgen ; dit 
zou al te zeer d<- aandacht mijner lezers kunnen afleiden 
van de eigenlijke questie waarop ik baar gevestigd zou 
wenschen te zien: ls het wateren van het hout on noodig en 

~dfs schadelijk of wordt het er beter door ? 

In „de Ambachtsman" van 7 Dec. 1 8 8 9 e. v. heelt de 
Luit. Ingenieur F. J . VAX BUIIOSTKKDKN een lezenswaard 
opstel over dit onderwerp ten beste gegeven, dat my o. a. 
goede diensten bewezen heeft lij de samenstelling der be
trokken hoofdstukken in „Onze Bouwmaterialen". Uit dit 
artikel spreekt op elke bladzijde de overtuiging van den 
scliryver, dat uitloogen eene eerste voorwaarde is voor het 
verkrygen van deugdely'k en duurzaam timmerhout, eene 
overtuiging, die met die van tal van anderen en met voor
beelden uit de prac'.yk wordt, gestaafd. Scliryver gaat zelfs 
zoover, dat hij het buitenslands gezaagde hout, dat nooit 
water gezien heeft, zooveel doenlyk van de markt zou willen 
geweerd zien. 

Daartegenover is de vraag geoorloofd of men iu het 
Noorden gewoon is het hout voor eigen gebruik wel te 
wateren en alleen dat voor den buiteiilandscheu handel 
onmiddellijk uit het bosch onder de zaag brengt ? en welke 
ervaringen men daar omtrent het nut van het wateren 
heeft opgedaan. Er zyn er ouder onze lezers zeker wel, die 
iu het Noorden persoonlijk bekend zyn eu daar handels
betrekkingen hebben. Deze worden vriendelijk uitgenoodigd 
hun licht over dit onderwerp te laten schijnen. 

Voor de harde tropische houtsoorten, die tegenwoordig 
meer in den handel zyn dan vroeger, zou geruimen tyd 
wateren naar het my voorkomt, nuttig zyn met het oog op 
het scheuren, waaraan zy vry sterk onderhevig zyn Men 
vergelyke de „ Aanteekeuingen omtrent Demerara groenhart" 
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in ons No. van 23 Februari j.I. Ik zelf heb eene sterke 
neiging: tot scheuren in de zon waargenomen bij het Suri-
naamsche bullytree, waarmede ik in 1893 sterkteproeveu 
heb verricht, beschreven in onze Nos. van 18 Nov. en 2 Dec. 
van dat jaar. Van een deel van den afval heb ik toen eene 
buitendeur laten maken. 

Als ik mij niet vergis, is er bij die tropische houtsoorten 
tot dusver geen sprake van wateren, terwijl juist zij, naar 
ik vermoed, dit het meest noodig zouden hebben. 

v. D. K. 

WIJDE OF N A U W E SCHOORSTEENEN, 
DOOR " 

Da. L . C. LEVOIR. 

Het vak der rookverdrijvers en schoorsteenvegers heeft 
veel geheimzinnigs. Niet te verwonderen is het, dat de 
beoefenaars van dit ambacht in de middeneenwen dikwerf 
van hekserij en van werken inet geheimzinnige krachten 
verdacht werden. Het snorren van elk vuur, al is het dan 
aan den gezelligen winterhaard, kan onder omstandigheden 
spoedig angstwekkend worden. Hoe gebrekkig worden ge
woonlijk de kleppen en schuiven der vuurhaarden nog steeds 
gemaakt; op een winterdag brult het vuur dikwerf bij 
schijnbaar geheel gesloten stand der schuif. 

Om de gedachten te begrenzen, wil ik ten eerste op 
een algemeen daaraan voorkomend gebrek wijzen; de smid 
vergeet, dat men steeds moet kunnen overzien, hoe groot 
de doorlaat is, voor eiken stand van de klep. 

Alleen bij de strengste vorst en bij het aanleggen 
toch gebruikt men den schoorsteen op zijn volle kracht, 
tyj middelmatige koude wordt er algemeen te hard gestookt. 
Als men de horizontale afvoerpijp vau den rook, achter 
de kachelpijp 1 decimeter staande en 2'/, decimeter 
horizontale doorsnede geeft, dan kan men de gewone klep 
met bovenop draaiende knop van een langen wijzer in de 
richting van de kachelpijp bovenop voorzien en zoo als hetware 
in graden den stand aflezen. 

Voor eene andere constructie denke men zich in de kachel
pijp, in plaats van de gewone schuif, eene inrichting als 
in onderstaande figuur is afgebeeld. 

Daarin is a het gemetselde schoorsteen
kanaal, op de gewone wijdte van 22 cM. 

gff in het vierkant geteekend; b de kachelpijp, 
c de gebruikelijke dubbele koperen nisbus, 

| waarin de kachelpijp wordt gestoken, zoo
danig dat er geen roet of roetwater langs, 
in de kamer kan vallen. Het boveneind van 
de kachelpijp is hier goed vlak en ook nog 
dubbel gemaakt, ten einde haar met den 
afslnitkegel d en al, er in te kunnen steken 
De afslnitkegel d is aan een stangetje e 
bevestigd, dat los en vast sluitende zijne 
bij f in een kruis van dnn metaal en 

bij g in den krommen wand der kachelpijp. Afslnitkegel 
en geleidingsstang worden in eiken stand inevenwicht 
gehouden door het tegenwicht h, dat aan een koperen 
koord over twee schijfjes is afgehangen. Het eerste dezer 
schijfjes >' is geschroefd op de geleidingsstang van den 
afsluitkegel; het andere k zit aan de kachelpijp of munr 
vast. Het koord is bij / aan deze pijp bevestigd. Het 
tegenwicht h is van een wijzertje m voorzien, dat op eene 
op den mnnr aangebrachte verdeelschaal aantoont hoever 
de afsluiter openstaat, b.v. l/i> J / 4 , l / g enz. der doorsnede 
van de kachelpijp. 

Eene dergelijke inrichting op eene gewone verlichtings
lamp toegepast zal ons gemakkelijk als proef tot grondslag 
van de wet dienen, dat wijde schoorsteenen beter trekken 

Schaal 1:20 
geleiding vindt, 

dan nanwe. Eene reeks van jaren heb ik mij verbaasd 
over het feit, dat zelfs hooggeplaatsten in de wetenschap, 
door dwaze vooroordeelen geleid, evenals bakkers enz. 
meenen, dat nauwe schoorsteenen beter trekken dan wyde. 

Twee dingen worden daarbij in het dagelyksche leven 
en iu vele boeken over bouwkunde, ja over natuurkunde, 
vergeten, dat een schoorsteen alleen goed trekken kan, als 
er ruim voor aanvoer van nieuwe lucht in de keuken of 
kamer gezorgd wordt. Ga deze eisch nu eens toetsen 
tijdens harde vorst in de huishoudens. Overal vindt men 
alle lnchtaanvoeren dicht gestopt en nooit zet men eerst 
eeu raam open by het aanleggen der vuren. Ook op onze 
secreten vergeet men steeds, dat er om afvoer van stank 
door het raampje te hebben een tweede raampje beneden 
noodig is tot aanvoer van versche lucht. 

Keeren we nu tot de bovenvermelde proeven met de licht lamp 
terug en vernauwen we by steeds voortbrandende lamp den 
bovenuitlaat van rook uit het glas, door er een kegel in te laten 
zakken op boven beschreven wyze aan een touwtje of dun ijzer
draad. De vlam zal door zyn langer worden den moeieljjken 
afvoer der verbrandingsproducten aanwyzen. Maar ook door de 
lamp schuin te houden zal men hetzelfde aan den eenen kant 
bereiken. Vooral als het pitje niet geheel evenwijdig aan 
den bovenrand van de lamp afgesneden is. Warmere gassen 
zijn lichter dan koelere; daarvan kan een ieder zicli in een 
verwarmde kamer aan het plafond dadelijk overtuigen. 
Dat zelfde feit veroorzaakt het trekken in larapenglazen en 
schoorsteenen. Hangt het midden van een lampenglas dus 
niet verticaal, dan is als het ware de wrijving of de 
zwaarte grooter aan den laagsten kant en is de afvoer daar 
dus moeielijker of de schoorsteen-doorsnede daar ten opzichte 
van vlam en zwaartekracht dus nauwer. Eene gewone 
lamp met gaas bij den luchtaauvoer naar de vlam kan ons 
ook de verklaring geven van een feit, dat aan het trekken 
van schoorsteenen dikwerf veel raadselachtigs geeft. Ik 
bedoel het verschynsel, dat schippers op rivieren enz. met den 
naam van de neer (Fransch le remou, van remouvoir), dat is terug-
bewegen) aanduiden, maar eigenlijk den naam van op- ot 
naar boven stroom moest dragen. Bij stormen doet dit 
juist van de windzijde af, de pannen opwaaien. Wind 
recht tegen een hoogen muurwaud van Noord naar Zuid 
gericht, waaiende uit het Westen, wordt zuiver Oost terug 
gekaatst. Maar staat op die muur een dak, dan zal achter 
aan het gebouw even/.eer oostelijke wind waargenomen worden, 
en by westenstorm juist de pannen aan het oostelyke dakvlak 
opwaaien. De lucht is als het ware strooperig als water 
en de, aan den voorwand van het hellende dak terugge
kaatste storm neemt in zyn vaart over de geheele breedte, 
de lncht van het oostelijke dakvlak mede en zuigt de pannen 
dus op. Datzelfde kan men aan elke lichtlamp-vlam waar
nemen, wanneer men de vlam van onder tegen het gaas 
van den luchtinlaat uit laat blazen; men ziet dan de 
vlam steeds naar beneden slaan. Wil men ten laatste met 
lichtgas nog eens toetsen of wijde schoorsteenen of afvoer
pijpen meer afvoeren dan nauwe, dan is de eerste de beste 
leiding half met plaatijzer of een buis met een nauwere bnis 
en zoo een lagere en een hoogere vlam dicht gehouden, al 
een welsprekend middel om twijfelaars of onkundigen te 
overtuigen. Vertakt men een gasbuis in twee sprniten en 
heft men de vlam van den eenen tak op, dan wordt die 
vlam grooter. In Dingler's Journal 1861, heb ik daarmede 
bewezen, dat naar boven zich verwijdende schoorsteenen beter 
trekken dan zich vernauwende, maar het klemmende van 
zoo'n betoog kan men onkundigen toch nooit doen gevoelen. 

Maar paalvast staat het, dat men zonder tong de schoor
steenen van verschillende verdiepingen van een gebouw kan 
doen trekken, als de schoorsteen zich maar naar boven 
verwijdt en door een ophy'schbaar bovendek gezorgd wordt,dat 

16 November 1895. A R C H I T E C T U R A . 363 

elk aangelegd vuur den geheelen schoorsteen verwarmen 
moet en de afvoer van rook in verhouding tot den aanvoer 
geregeld zy. 

Medelijden heb ik steeds in den zomer met de koks en 
keukenmeiden, die in de keukens door hooge hitte geplaagd 
worden door de groote onkunde der bouwmeesters. 

Hadden alle keukens tiksche wyde schoorsteenen, waarin 
door steenen potten of dunwandige gietijzeren buizen van 
naar de grootte van het vuur geregelde middellijn en een 
dunne ophijschbare dekplaat bovenop den schoorsteen buiten-
daks, dan kon men afvoer van warme lucht langs den 
buitenwand der kookkachelpijp regelen en zoodoende veel 
frische lncht in de keukens invoeren en warme lucht 
om de schoorsteenpijp afvoeren. Een liksche ouderwetsche 
gek op gelyke knikkers draaiende, deed 20 jaar dienst in 
een vérwerij, zuiverde en verhelderde aldaar de lucht volkomen. 

LOOD VERGIFTIGING DOOR H E T B E 
S C H I L D E R E N V A N PORSELEIN. 

In October van het vorige jaar zyn er in eene porcelein-
fabriek te Limoges twee jonge meisjes, die met ,stuifwerk" 
bezig waren, aan loodvergiftiging gestorven. Dit werk be 
staat daarin, dat er op de patronen, die door een lithogra-
phischen steen op een blad papier zijn overgebracht, door 
middel van een penseel of een dot watten gekleurde poeders 
worden aangebracht, dat op bepaalde plekken blijft kleven 
en door inbranden op het porcelein vastgelegd wordt. 
Deze poeders bevatten loodzouten in hoeveelheden tot 60 ° / 0 

en moeten uiterst fijn gewreven zijn om de fijne partijen 
der patronen niet breeder te maken. 

Tengevolge van deze tijiie verdeeling verstuiven ze niet
tegenstaande hun hoog specif, gewicht zeer licht, zoodat 
de arbeiders niet zelden als door een stofwolk omgeven zijn. 

Te Limoges is de methode der chroniolithographie sedert 
een jaar of tien in gebruik en het is niet onmogelijk, dat 
het kwaad zich vroeger ook heeft doen gelden, ofschoon slechts 
een klein getal arbeiders in deze afdeeling werken. Met het 
oog op het groote gevaar, dat dit werk oplevert, vooral 
voor jonge lieden en vrouwen, stelde NAPHIAS, wien het 
uitbrengen van rapport ter dezer zake was opgedragen, den 
minister van koophandel voor, het opstuiven van loodzouten 
te rekenen tot de voor de gezondheid gevaarlijke werk
zaamheden, bedoeld in het Decreet van 13 Mei 1893. 

(Zeitschr. d. Centralstelle f. Arb. Woldf. Einrichto.) 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

Mortel* vu nii'tMt'hvork. 

H. 30 October 1895. 

Den heer J . A. VAN DER KLOES 

te Delft. 
Ondergeteekende verzoekt U beleefd hem in Uw week

blad eenig antwoord op de volgende vragen te geven. 
lo. Dikwijls hoorde ik beweren, dat metselspecie (b. v. 

slap basterd) van Portland-cement, minder waterdicht is 
dan trasspecie. Wat is daaromtrent Uw gevoelen ? 

2o. Iu welke specie en op welke wijze zoudt U steens
buitenmuren metselen, welke van buiten gevoegd, van binnen 
beraapt en geschuurd worden, in Portland-cement of andere 
specie, om na verloop van tyd geverfd te worden ? De 
woningen staan buiten, zonder eenige beschutting en bij 
eenige bestaande is gebleken, dat door den regen de muren 
van binnen vochtig zyn en sterk salpeteren, waardoor schil

deren onmogelijk is. (Behangen op tengels en doek is 
buitengesloten). 

3o. Zon het voegen van een munr met portland-cement-
specie tengevolge knnnen hebben, dat de specie der metsel
kalk inwendig, door afsluiting der lucht, verdroogt inplaats 
van verhardt? 

Zon het aanbeveling verdienen het voegen eeuige maanden 
na het optrekken der muren te doeu verrichten ? 

4o. Zou portland-specie even sterk salpeteren als trasspecie ? 
By voorbaat mijn dank betuigende heb ik de eer te zyn 

Uw Dw. Dr. 
J . H. M. 

A n t w o o r d . 

] o. Elke metselspecie is waterdicht, waarvan het hydrau
lische bindmiddel, hetzy Portland-cement, het zy kalk -|-
tras in zoodanige hoeveelheid voorhanden is, dat het de 
ruimten tusschen de zandkorrels volkomen opvult. 

Hoe groot die. hoeveelheden moeten zyn kan worden 
uitgerekend volgens de tabel op blz. 369 vau „Onze Bouw
materialen". Doch men kan volstaan met zich te houden 
aan § 66 blz. 35 mijner A. V. (Leiden E. J . BKILL 1894). 

2o. Voor opgaande buitenmuren zijn bestemd de mortels 
van § 68 der bedoelde A. V. Voor dit werk mogen de 
inortels niet dicht, maar moeten zij poreus zyn, zoowel om 
krimpen en uitvallen der voegen te voorkomen, als met het 
oog op de volkomen versteening, waartoe de lucht toegang 
moet hebben tot het binnenste van den mortel. Zulke po
reuze mortels slaan ook niet uit of, zooals het in de volks
taal heet, „salpeteren" niet. Men vergelijke „Uitslag op 
muren en de middelen om dien te voorkomen" iu ons No. 
van 5 Aug. 1893. 

Doorregenen is waarschijnlijk in den regel het gevolg 
van onversteend kalkdeeg iu den te vetten (kalkryken; mortel. 

3o. Het voegen geschiede liefst met gelijke specie als 
waarmede gemetseld is, met inachtneming van § 83 blz. 
119 van meergemelde A. V. 

Portlaiid-cementspecie is overbodig en alleen dan onscha
delijk voor voegwerk, als de specie zoo schraal mogelijk 
gehouden wordt, anders gaan de voegen gewoonlijk in af
zonderlijke, elk op zich zelf steenharde stukken loszitten. 

4o. Geen muur behoeft te „salpeteren" 't zij in V. t'. 
of in trasspecie gemetseld, mits de mortel rationeel samen
gesteld en bereid is. 

Mijne A. V. zyn op dit punt reeds door zoovele bouw
meesters proefhoudend bevonden, dat verdere aanbeveling 
en toelichting achterwege kau blyven, te meer daar de 
niortelquestie voor de lezers, die dit blad geregeld bijhouden, 
min ot meer vervelend dreigt te worden. v. n. K. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . 

S. te A m s t e r d a m . Welke is de beste wijze om een 
gebouw te fundeeren in een polderland, waar de bodem aldus 
is samengesteld: gerekend ran het maaiveld 

tot op O,ö0 M. teelaarde. 
„ „ 3,00 „ blauwe klei. 
,, „ 7,50 „ klei vermengd met weinig veen. 
, ., 8,50 „ geheele veenlaag. 
„ „ 10,50 „ zand, fijn en vast. 
„ „ 11,00 „ zware klei. 

dieper zand. 
De bovenlagen van den grond zijn vochtig; maar van de 

blauwe kleilaag af kan men gedurende vele maanden van 't 
jaar putten van 4 M. graven, die volkomen droog blijven. 
Toch hebben de slooten steeds water. 
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De gewone gebouwen der omgeving zijn op de kleilaag 
gebouwd maar slaan scheef zonder uitzondering en scheuren 
veelal. 

Te stichten een kerkgebouw groot 15 bij HO M. 

Naar alle waarschijnlijkheid zal de zandlaag:, die van '.-
8,50 tol, - f - 10,50 M. reikt, voldoende zgn om het te stich
ten gebouw te dragen en zal men kunnen volstaan met de 
punten der heipalen tot b. v. 0.50 M. daarin, dus tot 9,00 M. 
te doen reiken. Doch het zal raadzaam zijn, dit door het 
slaan van een proefpaal te doen uitmaken. Gaat deze tame
lijk gemakkelijk dieper, dan dient men de palen zoo lang 
te nemen, tot zij in de tweede zandlaag beneden de zware 
klei, dns tot op ; 14.50 reiken. 

De bovenkant der fundeering legge men beneden het peil 
der slooten. Dat putten, iu de blauwe klei gegraven, ge-
ruimen tijd droog blijven, sluit niet uit, dat de klei zelf 
vochtig genoeg (d. w. z. inet water verzadigd) is, om het 
paalhout tegen rotting te vry waren. 

Dezelfde. Welke fundeering dient men te maken onder 
nieuwe bouwwerken, onder de navolgende omstandigheden. 

Aannemende gemiddelden waterstand als Peil. 
Maaiveld 0,70 M. boven Peil zware klei. 
Tot op 5,00 „ ondc Peil steeds klei. 

„ „ 5,50 „ fijn loopzand, dat krachtige wellen op
stoot, zoodra de kleilaag verdund wordt. Op 6,50 M. onder 
Peil is dat zand in afgesloten toestand zeer vast en zwaarder. 

Alle bestaande gebouwen der omgeving zijn aangelegd onge
veer 0,30 M. onder Peil en staan iu zeer gunstige conditie. 

Een kelder echter, die op belonstorting in 't loopzand is 
aangelegd, heeft gewerkt gedurende het malen — noodzakelijk 
om den kelder op te metselen eu droog te leggen. 

Eene heifundeeriug in de onmiddellijke nabijheid is ondoen
lijk, daar 't gebleken is dat bij 'tinslaan der palen de gan-
sche kleilaag mededreunt en die tengevolge hindert aan bij
liggende bouwwerken. 

liet ontgraven en baggeren is gevaarlijk, omdat alsdan 
de kleilaag en het loopzand samenpersen en in de gemaakte 
putten opdringen. 

Dat de gebouwen in de omgeving zonder paalfundeeriug 
in guustigen toestand zyn blijven verkeereu, is dunkl mij 
voldoende om de noodzakelijkheid van zulk eene fundeering 
uit te sluiten. 

Wanneer voor den aanleg van het gebouw met zijne 
kelders enz. eene bepaalde aanlegdiepte noodig is, dau is 
het ontgraven of uitbaggeren van den bodem tot op die 
diepte niet te vermijden. Dit zal ook geen bezwaar zyn, 
als men het water maar zoo spoedig mogelyk laat opkomen. 

Zoodra dit is geschied en dus een toestand van rust is 
ingetreden, storte men onder water eene doorgaande laag 
trasbeton, volgens § 73 (blz. 38) en § 96 (blz. 124) 
myner A. V., late op die laag eene kist zonder bodem 
zinken, ter wijdte van rondom een cM. ot 5, 6 meer dan 
de kelder wijd moet worden en storte rond daaromheen 
beton van gely'ke samenstelling, tot boven de waterlijn. 
Het beton late men voldoenden tyd tot versteening, b. v. 
een maand of een paar maanden, porape dan den bak leeg, 
ruime het houtwerk der kist weg en werke wanden en 
bodem glad af met eene beklamping van klinkers of tegels, 
of wel met enkel pleisterwerk in basterdtrasmortel. 

Het bovenstaande geldt alleen voor een eventueel te 
maken kelder. De fundeeringsleuven kan men eenvoudig 
met magerder en goedkooper beton aanstorten tot boven 
water, b. v. van 1 kalk, 1 tras, 3 zand, 6 steenslag. 

Ook zou men inet ijzeren schroefpalen kunnen werken, 

doch dit is uiterst duur en in dit geval, naar het my 
voorkomt, niet gemotiveerd. 

Dezelfde. Verbinding van metselspecie met baksteen kan 
zoo krachtig plaats vinden, dat de voeg langer bestand is 
tegen de atmosfeer en tegen breuk, dan 't lichaam van den 
baksteen. 

Maar voor afdekkingen van muren worden vele natuur
steensoorten gebruikt. Men treft echter veelal inwatering onder 
groote blokken, die dan door de vorst tosgedrongen worden. 
Welke breuksteensoorten gaan nu eene deugdzame verbinding 

aan met welke mortels? 
Verdient het dus wel aanbeveling om baksteenmuren met 

blokken natuursteen af te dekken, als talrijke stootvoegen in 
schuine vlakken toch niet te vermijden zijn ? 

Verbindt dezen natuursteen zich ook wel met het massief 
van den baksteen ? 

De bedoelde bekleedingen en afdekkingen in natuursteen 
komen veel voor aan de middeleeuwsche bouwwerken: galerijen, 
sUunbeeren en pinakels van torens, enz. 

Onder de natuursteenen zyn er slechts weinige, die zoo
als baksteen, groote aanhechting voor den mortel geven. 
Op dit punt munten byzonder uit basaltlava (Niederinendig, 
Mayen, enz.) en tufsteen (Waibern, Rieden, Keil, alle in de 
Eitel.) 

Het geval, dat de voegen uitsteken buiten het oppervlak 
der afgesleten steenen, ziet men by baksteen, voor zoover 
ik weet, alleen by beloopen vloeren en rollagen. By ver-
weerende natuurstenen zal het mogelyk ook bjj opgaand 
werk kunnen voorkomen. 

De beide hiervoren genoemde steensoorten verbinden zich 
evengoed door mortel aan bakstee.nnetselwerk, als onderling, 
doch het geval zou zich kunnen voordoen, dat bijzondere 
grootte of lengte der afzonderlijke stukken, aanleiding gaf 
tot ongelyke uitzetting by sterke wisseling van temperatuur. 
Het los komen te liggen van afdekkingen met zerken, zal 
echter ook veelal zyn oorsprong hebben in het „aangieten" 
met dunnen krimpende» mortel. 

In het algemeen vind ik geen reden het afdekken van 
sprongen in beeren vau muren euz. inet natuursteen, af te 
keureu, mits steen en in irtelmateriaal inet zorg gekozen en 
behandeld worden. Kleinere afdekkingen neme men by voor
keur nit één stuk, by afdekkingen van groote lengte de 
zerken niet. te lang. Zie verder Art. 12 (blz. 35) en Art. 17 
(blz 123) mijner A. V. v. «. K. 

H. te E. Is het bepaald af te raden een vloer, die bedekt 
zal worden met linoleum, op zand te leggen, wegens gevaar 
van verstikking van het. hout? Het huis is kurkdroog en de 
andere vloeren houden zich, op dezelfde wijze gelegd en 
geverfd, sedert jaren goed. 

Dat eeu vloer onder zulke oogenschynlyk ongunstige 
omstandigheden zich jaren achtereen goed houdt mag wel 
als eene hooge uitzondering beschouwd worden. Zulk een 
toestand van droogte van bodem, aanvullingsmateriaal, 
metselwerk en hout komt, althans in ons land, zeker hoogst 
zeldzaam voor. Ik zou niemand durven aanraden op dit 
geval door te zondigen, maar zou in weerwil daarvan in 
alle toekomstige gevallen gezorgd willen zien voor lacht 
en verversching van lucht door roosters in de muren onder 
den vloer. v. D. K. 

Deze l fde . Wat is beter linoleum op rnsschen matten te 
leggen of zonder onderlaag? 

Voor den vloer zal het tamelijk onverschillig zyn, de 
russen zullen het verstikken noch bevorderen, noch tegen-
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houden, maar voor het linolauin zal wellicht evenals voor 
gewone tapijten het leggen op matten in plaats van on
middellijk op den houten vloer een maatregel van behoud 
en spaarzaamheid zyn. v. D. K. 

Deze l fde . Een kamer met zoldering onder houtcemenl-
dak zal geplafoneerd worden. Wat is voor den invloed van 
warmte en koude beter, de tusschenruimte open te laten of 
cp te vullen met turf strooisel, houtwol of iets dergelijks? 

Turfstrooisel en houtwol, mits volkomen droog, zyn slech
ter warmtegeleiders dan enkel lucht, maar nat geworden 
verliezen zij die gunstige eigenschap. Het houtcementdak 
is dunkt my als isoleerlaag reeds op zich zelf voldoende, 
zoodat ik voor mij met lucht alleen tevreden zou zyn. 

v. D. K. 

A C. W. te S o e r a b a i a . Waar kan ik iets vinden 
omtrent caoutchouclak en omtrent emailverf ? 

Ik geloof niet, dat ge daarover in boeken iets zult vin
den. Zy die iets van eigen vinding — of wat daarvoor 
doorgaat — in den handel brengen, scliryven daarover geene 
wetenschappelijke mededeelingen, maar alleen reclame. In 
beginsel zal caoutchouclak moeten bestaan uit eene oplossing 
van caoutchouc in benzine, chloroform of ether of wel in 
mengsels daarvan. Na het opstrijken verdampt het vocht 
zeer spoedig en moet dan het caoutchouc en wat men er 
wellicht tegelyk daarmede iu heeft opgelost, hars b. v. op 
het bestreken oppervlak achterlaten. 

Emailverf kan niet anders zyn dan een mengsel van 
sneldrogend vernis (wellicht ook een weinig olie) inet droge 
verfstof. De naam zou aan einaileeren, verglazen, opbranden 
of opsmelten van glasmengsels kunnen doen denken, doch 
dit heeft er niets mede te maken. Alleen het glanzend aan
zien van de droog geworden verdaag, gepaard met betrek
kelijk groote hardheid — en dienovereenkomstig waar
schijnlijk broosheid — heeft aanleiding gegeven tot de bena
ming van emailverf. v. b. K. 

Dezelfde. Il'elke zijn de nieuwste werken over lak
ken en vernissen? 

Dezelfde. Welke zijn de nieuwste werken over verf, 
de bestanddeelen, de aanwending enz.? 

Er zyn mj zoowel op het punt vau lakken en vernissen, 
als op dat van verfstoffen geene betere werken bekend dan 
de in de noten op blz. 882 en 899 van „Onze Bouwmate
rialen" genoemde van JACOBSOS, DR. BERSCH, GKNTEI.K, 
ANUÈS en CHURCH. Ik vrees echter dat men er voor de 
practijk van het verven niet zoo heel veel aau zal hebben. 

v. u. K. 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen worden slecht» eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

NAANDAU 18 NOVEMBER. 
Beetsterivraag (Fr.) Ten kantore van J . Vrijburg : bet af breken 

van een arbeidersbuis te Heets eu bet bouwen eener kocmelkerij 
aldaar. 

B r e d a . 12 1 ur. Het gemeentebestuur: het bepuinen, begrinteu 
ens. van deu Oranjesingel. 

L a n g w e e r (Fr.) Het bestuur van den Trijegaster Veenpolder: 
bet slicbteu van een gebouw ter plaatsing eener stoominackiue 
met ketel, bet makec der VOD- macbine en ketel benoodigde 
fundati-, bet maken van een vijzelkom met vijzel en woterloopen, 
het bouwen vaa eea steenkoolloods en de uitvoering van verdere 
bijbehoorende werkeu. 

IHNSDAti IU NOVEMBER. 
's-Uravenhage. 11.30 unr. De architecten A . Jacot en W . 

OtJewelt, in bet Z . - H . Koffiehuis aau de Groenmarkt : bet verbouwen 
van bet hotel en c a f é B e l v e d è r e aan de Gravenstraat en het 
Buitenhof aldaar tot winkelhuis en magaziji'. 

W O E N S D A U 20 N O V E M B E R . 

L e e k (Grol,.) 3 uur. De architect J . Siceama te Wildervank, 
namens kerkvoogden der Herv. Gemeente, in bet logement van 
Poppenia: het bouwen van een nieuw pastoriegebonw te Leek, 
aauw. 's morg. 1 1.30 uur. 

D O N D E R D A G SI N O V E M B E R . 

' s .Uraveufauge. i uur. Het gemeentebestuur : 1. bet vernieuwen 
van deu kaaimuur langs een gedeelte van bet Groenewegje, eu bet 
voorzien van de fuodeeriug van bet. zuidelijk laudboofd met vleugel-
muren vau de biug bij het Om eu Bij; %. het leggen, opnemen 
en berleggeu van kei-, kliuker-, iroubrick- en andere bestratingen 
in de gemeente 's-Gravenhage, gedurende het j*ar 1896 of gedurende 
de jaren 896, 1897 en 1898. 

H a a r l e m . 11 uur Het ministerie VHU waterstaat, handel en 
nijveiueiJ, unn het gebouw vau het prov. bestuur: het onderhoud 
van de werken der Petteiner zeewering iu de prov. Ncordbolland, 
gedurende de jareu 1896, 1897 eu 1898, begr. f 16 .UÜ0 per jaar. 

V R I J D A U 22 N O V E M B E R . 
' s - U r a v e n h a g e . 1 uur. Het ministerie van watergaal, handel 

en nijrerlicid: het verrichten vaa eenige werkzaamheden aan het 
post ge bouw te Warmond, beer. t 2460. 

' s - t i raveuhage . i uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid: de verbouw van het post- en telegraafgehouw te 
Fmneker, en het onderhoud vau dat gebouw vaa den dag der 
kenuisgeviug van de goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 
Dec. 1897. begr. f 2300. 

' s -Graveul iage . 1 uur. Het miuisterie van waterstaat, handel 
en nijverheid; de verbouw van de post- en telegraafgebouwen te 
Leiden, begr. f 30.80" 

Z A T E R D A U 28 N O V E M B E R . 
B l e s k e u s g r u u r (Z.H.) 10 uur. De heer VV. den Hartog, in het 

koffiehuis van de Wed. J. v. d. Wal : het bouweu vaa een bouw-
uiauswouiug op paalfundeeiing met wageu- eu varkeusschuur, in 
5 perc, aauw. IS Nov. 's morg. 11 uur. 

M A A N D A t i 25 N O V E M B E R . 
A m s t e r d a m . 1 uur. üeconimilteerdeu tot de directie over de 

wegen en vaarten tusschen de zes Noord-Hollandsche steden, ten 
raad huize: het onderhoud der wegen eu vaarten tusschen de zes 
Noord-Hollaudsche steden, van 1 Jau. 1896 tot ultimo Dec. 1900, 
in vijf perc. 

W O E N S D A G 27 N O V E M B E R . 
2de E x l c e r n i o n d (Dr.) 11 uur. Het waterschapsbe=tuur Exlo, 

iu het logement van H . Eggens : 1. het bouwen van een draaiburg 
met ijzeren bovenbouw, in den len Exloermond, langs de zuidzijde 
van de n-ordelijke boofdvaart over de wijk de dezen weg door
snijdt, tusschen de plaatsen no. 31 eu 32; ï . het bouwen van 
een draaitonder in deu len ri'xloeiniond, over de aoonler hoofdvaart, 
tusscnen de plaatsen nos. 6" en 61. 

V R I J D A U 29 N O V E M B E R . 
D e l f t . 11 uur. De genie, op bel bureel Korte Geer no. 11 : 

het vergrooten van de metaaldraaierij en het inrichten van een 
lokaal tot lederbereiding te Delft, ouder het beheer der genie te 
's-Giavenhage, begr. f 6900. 

M i d d e l b u r g , i l uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van Let prov. bestuur: het onderhoud 
van den Rijksdam, de terp cn den registreereuden getijmetef te 
Bath, behooreude tot de zeewerken in de prov. Zeeland, gedurende 
de jaren 1896, 1897 en 1898, begr. I 1900. 

M i d d e l b u r g . 1 uur. Het miuisterie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: bel onde houd 
van eenige werken bij de Oude Hoeve, aan de noordzijde van het 
eiland Schouwen, behoorende tot de zeewerken in de prov. Zeeland, 
gedurende de jareu 1896, 1897 eu 1898, begr. f 11.900. 

/ . w o l l e . 12 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur : het onderhoud 
vau het Zwarte Water en de daartoe behoorende werken in de 
prov. Overijssel, iu de jaren 1896 en 1897, begr. f 40OO per jaar. 

/ . n o l l e . 18 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, nan het gebouw van het prov. bestuur: het onderhoud 
der paalwerken, beschoeiingen en verdere werken langs en op de 
Wanneperveenscbe en Giethoornscbe wegen iu de prov. Overijssel, 
iu de JBren 1896, 1897 en 1898, begr. f 7980 per jaar. 

D I N S D A U 3 D E C E M B E R . 
B e r g e n op Z o o m . S.30 uur. Het gemeentebestuur: het leveren 

en stellen van 4 zuiverkisten met toebehooren. 
V R I J D A U 6 D E C E M B E R . 

H e n g e l o (Ov.) Hel R. K. parochiaal kerkbestuur van den H. ' 
Lambertus in de catechismuskamer: bet bouwen van eeu liefde
gesticht, op een t»rrein gelegen aau de Marktstraat, aanw. 4 Dec. 
's morg. 10 uur. 
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AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Enschede. Het vergrooten ran een bestaand magazijn, onder 

beheer van den architect H. Reijgers. Laagste G. J. Sluijmer voor 
11.670, gegund. 

Enschede. Het bouwen ven zes woningen op een terrein gelegen 
in 't Getfert te Enscbede. Laagste W. Wegereef aldaar voor f 6430, 
gegund. 

's-Gravenhage. Het bouwen van een brug over de Boschsloot, 
bet maken van kaaimuren langs de Bosclisloot, het dempen van 
slooten en bet opboogen, bestraten en rioleeren van een geaeelte 
van den Benoordenboutsclien weg. Laagste J. Blok te 's Gravendeel 
voor f 31.887. 

's-Gravenhage. Het maken van een kerkgebouw met consistorie 
ca. en pastorie aan den Z. O. Buitensingel no. 832 aldaar, onder 

beheer van den arohitect 'Ij. Kuipers. Laagste M. de Lange te 
Harderwijk voor f 48.490. 

'«•Gravenhage. Het herstellen en verbeteren van Rijkstele
graaflijnen tusschen Utrecht en Ede. Laagste A. W. Wildbergh 
te Bunnink voor f 697. 

Hengelo. Het bouwen eener kazerne voor de maréchaussee. 
Laagste II. ten Cate te Enscbede voor f 11.513 met Deschoten 
kap en f 11.414 zonder beschoten kap. 

Leeuwarden. Het driejarig onderhoud van de rijkshavenwerken 
te Lemmer en Tacozij!. Laagste M. de Vries en L . Zandatra te 
Lemmer voor f 3846, gegund. 

Velp. Het bouwen van eeu koetshuis met stal enz. te Bennekom. 
Laagste J . Menking to Bennekom voor f 4888, gegnud. 

Werkhoven. Het bouwen eener school met onderwijzerswoniug 
en overdekte speelplaats. Laagste A. J. Wiutershoven te Utrecht 
voor f 13.890, gunning aangehouden. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

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. 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.-ll.) 

ARCHITRAVEN 
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 eu Schaverij van 
It. W. UOGGENKAMP & Co. 

te Delfzijl (prov. Gron.) 
Profielteekeningen en Prijs-courantop 

aanvraag gratis. (80) 

llEIIlPPIItEI ^ 
en LOODSEN 

van gegolfd ijzer, / 

L I F T E N , 

V h i t t e Spoor 
T. G. TISSOT J". 

A M S T E R D A M , Singel 139, 

(90) 

KRANEN 

LIEREN, 

Stoom Jalousiën Fabriek 
V O O R 

Huizen en Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz, 

L A G E PRIJZEN. ( 73 ) 

8 . BKUIGO.il, Arnhem 

IDE N E D E R L A N D S C H E 

Caoutchonc en Gutta P e r c h a F a b r i e k 
SIIV T «TORIS " 

B A R 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, TOOHTBAND 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. eaz. Bekroond 
met Zilver, te Amsterdam 1883, en door de Maatschappij ter bevor
dering van Nijverheid 1885. (85) 

MAN ft U E 1 M E R 

Portland-dement-Fabriek 
FABRIEK 

IS 

! 
FABRIEK 

IN 

jWEISENAU, 
MUMNtiMfR 'él b/Mainz. 

Opgericht W M i v t O T F r W 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: 

Wed, A. Terkuhle & van Swijndregt 
Rotterdam. 

Voor de Noordb . ' i j ke Provinciën: 

DE BEER 6L LEUREN 
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 L YAN 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 

Inzonderheid aanbevolen voor hel 
drukken van 

BESTEKKEN. 

ONZE BOUWMATERIALEN, 

O". A~ 
beschreven door 

v e t x x d e r K . 1 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid f18.—. 
„ „ gebonden „ 21,50. 

It I O O K D l 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 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 gewensebt, 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 V a n der Kloes gemaakt 
heeft op 1 't 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?e 
vakken in aanraking komen. 

. . . . Het boek doorbladerende, wordt men telkens getroffen door den practischen zin 
van den samensteller en zijn cenvoudigen, duidelijken schrijftrant . . . (Het Handehblad.) 

Alle soorten van 

Z A E E I 
fifl 

WERKTUIG EN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste dualiteiten t o t billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D . DOMINI CU S&SOHNE. 
te Remscheid-Vieringhausen (Rheinl.) 

Gevestigd in 1822. (55) 
W Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wjj U gratis en franco toezenden. 

Vertegenwoordiger voor Holland: 
MAX WIESEN, ROTTERI)AM, 

Maaskade, hoek Corn. Trompstr. 2. 

De Vereeniging 

„ V O O R D E K U N S T " , 
te UTRECHT, 

bericht by deze aan de Kunst-Hand
werkslieden, dat zy een 

TENTOONSTELLING 
van KUNSTNIJVERHEID zal houden 
in 't eind der maand DECEMBER, en 
dat volgens art. 20 der Statuten elk in 
Nederland wonend Kunsthandwerksman 
zijn Werk by de Vereeniging zal kunnen 
tentoonstellen, wanneer hjj zich daarvoor 
tijdig aanmeldt en zijn Arbeid beantwoordt 
aan de eischen door 't Bestuur gesteld. 

Vbbr 15 Dec. moeten de Werken, 
bestemd voor genoemde Expositie, vracht
vrij ingezonden worden aan 't gebouw 
der Vereen. „ Foor de Kunst', Munster
kerkhof 92, Utrecht, terwijl aan de Secr. 
vbbr 10 Dec. moet worden mededeeling 
gedaan van het aantal Kunstwerken, 
dat men wenscht te exposeeren, den 
Verkoopprijs, enz. 

Namens het Bestuur: 
E . FLES , 

Secretaresse. 
Utrecht. Maliebaan No. 37. 

Aanbesteding. 
Op Woensdag 27 November 1805, 

des n a m i d d a g s ten 4.30 ure, zal 
door het BESTUUR DER COÖPERATIEVE 

BOUWVEREBNIGINQ „EIGEN HUIS" te 
's-Qravenhage worden aanbesteed: 

Het bouwen van zes 
Woonhuizen 

aan de Weimarstraat en Beeklaan. 
Het bestek en de teekeningen 

liggen ter inzage ten kantoore van den 
Architect J . OLTHUIS, Columbusstraat 
16, den Haag, en zijn aldaar na 13 Nov. 
te verkrijgen A f 3.— per stel. 

I n l i c h t i n g e n worden verstrekt 
door genoemde Architect, elke werkdag 
van 10—2 ure en op verzoek van 
3—5 ure. 

Aanwijzing op MAANDAG 18 en 
25 November, v o o r m i d d a g s 10 ure. 

F 
Li E I r> E IN. 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

8CHËEPSB0UWWERF 
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 certificaat van Lloyd's 

en Bnrean Veritas. 

P.DOLkiZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carri-, 
RUW SPIEGEL- , 

W I T - , K R I S T A L - , BROEI en M E I . 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 . 

GKBOQEN G L A S en D A K P A N N E N . 

Lenzen- en Patr i jspoortglazen. 
(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

http://BKUIGO.il


368 A R C H I T E C T Ü R A . 16 November 1895. 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583, bij de Utrechtschestraat, 

A M S T E R D A M . 

ZIFTEN. KRANEN. 

Transporteurs. - Elevateurs. 
T A K E L S . (63> 

DOMMEKRACHTEN. - VIJZELS. 

DE GROEVEN 
VAN 

J. M EUROS 
te «iidcriiacli Rijn, 

leveren sedert 1851: (83) 
In AndernachscheTras 

en Trassteen 
op strengste keur, verder: 

DRIJF- of KWEMS i l i v I . V 
VAttROTSTEEN, beste en goedkoop
ste BIERSTEEN voor Tuinen,Terrassen 
Tninsalons, Fonteinen, Graftomben, en/. 

r \ i i i > o L i \ i i > i 
„Van Baerle", 

i: i: \ l <. i: A u E \ i i; \ voor 
Nederland en Kolon iën: 

G. M. BOKS i j - C o . , 
A M N T E U D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) « l i 25. 

UTRECHTSCilE LOOÜWITFA BRIEK, 
F i r m a . G r . G B E V U t r e c h t , 

is beter «lekkend, lijuer, witter en beter 
kleurhoudend dan eenig ander; 

is bekroond door den Nederl. Schildershand, 
Tentoonstelling van Decoratieve Schilderkunst, 
Arnhem 1881; attesten van ervnreii schilders 
uit alle oorden van ons land en daarbuiten, wor
den op aanvraag franco toegezonden; 

wordt duor tal van Ingenieurs, tiemeeiitc-
Architecten en andere Autoriteiten iu hunne 
bestekken voorgeschreven; 

wordt, tot waarborg van echtheid, zuiverheid 
en goed gewicht, nooit anders afgeleverd dan 
in vaten voorzien van /egel. Etiket en Fa
brieksmerk, welke allen wettig zyn gedeponeerd; 

wordt steeds op de strengste keur geleverd, des-
verlaagd met certificaat van o -i sprong. 

Men leze de waardeerende artikels over dit Loodwit in i et .. \ . v. d. Day 
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-1. 1 Mei 1889 ; in de 
„Opmerker" dd. 15 Juli 1889 en 12 Juli 1890; in de „Ambachtsman' dd. 8 
Febr. 1890, en in het „Houwki indig Weekblad" dd. 5 Dec. 1891. (93> 

Verkrijgbaar bi] alle soliede Verfhandelaren en Drogisten. 

LEONARD SL1GCBER, l o n n i c k e n d a m . 

V 

PORTLAND CEMENT, 
„JOSSON «$• Co." 

HOOF D-VERTEGEN WOO RDIttER 
voor Nederland en Indien 

A . E . B R A A T , 
Handel in Bouwmaterialen. 

Adres: ROTTERDAM, Nieuwehaven No. 118 
AMSTKKI.AM , A . E . B R A A T , Fokkt-

Simonzstraat 74. (88) 

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 EN B O R E N , 
uitmuntend fabrikaat en billijke prijs. (67) 

Geluidwerendc tussolienvloeren, ondorvlooren 
voor boutccmontdaken, brandvrije 

Beparatieën en plafonds. 

EXSELSI OR PLATEN, 
GEBR. VAN DER vIJGH. Amsterdam. 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. (92) 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, 
geluidwerend. Verkrygbaar in verschillende 
dikten. Steeds grooten voorraad. Directe leve
ring. Uitvoering op 't werk door onze eigene 
stellers. Voorgeschreven by' particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen
ding van Brochure, Monsters en Prijs. 
Wereldtentoonstelling Amsterdam 1895 

GOUDEN MEDAILLE. 

Derde Jaargang No. 47. Zaterdag 33 November 18U5. 

A R C H I T E C T Ü R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A i l v i ' r i e i H t é i i in dit blad kotten van 1—6 regelt 
60 ceatt, iedere regel meer 10 centt. Groote lettert naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZMT&DAGS. 
Uitgevers i 

J. VAN DER ENOT & ZOON. 
M A A S S L U I S . 

Allo n < l v 4 > r t r i i l l r n in A R C H I T E C T Ü R A opgenomen 
worden g r a t i s geplaatst ia D E A M B A C H T S M A N , Vak
blad voor Timmerlieden, Metteloart, Machinisten, Smedeu, 
Ververs, em. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

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

• A M S T E R D A M . 

Het zal zeker geen onzer lezers ontgaan zyn, dat in den 
laatsten tyd opnieuw en van verschillende zyden de aan
dacht gevestigd werd op een overbrugging van het IJ voor 
Amsterdam en dat /zich in de hoofdstad een voorloopige 
commissie vormde om — zoo men mag aannemen — 
zich nader met dat onderwerp bezig te houden. Deze com
missie bevat, voor zoover mij bekend is, geen technische 
personen, doch is uit eenige voorname winkeliers samenge
steld. Uit hetgeen van die commissie bekend werd, blijkt 
dan ook vooralsnog geen enkel denkbeeld van de wyze, 
waarop men dat belangrijke vraagstuk denkt te zullen op
lossen, doch wel wordt het niet onverdienstelijke idee aau 
de hand gedaan om van die overbrugging een nationale zaak 
te maken en wordt zy daarom in verband gebracht met het 
kroningsfeest van onze jonge koningin in 1898. 

Kon die commissie het daartoe krijgen, dat een brug over 
het IJ voor Amsterdam — die by dat kroningsfeest zou ge
opend worden — uit bijdragen van het geheele Neder
landsche volk werd bekostigd, zoo zou uit een iinantieel 
oogpunt zeker veel gewonnen zyn eu kon het vraagstuk 
dus van die zyde als opgelost beschouwd worden. 

Afgezien echter van dit gelukkige denkbeeld, door boven
vermelde commissie aau de hand gedaan, wil het ray voor
komen, dat de flnantieele zyde van het vraagstuk wel voor 
oplossing vatbaar is, wanneer eenmaal de noodzakelijkheid 
van een overbrugging duidelyk is uitgesproken en inen 
tot uitvoering besluit. 

Het zwaartepunt van het vraagstuk is, wat men met 
my eens zal zyn, zeker gelegen in de oplossing van het (.eco
nomische en technische gedeelte» der zaak of, liever gezegd, 
in de grondgedachte, waarop het plan tot overbrugging 
gebaseerd moet zyn. 

Ofschoon van de zyde der gemeente Amsterdam het vraag
stuk eigenlyk nog niet ernstig in behandeling is genomen, 
zyn toch iu de laatste helft onzer eeuw verscheiden plan
nen daartoe ouder haar aandacht gebracht eu nu mag -
zoowel uit het feit dat het gemeente-bestuur zich noch over 
een dier plannen, noch over eenig eigen denkbeeld uitsprak, 
alsmede uit de verscheidenheid vau grondgedachten in die 
planuen — de conclusie getrokken worden, dat over de ware 
oplossing van het vraagstuk nogal verschil van ineeniug 
bestaat of althans bestaan heeft. 

Een overbrugging van het IJ voor Amsterdam, waardoor 
de ontwikkeling van eeu jong Amsterdam aan de Noordzyde 
in het leven kan worden geroepen, zoowel als de groote 
waarschijnlijkheid van een in alle opzichten bevredigende 
oplossing daarvoor, zyn van genoeg belang te achten om ook, 

of' beter gezegd, vooral iu technische kringen opnieuw de aan
dacht te verdienen. Het zy my daarom vergund eenige oogen-
blikken by dat onderwerp stil te staan en den lezers een kort 
overzicht te geven van de denkbeelden en ontwerpen, welke 
mij in dezen bekend werden, terwyl ik tevens eenige gegevens 
hoop te verstrekken, welke misschien velen niet zoo licht ter 
beschikking staan. 

Wy zeiden hierboven „ Het vraagstuk eener overbrugging 
van het IJ is voor Amsterdam van genoeg belang". De be
doeling dezer bewering wordt juister uitgedrukt door te 
spreken van „ Uitbreiding van Amsterdam over het LI naar 
de terreinen aan de Noordzijde", omdat dit zeker wel de 
grondgedachte moet zyn, welke van zelf een innige verbinding 
der tegenwoordige IJ-oevers iu zich sluit en omdat wel 
niemand alleen een kortere verbinding (van Amsterdam) met 
het noordelyk deel der provincie zal bedoelen. 

Aldus nader omschreven is voor de gegrondheid dier 
bewering — geheel op zich zelf beschouwd — zeker veel 
by te brengen en valt dan te wijzen lo. Op de gunstige 
ligging der terreinen aan de Noordzyde van het IJ — aau 
hetzelfde water, dat het tegenwoordige Amsterdam met de 
Wereldzeeën verbindt en zyn wezen en ontwikkeling in 
hoofdzaak vei zekerde. 2o. Op de als het ware aangeduide 
bestemming dier terreinen voor de vestiging van groote 
industrieën eu nieuwe handelsiurichttngen. 3o Op den betrek
kelijk korten afstand uit het centrum van het tegenwoordige 
Amsterdam en 4o. Op het groote tinantieele voordeel, dat 
de gemeente zon trekken, indien zy haar uitgebreide land-
bezitting aan de Noordzyde van het IJ — welke de Vogel-
wykslaudeit byna geheel en den Huiksloterhampolder voor 
een groot deel beslaat — als bouwterrein vau de hand 
zou kunnen doen. 

Wordt echter ie zaak „der overzyde van het IJ"" 
nader bestudeerd en dan iu de eerste plaats in ver
band gebracht met de tegenwoordige ligging van Amsterdam 
en met de wyze, waarop zyn haven werken zyn aangelegd' 
dan moet het voor de hand liggen, dat eeu verbinding der 
tegenwoordige U-oevers vóór de stad veel bedenking en 
nadere overweging met zich kan brengen en dat dan het 
zwaartepunt van het geheele vraagstuk moet gelegen zijn 
in de wyze, waarop die verbinding tot stand komt, en in 
de wyze, waarop in alles zal voorzien worden om het 
Amsterdam als handelsstad aan den Zuidelijken oever van 
het IJ geen of althans zoo min mogelyk belemmering of 
nadeel toe te brengen. 

De oplossing vau het vraagstuk, in al zyn beteekenis 
beschouwd, schynt voor Amsterdam niet zoo geheel voor de 
hand te liggen, want terwyl toch Rotterdam, Keulen. London, 
Glasgow en andere als voorbeelden zyn aan te halen van 
handelssteden met grooten vooruitgang en ontwikkeling, 
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gelegen aan weerszijden van het water, waaraan die steden 
in hoofdzaak hun ontstaan te danken hebben, valt er bij 
Amsterdam nauwelijks te wijzen op een streven naar zoo
danige ontwikkeling en bleef de stad zich behalve meer 
en meer landwaarts, alleen langs den Zuidelijken oever van 
het IJ (waar thans door de Petroleumhaven in den Amster
dammer polder en door het aanstaande Entrepotdok in de 
Rietlanden de uiterste grenzen bereikt zjjn) uitbreiden. 
Slechts enkele stichtingen — als de beide droogdokmaat-
sohappyeii - kwamen aan den Noordelijken oever tot stand. 

„Daarheen schijnt dus de richting voor uitbreiding van 
Amsterdam niet te bestaan, zou beweerd kunnen worden ;" 
of evenwel zoodanige conclusie juist kan zijn, is zeer te 
betwijfelen en het is de vraag of in dezen wel eenige 
uitspraak mag gedaan worden, voordat een passende com
municatie aanwezig is tusschen het tegenwoordige Amsterdam 
en de terreinen aan de Noordzijde van liet II ? — een 
betere communicatie tusschen twee deelen van een stad dan 
door middel van een pont wordt verkregen, ook al werd 
die door electriciteit gedreven in plaats van door stoom, 
zooals thans geschiedt! 

Zeer zeker zou dus eene bewering als bijv. „ De trek tot 
bebouwing van den noordelijken U-oever schijnt riet te bestaan" 
vooralsnog niet opgaan; maar toch is het m. i. opmerkelyk, 
dat, zelfs onder de bestaande omstandigheden, nog zoo weinig 
of niets in die richting is geschied en ondernomen. Liggen 
die terreinen aan de Noordzijde van het IJ, van alle zijden 
door waterwegen bereikbaar en bijna altijd door de zon 
beschenen, eigenlijk niet even gunstig of gunstiger dan de 
altyd In de sombere Noorderschaduw gehulde zoom van het 
tegenwoordige Amsterdam? Ligt het aaneengesloten terrein 
dear, tusschen het IJ en den Waterlaudschen dijk, en waarvan 
reeds ongeveer 300 H.A. eigendom der gemeente Arasterdam, 
niet tusschen kringen inet 1 200 tot 3300 M. straal beschreven 
uit het midden van den Dam, terwjjl bijv. de Stads Rietlan
den zijn gelegen tusschen de kringen met 3000 a 4000 
M. en de Petroleumhaven op den kring met 5500 M. straal 
uit datzelfde middelpunt beschreven ? Kan verder niet ge
wezen worden op de schoone ligging dier terieinen, behalve 
voor bouwterrein, voor industrieele ondernemingen, scheeps
bouw, marine-etablissement enz., stichtingen, waarvoor de 
zuidelijke IJ-oever van Amsterdam geen terrein m êr aanbiedt 
en die nu vaak diep landwaarts of aan minder ruime water
wegen moesteu gevestigd worden? Langs dezen oever van 
het IJ zijn, zooals we zeiden, de uiterste grenzen bereikt; 
landwaarts, tusschen het Zuidoosten en Zuidwesten, zijn 
evenwel nog terreinen voor uitbreiding der stad beschikbaar. 
Indien echter die landgrenzen niet verlegd worden, zal ook 
aan die zijde spoedig het gebied bezet zijn en treedt dus 
nog meer de vraag van uitbreiding naar den overkant op 
den voorgrond. 

Hintten welk tijdsverloop die uiterste grenzen zullen 
bereikt, zijn, kan afgeleid worden uit een overzicht der 
uitbreiding van Amsterdam gedurende de laatste helft onzer 
eeuw. aanvangende nl. met het tijdstip, waarop ook bjj ons, 
als in bnitenlandsche groote steden, het verschijnsel werd 
waargenomen, dat de plattelandsbevolking zich meer en 
meer in de groote centra van beweging vestigde. 

Terwijl de bevolking van Amsterdam, in het 10-jarig 
tijdvak van 18<>0—70 slechts aanwies van 269.532 tot 
281.805 zielen, d. i. met 12.273 of pl.m. 0.45 °/o P e r 

jaar, was die toename van 1870—80 44.391 of pl.m. 
1.6 % per jaar en van 1880—88 72.908 zielen of 2.5 
°/o P e r J a a r - T ' i a n s telt Amsterdam 453.000 inwoners en 
nam dus het zielental sedert 1888 toe met ongeveer 
2.3 °IQ per jaar. Om nu de vermeerderde bevolking tot 1888 
(toen de toename het grootst was) te herbergen, werden 
in die jaren 5600 huizen gebouwd, waartoe, ongerekend 

de vroegere schansen en overgebleven gedeelten der uit
breiding van vóór 1860 en met uitzondering van de ter
reinen voor handels-inrichtingen, spoorwegen enz. bebouwd 
en door wegen, pleinen, parken enz. ingenomen werden, 
pl.m 200 HA., vroeger bouwland en water. Mag men dus 
in verband hiermede aannemen, dat voor de uitbreiding 
van Amsterdam in de naaste toekomst 11 H.A. per jaar 
noodig zijn en weet men, dat er nog over pl.m. 140 H.A. 
te beschikken valt, zoo zullen dus over een 12-tal jaren 
de uiterste grenzen van het gebied bereikt zijn. Het is 
echter bekend, dat men reeds sinds eenige jaren in onder
handeling is over uitlegging dier grenzen. Tot een nieuwe 
regeling is het evenwel, zooals men weet, nog niet gekomen 
en telkens stuitte men op allerlei kwesties bij het aansluiten 
aan de aangrenzende gemeenten. 

Die kwesties en moeielijklieden worden elk jaar grooter 
en omvangrijker, waar men bij gewenschte uitbreiding steeds 
meer op reeds bebouwde of gedeeltelik bebouwde terreinen 
van naburige gemeenten stuit en waardoor die uitbrei
ding meer landwaarts in elk geval zeer beperkt wordt, 
vooral in verdere toekomst. 

Toen 18 jaren geleden het voornemen tot uitbreiding 
der gemeentegrenzen aan de landzijde werd opgevat, was 
dat denkbeeld zeker veel aanlokkender dan thans, omdat er 
sedert veel voorgevallen is, wat de zaak voor Amsterdam 
minder begeerlijk moet maken. Er is toch op de aanslui
tende gronden der naburige gemeenten veel gebouwd, dat 
niet aansluit met de plannen van Amsterdam; er is veelal 
gebouwd op polderpeilen, zonder ophooging der bouwgronden, 
zoodat afvoer van huis- en hemelwater buiten de polders 
niet dan kunstmatig op den algemeenen boezem kan ge
schieden ; vervuiling van de wateren en den bodem, het 
laatste nog gevoed door gebrekkigen afvoer van faecaliën, 
heeft in die nieuwe wijken aan den zoom van het tegen
woordig Amsterdam toestanden doen ontstaan, welke, zoo 
die wijken bij de hoofstad werden getrokken, niet houdbaar 
zouden worden geacht en waarvan de verbetering, zooal 
inogelyk, schatten gelds zou vorderen. Eenige beperkte uit
breiding tot afronding der landgrenzen en tot het uit den 
weg ruimen van enkele voor de aan elkander sluitende 
gemeenten onhoudbare toestanden, zal zeker in ieder geval 
gewenscht blijven en zoo spoedig mogelijk dienen geregeld 
te worden. De aanhangige grensregeling echter gaat veel 
verder en beoogt om groote stukken terrein van de gemeenten 
Nieuwer-Aiustel en Sloten voor de uitbreiding van Amsterdam 
beschikbaar te krijgen. Wordt deze regeling door de regee
ring bekrachtigd, zoo behoeft zeker in de eerste toekomst 
geen vrees voor gebrek aan terrein te bestaan, dat tot 
bouwterrein geschikt gemaakt, kan dienen tot uitbreiding 
van Amsterdam. Dat deze terreinen, alweer verder land
waarts, in vele opzichten, vooral voor industrieele- en 
handelsdoeleinden, minder gunstig zijn gelegen dan die aan 
de aqdere zijde van het IJ, is reeds hiervoor betoogd: het 
zij mij dus nog vergund erop te wijzen, dat die terreinen aan het 
IJ groot genoeg zjjn, om meerdere vau de grootste onderne
mingen en alle daaraan verbonden personen te herbergen, 
om (zelfs zonder uitbreiding aldaar van het eigendom der 
gemeente) verscheiden jaren in de ontwikkeling van Am
sterdam te kunnen voorzien en om alzoo opnieuw het 
eigenaardig karakter der hoofdstad als handelplaats aan het 
IJ te handhaven; of zouden er gronden kunnen bestaan om 
te vermoeden, dat het een ijdel hopen zou zijn op het ont
staan en den bloei van een jong Amsterdam aau den vrien-
deiyken Noordoever van het zelfde IJ, aan welks anderen 
oever zich het tegenwoordige Amsterdam ontwikkelde ? De 
k a n s op het bestaan van zoodanig vermoeden schijnt my 
onmogelijk, althans te gering om daarbij langer stil te staan. 

Het ontstaan en de bloei van een jong Amsterdam aan 

23 November 1895. A R C H I T E C T U R A . 371 

de andere zyde van het IJ; het welslagen aldaar van 
nieuwe ondernemingen en handelsinrichtingen en van be
bouwing, die dan niet achterwege kan blyven — zullen 
echter in de eerste plaats afhangen van een goede, passende 
verbinding met het Amsterdam aan dezen oever, waar thans 
ook zoovele voorname aderen van het internationaal land-
verkeer samen loopen en waarvan speciaal de spoorbanen 
het eerst in aanmerking dienen te komen. — Behalve een 
deugdelijke communicatie voor het gewoon verkeer moet dns, 
als vereisebte van elke oplossing van het vraagstuk, ook 
een goede aanslniting aan die spoorwegen vooropgesteld 
worden. Het verkregen nu van zulk een verbinding moet 
elk reeds dndeiyk toeschenen weinig raoeielykheden met 
zich te brengen, waar toch de IJ-oever voor Amsterdam 
over zyn geheele lengte door spoorbanen omzoomd wordt. 

De aanwezigheid dezer banen — die daar ter plaatse 
als een yzeren band de toegangen tot Amsterdam's inwen
dige waterwegen en dokken, zooal niet versperreu, toch 
zeer bemoeieiyken — moge zoowel door velen hier als 
door vreemdelingen die onze haven bezoeken met groote 
afkeuring bekeken en besproken worden — met het oog 
naar den Noordelyken IJ-oever en in de verwachting dat 
zich daar een jong Amsterdam kan ontwikkelen, konden 
zy wellicht niet beter aangelegd zyn en zou men dus kun
nen aannemen, dat zy, die deze banen destijds (toen nog 
geen handelskade en andere inrichtingen buiten aanwezig 
waren en dus de Ooster- en Westerdokken de voorname 
scheepsligplaatsen uitmaakten) zóó aanlegden — ondanks de 
vele en gegronde oppositie — reeds toen voorzagen dat 
Amsterdam zich ook aan den noordelyken IJ-oever zou 
ontwikkelen om in de toekomst ook daar van zyn ligging 
als handelsstad party te kunnen trekken. 

Na deze meer algemeene beschouwing vau het vraagstuk 
der overzyde van het IJ — welke, zoo ik hoop, moge by-
dragen om daarop, vooral in technische kringen, opnieuw 
een welverdiende aandacht levendig te maken en een oor
deel van vele zijden uit te lokken — wensch ik tot behan
deling van het vraagstuk der overbrugging of meer algemeen 
gezegd, der verbinding van de beide oevers van liet IJ 
voor Amsterdam over te gaan. 

Reeds lang geleden en by herhaling is dit vraagstuk 
behandeld. Tusschen 1840 en 1888 zyn door verschillende 
personen offleieuse plannen daartoe ontworpen, terwyl ook 
van de zyde der afdeeling Publieke Werken te Amsterdam 
denkbeelden dienaangaande werden aan de hand gedaan. 

De onder de eerste rubriek begrepen plannen waren: 
a. Een plan van CONBAU en een van SANTHAOKNS; 
b. Een plan voor een steenen brug over het IJ; 
c. De bekende plannen van GALMAN ec van MAGBNAT; 
d. De aanvraag om concessie voor overbrngging enz. van 

NOLTHENIUS & Co.; 
e. Het ontwerp van den Ingenieur HAVBBKAMP, voor een 

vaste brug met wentelende opritten, om ronde pylers in 
het IJ, met een daartusschen liggende draaibrug. 

Het onder a bedoelde plan van CONRAD is dat van 
een vaste traliebrug, waaronder de schepen voor de kleine 
vaart zouden kuunen passeeren. De opritten van de brug 
zyn zigzagsgewyze ontworpen en daardoor kort in platte 
grond De brug zou beoosten de sluis Willem I van het 
Noord-Hollandsch Kanaal komen te liggen en de groote vaart 
van dit kanaal naar het Ooster- en Entrepotdok door het 
graven van een kleine haven in verband met dat zeekanaal 
beoosten ervan blyven. 

By de beoordeeling van dit plan achtte de Ingenieur 
SANTHAOKNS een kettingbrug beoosten het kanaal meer ge.-
schikt; hy stelde die kettingbrng voor ter lengte van 
150 M. , tusschen twee ophaalbruggen van 14 ü . door-
vaartwydte, waarvan de penanten voor hameigebindten, 

door bogen, gelegen op 21.50 M . A. P., zouden ver-
eenigd zyn voor het doorlaten van binnenschepen. 

Deze brug. uitgaande van de (toenmalige Stadsherberg, 
buiten de Haarlemmer schutsluis, zou een lengte hebben 
van 500 M.; ze zou koiter kunnen zijn, indien ze uit
ging van een dijk, welke buiten den Buitenkant (thans 
l'rins Hendrikkade) zou aangelegd kunnen worden. 

De ontwerper achtte den aanleg te behooren tot de roe
ping van de stedelijke en gewestelijke besturen en beval het 
voorbeeld aan vau Ronaan, waar voor de passage tol ge
heven werd. 

Er schijnt slechts weinig sprake te zyn geweest om tot 
de uitvoering over te gaan, noch van het plan CONBAD, noch 
van het gewyzigde door SANTHAOKNS. 

Het plan sub b is slechts weinig bekend; toch bestaat er 
een gelithographeerde teekening van, gedrukt by H . L A Ü E K -
WEIJ te Dordrecht en dragende het jaartal 1844. De steenen 
brug, samengesteld uit 13 bogen, loopt van de haiïugpakkery 
(thans ook Prins Hendrikkade naar het Tolhuis, bewesten 
de toen nog alleen bestaande voorhaven van de oude Willem-
sluis (vau het Noord-Hollandsch kanaal). De middelste der 
bogen, blijkbaar bestemd voor de doorvaart, heelt, by een 
spanning van 100 M., een vrye hoogte van 30 M . ; 
de opritten hebben hellingen van 1 op 15 ; de totale lengte 
der brug is 1000 M . De ontwerper van dit plan is my 
niet bekend. 

Het plan sub c heeft velen langen tyd bezig gehouden. 
Sedert 1848 trachtte de aannemer G A L M AN verscheideu 
malen door adressen aan den Gemeenteraad, dat plan 
ingang te doen vinden. 

Het was eeu yzeren kokerbrug, in het genre van de 
Brittaniabrug; ze zou uitgaan van het Damrak en de 
Noordzyde van het IJ bereiken beoosten de Willemsluis. De 
opritten zyn aan weêrszydeii verkregen door steenen con
structies, waarop woon- eu pakhuis zouden opgetrokken 
worden, welke aan de oevers eindigen in steenen torens, die 
wederzijds van de vaargeul gedragen worden door steenen 
penanten, eveneens in toren vorm; tusschen deze is een bas-
culebrug van 18 M . wy'dte aangebracht. 

Het project, dat samenhangt inet een plan voor stads
uitbreiding aan de Noordzyde, zou volgens de ontwerpen 
van 1853 en 1855 een uitgaaf vorderen van 6 ' / g millüien 
gulden; het werd gezegd te zullen zyn in harmonie met 
de toenmaals geopperde plannen voor een kanaal door 
„Holland op zyn smalst". Het plan vond onder meer, ver
oordeeling om de gekozen situatie. De brug toch lag tus
schen den mond van het Noord-Hollandsch kanaal en den toe
gang tot de Ooster- en Entrepotdokken. 

Onder meer anderen vetdedigde MAOENAT in 1857 een 
meer westelyke ligging der brug en koos als uitgangspunt 
de (voormalige) Stadsherberg, opdat de schepen, komende van 
het Noord-Hollandsch kanaal en bestemd naar de voorge
noemde dokken, de brug niet zonden behoeven te passeeren. 
In dit gewyzigde ontwerp werd een dubbele draaibrug aan
bevolen, in het raidden met twee vaste overspanningen daar
naast, zoo hoog, dat men met lage masten daaronder door zou 
kunnen varen. De bouw van pak- en woonhuizen langs de 
opritten volgens dit plan vau GALMAN vond weinig byval 

Het plan is echter in ernstige overweging eu beoordee-
ling geweest; er bestaan gedrukte rapporten over van de „Commis
sie vau voorbereiding van stads publieke werken" van de. Kamer 
van Koophandel, van den toenmaligen Gemeente-Ingenieur en 
van den haveu- en dokmeester. De commissie verooi deelde 
het plan in hoofdzaak, omdat ze de uitvoering onnoodig achtte 
en meende, dat door een goed geregeld veer in de behoede 
kon voorzien worden, te meer, omdat hier het verkeer tus-
schen de beide oevers geringer was dan by andere soort
gelijke steden. 
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Wel erkende de commissie het nut om het verkeer met 
het Noordelijk deel der Provincie te bevorderen, teneinde 
meer producten aan de Amsterdamsche markt te brengen, 
doch slechts één lid achtte dit voordeel optewegen tegen 
de belemmering van het scheepvaartverkeer door de brug; 
de meerderheid, en daarmede in overeenstemming de Stads
ingenieur en de Haven- en Dokmeester, meenden, dat te veel 
schade aau de vrije vaart zou gedaan worden, daar vooral 
bij ruw weder het doorhalen van vaartuigen door de brug lastig 
zijn en niet zonder schadevaringen plaats hebben zou. 
Met deze korte beschrijving van oudere overbruggingsplannen 
meen ik te kunnen volstaan; het kan weinig nut hebben 
ons be/.ig te houden met de vraag of het wenschelijk zou 
geweest zijn, dat een er van tot uitvoering ware gebracht; 
de gevolgen daarvan zijn thans n oeielyk te beoordeelen; 
wel is met eenige zekerheid te zeggen, dat zich aan de 
Noordzijde een stadswijk zon hebben gevormd, welke echter 
zeer waarschijnlijk slechts tot een povere ontwikkeling zou 
gekomen zijn, omdat geen van de brugontwerpen voldeed aan 
de eischen, die aan een goede aansluiting moe-en gesteld worden. 

Zy gaan allen mank aan het euvel van voor het verkeer 
niets anders aan te bieden dan ééne lange, smalle, onover
dekte brug, waarbij de passant gedurende een geruiraen tijd 
aan weer en wind is blootgesteld en waarbij de opritten van 
dien aard zyn, dat ze aan de tegenwoordige eischen van rjj-
tuigverkeer, tramwegen enz. volstrekt niet meer zouden voldoen. 
Aan de passage voor spoorwegverkeer was uit den aard der 
zaak volstrekt niet gedacht. 

Het ergste van alles zou echter zijn, dat geen der bruggen 
meer zou voldoen aan de eischen van de vaart; de door
vaart wijdte toch der enkele beweegbare brug van 18 M. 
volgens GALMAN en der dnbbele draaibrug volgens MAGBNAT, 
zouden tegenwoordig onvoldoende zijn ; men zou dus in ver
band met den aanleg van het Noordzeekanaal (en indien 
ook dan in het Oos t en de grootere handelsinrichtingen 
Handelskade enz. waren ontworpen) naar middelen hebben 
moeten zoeken en ook zeker wel gevonden hebben, om de 
schepen, benoorden de brng om, voor de Oostzijde van de 
stad te brengen 

Over de overbruggingsplannen van den jongeren tyd, be
doeld onder d en e, valt weinig te zeggen; de con
cessie-aanvraag van Nor/rnKNius c.s., heeft tot grondslag de 
ontwerpen van GALMAN , hierboven besproken, terwyl het 
ontwerp HAVKKKAMP als volgt te omschrijven is: 

Twee vaste gedeelten, reikende van de wederzy'dsche 
oevers tot twee ronde torens, in het IJ gebouwd, geven 
toegang, langs om die torens gewentelde opritten, tot een 
beweegbare brug met een doorvaartwy'dte van 28 M., 
liggende met het dek op 14.50 M., boven A. P. 

De situatie is tweeledig voorgesteld, dat is uitgaande 
van de De Ruyterkade, ter plaatse van het tegenwoordige 
kettingpontveer, tot het Tolhuis of wel van de Zwemin
richting tot de overzyde beoosten het Koninginnedok. Zonder 
nu in een uitgebreidere beoordeeling van dat ontwerp te 
treden, meen ik, in verband met onze voorafgaande beschou
wingen, dat in den tegenwoordigen tyd niet kan gedacht 
worden aan een overbrugging van het IJ, die niet tevens 
geschikt is voor spoorwegverkeer. 

(Slot volgt). 

L E G E E R I N G E N V A N A L U M I N I U M M E T 

E D E L E M E T A L E N . 

In zake de legeeringen van aluminium met goud, zilver 
en nikkel heeft F . G . ANDKKWS nauwkeurige onderzoekingen 

verricht, waarvan de uitkomsten hieronder in het kort 
samengevat zyn. 

Legeeringen van aluminium met goal. Een legeering van 
6 gewichtsdeelen goud op 94 gewichtsdeelen aluminium 
geeft een metaal, dat de witte kleur heeft van zuiver 
aluminium, maar aanmerkelijk broozer is. De legeering van 
10 gew. dln. goud op 90 aluminium is harder dan zuiver 
aluminium, laat zich echter alleen bjj hooge temperatuur 
goed bewerken; de kleur is helder violet bruin. 15 gew. 
dln. goud op 85 aluminium geven een zeer zacht, fijn
korrelig metaal van bijna witte kleur met een zwakken 
violetten weerschjjn. De legeering van 50 gew. dln goud 
op 50 aluminium heeft eene schoone violette kleur, is zeer 
zacht en poreus, terwyl die van 78 gew. dln. goud op 22 
aluminium zeer broos is en een eigenaardige kleur tusschen 
rose en violet bezit. 90 pCt. goud geeft een metaal van 
bleekviolette kleur, terwyl 94 pCt. goud er een kleur aan 
verleenen, die weder naar het rose trekt. Legeeringen met 
een klein gehalte aan aluminium geven aan de soldeerpyp 
een helder violette kleur. 

De legeeringen van aluminium met goud hebben, behalve 
tot het maken van sieraden, weinig practische waarde. Eene 
legeering van 50 gew. dln. goud, 5 aluminium en 45 koper 
heeft de kleur en den glans van goud van 14 karaten, 
verliest dien glans echter zeer licht. 

Legeeringen van aluminium met zilver, welke 4 tot 8 
gew. dln. zilver en 96 tot 92 aluminium bevatten, kunnen 
tot verschillende doeleinden gebruikt worden. Zy zyn harder 
dan zuiver aluminium, maar niet bioos, hebben een zeer 
fraaien glans en behouden dien. Hun kleur gelykt zeer veel 
op die van zuiver zilver. Men gebrnikt ze tegenwoordig 
tot het maken van medailles, voor het inzetten in metaal, 
voor voorwerpen van weelde en versiering van verschillende 
soort. 

Legeeringen van aluminium met nikkel. Een legeering van 
50 gew. dln. nikkel op even veel aluminium levert een 
metaal van donker gryze kleur, wat tengevolge van zyne 
groote poreusheid en broosheid voor practisch gebruik verder 
geen waarde heeft. Daarentegen zyn de legeeringen van 
aluminium met nikkel en koper alle zeer hard en fijn
korrelig, toonen groote vastheid, en zullen iu de toekomst 
voornamelijk voor decoratieve doeleinden nuttig zijn. Zoo 
geven 66 gew. dln. koper, 24 nikkel en 10 aluminium een 
metaal van de kleur van goud van 10 karaten, wat een 
zeer fraai glans aanneemt. De legeering van 55 gew. dln. 
koper, 33 nikkel eu 12 aluminium heeft een mooie goud
bruine kleur, terwyl die van 72 1/, gew. dln. koper, 24 l / 4 

nikkel en 6 x / 4 aluminium heel veel op de vorige gelykt, 
maar eene rijkere en diepere kleur heeft. 

Bjj het bereiden van aluminiumlegeeringen is nog op te 
merken, dat het niet in de smeltkroes gedaan moet worden 
voordat de andere metalen zich in vloeibaren toestand be
vinden. 

(Z. f. Berg-HUtten und Masch IV.) 

G O E D K O O P E I N D I C A T E U R V O O R H E T 

G E W E R K T H E B B E N V A N B L I K S E M A F L E I D E R S 
DOOS 

Da. L. C. LEVOIR. 

Wat is een indicateur? Het is een aanwijzer of ver
klikker; maar niet elke aanwijzer is wijs, niet elke ver
klikker (geestelijk of stoffelijk) is goed ingelicht; we be
houden dus liever het on-Hollandsche woord indicateur, 
voor altyd betrouwbaren aanwijzer. 

23 November 1895. A R C H I T E C T U R A . 373 

Zy in nevenstaande figuur AB de bliksem
afleider, die van rood koperdraad vervaardigd 
en als touw ineengediaaid, een volle cM. mid
dellijn dient te hebben, dan zyn daarin by a en b 
een paar gebogen stukjes koperdraad van 1 m\I. 
dikte bevestigd, door er met eeu splitspen of 
els tapsche gaatjes in te boren en daarin het 
koperdraad, spits bygevijld en aan de punt ten 
ruwste van schroefdraad voorzien, vastklemmend 

Schaal 1:2. j n t e ( j r a a i e n _ j) e beide koperdraadjes moeten 
goed naar elkander toe veerende zijn aangebracht. 

Aan het bovenste koperdraadje is een hakkelig afgevijld 
stukje messing c vastgesoldeerd; op het onderste wordt 
een stukje booglampkool d gestoken, dat de electriciteit ge
makkelijk geleidt. Gaat nn de bliksem er in ^700000 seconde 
langs, dan is de verhitting toereikende om uit zink en koper 
bestaand messing het zink te doen vervluchtigen. Het hakkelig 
afgevylde stukje biedt by het afsmelten telkens nieuwe 
bliksemsnel smeltende puntjes aan. Treft men het toe 
vallig, dan kan men het zink blauw wit en het koper groen 
zien branden. Met behulp van een vergrootglas zijn in de 
rednceerende koolholte de roode en witte metaalbolletjes 
terug te vinden. De korreltjes liggen omhuld door eene brooze 
glasachtige of slakachtige stof, maar zyn onder den hamer 
gemakkelijk te herkennen. Regenwater doet er geen 
kwaad aan. 

Herhaaldelijk is waargenomen, dat de volle bliksemlading 
over 15 M. lengte door roodkoperdraad van 1 mM. dikte 
was heengegaan, inet verwoesting van twee Leclanché-
elementeii. zonder dat de draad zelf smolt. 

Hoe dik de kabel A B ook in verhouding tot de koper
draadjes a en 6 moge zyn, altyd verdeelt de electrische 
stroom al zyne kracht en warmte in reden van de weer
standen. Immers evenals licht en warmte is electriciteit 
slechts een vorm van golving of beweging van kleinste 
deeltjes van de groote onbekende x, dien men ether noemt. 

Omwegen van duizenden kilometers geven dus nooit 
bezwaar, hoe dikker de zy'tak, hoe dunner de hoofdtak, 
hoe grooter de smelthitte in den zytak, des te gevoeliger 
dns deze indicateur. 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen worden slecht» eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

HAANDAti 25 NOVEMBER. 
Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur : het aanvullen vau 

slooten langs de voormalige Oos'erbegraafplaats. 
DINSDAG 26 NOVEMBER. 

Lobith (Geld.) 1 uur. Voor rekening vau den beer A. Nieuwkainp, 
mr. smid te Arnhem, in het koffiehuis VHH A. Paauwen, aan de 
Markt: het afbreken van eene woning aan den Dijk te Lobith 
en bet daar ter plaatse bouwen van een WOOD-, winkel- en 
koffiehuis met sousterrein. 

WOENSDAG 87 NOVEMBER. 
Assen. 1.30 uur. liet ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan bet gebouw vao bet prov. bestuur: het verrichten 
van baggerwerk in en van buitengewone voorzieningen eo herstel
lingen aan de kaoaalboorden van de Drentsche Hoofdkaart, in de 
prov. Drenthe, begr. f 2900. 

's-Gravenhage. 4.30 uur. Het bestuur der coöperatieve bouw-
vereeoiging „Eigen huis": het bouweo vao zes woonhuizen aau 
de Weimarstraat en Beeklaan. 

Hengelo (Ov.) 19 oor. Het bestuur der vereeniging bel 
Ziekenhuis, in bet café de Beurs : het bouwen van een ziekennuis 
aldaar. 

miMU RDAG 88 NOVEMBER. 
's-Gravenhage. 2 uur. Het gemeentebestuur: lo. bet leteien 

van meubelen voor de H. Burgerschool met 3jarigen cursus, 
leveringen van buiten de gemeente zijn niet uitgesloten; 80. bet 
leveren van straatkeien in bet jaar 1896; 3o. het leveren van 
waal- en rijnstraatklinkers in het jaar 1896. 

Haarlem. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur : het onderhoud 
van de werken der Helderscbe zeewering in de D r o v . Noordhollnnd, 
gedurende de jaren 1S96, 1897 cn 1S9S, begr. f 7200 per jaar. 

Haarlem. 11 uur. Het ministerie vnn waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur : het op profiel 
brengen van een gedeelte van den berm van dei afsluitdijk nabij 
Scheliiigwoude, bezuiden de Oranjesluizen, 'neliouendc tot de werken 
van het Noordzeekanaai, begr. f 1800. 

Zwolle. 12 uur. Het ministerie vau waterstaat, handel en 
nijverheid, aan liet gebouw vau het prov. bc-iluur: bet onderhoud 
der werken tan het Zwolsclie diep, in de prov. Ovcrijscl, iu de 
jaren 1896 en 1897, begr. ( 9403 per j a a r . 

Zwolle. 18 uur. Het ministerie van oiunenl indsche zaken, aau 
bet gebouw van het prov. bestuur: het bouwen van eene Statenzaal 
eu verdere localiteiten in aansluiting met de g-botiwen van het 
prov. bestuur vau Overijssel te Zwolle, begr. f 92.000. 

MAANDAG 2 If EC Kil BK It. 
Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: le pneumatische 

rioleeriag volgens het Liernurstelsel. van de wijkeu begrensd 
tusschen het Jacob van Lenuepkanaal, de grens van Nicuwer-Arastel, 
de van Oidebarneveldtsgraolit en de Nassaukade. 

VRIJDAG 0 DECEMBER, 
Middelburg. 11 uur. Het ministerie v a n waterstaat, handel 

en nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur : het driejarig 
onderhoud van het kanaal door Walcheren en daarbij beboorende 
werken, begr. f 1)8.000 per jaar. 

VRIJDAG 13 DECEMBER. 
Zwolle. 12 uur. Het ministerie vau waterstaat, handel en 

nijverheid, aan het. gebouw vao het prov. bestuur : het onderhoud 
van de rijkswerken op het eiland Schokland, prov. Overijssel, in 
de jaren 1896, 1897 eu 1898, begr. f 21.600 per jaar. 

%ATERDAG 14 DECEMBER. 
Utrecht. 2 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur : het maken van 
2 reserve sluisdeuren voor de schutsluis bewesten Utrecht en 
van 2 reserve sluisdeuren voor de Koninginnensluis te Vreeswijk, 
begr. f 9550. 

MAANDAG 10 DECEMBER. 
Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: het leveren, op

stellen en in werking afleveren van eeu compound stoompomp-
machiae met condensatie, de noodige buisleidingen enz. in bet 
machinegebouw van de hydraulische inrichting aan de Handelskade. 

VRIJ BAG 20 DECEMBER. 
Leeuwarden. 12 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het maken 
vao een peilschaal in de Klauwe Slenk tussclieu liarlingeu en 
Vlieland, ter vervanging vau de door ijsgang (winterscliade) 
vernielde peilschaal aldaar, begr. I' 19i0. 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
Amsterdam. Het leveren en plaatsen vau een volledige inrich

ting voor het verwarmen (systeem warm water of stoom) van het 
centraal telefoongebouw. Laagste H. Zimmerman te Amsterdam 
voor f 3687.55. 

Enschede. Het bouwen van 4 woningen. Laagste li. G . Smit 
le Enschede voor f 3190, gegund. 

'•-Gravenhage. Het maken van den onderbouw voor het depot
gebouw van bet Centraal Archief. Laagste K. Bleeker aldaar voor 
f 29.48". 

'••Gravenhage. Het verbouwen van eeu woonhuis te Zutfeu 
tot post- en telegraafkantoor. Laagste A. C. Carmiggelt te 
Rrummen voor f 10.820. 

Groningen. Het leveren van schoolmeubelen. Laagste T. ¥. 
Jelsma te Groningen voor f 1340. 

Groningen. Het afbreken en opruimen van de ijzeren Apoorten 
brug. Hoogste T. Y Jelsma voor f 1050; het maken eu stellen 
van een hulpbrug. Laagste P. Hendriks voor f 8177 i het maken 
van een nieuwe ijzeren Lrug. Laagste J. ten Horu eu Co. voor 
f 10.890; perc. 1 eu 3, G. J. Wispelweg en Co. voor 11.747. 

Haarlem. Het onderhoud der haven te WieriDgen in 1896— 
1898. Laagste G. van der Lee te Medenblik voor f 3540 per jaar. 

Middelburg. Het herstellen of vercieuwen van eenige provinciale 
waterstaatswerken en wegen, met hun onderhoud gedurende drie 
jaren, in te gaan 1 Jan. 1896, in 19 perc. Perc, 1. Straatweg 
ran Zierikzee naar Zijpe. Laagste J. H. v. d. Ven aldaar voor 
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f 5983. Perc. 2. Veerdam en steiger te Zijpe. Laagste J. C. 
Bolier te Bruinisse voor f 1035. Perc. 3. Steiger, toegangsweg 
en wachthuisje bij Stavenisse. Laagste B. J. van Bezooijen Az 
te St. Maartensdijk voor f 649. Perc. 1, 8 en 3, gecombineerd. 
Laagste J. H. v. d. Ven voor f 7555. Perc. 4. Grindweg langs 
Wolfaartsdijk. Laagste P. Dronkers te Kapelle voor f 1937.80 
Petc. 5. Veerdam, steiger enz. te Wolfaartsdijk. Geen inschrijvers. 
Ferc. 6. Straatweg van Goes naar 's Gravenpolder. Laagste P. 
Dronkers voor f 1937.80. Perc. 7. Steiger enz. te Boedekenskerke. 
Geen inschrijvers. Perc. 8. Veerdam, steiger enz. te Calscbe veer. 
Geen inschrijvers. Perc. 9. Steiger, toegangsweg enz. te Borssele 
A. J. de Munck te Borssele voor I 840. Perc, 4 tot en met 9 
gecombineerd. Laagste A. Foudra'ne Az. te Goes voor f 7930. 
Perc. 10. Veerdam met heuvel, op en alrit en wachthuisje te 
Camperland, A. Bakker voor f 430. Perc. 11. Steiger, veerdam enz. 
te Cortgene. Geen inschrijvers. Perc. 10 eu 11 gecombineerd. 
Laagste W. Dekker te Vee re voor f 1597. Perc. 12. Straatweg 
wederzijds Sluis. Geen inschrijvers. Perc. 13. Straatweg van den 

grooten weg bij Breskens naar Groede en die van Groede naar 
Nieuwvliet. Geen inschrijvers. Perc. 14. Straatweg vau Schoondijke 
naar Yzendijke. Geen inschrijvers. Perc. 15. Straatweg van Oost
burg naar Zuidzande. Geen inschrijvers. Perc. 12 tot en met 15 
gecombineerd. Laagste P. Monjé te Breskens voor f 10,997. Perc. 
16, Straat- en giiudweg vaa Terueuzen naar Axel. Laagste K. de 
Vos te Terneuzcu voor f 5640. Perc. 17. Straat- en grindweg 
van Walzoorden naar Hulst. Laagste A. Vermorcken te Hontenisse 
voor f 5300. Perc. IS. Steigerdam met steiger enz. te Walzoorden. 
Laagste J. F. Adriaansens Potvliet te Walzoorden voor f 574. 
Perc. 16 tot en met 18 gecombineerd, J. F. Adriaauseus Polvliet 
voor f 12.183. Perc. 19. Drijvende aanlegplaats, steenkolenberg-
plaats enz. te Vlissingen. Laagste J. Loois te Vlissiugcn voor f 423. 

Svrnlmcii. Het bouwen van eene nieuwe kerk te Swalmen, met 
bijleveriug van alle materialen, behalve steenen, glas en zaud. 
Laagste Matthijs van Gasselt te Venlo voor f 25.657. 

Verwulde. liet bouwen van eeu schooi. Laagste G. Loman te 
Laren voor f 1229. 

A D V E R T E N T I E S . 
Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

voor het vehruiken 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 „KRAAIJENBÜRG", 
(70) Rijswijk (Z.-H.) 

K B N . N E D G R O F 
L E I D E IN. 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHEEP 8 BOUWWERF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooteii-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

PiLFORB's VOCHTYERF 
is het goedkoopst, eenvoudigst radicaal middel tegen UITSLAANDE, 
VOCHTIGE MUREN. BEKROOND met gouden medaille, Gezondheids-Ten-
toonst. Londen 1884. Beteugelen van muren voor het behangen vervalt bij 
gebruik van deze V E R F . Verkrijgbaar in bussen ad f 1.60, f 3.15 en / 0.25, 
bg J . VAN DER HEULEN, Mr. Schilder, N. L e l i e s t r a a t 17, Amsterdam, die 
zich tevens met de toepassing belast. Agenten J . P. LAERNOES Pzn. te Vlissingen, 
P. KRIJGER & ZOON te Middelburg en B. DE KAM Jz., 20 Ruijschstraat, Amsterdam. 

(79) 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

ONZE BOUWMATERIALEN, 

«Ta, A . . 
beschreven door 

v a n d e r K L 1 

A N K E R S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met certificaat van Lloyd'ts 

en Bureau Veritas. 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CREOSOTEERING. 

BURNETTEERING. 
KYANISEEREN 

en Gemengde Bereiding. 
HOUTHANDEL. 

C . G i p s O . z o o n , 
D O R D R E C H T . (71) 

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 hot 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 beeft. 

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 onderzoekiugen, die den heer Van der Kloes gemaakt 
heeft op 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 dere 
vakken in aanraking komen. 

, . . . Het boek doorbladerende, wordt men telkens getroffen door den practischen zin
van den samensteller en zijn oenvoudigen, duidelijken schrijftrant . . . (Het Jlandeleblad.) 
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F O L K E R S & C o 

middel tegen het rotten van hout en touw, tegen zwanivoruiing enz. 

Engelsche en Belgische A ARDEBUIZEJV. 

Directe aanvoer (i | |>Sl»LA\K K \ 
MOSSTIEEIXEN TROTTOIR", VLOER* PORTLAND CEMENT. v o o i l i g t e m u r e n p l B f o n d B > e n z m WANDTEGELS, 

Merk: Knight Bevan & Sturge. 

Merk: Dnckerhoff & Sonne. 

DRIJF- VUUR- EN METSEL 
STEENEN. 

( 8 2 , A M S T E R D A M . — R A P E N B U R G 29 . 

1 in v e r s c h i l l e n d e des s ins 

DAKPAPIER, ASPHALT 
E N VKRDKRE 

B O U W M A T E R I A L E N. 

LEONARD SLI6GHER, l o n n i c k e n d a m . ROTTKKDAH, 
Nieuwe Haven 118 

AMSTKIt l> AM, 
Bilden! i ik kade 10!) 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
u i t m u n t e n d fabrikaat en h . l i l t k e p r i l s . (67) 

Alle soorten van 

Z A G E N 
6R 

W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de Jijnste qualiteit en tot, billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D.DoMINICUS&SöHNE, 
te Remscheid-Vieringhausen (Rheinl,) 

Gevestigd in 18M. (55) 
U » t ~ ~ Vraagde geïllustreerde Prijscourant 
welke wij U gratis en franco toezenden. 

Vertegenwoordiger voor Holland: 
MAX DRESEN, BOTTERDAM, 

Maaskade, hoek Corn. Trompstr. 2. 

DUERKAPPINGEN ^ 
e n L O O D S E N X < J * 

van gegolfd ijzer, j ^ ^ ^ t 

LIFTEN, ̂ ) 

^ Otaagbaai Spoor. 
T. C. TISSOT J ' . 

AMSTERDAM, Singel 119. 

(90) 

KRANEN 

LIEREN, 

Hoofd-Vertegenvvoordiger 

DUB 

JOSSON-CEMENT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: lesjort AND. TRAS, 
H A N D E L in 

B O U W M A T E R I A L E N . 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

L A G E P R I J Z E N . 73) 

S. BRUIGOM, Arnhem, 

P. DOLK & ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

ViOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW SPIEGEL- , 

W I T - , KRISTAL - , BROKI en M K L K -
Ci T„ A S . 

DEURPLATEN. 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

R A N D E N . 
GBBOOKN G L A S en DAKPANNKN. 

Lenzen- en P a t r i j s p o o r t g l a z e n . 
(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 
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„Van Baerle", 
E E N I G E A <. E \ l E \ voor 

Nederland en Koloniën : 

É r . M. BOKS & Co., 
A M S T E R D A M . 

V E R F W A R E N , 
(5) 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYAMISEERIKIRICHTIMG. 

tl. 1 . 1 \ s i \ k, 
A R M I l^M, 

levert pask laar gekyan i seerd 
(rot- en z w a m v r i j ) (81) 

Rastel u . ' i - K . l i . H< 11 • 111 i • ï - . l i . 

BROEIBAKKEN, VLOEKEN, 
VLOERKIUBEK, enz. enz. 

W. J . \ \ I ISSI \ 0 , 
M . u » < ml, jk H l te AMSTERDAM, 

fabriceert geijkte DUIMSTOKKEN, twee 
en vijf 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 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 PASSEROÜOZEN, 

TeekeubehoertenenUptisclielnstrumi inti in, 
E Q U E R R E S . P R I S M A ' S E N Z . 

ische en Electrische LIFTEN, 
F R E D . S T I E L T J E S 6 Go. , 

Keizersgrach t 7 4 B , m A m s t e r d a m . 

De Portland-Gement-Fabriek 
T A B 

DYCKERIIOFF&SOIINE 
GOtldCD t C ^ m ö n e b u x * 8 r bij BIEBRICH ad Rijn. 

n r i i T Q levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, met garantie 

y e n All IC T 0 ° r d e * r o o t e t e v a s t n e l d e n deugdeüjkheid. 

mtUAILLt. productie-vermogen der Fabriekt 600.000 vaten per jaar. 

MEDAILLE Magazijuhouders in de voornaamste steden. 

GOUDEN 
MEDAILLE 

hoogste 
onderschei

ding in den 
internatio
nalen wed

strijd, te 

Arnhem 1879. 

(84) 

Nederlandsche Maatschappij 
VOOR 

H E D A I L U 
van 

Verdienste 

Weenenl878 
GOUDEN 

MEDAILLE 

Offenbach 
a/H. 1879. 

DIPLOMA A , 

Eerste prijs 
voor uitmun

tend 
.oiikaat 

Kassei 187a 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583. bü de Utrechtschestraat 

A M S T E R D A M . 

VEILIGHEIDS LIFTEN. 
voor 

Permoiien, ( ïoederen, Spijzen, enz. 
Meer dau 825 LIFTEN alleen in Neder

land geplaat«t. 
-f . <© ('o. 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) 

MONI E R - W E R K E N 
te AMSTERDAM. 

Cement-IJzerwerken 
volgens de systemen MONIER, RABITZ 

en aanverwante stelsels. 

WATERDICHTE WERKEN. 
als: Kelders, Reservoirs, Regenbakken, 

Daken, Privaatputten, Kuipen enz. 
Gewelven, Vloeren, Buizen, Tunnels, Mnren. 

Bescherming tegen brand. 
BRAN'D VRIJE KELDERS. 

KANTOOR: 
3e Weteriity dwarsstraat 30, 

WERKPLAATS: 
JAAWPAD bjj den Omval (Weesperiyde). 

fI G VAN DER E N D T & Zo ON'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. 

Oeluidwerende tusschenvloeren, ondervloeren 
voor boutctinentdaken, brandvrije 

separat ieën en plafonds. 

EXSELSI OR P L A T E N , 
GEBR. VAN DER vIJGH. Amsterdam, 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. (92} 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, 
geluidwerend. Verkrijgbaar in verschillende 
dikten. Steeds grooten voorraad. Directe leve
ring. Uitvoering op 't werk door onze eigene 
stellers. Voorgeschreven bij particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag grafts toezen
ding van Brochure, Monsters en Prijs. 
Wereldtentoonstelling Amsterdam 1895 

GOUDEN MEDAILLE. 

Derde Jaargang No. 48. Zaterdag 30 November 1895. 

A R C H I T E C T Ü R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

TECHNISCH GEDEELTE. 

A d v e r t e n t l ë n in dit olid kosten van 1—5 regelt 
00 cents, iedere regel meer 10 cents. Groote lettert n u r 
plaatsruimte. Driemaal plaatting 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 . . . I v c r i . - . n i i i i in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden f r a t l a geplaatst in D E A M B A C H T S M A N , Vak
blad voor Timmerlieden, Metteloart, 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 . 

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

A M S T E R D A M . 

(Slot) 

De schyn, alsof van gemeentewege niet reeds gestreefd 
is naar of althans gedacht, is over een goede i.plossing van 
het vraagstuk strookt, niet met de waarheid. Nadat sedert 
de opening van het Noordzeekanaal eenige beweging ontstond 
tot het vestigen van scheepvaartinrichtingen aan de Noord
zijde van het IJ (zooals het vestigen van droogdokken, het 
oprichten eener fabriek van ijzerwerken van de firina Huu-
GENS & VAN GKLDKR enz.) het verkeer naar de ; toenmalige 
Petroleumhaven in de oude Buiksloterhaven en dat naar de 
Noordzijde van het IJ toenam en detoen in dienst zijnde twee 
veerstoombooten niet voldoende in de behoefte voorzagen, is 
van Gemeentewege in 1881 gemaakt en in dienst gebracht 
de kettingstoomboot die én door de kortere reis tusschen de 
beide uitgebrachte hoofden én door het grootere gemak voor 
voetgangers, maar vooral voor rij- en voertuigen, eeu groote 
verbetering aanbracht. 

Naar dit. middel is voorloopig gegrepen, nadat in 1879 
nit expresselijk daartoe gedane opnemingen door den Stads
ingenieur was gebleken, dat een gewone verkeersbrug, zelfs 
met twee beweegbare deelen, — waarvoor de Gebrs. VON 
LINDKKN in dat jaar concessie vroegen — onvoldoende was 
voor het groote aantal schepen, dat dagelijks het IJ passeert. 

Deze passage bedroeg (iu 187 9), gedurende een 14daagsche 
opname, gemiddeld per etmaal: 

856 vaartuigen; waaronder 357 stoombooten en schepen 
met staande masten en 499 schepen zonder masten en 
roeischuiten. 

Hiervan komen voor de 12 dagureu tusschen 5 uur 's mor
gens en 6 uur 's avonds: 

611 schepen, waaronder 253 stoombooten en mast schepen, 
27 schepen zonder mast en 405 roeischuiten. 

Neemt men nu aan, dat de brug hoog genoeg zou gelegd 
worden om alle schepen zonder staande masten door te laten, 
dan zouden dus elk der twee beweegbare deelen nog door
gang moeten verleenen aan ̂  ' schepen per uur, niet 
het gevolg dat die bruggen niet of niet noemenswaard ge
sloten zouden zijn voor het landverkeer. 

De conclusie was natuurlijk, dat ook deze oplossing van 
het vraagstuk niet ondersteund kon worden en dat men met 
eenig besluit wilde wachten, tot de behoefte nog meer op 
den voorgrond zou getreden zijn. Op de geringe waarde van 
dit argument — in die beteekenis dat juist van een be
vredigende oplossing van het vraagstuk van de verbinding 
der beide U-oevers het welslagen van een Amsterdam aan 

is biervoren reeds voldoende de Noordzijde zal afhangen 
het licht gevallen. 

Ik wensch dus thans tot de allerjongste r>'->inen over te 
gaan en inzonderheid een, zoo ik meen welverdiende aan
dacht verzoeken voor de beide ontwerpen, waarvan hierbij 
de situatieteekeningen door n»ij zjjn weergegeven en waar
omtrent gaarne beoordeeling van bevoegde zijden "P ruime 
schaal wordengewenscht, terwijl ik hoop dat de vermelding ervan 
moge bijdragen oin voor de zaak der „overzijde van het IJ" 
opnieuw de belangstelling, vooral van technische personen, 
levendig te maken en tot. nieuwe, betere ontwerpen aan
leiding te geven. 

Heide ontwerpen zijn van een ambtenaar bü de publieke 
werken te Amsterdam en dagteekenen, het eene — Plan A 
— van 1890 en het tweede — Plan B — van 1894. 

Plan A, dat door den ontwerper geheel particulier in een on-
geteekende brochure, die buitendien eenige noemenswaardige 
opgaven bevat, waarvan ik ook een dankbaar gebruik maakte 
— gedrukt bg A. van Oosterzee, 1894 — iu het licht 
werd gegeven, is als volgt te omschrijven: 

De grondgedachte vau het eigenlyk'! brugplau is, volgens 
genoemde brochure van deu ontwerper, om het voorbeeld 
van Gjjsbrecht III (1204—1275) toegepast op den Ainstel, 
na te volgen op het IJ en daar een dam te werpen, doch 
voorzien (evenals de dam iu den Amstel) van doorvaarten, 
passende voor den tegenwoordigen tijd en voor de toekomst. 

Door het maken van dezen dam zal een innige vereeni
ging der oude stad, ten zuiden en het nieuwe noordelijk 
stadsdeel verkregen worden, waarover het landverkeer zonder 
stremming kan plaats hebben. Daarover kunnen niet alleen 
tramwegen aangelegd worden, maar bovendien wordt een 
goede spoorwegverbinding verkregen, alles met behoud van 
de scheepvaartbeweging langs de stad. 

Zooals uit het situatiekaartje plan A blijkt, wordt in het IJ 
een dam gelegd ter lengte van pl. m. 500 11., steunende 
tegen de De Ruyterkade en tegen den noordelijken oever, 
over ongeveer 320 II., strekkende van de voorhaven der 
sluis Willem III, tot tegen het terrein van de oude Petro
leumhaven. 

De voorhaven van de schutsluis Willem III blijft dus 
beoosten den Dam vry voor de scheepvaart naar het Noord-
Hollaudsch kanaal, terwijl daarentegen de voorhaven van 
de sluis Willem I, evenals de oude Petroleumhaven, ge
dempt worden (door arceering aangegeven). Het prijsgeven 
van de sluis Willem I kan niet zwaar wegen; voor de ge
ringe vaart op het Noord-Hollandsch kanaal is de sluis 
Willem III ruim voldoende te achten; vermoedelijk is de 
af le sluiten oude schutsluis in te richten tot een droogdok, 
bereikbaar van de zjjde van genoemd kanaal. 

In het noordelijk deel van den dam wordt, zooals de 
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teekening aangeeft, een doorvaart gespaard van 110 M. 
breedte, verdeeld in twee open doorvaarten aan weêrseinden 
van den dam, overspannen met basculebruggen van 28 M. 
wijdte voor de groote vaart en tusschen deze bruggen over
dekte doorvaarten van 15 M. voor de kleine vaart en 
voor schepen zonder of met beweegbare masten. 

Over de beweegbare bruggen en de daartusschen gelegen 
overdekte doorvaarten, in aansluiting met de daarheen lei
dende kaden van 30 a 45 M. breedte, worden de gewone 
verkeerswegen aangelegd. 

De toegangen tot de bruggen verkrijgen hellingen van 
pl. m. 1 op 60 en bereiken die bruggen, gelegen ter hoogte 
aan de westzijde van 4 M. boven A. P., aan de oostzijde 
ter hoogte van 6 M. boven A. P., zoodat bij den nor
malen waterstand van 0.50 -;-, de beweegbare bruggen een 
doorvaarthoogte zullen aanbieden van 2.90 en 4.90 M. 
Daaronder en tegelijk door de overdekte doorvaarten, met 
pl. m. 3 M. doorvaarthoogte. zullen dus de kleine vaart 
en de schepen inet strijkmasten steeds onbelemmerde door
gang vinden. 

Voor de groote vaart, de binnenschepen met staande 
masten en de stoombooten zijn de met beweegbare bruggen 
overspannen doorvaarten beschikbaar. 

De vier bruggen vormen paarsgewijze zoogenaamde schut-
bruggen, waarvan bij afwisseling steeds die aan de eene 
zijde van den dam geopend en dio aan de andere zijde 
gesloten zullen zijn. 

De inéenloopende schutkolken van elk der twee bruggen, 
lang 250 M , breed 110 M., kunnen ieder bij elke 
doorschntting opnemen ten minste een der grootste zeeschepen 
en een tiental kleinere, zoodat bij elke schutting 22 schepen, 
als 11 van de west- naar de oostzijde en 11 in omgekeerde 
richting doorgelaten kunnen worden. 

Aannemende nu dat elke 15 minuten eeu schutting plaats 
heeft, dan kunnen dus 88 schepen per uur of gedurende 
10 daguren 880 schepen doorgelaten worden, welke by die 
schutting van 1 tot 15 minuten oponthoud zullen ondervinden. 
Het behoeft weinig betoog, dat tydens het doorschutten het 
landverkeer over een der beide stellen bruggen ongestoord 
kan blijven. 

De oosteiyke der bruggen wordt tegelyk voor spoorweg
verkeer ingericht. Een zytak van den spoorweg op het 
oostelijk stationseiland gaat van de draaibrug over de Ooster-
doksluizen, onder een klimming van i a 234, tot den op 
7.60 -\- A. P. te bouwen viaduct over den oosteiyken 
stationsdoorgang en daalt van deze hoogte onder een helling 
van 1 op 150 naar de op 6 M. + A. P. gelegen 
basculebruggen over de damdoorvaarten. 

Die viaduct is op de genoemde hoogte ontworpen, ten
einde daaronder, met 3.50 M. vrye hoogte, te doen door
gaan het verkeer over de draaibrug voor gewoon verkeer 
boven den mond van de o o s t e l i j k e doorvaart, van welke 
brug de ryvoering is gelegen op 3.04 M. boven A. P. 
(De de Ruyterkade, waarin de brug ligt, heeft een hoogte 
van 150 M. -|- A. P.) De verbindingsspoorweg volgt den met 
300 M. straal beschreven oostelyken wal van den dam, 
waarvan de ontworpen basculebruggen, ofschoon in een zelfde 
vlak gelegen, in tweeën worden gescheiden, teneinde het 
gewoon en spoorwegverkeer van elkander te honden. 

De beweging der bruggen moet, ter bevordering van 
spoed en de zekerheid, hydraulisch plaats hebben, waartoe 
van de Vechtwaterleiding (met ruim 2 atm. drnk) kan ge
bruik gemaakt worden. 

Het zuidelyk deel van den dam wordt, volgens de tee
kening, gedeeltelik tot bouwterrein bestemd en zulks in drie 
blokken, met een oppervlakte van te zamen 4.75 H.A., waar 
door tevens de overtocht zoo veel mogeiyk tegen het weer 
beschut en zoo min mogelijk merkbaar wordt gemaakt. 

Bezien wy thans een enkel oogenblik de finantieele zijde 
van het vraagstuk. 

De ontwerper dezer oplossing berekent de kosten van den 
dam met de bruggen compleet op . . . . f 5.000.000 
waarvan echter is af te trekken voor gevormd 
bouwterrein op de brug 4.75 H.A. ad / 50.— 
per M ' . = 2.500.000 

Zoodat de kosten van dit ontwerp een 
uitgaaf zonden vorderen van f 2.500.000. 

Deze betrekkelyk geringe kosten verdwynen echter geheel, 
wanneer de Oemeente door de aanwezigheid der communicatie 
haar uitgebreide landbezitting aan de Noordzyde van het IJ 
als bouw- of industrieterrein in exploitatie zou kunnen brengen. 

Zie de si/uatie-teekening. 
Het plan B, dat, ofschoon op eigen initiatief ontworpen, 

door den auteur een meer officieel karakter is gegeven, kan 
als volgt omschreven worden: 

Door den Buiksloterharapolder en de Vogelwijkslandeu — 
voi mende de landtong in het IJ tegenover Amsterdam — 
wordt een kanaal gegraven, breed op den waterspiegel 
300 M., ter vervanging van het tegenwoordige IJ langs 
de stad, welk laatste tusschen de invaarten van de Ooster
en Westerdoksluizen wordt aangeplempt en zoodoende ver-
eenigd met de gronden daar benoorden, tot aan het te graven 
kanaal aangesloten met de oude stad eu beschikbaar gesteld 
worden tot uitbreiding van deze in noordelyke richting. 

Aldus komen binnen dat nieuwe stadsgebied en worden 
gedempt de beide YVillemsluizen met het gedeelte van het 
Noord-Hollandsch kanaal tot naby Buiksloot, waar - - zooals 
de teekening aangeeft — een gedeelte nieuw kanaal wordt 
gegraven door de voor groote industrieën voorgestelde ter
reinen en een nieuw buitenslnishoofd gebouwd wordt, zoodanig 
dat dit in aansluiting met de bestaande keersluis te Buik
sloot de nieuwe eindsluis voor het Noord-Hollandsch kanaal 
vormt; de snijding van dit kanaal met den Waterlandschen 
dyk wordt, naby het nieuwe sluishoofd, door afdamming van 
dat kanaal op zeedykshoogte gedicht. 

Het te graven IJ-kanaal, lang over de as 3000 M., 
is begrepen tusschen twee evenwydige boeglijnen, beschreven 
met stralen van 3000 en 2700 Meter, waarvan het middel
punt is gelegen in het monument op den Dam ; die gebogen 
vorm is gekozen, om het meest groote oppervlak terrein, 
vallende binnen de bestaande Oemeente, onder het gebied 
der uitbreiding te brengen en tevens om sterke golfbeweging 
— die by hevige westelijke en oostelijke winden op een 
recht kanaal zou bestaan — te keer te gaan. 

De ontworpen terreinen voor stadsuitbreiding tusschen het 
Kanaal eu de De Ruyterkade, beslaan een grootte van 
265 H.A. en zyn verdeeld als volgt: 

Handelskaden langs de west- en noordzyden, 
by een ontwikkelde lengte van 3600 M . . . . 36.0 H.A. 

Een entrepothaveu (*) met pakhuisrnimte aan 
960 M. kade voor de groote vaart en 930 M. 
kadelengte voor de kleine vaart 17.0 „ 

Een vrye entrepothaven met pakhuisruimte 
aan 900 M. kade voor de groote vaart en 
700 M. kadelengte voor de kleine vaart . . 14.5 „ 

Voor een doorgaande gracht langs de binnen-
zyde van de Handelskade en voor vier verbin
dingsgrachten tusschen het oostelyk en westelyk 
deel van het afgesloten IJ . . . . . . . 25.6 „ 

Voor de geprojecteerde straten en pleinen . 58.7 „ 
• a „ p l a n t s o e n e n . . . . 20.0 „ 
„ „ , spoorwegverbinding 1.0 „ 
„ - „ bouwterreinen . . . 92.2 „ 

(*) T o l den bouw van een ü i e u w Entrepotdok in de Rietlanden 
was toen oog niet besloten. 
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geschikt voor een bevolking van ruim 92000 personen. 
Spooiwegaansluiting voor de nieuwe stadswyk, vooral ten 

behoeve van de Handelskaden en van het Entrepotdok, wordt 
verkregen door het verlengen van den spoorweg over den 
Oosterdoksdyk te Amsterdam. Die verbinding, met zware 
stippeliyna angegeven, geschiedt tot het begin der ontworpen 
westeiyke handelskade, by wyze van viaduct — ter hoogte van 
5.50 M. -4- A. P. — zoodat de vaart onder de 
tegenover de Oosterdokslnis te bouwen beweegbare spoor
wegbrug en het landverkeer in het nieuwe stidsdeel onder 
dien viaduct voldoende ruimte vindt. Voor het overige komt 
de spoorweg ter hoogte van het kadevlak, hetwelk op 
2 M. -f- A. P. gedacht is. 

Het gewone landverkeer tusschen de oude en de ontworpen 
stad wordt verkregen over vier vaste bruggen van de De 
Ruyterkade, en wel een naby de Oosterdokskade, een voor 
den oostelyken spoorwegdoorgang, een voor den westelyken door
gang en een naby de Westerdokskade; overigens zyn over 
de grachten in de voornaamste verkeerswegen alle vaste 
bruggen ontworpen ten getale van 22, met inbegrip der 
vier hier voorgenoemd, welke alle ten minste 2.10 Meter 
doorvaarthoogte kunnen aanbieden en dus geschikt zyn voor 
de groote binnenvaart met strykmasten. 

De ontworpen gracht direct langs de De Ruyterkade is 
noodig geoordeeld, om voor de kleine vaart (inzonderheid de 
zolderschuiten) een beteren weg te verschaffen dan door de 
tegenwoordige vaart, tusschen het Stationsplein eu de Prins 
Hendrikkade wordt verkregen. 

Als men hierbij bedenkt dat — na het bonwen van de 
nieuwe Amstelschutsluis — het behouden van de Ooster
en Westerdoksluizen als zoodanig niet meer noodig is en die 
dus evenals de keersluis in de Oosterdokkade in ruime, vrye 
doorvaarten kunnen veranderd worden, dan zou er over ge
dacht kunnen worden om, zoo niet beide doorvaarten, althans 
de gebrekkige westelyke doorvaart onder het stationsempla
cement te dempen. 

Tot goed verstand dient hier echter dadelijk op gewezen, 
dat die beide doorgangen als landwegen in geen geval 
gemist kunnen worden, want, zooals uit de teekening blykt, 
zyn in het verlengde van die doorgangen de hoofdverbin
dingswegen met de nienwe stad ontworpen. 

Over de bedoeling en ligging der overige ontworpen 
grachten zal het onnoodig zyn verder uit te wyden. Het 
nieuwe stadsproject eischt evenmin verdere bespreking, vooral 
daar de ontwerper zelf het wenscht beschouwd te zien als 
een voorloopige schets. 

De genoemde hoofdstraten zyn 50 M. breed en met 
twee ryen boomen beplant. Tusschen de vflf grachten, die 
van Oost naar West loopen, zyn bouwblokken ontworpen van 
60 a 70 M. diepte, gescheiden door wegen van 15 a 
25 M. breedte, afgewisseld door pleinen. Het ontworpen 
plantsoen, in het midden der bebouwing, is groot 155000 M*. 
en dat langs de Noordzyde van den spoorwegviaduct 45000 M 1 . 

Het ontworpen Entrepotdok aan de Noordoostkade van 
de nienwe stadswyk is ruim zoo groot als dat door de 
Transito-Commissie voorgedragen in de Stads-Rietlanden. De 
afstand van dat dok tot het midden van de oude stad be
draagt pl. m. 2350 M., terwyl dat in de Rietlanden op 
ruim 3700 M. zal gelegen zyn. 

Kan men nu by dit ontwerp toegeven, dat op voldoende 
wyze gezorgd is voor het groot en klein scheepvaartverkeer, 
voor de spoorwegverbinding zoo goed als voor de aansluiting 
van het gewone landverkeer, terwyl alle aansluitingen 
op gas- en waterleidingen en electriciteits-geleidingen 
— in het tegenwoordige Amsterdam aanwezig — zeer 
eenvoudig zyn, dan zal zeker ook toegegeven worden, 
dat de aanwinst van ongeveer 3700 M. kade voor 
de groote scheepvaart en omstreeks 12500 M. kade langs 

de grachten voor de kleine vaart, die tevens kan beschikken 
over 17 steigers langs de Oost- en Westkade van den dam ont
worpen (alles ongerekend de Entrepotliaven) wel zal voorzien 
in de stoutste verwachtingen, die men zich van de uitbreiding 
van Amsterdam's handel en scheepvaart kan koesteren. Dit 
alles neemt echter niet weg, dat — mocht behoefte aan 
meer komen — alsnog uitvoering kan gegeven worden aan 
de denkbeelden van de Transito-commissie tot het maken 
van nieuwe kaden in het oostelyk IJ, waaraan door het 
besproken ontwerp geen afbreuk wordt gedaan en . . . . het 
zoo noodig wyzigen, zoowel van het een als van het ander, 
behoort ook al niet tot de onmogelijkheden. 

Ten slotte wensch ik nog op te merken, dat de ontworpen 
spoorwegverbinding ook zoodanig te wyzigen is, dat zij 
geheel in overeenstemming komt met het voorstel van de
zelfde Transito-commissie tot omlegging der spoorbanen door 
het oostelyk dok te Vmsterdam. 

Thans eenige oogeublikkeu voor het finantieele gedeelte 
van het ontwerp, waarvan echter een absoluut deugdelyk 
overzicht vau de uitgaven en de te verwachten baten 
natuurlijk inoeielijk te geven is. 

Wy laten hierbij echter den kadebouw voor de groote 
scheepvaart en den aanleg van het Entrepotdok buiten be
schouwing, omdat a priori kan aangenomen worden, dat de 
uitgaat daarvoor gelijk zal staan met de uitvoering dier 
werken van gelyke grootte op eenig ander punt, byv. vol
gens de plannen van de Transito-commissie. 

Een ruwe berekening kan dan als volgt plaats hebben: 

A. Van de uitgaven. 
lo. Voor het graven van het IJ kanaal, waarby 

is aangenomen dat het 300 M. breede 
kanaal — met 260 M. bodem — over 
de helft der breedte, d. i . langs de ont
worpen Handelskaden, 9 M. -f- A. P 
wordt en over 130 M. todembreedte, 
dus langs de noordelyke industrieterreinen 
6 M. —f- A. P. wordt, dan veikrygt men 
pl..m. 6.000.000 M8.baggerwerk.ad/-0.30 f 1.800.000 

N.B De grond uit liet kanaal en de grach
ten wordt tot ophooging en aanplemping ge
bruikt, doch met 1 M. zuiver zand afgedekt. 
2o. Aanplemping van het IJ over 350.000 M*. 

van pl. m. 7 M. : A. P . tot 2 M. 
- f A. P. ad / 6.— per M s 

3o. Voor de ophooging tot bouwterrein van 
op verschillende hoogte gelegen landen in 
den Buiksloter Ham, Vogelwykslanden en 
andere gronden 4.290.000 M 8 ad ƒ 0.50 

4o. Voor het graven van grachten en het 
bouwen van kademuur daarlangs over 
12.500 M., ad f 100.— per M. . . . 

5o. Voor het bonwen van 22 vaste bruggen 
6o. Voor het bestraten eu rioleeren van 

587.000 M*. ad /' 5 — per M*. . . . 
7o. Voor den aanleg van 20 H.A. plantsoen 

ad / 2.— per M ' 
8o. Voor den bouw van een nieuw sluishoofd 

by de keersluis te Buiksloot, het graven 
van een gedeelte Noord-Hollandsch kanaal 
en eenige andere waterstaatswerken . . 

9o. Voor den spooraanleg (gedeelte viaduct) 
Dan zullen de uitgaven bedragen pl. m. ƒ 12.500.000 

Hierby is evenwel te voegen voor de waarde 
van in te nemen terrein, poldergrond enz. 
= 230 HA. ad f 2000.— per H.A. . . . - 460.000 

Voor af te breken perceelen en andere onkosten • 240.000 
Totaal pl. m. . f 13 2Ö0iÖ0Ö 

2.100.000 

2.145.000 

1.250.000 
770.000 

2.935.000 

400.000 

500.000 
600.000 
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B. Voor deze uitgaaf wordt dan verkregen : 
Ongeveer 93 H.A. bouwterrein, welke dus bijgevolg zouden 

kosten pl. m. ƒ 14.20 per M*. 
Dat bij het gelukken der onderneming zeker op het 

dubbele dezer opbrengst mag gerekend worden, behoeft geen 
nader betoog. 

Er is echter kans op grootere voordeelen voor de Gemeente, 
want volgens mededeeling van een der Raadsleden bij de 
laatste October/itting, bezit de Gemeente aan de Noordzijde 
van het IJ 600 HA. en mag inen dus aannemen, dat althans 
een groot gedeelte daarvan in exploitatie zou kunnen komen 
en dus zoo meer rente afwerpen dan zij thans als bouw
land doen. 

In dezelfde Gemeenteraadszitting werd ook een oogenblik 
ter sprake gebracht het denkbeeld van een zwevende rolbrng, 
op de wijze als die, welke door de Commissie belast met 
het onderzoek naar maatregelen tot verbetering van het 
Noordzeekanaal werd voorgedragen, ter vervanging van de 
spoorwegbrug te Velzen. 

Het schijnt bijna onnoodig om bij dit denkbeeld lang stil 
te staan, wanneer wij ons afvragen: lo. ot zulk een brug, 
hoe vernuftig ook bedacht voor het overbrengen van treinen 
(en dan nog liefst een gering aantal per dag) voor een goede 
verbinding van twee stadsdeelen in aanmerking kan komeu 
en 2o. of zulk een brug in het door ons behandelde vraag
stuk een eenigszins betere oplossing geeft, dan thans reeds 
in de aanwezige stoompont is gevonden. 

Er wordt wel gesproken van de groote snelheid, waarmede 
de rolbrug over te voeren is! doch, het komt mij voor, dat 
op die snelheid in de practijk — vooral waar het een be
trekkelijk korten overtocht geldt — al zeer weinig mag 
gerekend worden. 

JAN E. VAN NIFTRIK. 
Amsterdam, October 1895. 

A M B A C H T S O N D E R W I J S IN D R E N T H E . 

B A K S T E E N P O E D E R A L S H Y D R A U L I S C H E 

T O E S L A G . 

(Vergelijk ons No. van 24 Nov. 1894). 

Wij ontvingen een exemplaar van liet tweede jaar
verslag van de „Vereeniging tot bevordering van het Am
bacht s-onderwfts in Drenthe". In dit verslag heerscht een 
opgewekte toon, de vereeniging is vooruitgaande; zij telt nu 
441 bijdragende leden, waarvan er 411 over negen afdee
lingen (van 7 tot 145 leden) zijn verdeeld. 

33 jongens hebben in den afgeloopen winter onderwijs 
genoten. Te Assen, Coevorden, Diever, Nieuw Amsterdam, 
Hoogeveen, Meppel en Zuidwolde volgden de leerlingen de 
daarbestaande herhalingsscholen. Te De Wijk en Dwingeloo, 
waar van gemeentewege niet iu de behoefte aan herhalings-
onderwijs wordt voorzien, vond het hoofdbestuur onderwijzers, 
die, wetende wat het voor den ambachtsman beteekent goed 
ontwikkeld te zijn, zich het lot der jongens aantrokken en 
daardoor een grooten dienst aau de vereeniging bewezen. 
Voor 1895 werden 20 nieuwe aangenomen. 

De onderwezen vakken zijn de volgende: timmeren, meu
belmaken, smeden, koperslagerij, verven, kleermaken en 
schoenmaken. Uitbreiding roet stukadoren, stoffeeren en 
zeilmaken werd in uitzicht gesteld. 

Geen betoog behoeft het meer, dat de jeugdige instelling 
levensvatbaarheid bezit en werkelijk nut sticht. 

Te Eindhoven en te Hoogezand wordt, naar men bericht 
het Drentsche stelsel zij het ook op kleine schaal nagevolgd. 
Moge dit spoedig op vele plaatsen geschieden. 

v. D. K. 

Nog altijd is weinig licht verspreid over de eigenlijke 
waarde van baksteenpoeder of brikkenmeel als hydraulische 
toeslag. In het bijzonder schijnt de vraag van belang, welken 
graad van branden het goed moet ondergaan hebben, om 
het meest voor het doel geschikt te zijn. In verband met 
de vermoedelijke wijze van ontstaan van den tufsteen, 
waarvan het tras wordt gemalen — verharden van heet 
vulcanisch slijk — en met de grauwe kleur van dit materiaal 
zon men zeggen, dat de hitte niet zeer hoog moet zijn. 

Onlangs kwam de vraag in mij op, of de nog geheel 
ongare (zoogenaamde zwarte; baksteenen, die de steenbakkers 
tot afdekking van de lading bezigen en waarvan de kleur 
op de breuk ongeveer met die van het tras overeenkomt, 
misschien ook een goeden hydraulischen toeslag zonden kunnen 
opleveren. 

Een voorloopig onderzoek door middel van de naaldproef 
heeft dit denkbeeld niet bewaarheid. Ik heb vier soorten 
Utrechtschen steen tot poeder gemalen en daaruit het grofste 
door middel van de zeef van 120 mazen per cM'. verwij
derd. Deze sleenpoeders werden in de gewichtsverhouding 
van 2 op 1 met droog geblnschte vette kalk vermengd en 
met water tot deeg gekneed van op het oog gelijke con
sistentie. De daartoe gevorderde hoeveelheid water verschilde 
van 50 ° / 0 van het gezamenlijk gewicht der droge stoffen 
bij den zachtsten steen (zwarte) tot 41.5 ° / 0 bij de hardste 
(tnsschensoort grauw). De gemiddelde temperatuur was iets 
beneden 12° C. 

De vier soorten steen waren opvolgend: zwart, bleekrood, 
welboord en grauw. Daarvan bleek het welboord op den 
gunstigsten graad van gaarheid gebrand te zijn; het hier
van toebereide mengsel droeg in vochtige lucht bewaard de 
proefnaald (inet 300 gram belast) na 5 dagen zonder 
meetbaren indruk; na 9 dagen verblijf onder water zonk 
de naald slechts 0 5 mM. meer in. 

Het grauw was bepaald te hard gebrand: na 9 dagen 
onder water nagenoeg in 't geheel geen verharding, in de 
lucht nog 12 tot 14 mM. inzink. 

De zwarte steenen bleken wegens gebrek aan branding 
bijna even ongeschikt, na 9 dagen onder water 16 mM. 
inzink, in de lucht na 5 dagen 3 mM., na 9 dagen 1 mM. 
inzink. 

Het bleektood kwam het welboord het meest in liydrau-
liciteit nabij: onder water na 5 dagen 8 mM., na 9 dagen 
6 mM. inzink; in de lucht na 5 dagen 1 mM., na 9 dagen 
0.5 mM. inzink. 

Verdere proeven (op trekvastheid) heb ik voorloopig 
uitgesteld tot de temperatuur in mijne werkplaats wat 
gunstiger zal zijn geworden. v. i>. K. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

I.l/.cr en eikenhout. Vochtige muren. 
S., 19 Nov. 1895. 

Den Heer J . A. VAN DER KLOES, 

Delft. 

Ondergeteekende neemt de vrijheid U beleefd te verzoeken 
onderstaande vragen in uw gewaardeerd weekblad te willen 
beantwoorden. 

lo. Het is bekend, dat vochtig eikenhout, waar dit met 
ijzer in aanraking komt, waarschijnlijk door oxydatie van 
laatstgenoemd materiaal, eene blauwzwarte kleur aanneemt, 
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die na verloop van tijd betrekkelijk diep in het, hont doordringt. 
Een oud-scheepmaker verzekerde mij onlangs, op grond 

van veeljarige ondervinding, dat zulk hout, waar het die 
kleur vertoont, nimmer aan rotting onderhevig is. 

Berust het beweren van dien scheepmaker op deugdelijken 
grond en, zoo ja, zou van bovengenoemd verschijnsel voor de 
practijk geen partjj te trekken ziju door ijzer als bederf
werend middel bij eikenhout (of misschien ook bjj andere 
houtsoorten) aan te wenden ? 

Of zouden eventneele nadoelen of kosten aan eene bewerking 
als bovenbedoeld verbonden, niet opwegen tegen de te ver
krijgen resultaten ? 

2o. Is het U ook bekend dat RAHTJKNS scheepscompositie 
met vrucht kan aangewend worden bij vochtige of uitslaande 
muren, die bestemd zijn om geverfd te worden en dat het 
zelfs de eigenschap zou hebben het doorslaan van roetsteenen 
tegen te gaan? 

U bij voorbaat mijn dank betuigende heb ik de eer te zijn, 
ÜEd. Dw. Dr. 

A. A. B 

Er ligt zeker eenige waarheid in het beweren van den 
scheepmaker. In ons No. van 2 Febr. j.1. vindt ge onder de 
correspondentie een door mij zelf waargenomen geval van 
dien aard vermeld. Ook schijnt het mjj niet onmogelijk èoe 
om eikenhout tot op zekere diepte onder druk met roestwater 
te impregneeren. Doch het middel zou voor andere hout
soorten niet bruikbaar zijn, daar alleen het in het eikenhout 
ruim voorhanden looizuur in verbinding met ijzer-oxyde de | 
bekende blanwe verbinding vormt. 

My'iie opinie omtrent middelen tegen uitslaande muren i 
heb ik in verscheiden vroegere Nos. van dit blad ontwikkeld; 
men zie bijvoorbeeld die van 5 Aug. 1893 en van 3 en 17 
Maart 1894. Zij komt in hoofdzaak daarop neer, dat men 
de uitwerkselen der kwaal er wel mede verplaatsen, maar 
niet wegnemen kan. Dat RATHJENS compositie, die als ik mij 
niet vergis de eigenschap bezit van min of meer kleverig 
te blijven, met goed gevolg op dunne schoorsteen-
wanden tegen doorslaan van roet zou aan te wenden 
zijn, schijnt mij echter geenszins onmogelijk toe. Immers, 
hoe ongeloofelijk het in het eerst moge schijnen, heeft men 
in hetzelfde geval wel inet goed gevolg gebruik gemaakt 
van runderbloed. (Zie de Ambachtsman van 24 Maart en 7 
April 1888.) v. D. K . 

„Tras de kanker der mnren" en de in dat stuk aangehaalde 
vroegere Nos. alsmede in mijne A. V. bladz. 36 bovenaan. 

Ge kunt in den mageren P. C. mortel de steenkalk 
gerust door schelpkalk vervangen, doch zult dan waarschijnlijk 
iets meer kalk moeten toevoegen om een verwerkbare specie 
te krijgen. 

Gelief op blz. 37 mijner A. V. de noot te lezen, die bij 
§ 69 behoort, dan vindt ge het antwoord op uwe laatste 
vraag. v. n. K . 

Snmenstelliuir, van mortels. 
M, 22 Nov. 1895. 

Den heer J . A. VAN DER KI.OES t*e Delft. 
Ik heb nog eenige metselwerken uit te voeren voor een 

woonhuis met 1 steens muren ; ik meen, dat tras zeer gevoelig 
is voor v..rst en dacht daarom Portlandcementmortel te 
gebruiken. 

Uwe A. V. opslaande, vind ik in § 68 voorgeschreven 
1 deel cement, 2 vette kalk enz., maar 't gebruik van 
schelpkalk is voorgeschreven en eene vermenging van P.-C. 
en schelpkalk vind ik in uwe A. V. niet. Acht U dit mis
schien niet wenschelijk, of zoo ja, hoe dunkt U dan dat, 
vooral met het oog op streng invullende vorst, de menging 
behoort te zijn ? 

Met verwondering lees ik in § 69 „Kalkmoi-tel wordt 
alleen van waterkalk gemaakt," is er geen goede mortel 
voor binnenmuren te maken van schelpkalk? 

Bij voorbaat mijn dank. C. 

Ge kunt gerust verwerken slappen bastaard trasmortel 
van 2 schelpkalk, 1 tras, 3 zand; voor stukvriezen geene 
vrees. Gelief hierover na te lezen ons No. van 2 Maart jl. 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen worden slechts eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

MAANDAG 2 DECEMBER, 
Amsterdam. 12 uur. (let gemeentebestuur: bet maken van 2 

gebouw'jes voor openbare privaten op de Groente- eu Fruitmarkt. 
Breda. 12 uur. ')e hooïd-admiuistrntie der ken. mil. academie 

in de receptiezaal : de levering van 30 boekeukasten ten behoeve 
der cadetten. 

DINSDAG 3 DECEMBER. 
Amersfoort. 11 uur. De architect W. H. Kam ten zijnen 

huize: bet bouwen vun een woonhuis op het terrein tusschen wijk 
G no. 271 eu 270b aan den Sousterstraatweg aldaar. 

Enschede. 8 uur. De heeren A. Hardiek en H. Heupcrs in het 
café vau J . Hemken : het bouwen vau 6 woonhuizen in 2 blokken, 
op een terrein gelegen in uen Hoddeukamp te Enschede. 

Groningen. 12 uur. Het provinciaal bestuur: het maken van 
vleugelleuningeu aau de viet bruggen over liet verbindiogskanaal 
VViuschoter—Hoornschediep te Groningen. 

Naarden. 10 uur. De geuie op het bureel van den eerst aanw. 
ingenieur : hel doen van voorzieningen aan slu'zeu enz. iu den 
rechter Veohtdijk bo/en Nieuwersluis, ouder het beheer der genie 
aldaar, begr. I' 3450. 

Snerk. De beer I. I Iu item» q.q. te Beetsterzwaag : het bouwen 
eener nieuwe boerenplaats op een vrij terrein te Speers (ouder 
Sybrandeburen). 

WOENSDAG 4 DECEMBER. 
Wychcn (Geld.) 3 uur. De heer Tb. Groenen aan dë Meer, 

ten zijnen huize : het bouwen ven een woonhuis met aanboorig-
hedeu bij het klooster Alverna, aanw. nam. 1 uur. 

DONDERDAG 5 DECEMBER. 
Amsterdam. 2 uur. De directeur der directe belastingen enz., 

ten ï.ijneu bureele : het onderhouden en herstellen van de rijksge
bouwen voor de invoerrechten en accijnzen te TJmuideu van den 
dag der goedkeuring van de aanbesteding tot en met ultimo 
December 1898. 

's-Gravenhage. 2 uur. Het gemeentebestuur: lo. het rioleeren 
en bestraten van eenige straten bij de llariugkade; 2o. bet leveren, 
leggen en herleggen van hardsteeoeo trottoirbanden in bet jaar 1896. 

Haarlem. 11 uur. Hel ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het leveren en 
opstellen vau twee ijzeren loopkranen iu bet nieuwe stoomgemaal 
'e Schellingwoude, bebcorende tot de werken voor de vervanging 
van het stoomgemaal te Schellingwoude, begr. f 3350. 

Uselsteln, 12 uur. De heer I. F. Schalij te Jutphaas, namens 
de beeren H. C. A. Gerlings en N. W. Gerliugs, in de herberg 
de Strik : het afbreken van een bestaande eu bet bouwen van 
een nieuwe bouwmanswoniug in de gemeente Jaarsveld. 

Zwolle. 4 uur. De architect D. de Herder, in het café Le 
Passage in de Diezerstraat: het bouwen eener sigarenfabriek en 
woonhuis voor den eigenaar, op een vrij terrein aan bet Weezen-
puid aldaar. 

VRIJDAG 6 DECEMBER. 
Groningen. 12 uur. Het ministerie van binnenlandsche zaken, 

aan het gebouw van bet prov. bestuur: het uitbreiden van de 
Universiteits-bibliotbeek aldaar, begr. f 67.000. 

Middelburg. 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het onderhoud 
van het kanaal door Zuidbeveland, gedurende de jaren 1896, 1897 
en 1898, begr. f 18.750 per jaar. 

MAANDAG 9 DECEMBER. 
Breda. 11 uur. De architect J. A. van Dongen, namens den 

heer A. W. den Doop, io het koffiehuis van den heer Kwisthout: 
bet afbreken en opnieuw opbouwen van bovengenoemd pand, 
gelegen boek vau Cootbplein-tiinnekenstraat, wijk B nr. 135 aldaar, 
aanw. 3 Dec. 's morg. 10 uur. 
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's-üraveiihnfre, 11 .SO uur. Het prov. bestuur : bet onderhouden 
van de brug over de Oude Mans te Barendrecht, met de toegangs
wegen en kunstwegen, gedurende het jaar 1696, begr. f 3300. 

'a-Hraveuhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid: de bouw van een post- en telegraafkantoor met 
directeurswoning te Harlingen, begr. f 27.6°0. 

VRIJDAU IS DECEXBEB. 
's-Gravenhage. 1 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 

en nijverheid: het onderhoud van bet post- en telegraafgehouw 
te Egmond aan Zee, van den dag der kennisgeving van de goed
keuring der aanbesteding tot en met 31 Dec. I89S, begr. f 750. 

'•sHertogeuboscli. 10.30 uur. Het ministerie van waterstaat, 
handel en nijverheid, aan bet lokaal van het prov. bestuur: bet 
driejarig onderhoud der werkeu van de Zuid-Willemsvaart, voor 
het gedeelte iu de prov. Noord-Brabant, begr. f 34000 per jaar, 

VRIJDAU 20 DECEMBER. 
Amsterdam. I uur. Het ministerie van koloniën, in het 

Koloniaal Etablissement : het onderhouden van en het doen van 
eenige herstellingen aan voornoemd Etablissement gedurende de 
jaren 1896, 1897 en 1898, begr. f 6179.50. 

AFLOOP YAH AANBESTEDINGEN. 
Beetsterzvraag. Het afbreken van een arbeidershuis te Beets 

en bet bouweu eener koemelkerij aldaar. Aauuemer J. Eppiuga te 
Lippenhuizen voor f 1962. 

Breda. Het bepuiuen, begrinten enz. van deu Oranjessingel. 
Laagste M. Bakkeren te Prinsenhage voor f 1049, gegund. 

's-tiravenhage. Het verbouwen van het hotel en café Belvedère 
aan de Gravenstraat en het Buitenhof tot wiukel en magazijn. 
Laagste B. Krijnen te den Haag voor f 16.7ü0. Aangezien dit 
billet voorwaarden betreffende tijd van oplevering bevatte, is het 
werk gegund aan H. E. RaJemaker te Amsterdam voor f 16.888. 

's-Uravenhage. De verbouw van bet post- en telegraafkantoor 
te Franeker en het onderhoud van dat gebouw tot 31 Dec 1897. 
Laagste O. Dijkstra Ss. te Bolsward voor f 2012. 

's-Uravenhage. Het vernieuwen vao de kaaimuur langs een 
geaeelle van bet Groenewegje en het voorzien van de fundeering 
vin bet zuidelijk landboofd met vleugelmuren van de brug bij Om 
en Bij. Laagste J. v. d. Vlugt en J. v. d. Lievaert te Den Haag 
voor f 3198. 

's-Uravenhage. Het verrichten van eenige werkzaamheden aan 
het postgebouw te Warmond. Laagste J. D. van Tilburg te 
Oegstgeest voor f 2450. 

's-Uravenhage. De verbouw van bet post- en telegraafgehouw 
te Leiden. Laagste J. Botermans te Leiden voor f 28.600. 

Haarlem. Het onderbond der rijks zeewerken op het eiland 
Wieringen, bestek no. 6, dienst 1896—1898. Laagste C. Kroon 
te Wieringen voor f 6530. 

Haarlem. Het onderhoud van de Pettemer zeeweriug. Laagste 
J. Oldenburg voor f 12.876 per jaar. 

's-Hertogenbosch. Het vernieuwen van den onderbouw en het 
wijzigen van den bovenbouw van de draaibrug over de Donge, 
in den Kijkrweg vai> het Sleeuwijksche veer naar Breda onder 
de gemeente ltaaiusdoi.k. Laagste G. Schermers te Dussen voor I 9725. 

Lang «veer. Het stichten van een gebouw ter plaatsing eener 
stoommachine met ketel, het maken iter voor machine en ketel 
noodige fundatie, het maken van een vijzelLom met vijzel en 
waterloopen, het bouwen van een steenkoolloods en de uitvoering 
van verdere bijbehoorende werken. L-iagste Spijkerman te St. 
Nicolaasgu voor f 3569, gegunl. 

Leek. Het afbreken eener oude en het opbouwen van een nieuw 
pastoriegebouw te Leek. Laagste H. van Houten te Leek voor f6175. 

W"esp. Het éénjarig onderhoud en vernieuwingen der werken 
van 2 windvijzelwatermolens alsmede bet onderhoud der schuren,, 
scheerngeu, bruggen, duikers, drijfbooinen met de jukken, waar-
sckuwborden en grindbakken over het jaar '896. Perc. 1, firma 
Timmer te Muiden voor f 669.81. Perc. 2, eenige vernieuwingen 
en reparatiëu aan de acuoeüngwerken, G. Klein te Muiden voor 
f 549. De leverantie van klei, grind eo puin, H. van Vliet te 
Vinkeveen v o o r f 889.50. Onderhoud van den Stainmerdijk voor 
den tijd van 4 jaren, Arie GriGBjoen te Diemen per j aar f 160. 

A D V E R T E N T I E N. 
ROTTERDAM, 
Nieuwe Haven 118 

AMSTERDAM, 
Bilderdijkkade 109 

Hoofd-Vertegenwoordiger 
DER 

JOSSON-CEMENTT 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: lesiort AND, TRAS, 
HANDEL in 

B O U W M A T E R I A L E N . 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

L A G E P R I J Z E N . (73; 

8. BRUIGOM, Arnhem. 

DE GROEVEN 
VAN 

J. M EU RIN 
te Anderiiach a/d Rijn, 

leveren sedert 1851: (83) 

la Andernachsche Tras 
en Trassteen 

op - i n iigt*ir keur, verder: 
DRIJF- o f 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 BIERSTEEN voor Tuinen, Terrassen 
Tuinsalons, Fonteinen, Graftomben, enz. 

STOOM-BOEKDRUKKERIJ 
T B 

MAASSLUIS, 
is er geheel op ingericht om 
alle soorten van DRUKWER
K E N met den m e e a t e n 

spoed 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. 

ARCHITRAVEN 
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 

R. W. ROGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courant op-
aanvraag gratis. (80) 

van gegolfd ijzer, 

L I F T E N 

tn LOODSEN 

^ Draagbaar S,«, 
T. G. TISS0T J ' . 

AMSTERDAM. Singel 179. 

(90) 

KRANEN 
en 

L I E R E N , 
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M A N K H E I M E R 

Portland-Cement-Fahriek 
FABRIEK 

IK 

MANNHEIM 
Opgericht 

1861. 

FABRIEK 

WEISENAU. 
b/Miiiuz. 
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: 

Wed, A. Teikuhle & 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 1) A M, (60) 

H A N D E L A R E N in 

Marmer en Bouwmaterialen. 

K O H . N E D G H O F S M E D E R I J , 
L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

8 C H BEP 8 BOUW W Ë RF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooteii-, Bagger-en 
öpoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. W 

Zware en lichte Smeêwerken, 
A . IS K E R. 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 . 

2- kleuren Papier 6 cent per rol, per 100 rol 5 cent. 
3- klenren „ 10 „ „ „ „ „ „ 8 1/, „ 
3-kleuren „ 1 3 „ „ ,, „ „ „ 1 1 „ 

Een partij van de lijn-ic - i< n 

w e l k e p r i j s i s f 1 . S O , h e d e n 4 0 c e n t . 

R A N D E N , 12 banden, 10 cents de 12 randen. 
EIKENHOVTPAPIRR . 7 cent per rol. 
MARMERPAPIER. . . 15 „ , „ 
TRG li LP A P IER . . . . 12 „ „ „ 
ü ATVRELPAP1ER . 6 , , , 

Een voorraad van 80.000 rul. 
STALEN worden op miiivniu» franco toegezonden met |,rijson<raaf, 

H IJJS EIGEN A PEN, doet uw voordeel bij 
£ 1 . 8 P E I J E R , 

Nieuwe Molstraat 74 en 87, DEN H A A G , 
het van oud» bekende goedkoopste adres voor alle 

V L O E K Z E I L E I X e n K A K P E T T E I ^ . 

Voor de Kléin-Industrie! 
L I N T Z A A G - , C I R K E L Z A A G -

en F R M S M A C H I N E S , 
S T E E KB AN KEN, 

e t c . e t c . 

ingericht voor voet-, hand- en stoom-
beweegkracht. 

F. H. P. TRIP, 
Keizersgracht S. Amsterdam. 

Bij P. GOUDA QUINT, te Arnhem, 
is verschenen de eerste en tweede afle
vering van 

1)E ARCHITECT. 
Zesde jaargang. 

Ontwerpen, studies, teekeningen en 
details van Hedendaagsche en Oude Kunst, 
Antwoorden op Prijsvragen en Heraldiek. 
Onder Redactie van het Genootschap 

„ A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A " 

Prijs f 8 . — . Voor de Leden van het 
Genootschap f ( 5 . — . 

Chemisch bereide 

V E J ^ F . 
De/.e O L I E V E R F ia geheel gereed 

voor het gebruiken bezinkt of verhard 
nooit. Zij is gemakkelijk in het gebrnik, 
duurzaam en goedkoop. 

Staalkaarten en a 11 e s t e n gaarne 
verkrijgbaar. 

FABRIEK ,,KRAAIJENBÜRG", 
(70) Rijswijk (Z.-H.) 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT& ZOON te Maassluis. 

ONZE B O U W M A T E R I A L E N , 
.X, 

beschreven door 
v a n d e r K l o o 

Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PK IJS: Compleet ingenaaid flS.—. 
„ gebonden „ 21.50. 

R E O O R D E E L I \ <• E \ . 

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 oven 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 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 V a n der Kloes gemaakt 

heeft op I gebied der bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk 
(Bouwkundig Weekblad.) 
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Verf ii Olie. 
G . M . B O K S & C 0 . , 

A M S T E R B A ' l . 

V e r f w a r e n , 
LAKKEN, etc. 

F.üoIk*zoor\. 
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 G-eruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW SPIEGEL- . 

WIT- . KKISTAL- , HBOKI en XI KI.K-

Ci T„ JL S . 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere ROZETTEN en 

R A N D E N . 

GKBOGEN UI.AS en DAKPANNKK . 

Lenzen- en Patrijspoortglazen. 
(89) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF. DAGLICHT-REFLECTORS. 
Alle soorten van 

ZICEI 
8H 

W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste qualtteiten tot. billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D. BOMINICUS & SdHNE. 
te Remscheid-Vieringhausen (Rheinl,) 

Gevest igd in 1*22 . (55) 
W/*W Vraag de geïllustreerde 1'rjjscourant 
welke wy U gratis en franco toezenden. 

Vertegenwoordiger voor Holland : 
MAX imi ;s i i i \ , ROTTER/JAM, 

Maaskade, hoek Corn. Trompstr. 2 . 

J A N H A M E R ÓL C O . , 

Heerengracht 583, by de Utrechtschestraat, 
A M S T E R D A M . 

Verstrekken plannen en belasten zich 
met de ui tvoer ing van C O M P L E T E 
„ I N S T A L L A T I E " voor 

ZUIVELBEDRIJVEN 
en andere 

F a b r i e b s - l n r i c h t i n g e n . 
REFERENTIES van reeds uitgevoerde 

INSTALL A TIE'Svan verschillenden aard, 
worden op aanvrage verstrekt. (63) 

G c h i i d w e r e n d e t i isscl ienvloeren, o n d e r v l o e r e n 

v o o r h o u t c o m e n t d a k e n , b r a n d v r i j e 

separatieën en p l a f o n d s . 

EXSELSI OR P L A T E N , 
GEBR. M DER VlJGH, Amsterdam. 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondpiaten 
volgens nieuw Systeem. (92) 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, 
geluidwereud. Verkrijgbaar in verschillende 
dikten. Steeds grooten voorraad. Directe leve
ring. Uitvoering op 't werk door onze eigene 
stellers. Voorgeschreven by particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen
ding van Brochure, Monsters en Pry's. 
Wereldtentoonstelling Amsterdam 1895 

GOUDEN MEDAILLE. 

LEONARD SLIGGEER, fflonnickendam. 

Derde Jaargang No. 49. Zaterdag 7 December 1895. 

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 ë n ia dit blad kotten vao 1—6 regelt 
60 cent», iedere regel meer 10 cent». Groote lettert naar 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt tlecht» tweemaal 
krekend. 

VERSCHIJNT ZATERDAGS. 
Uitgever» l 

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 ë n 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, Metselaar», Machinisten, Smeden, 
Verver», ent. 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . 

I E T S O V E R H O U T 

door B. STOFFEL. 

Naar aanleiding van het artikel in dit Weekblad over 
het al of niet laten wateren van timmerhout, volgens een 
opstel van de hand van H . C. NCSSBAUM in het Hann. 
Gewerbeblatt, veroorloof ik mij eenige opmerkingen Voor
eerst heeft de heer NUSSBATJM hier alleen Duitsch hout 
en wel naaldhout op het oog, want op eikenhout zouden 
zijn beweringen in 't geheel niet van toepassing zijn, maar 
in Duitschland wordt het hout geheel anders behandeld als 
in Scaudinavië en Finland en daarom leidt een vergelijking 
tusschen Oostzee-gezaagd en Duitsch-gezaagd hout altijd tot 
onjuiste gevolgtrekkingen. 

In eerstgenoemde landstreken wordt nooit anders bosch 
afgewerkt dan van Januari tot April, d. w. z. in een tijd, 
waarin het onafgebroken vriest en sneeuwt. Sneeuw heeft 
heeft men noodig om de stammen, die soms twee uren ver 
gesleept moeten worden, te vervoeren en op het ijs te brengen. 
Wanneer aldus een groote massa stammen by elkaar gesleept 
zijn op het ijs van een of ander meer, worden er ringboomen 
omgelegd en wacht men rustig de maand April of het begin van 
Mei af, als dooiweer de stammen spoedig vlot zal maken. 
Dau komt een stoomboot om het vlot, dat dikwijls uit vele 
duizenden stammen bestaat, die allen los in de ringboomen 
liggen, weg te slepen en naar de zagerij te brengen ; op 
de meren in Finland blijft dikwijls bij het passeeren van 
een waterval de stoomboot op het eerste meer achter en 
neemt een andere boot bet vlot, nadat bet de waterval ge
passeerd is, over, om het verder te slepen 

In het bosch liggen dus de stammen alleen zoolang het 
vriest en kunnen by gevolg niet bederven door vuur of 
zwam. Zoodra dooiweer invalt, liggen de stammen terstond 
te water. In de laatste jaren is bet schillen der stammen 
verplicht, als gevolg van de bewering der visschers, dat de 
bast der hoornen de visschen doodt; dit beeft een gunstigen 
invloed op het wateren ( l). 

In afgelegen water, waar geen stoombooten zijn, worden 
de vlotten nog op de oude manier voortbewogen met een paard, 
dat in een rosmolen met kaapstander rondloopt op een vlotje. 
Dit vlotje wordt dan eerst door roeiers een eind vooruit 
gebracht en ten anker gelegd. 

Er zijn zagerijen, o.a. die te Björueborg in Finland, waar 
het hout twee jaren onderweg is voor het de molens bereikt. 
Zulk hout is dus wel degelijk gewaterd en het grenen-

A M E R I 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 iti 11 ij kc prijs. (67) 

(») Zweedschc Wet tan 30 Dec. IS SO. Bij K o n . besluit van 
5 Oct . 1885 is in Zweden op herhaald versoek voor bet vurenhout 
vrijstelling van bet schorsen verleend; voor grenen ia de wet van 
kraoht gebleven. R a n . 

hout uit die haven heeft bijna nimmer blauw spint; de 
parasiet, die anders oorzaak is van het blauw worden, 
wordt dus wel degel (jk door het wateren gedood. 

In Duitschland velt men boomen het geheele jaar door, 
vooral in de hoogere bergstreken ziet men 's zomers de 
houthakkers bezig en zulk hout blijft gewoonlijk tot den 
winter daar liggen voor het wordt weggehaald; dan zijn 
de zwammen reeds lang bezig het hout te sloepen en als 
dan in 't voorjaar zulke stammen gevlot worden, geeft 
Prof. HABTO» het vlotten de schuld van het verbroeien en 
vervuren. .Maar ook al worden de stammen in den winter 
geveld, toch zijn deze in het vochtige klimaat van Midden-
Europa spoedig vervuurd, wanneer ze niet terstond in het 
water gebracht worden. Geregelde vorst hebben we niet; 
dikwijls gaan maanden van den winter' voorbjj met regen 
en mist, eu, komen de stammen in het voorjaar te water, 
dan zjjn de beginselen van broei en vuur reeds ingetreden. 

Dat parasieten voor hunne levensverrichtingen niet juist 
het houtsap noodig hebben, is zeer wel mogelijk, maar een 
feit, dat zich niet weg laat redeneeren, is toch, dat het 
spint van grenenhout, na gewaterd te zijn, veel langer 
weerstand biedt aan deu invloed van weer en wind dan 
dat van het pas gevelde hout. Een voorbeeld daarvan 
leveren in ons land de rikkingen en daksparreu van z g. 
deunen-, doch in werkelijkheid grenenhout, die in Overysel 
en Gelderland bjj de boeren eerst een jaar in de sloot 
geworpen worden. Het hout van zulke jonge dennen (Pinus 
sylvestns) bestaat geheel uit spint. In ons land hebben de 
sparren van minder dan 20 cM. diam. nog in 't geheel 
geen kernhout. Als zulke sparren niet gewaterd zijn, houden 
zy hoogstens drie jaren stand en zijn dan totaal opgevreten 
door worm. Rikkingen van zulk ongewaterd hout houden 
het buiten in weer en wind nog geen twee jaren uit en 
zijn dan geheel vergaan door vuur. Gewaterde sparren 
duren zeker driemaal zoolang. 

Wie dennen- en vuehtenhout (vurenhout) van den Ry'n 
heeft aangevoerd, weet by ondervinding, dat het boven water 
dryvende deel der stammen dikwijls vervuurd is, terwjil 
onder de waterlijn alles gaaf blijft, aangenomen natuurlijk 
dat bet hout by het te water maken gaaf was. 

Onder water zal nimmer het hout gaan rotten, maar 
wanneer de stammen eerst eenige maanden op het land 
liggen uit te drogen en te schimmelen, kan men niet verwachten 
dat daarna het water ze weder goed z.il maken, De ver
schijnselen van scheuren, broei, vuur, Rothstreitigkeit en wat 
de heer NCSSBAUM al neer opnoemt, kan men ook in ons 
land wel opmerken, maar alleen aan balken, die boven water 
gevlot zyn in het wanne jaargetijde. 

De conclusien, die Prof. HABTOO uit zyn ervaringen trekt, 
zyn eenvoudig belachelijk. Hy schrytt o.a.; „Kon men het 
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hout in plaats van het te vlotten per wagen of per spoor 
uit de bosschen verwijderen, dan zon daarmede oneindig 
veel nut gesticht zijn." 

Natuurlijk is bet geheel uitdrogen van boomstammen 
wel een middel om het vervuren tegen te gaan, maar dan 
nemen de scheuren in zulke stammen afmetingen aan, die 
ze geheel ongeschikt maken tot het verzagen van timmerhout. 

Tegenover de heeren HABTIG en NUSSBAÜM wil ik een 
stelling neerschrijven, die ieder man van practische ervaring 
m|j zal toegeven. „Kon men het hout steeds terstond na 
het vellen te water maken en onafgebroken vlotten tot aan 
zijn bestemming, dan zou nimmer aan de zagerijen ver
vuur d hout gevonden worden." 

Hout, dat eenmaal gezaagd is en op latten te drogen 
staat, vervuurt niet meer. 

Huiszwam tast alle hout aan, als daarvoor de gegevens 
aanwezig zijn, maar dit heeft niets te maken met het al 
of niet wateren. 

Tot zoover de heeren HABTIG en NUSSBAÜM, die mijns 
inziens niet heel veel met houtvlotten op de hoogte zijn. (*} 
En thans nog een en ander over onzen houthandel. 

In Finland bestaat van oudsher bij de boeren de ge
woonte om 's winters, als ze toch niets anders kunnen 
verrichten, naar 't bosch te gaan om hout te zagen en 
dit in 't voorjaar aan de opkoopers in de steden te ver- | 
koopen, die het dan weder uitvoeren naar het buitenland, j 
Het merkwaardige hiervan echter is, dat ze slechts ééne j 
afmeting zagen n.1. 3 X 9 duim, lang 14 voet Engelsche 
maat. Dit hout, bij vriezend wéér gezaagd, droogt mooi 
blank op zonder veel te scheuren; daarom vond het gretig 
aftrek, hoewel het zagen met de kraanzaag wel eens wat 
te wenschen overliet. 

Deze handel is de laatste jaren sterk verminderd, ten 
eerste door gebrek aan hout bij vele boerenplaatsen, maar 
hoofdzakelijk door de stoomzagerijen, die overal gemaakt 
zijn, en de verlaging van het zaagloon, die daarvan het 

(«) Mijn oordeel over het al of niet wateren van hout. is het 
volgenue: De goede werking van het een- of tweejarig wateren 
van hout heeft alleen betrekking op bet spint. Hierbij merk ik 
nog op, dat vurenhout even goed spint heelt als grenen, al is 
dit daarop niet zoo zichtoaar. Spint is eeu kring van hout on
middellijk onder den bast, waarin de sappen uit de wortels omhoog 
trekken. Terwijl de boom doorgroeit en dikker wordt, gaat telken 
jare de bioneuste spiniriug ia keruhout over en komt onder de 
bast een nieuwe spiulriog bij. De dikte van die spintkriug hangt 
hoofdzakelijk al' VBH de snelheid van Jeu groei, maar ook van de 
mate van vruchtbaarheid vau den bodem, waariu de boom groeit. 
Dikwijls neemt dit tien jaarkringen in, somtijds ook twintig en 
meer. Gewoonlijk heeft men op deu slechtsien grond de spintigste 
boomen, hoewel de groei even snel kar. zijn als op goeden groud. 

Is eenmaal spint overgegaan tot kernhout, dan trekken daarin 
geen groei-appen meer omhoog; getuigen daarvan zijn de vele 
boomen, die bij het vellen wrak eu rot van binnen zijn, zonder 
dat men daaraan iu den groei iets kon bespeuren. Zoodra echter 
het rot zich uitbreidt tot bet spint eu den bast, dan gaat de 
boom treuren eu sterft spoedig. Het kernbout is dus onveranderlijk 
en daarom is het ook ongemotiveerd te spreken vau oud of jong 
hout, de kwestie is alleen al of geen spint. 

Boomen, die zeer langzaam gioeien, hebben dientengevolge een 
veel dunneren spintrine dan de snelgroeiende, omdat niet de dikte 
van deu boom, maar het aantal jaarkringen den spiutring bepaald. 
Het kernhout kan bij een groeienden boom alleen door rot aangetast 
worden, wanneer door bet afbreken van een tak, het bakken 
van een specht, of zeer strenge vorst, die den boom doet scheuren, 
lucht en regenwater in bet binnenste van den boom toetreden. 

Kernhout verandert door een- of tweejarig wateren niet, om 
de eenvoudige reden, dat bet water dat kernhout in het geheel 
niet bereikt. Het eenige voorbeeld van invloed van wateren op 
kernhout is het ouderwetsohe wagenschot, dat boe langer boe 
meer van de markt verdwijnt, maar dat, goed behandeld, dan ook 
eerst door ringen, dat wil zeggen een ring vao bast en spint wegnemen, 
op stam dood moet gaan, daarna iu de geheele lengte door midden 
gekloofd wordt, zoodat bet hart open ligt en dan ongeveer 6 

gevolg was. Het handgezaagde hout ging hoofdzakelijk naar 
Spanje, waar men de beste prijzen kon bedingen en waarbij 
in de contracten de zonderlinge bepaling werd gemaakt, 
dat het hout moest zijn „direct uit het bosch gezaagd 
zonder in aanraking met water te zijn gekomen". Oogen-
schijnlijk zon men dus meenen, dat HABTIG met z|jn be
weringen nog wel gelijk kan krijgen, maar ik geloof, dat 
de oorzaak van deze bepaling veel eenvoudiger is. Ieder 
houtzager weet, dat, onder vriezend weder gezaagd hout 
altijd blank en zonder scheuren opdroogt, van blauw worden 
van spint is dan geen sprake. Wil nu evenwel een boer 
zijn hout vlotten, dan moet h|j wachten tot open water en 
warmer jaargetijde; gaat hij daarna aan het zagen, dan, 
droogt zijn hout op, met groote kans van blauw worden 
en scheuren. Niet het vlotten echter heett daaraan schuld, 
zooals HABTIG meent, maar wel het veranderde jaargetijde, 
waarin de stammen gezaagd worden. Blauw spint is echter 
nog geen vuur, maar kan het spoedig worden, wanneer men 
niet zorgt zulk hout behoorlijk luchtig op latten te stapelen. 

Over 't geheel hebben oningewijden in het houtvak zeer 
verkeerde begrippen over buitenlands gezaagd, hout Zooals 
ik reeds vroeger zeide, is zulk hout in vele gevallen even 
goed gewaterd als het hier gezaagde. Gevlot wordt het in 
ieder geval altijd eenige maanden. Zagerijen, die hun hout 
in den zomer per as aanvoeren, bestaan in het Noorden 
niet, ten minste geen exportzageryen; zulk hout zou 
veel te duur worden. 

Zoogenaamde Hollandsche balken worden door de export
firma's alleen verkocht, wanneer wij daarvoor meer geld 
willen geven, dan ze er zelf uit kunnen zagen. Is het 
omgekeerde het geval en worden de aanbiedingen uit 
Holland te laag, dan zaagt men ze zelf en koopen wij het 
hout in den vorm van plaathout en geschaafde delen. Dit 
hout wordt dus in den zomer, volgende op den winter toen 
het geveld werd, gezaagd en indien wij de balken gekocht 
hadden, zouden wij ze eveneens grootendeels in den zomer 

jaren onder water moet liggen; dan zijn natuurlijk wel alle levens
sappen verdwenen, maar dit is geheel iets anders dan een ronden 
verschen stam slechts een jaar te wateren. Het spiut echter wornt 
in water spoedig uitgeloogd en dit is dan ook het eenige doei 
tan bet wateren. 

Het hout vau Midden-Europa en vooral het naaldhout groeit 
veel sneller dan het naaldhout in lie. Noorden - daarom is de 
spiutring in den rei;el veel grooter en is dus het wateren meer 
noodig, ten spijl van alle beweringen van HARTIG cn NossnAOa. 

Het hout van noordelijk Europa, dat zijn jaarkringen dicht iu 
elkaar heeft, bevat weinig groeisappen en wordt dus veel spoediger 
uitgeloogd dan het. Duitsche hout. Onder vriezend weer gez-mc-d 
hout behoeft in Zweden en Finland misschien in 't geheel met 
gewaterd te wordeu. Iu tegenstelling met de onderstelling van 
d n beer V. D. KLOES, dat men in het Noorden misschien het 
hout voor eigen gebruik wel zoude watereu en dal voor export 
niet, kan ik mededeelen, dat de zaak juist anders om is, eu de 
export-zagerijen door bet vlotten over meren en rivieren van zelf 
gewaterd hout zagen; terwijl de boer bij het bouwen van een 
huis 's winters zijn bout in het boson zelf van den stam zaagt en dit 
dus nooit water gezien heeft. Toch kan ik verklaren nimmer ver-
nomeu te hebben, dat daarvan slechte gevolgen te zieu waren. De 
vloeren, zolders enz. echter wordeu zoo vroegtijdig gezaagd, dat 
ze behoorlijk dioog verwerkt worden. Al dit werk geschiedt bij 
vriezend weder en daaraan schrijf ik een iuvloed toe, die met 
wateren gelijk staat. 

Over den invloed, die watereu op tropische houtsoorten hebben 
zou, geloof ik dat daarvan alleea sprake kan zijn, indien men 
eerst, evenals bij wagenschot den stam klooft en het hart open 
legt. Op inlandsche houtsoorten heeft het tweejarig wateren, wat 
betreft trekken en scheuren, niet den minsten invloed. Een twintig
jarige ondervinding beeft mij dom leeren, dat eiken, beuken, 
esscben, linden, kersen, enz., na twee jaren gewaterd te zijn. 
nog evenzeer scheuren en kromtrekken als pas gevelde stammeo, 
De eenige invloed, dien ik ervan kou bespeuren, is weder dat 
bet spint dan niet door worm wordt verteerd. Zulk hout moet 
zeer langzaam, in dichte schuren waar geen toebt of zon komt, 
gedroogd worden. 
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verzaagd hebben, en toch beweren de zoogenaamde des
kundigen, dat hier gezaagd hout beter is dan buitenslands. 

Een andere kwestie is natuurlijk het kwastige tophout, 
dat als plaathont van kleinere afmetingen hier geïmporteerd 
wordt en dat als balken de verzending niet zou loonen 
om de geringere waarde, want rondhout kost veel meer 
aan vracht dan het rechtkant bezaagde. 

In Engeland wordt voor huizenbouw en binnenbetimmering 
uitsluitend buitenslands gezaagd hout genomen en alleen 
voor fabrieken of groote gebouwen, waar zware balklagen 
noodig zijn, wordt inlands gezaagd hout gebruikt. 

Indien in ons land het dwaze vooroordeel tegen buitens
lands gezaagd hout niet bestond, zouden vele werken 20 ° / 0 

goedkooper knnnen worden uitgevoerd en per slot van 
rekening solieder gemaakt zijn. Met dit solieder bedoel ik 
in de eerste plaats, dat in dat geval droog hout zon ver
werkt worden, want waar wordt tegenwoordig in ons land 
een werk aanbesteed, waar zooveel tijd voor is, dat men 
het bont kan zagen en goed laten drogen? 

Vele architecten zijn zoo bang dat de aannemer buitens
lands gezaagd hout gebruiken zal, dat ze de onmogelijkste 
afmetingen, zooals 9 x 1 4 en 1 1 x 2 4 cM. enz. in hun 
bestekken schrijven, om toch de houtkoopers te noodzaken 
alles van balken te zagen. 

Zulke doornatte balken worden dan in de doornatte muren 
gelegd en direct komt een stucadoor om er het plafond 
tegen te smeren. 

Zulk werk wordt dan door deskundigen solieder genoemd 
dan indien men voor balken bnitenlandsche platen genomen 
had, die overal droog te krijgen zijn, en altijd minder kosten 
dan het hier gezaagde. 

Voor kozijnhout wil men ook absoluut geen buitenslands 
gezaagd hout; zelden wordt het droog verwerkt, dikwijls 
doornat, zoodat bet verstikken moet onder de verflaag en 
men later zijn pink in de verstekken kan leggen. 

Wanneer zullen onze bouwkundigen toch wijzer worden 
en inzien dat droog hout de hoofdzaak is voor goed werk! 
Niet een hartscheur, die best te stoppen is, of een weinig 
spint zal het werk bederven, maar droog en nog eens 
droog hout moet gebruikt worden om goed werk te 
maken. 

Buitenslands gezaagd hout is droog en tevens goedkoop; 
daarom beweer ik, dat men daarmede beter en goedkooper 
werk maakt. 

Er wordt zooveel werk noodeloos duur gemaakt! Wat 
beduidt b.v. de bepaling in het bestek van de overkapping 
van een mestplaats, dat de stijlen zwaar 20 X 20 cM. 
geheel buiten het hart gezaagd moeten zijn? Ze worden 
er 30 ° / 0 duurder door en niemand zal er later iets van 
zeggen of er in zulke stijlen een hartscheurtje komt; zoo 
iets is eenvoudig een dwaasheid. 

Hoeveel voorbeelden van brugdekken zijn niet op te 
noemen, waarbij de onzinnigste bepalingen omtrent hart en 
spint, die het werk vreeselijk duur en er geen haar beter 
om maken, want een dek van het gemeenste vurenhout zoo 
men er slechts voldoende creosoot of carbolineum over brengt, 
houdt even lang stand, als het beste en nitgezochtste grenen. 

Wat beduidt de bepaling van vele architecten, dat balken 
in fabrieken en werkplaatsen buiten het hart gezaagd 
moeten zijn, anders dan dat het werk 20 * / 0 dnurder 
wordt? Wat zal een hartscheurtje hinderen? Wie zal daar 
later op letten ? Juist balken met hart hebben het grootste 
draagvermogen. 

Er zijn dingen genoeg, waarbij de bepaling „buiten het 
hart", noodzakelijk is, zooals: trapwrongen, balusters, wa
randestijlen, enz. enz., maar b|j balklagen is het onnoodig 
en geeft slechts duur werk. 

Zoolang onze bonwknndigen niet willen inzien, dat droog 

hout de hoofdzaak is voor goed werk, zal er slecht ge
bouwd worden. 

Eenige jaren geleden legde ik een drogere u » voor 
varen en grenen timmerhont. Die inrichting was vry kost
baar in 't gebruik, omdat de verwarmingsbuizen veel 
stoom eischen. 

Wat is echter het resultaat, geweest? Ik heb het ding 
eenvoudig weer weggebroken, omdat niemand my een cent 
meer wil betalen voor droog dan voor nat bont en zulke 
inrichtingen houdt men niet voor zyn pleizier! 

Buitenslands gezaagd hout krimpt veel meer dan inlands 
gezaagd, wordt my gezegd. Dit is ook een lengen en wie 
een eerlyke proef daarmee neemt zal dit ook ondervinden; 
maar wat is meestal het geval? vroeger was het regel, 
dat zelf geschaafde en geploegde delen eerst gelegd werden 
en in het voorjaar of den zomer, als het sterk gedroogd 
had, werden aangedreven en gespykerd; thans nn machinaal 
geschaafde delen algemeen geworden zyn, ziet men zelfs 
midden in den winter vloeren dryven en spijkeren; thans 
schijnt er geen tyd meer te zyn om het hout te laten 
krimpen en dan geeft men njnar de schuld aan liet buitens
lands gezaagde hout. 

Vroeger jaren kocht ieder solied timmermansbaas minstens 
voor een jaar hout in voorraad, zoodat dit een geheel jaar 
op zyn zolder lag te drogen en kon krimpen. Nu het 
buitenslands gezaagd hout gekomen is en de aannemers het 
daarmede zooveel gemakkelyker hebben en er veel minder 
werk op komt, eischt men niet alleen van den houtkooper 
dat hy droog, maar zelfs krimpvry hout zal hebben. Dit 
nu is eenvoudig onmogelyk. Een goed houthandelaar heeft 
wel droog hout, maar geen krimpvry bout; daarvoor moeten 
de timmerlieden en aannemers zelf zorgen, door tydig ge
noeg in te koopen en een voorraad te houden, evenals in 
vroeger jaren; dan zal men zien, dat het buiteuslands ge
zaagde hout precies hetzelfde is als het hier gezaagde. 

Dat er ook veel slecht en wrak buitenslands gezaagd 
hout wordt aangevoerd heeft natuurlijk met het al of niet 
hier zagen niets te maken. 

„Het bnitenlandsche hout is te jong", zegt men, maai
de menschen, die dat zeggen, weten in deu regel in 't ge
heel niet hoe oud de zaagstammen eigenlijk moeten wezen ; 
het is napraten) van elkander. 

Een vuren riga balk van H M. lengte by een topdikte 
van 25 cM., die naar Nederland geëxporteerd wordt, is in 
den regel niet onder dan 50 jaren. Zulk hout, hier gezaagd 
zynde, wordt door deskundigen goed en volgroeid genoemd. 

Een vnren balk uit noordelyk Zweden, noordelyk Finland 
of het Archangel-gebied, die een leeftyd van 50 jaren 
bereikt heeft, is op 6 M. lengte hoogstens 16 of 18 cM. 
dik. Deze stammetjes worden daar ter plaatse verzaagd aan 
klein plaathont en zulk hout, dat dus veel fijner gegroeid 
is en vaster in elkaar zit noemt, men hier dan onryp hout. 
Zooals ik zeide, de heeren bouwkuudigen turen zich blind 
op allerlei denkbeeldige gebreken en de hoofdzaak van alles, 
het gebruiken van uitsluitend droog hout wordt voorby 
gezien. 

In geen land zyn de bouwkundigen zoo lastig op hout, 
als in Nederland en toch weet ik, dat bet werk er niets 
beter maar wel duurder door wordt. Voor binnenbetimmering 
b.v., die toch steeds droog blyft en geverfd wordt, doet 
het er niets toe of het hout van ouberispelyke kwaliteit is. 
Een deur, een kozyn, een houteu plafond, een schotwerk, 
alles binnenshuis, mag gerust 2e soort hout zyn; het mag 
een weinig vervuurd zyn, dit hindert niets, mits het slechts 
door en door droog verwerkt wordt, dat is het geheim 
van een goed bouwmeester. 

Een houthandelaar, die voor zich zelf bouwt, zal nooit 
prima hout gebruiken, waar dit onder dak blyft, omdat hij 
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by ondervinding: weet, dat het wel duurder maar geen 
beter werk geeft. 

Waarom zgn de Stavekerken in Noorwegen zoo oud 
geworden? Niet om de betere kwaliteit van het hout, 
want nergens wordt by het bouwen zoo weinig acht ge
slagen op de kwaliteit van het hout als in de noordelijke 
lauden, maar om de goede daken, die de Noren op hunne 
houten keiken maakten. Ze wisten by' ondervinding, dat 
droog hout mits het slechts droog blijft, niet vergaan zal, 
al wordt het vele eenwen oud, dat is het geheim der 
Stavekerken eu daaraan kunnen onze jeugdige bouwmeesters 
zich spiegelen. Zorgt dat het hout droog verwerkt worde 
en in het gebouw droog blijve. Laat nimmer roode, half 
gare steenen verwerken, zelfs niet voor binnenmuren, als 
ge niet zeker weet, dat de bodem, waarop de muur rust, 
uit zuiver rivierzand bestaat. Steenen, die vocht opzuigen, 
deelen dit mede aan het houtwerk en dat is het begin 
van huiszwam (mits de kiemen daarvan voorhanden zyn). 
Laat onderkanten van vloereu en vloerliggers inet carbolineum 
of creosootolie bestreken; de ondervinding leert reeds voldoende 
dat in dat geval geen huiszwam verschenen zal, ook al 
gebruikt men geen onberispelijk hout. 

Onbegrijpelijk lastig zijn somtijds bouwmeesters op de klem-
der steenen, die allen even rood moeten zgn en geen gele tint 
mogen hebben. Beter voor de soliditeit der gebouwen ware 
het, indien ze lastiger waren op den graad vau hardheid 
der steenen: ze moesten verbieden, dat ooit half gare steenen 
gebruikt werden, want die zyn de oorzaak van het vergaan 
van het hout. 

Om tot onzen houthandel terug te keeren, deel ik mede, 
dat uit de Witte zee tegenwoordig het beste vuren eu 
grenenhout komt, hoofdzakelijk van Archangel, maar het is 
alles bezaagd hout, want ronde balken worden te duur 
door de hooge sclieepsvrachten. Het beste, fijnste hout 
komt uit oude bosschen, die nimmer door menschenhanden 
aangeroerd zyn; zoodra de houtvesters komen eit aan liet 
uitdunnen gaan, beginnen de jongere boomen sneller te 
groeien en geven grover hout. Niet lang zal het meer 
duren of we krygen ook hout vau de groote Siberische 
rivieren, maar het zal natuurlyk alles bezaagd zyn, want 
voor ronde stammen wordt de vracht veel te hoog. We 
zullen echter hopen, dat tegen dien tyd het vooroordeel is 
opgeheven en onze bouwkundigen wijzer zyn geworden. 

Amerika, dat ons voornamelijk pitch-pine verschaft, begint 
hoe langer hoe slechter hout te zenden en behoudt waar
schijnlijk het beste voor eigen behoefte. 

Het Quebec-pine (Pinna strobus ook White-pine, in 't Holl. 
Weymouth dennen genoemd), is een bij uitstek fijne soort 
grenenhout, die echter in ons land zeer zelden aan de 
markt komt, omdat men hier den hoogen pry's niet betalen 
wil, die men er in Engeland voor geeft; het wordt als 
plaathout van korte afmeting aangevoerd, omdat men er 
uitsluitend deur- en raamhout van maakt. Het is specifiek 
de lichtste grenenhoutsoort die bestaat, en heeft de goede 
eigenschap van niet te krimpen of te trekken en nimmer 
te scheuren. 

Onder den naam van Colnmbia-pine, ook Oregon-pine, 
heeft men de laatste jaren in ons land een soort hout 
ingevoerd, dat, zooals de naam aanduidt, afkomstig is van 
de Westkust van Noord-Amerika; het heeft de lastige 
eigenschap zich slecht te laten schaven en stroopt voort
durend tegen de schaaf op. Het werd, zooals alles wat uit 
Amerika komt, in den beginne te hoog opgevijzeld en aan
geprezen als het meest volmaakte, gladde en krimpvrye 
bont, dat bestaat; daardoor is het terstond tegengevallen 
en hebben sommige aannemers er een ongemotiveerden 
tegenzin in gekregen. 

De waarheid is, dat het in afmeting verre het pitch-

pine overtreft; men kan er met gemak 2 5 X 2 5 cM. buiten 
het hart van zagen, verder is het spintvrjj, scheurt of 
trekt na eenmaal goed gedroogd te zyn niet meer. het 
natte hout echter krimpt aanzienlijk, maar dit is geen 
ondeugd, want een timmerman moet zorgen alleen droog 
bont te verwerken. Verder is het niet harsig, zooals het 
pitch-pine, en laat zich daarom goed verven. Het is dus in 
alle opzichten goed geschikt voor kolommen, blanke vloeren 
en overal, waar groote afmetingen vereischte /yn, zooals 
by buitengewone zware balklagen. Of het zonder verflaag 
tegen weer en wind bestand is, wordt wel uit Amerika 
beweerd, maar is in ons land nog niet bewezen. De prys 
is niet hooger dan die van het pitch-pine 

Nu het wagenschot moeielyk meer te krygen is, komt het 
teakhout, in ons Indië Djati-hout genoemd, misschien juist van 
pas om het eerst genoemde te vervangen, indien het ten minste 
gelukt, de heeren architecten over te halen djati-hout te 
gaan voorschrijven. Het wordt thans door twee maatschap-
pyen in ons land ingevoerd en het is te hopen, dat de 
prys zoo laag kan gesteld worden, dat het met prima 
eikenhout kan concurreeren; anders vrees ik. dat er geen 
debiet in ons land voor te vinden is. De menschen willen 
hier geen duurder hout verwerken. Het Moulmain teakhout, 
is van zwaarder afmeting en mooier dan het djatti nit 
onze Oost. Waarschynlyk komt het in Engelsch Indië uit 
oudere bosschen dan die van Java; op dezelfde wijze als 
de oerbosschen van het Archangelgebied mooier hout 
leveren dan Finsche of Zweedsche bosschen, die reeds lange 
jaren zyn uitgedund. Teakhout trekt evenmin als wagen
schot, is bestand tegen weer en wind; heeft gevernist of 
gepolitoerd een mooie bruine kleur en kan wedyveren inet 
Amerikaansch notenhout. Het is voor meubels en betimmering 
van zalen en publieke gebouwen zeer geschikt. Alleen 
de te hoogen prijs heeft het gebruik er van tegen 
gehouden. 

Geen handelsartikel is zoo constant in prys als vuren- en 
grenenhout; de eenige schommeling, die van beteekenis te 
noemen is, werd waargenomen eenige jaren na den oorlog 
van 1 8 7 0 — 71, toen trouwens alle artikelen duur werden. 
Merkwaardig is echter, dat de prys op stam in het Noorden 
viermaal zoo hoog is als 3 0 jaren geleden, in dezelfde 
evenredigheid echter zyn de sclieepsvrachten gedaald en 
komen dus de voordeelen daarvan geheel in handen van 
de eigenaren der bosschen. 

Wie in het bezit is van houtrekeningen, die 4 0 en 5 0 
jaren oud zyn, zal daarin bespeuren, dat de pryzen thans 
niet noemenswaai dig verschillen. 

In Zweden was de eerste ondernemer van houtzageryen 
voor export, de voor eenige jaren overleden Baron DIXON. 
Te Snndsvall liet hy ongeveer 5 0 jaren geleden een water-
zagery bouwen, toen de stoomzagerijen daar nog niet bekend 
waren; deze zagerjj lag vele uren hooger op de rivier, 
waar een waterval de noodige kracht leverde. Het gezaagde 
hout kon niet in schuiten naar zee gebracht worden, om
dat de rivier door stroomversnellingen en ondiepten onbe-
vaar was. Het werd eenvoudig te water geworpen en gevlot 
tot de plaats, waar thans de bekende groote zagerjj Svartvik 
ligt. Daar aangekomen was het vuil en onoogelyk en das 
weinig geschikt voor export, het moest weder schoon ge
maakt en daarna op latten te drogen gezet worden. Voor 
dat schoonmaken bedacht de vindingrijke en ondernemende 
eigenaar een goed middel. Hjj liet over de bergen, die 
Svartvik omgeven, een waterleiding aanleggen en spoot met 
een kolossale waterstraal het hout schoon ; dit is het begin 
van NundsvaU's houthandel. 

Vele zyn de moeilijkheden, die dikwijls moeten over
wonnen worden, om de balken van het binnenland nit naar 
de zagerijen te brengen. Kanalen worden gegraven, rotsen 

uitgehouwen, het peil der meren somtyds kunstmatig ver
hoogd of verlaagd. 

Een merkwaardig voorbeeld van het overwinnen van die 
moeielykheden levert de zoogenaamde rolbaan by Tammerfors 
in Finland. By die stad zyn twee meren, waarvan het eene 
zestig voeten hooger ligt dan het andere. Een waterval of 
liever stroomversnelling, in 't Zweedsch fors geheeten, ver
bindt de beide meren. De stad heeft haar onstaan aan die 
fors te danken, waardoor vele fabrieken: weveryen, spin
nerijen, papierfabrieken ontstonden. Deze nemen het water 
in beslag en toen in Björneborg stoomzagerijen ontstonden, 
wilde de gemeenteraad van Tammerfors niet toestaan, dat 
de balken door die fors gevlot werden. 

Het water van die meren stroomt n.1. alles naar de 
rivier de Kumo, die by Björneborg in zee stroomt. Om nu 
toch de balken in het lager gelegen meer te krygen, 
maakte men over den bergrug, die de beide meren scheidt, 
een soort van Jacobsladder, iets in den geest, van een 
baggermachine, met een ketting zonder eind, die op zekere 
afstanden inet scherpe punten bezet is, en de balken uit 
het eene water op neemt, om ze over de 2 0 0 voet hooge 
heuvel aan de andere zyde weder te water te laten. 

De afstand is ongeveer 10 minuten gaans. De rolbaan 
wordt in beweging gebracht door een stoommachine en de 
ketting loopt op kleine raderen over rails. Eenige jaren 
later heeft men er een tweede rolbaan by' gemaakt, beide 
te zamen brengen jaarlijks een millioen boomstammen en 
stammetjes (want er is veel dun hout bij) over. 

Nu men gaat inzien, dat de bosschen hard verminderen 
en sommige zagerijen uit gebrek aan hout reeds stil gezet 
zyn, heerscht et onder de zagers een ware koopwoede om 
bosschen machtig te worden. By publieke verkoopingen 
worden fabelachtig hooge pryzen besteed, vooral als men 
merkt, dat er vreemde eenden in de bijt komen, om deze 
toch vooral van koopen terug te honden: overal hebben de 
groote maatschappijen hun agenten om alle gelegenheden 
aan te grijpen om bosch machtig te worden. 

In Lapland, waar de bosschen tot nog toe onaangeroerd 
lagen, zwerven de Zweden en Finnen thans rond en bieden 
tegen elkander op. Telkens ziet men in de nieuwsbladen 
annonces om werkvolk en bekwame zagers, die geneigd 
zyn naar dat hooge Noorden te gaan, waar de zagerijen 
thans als paddestoelen nit den grond verrijzen, maar waar 
niet voldoende paarden en werkvolk te krygen zyn, want 
de zwervende Lappen zyn niet te bewegen zulk werk te 
verrichten. 

Hiermede wil ik voorloopig eindigen en hoop den lezer 
eenig denkbeeld van den houthandel in het Noorden gegeven 
te hebben. 

Deventer. October 1 8 9 5 . 

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 9 D E C E M B E R . 
A m s t e r d a m , 12 uur. Het gemeentebestuur: het sloopen van 

de perceeleu Heerengracht no. 192 en Keizersgracht no. 195, 
197, 199 en 301, in verband met den te maken westelijken ver
keersweg. 

B o s k o o p (Z.H.) 12 uur. Het college van kerkvoogden en 
notabelen der Ned. Herv. gemeente, in het hotel het Wapen van 
Boskoop : het gedeeltelijk amoveeren dei overgebleven muurwerken 
van de afgebrande kerk en bet afschieten van bet terrein, benevens 
het maken van eene directiekect. 

D I N S D A G 10 D E C E M B E R . 
B r e d a . 11 uur. De genie, in het koffiehuis de Beurs van 

Breda: het levereu van kazernemeube'eu en van materialen 'ot 
het doen van herstellingen en vernieuwingen aan militaire gebouwen 

le Rreda, onder het beheer der genie, begr. f 2025, bilj. inzenden 
uiterlijk 9 Dec. nam. 3 uur op het bureel der genie. 

E n s c h e d e . 7 uur. De heer Q. H . Kluinpers, in het café van 
deu heer J . Hemken : bel bouwen van 3 woouhuizen op een terrein 
gelegen aan den Kueedweg aldnar, aanw. nam. 2 uur. 

N y u i c g e n . 6 uur. De architect A . v. d. Boomgaard, in het 
C a f é de Poort van Cl-ve aan de Grootestraat: 1. het afbreken 
van het pakhuis no. 36 aan de Oude Varkeusnurkt cn hel daar 
weder opbouwen van een woon- en pakhuis; 2. het verbouwen 
van hel buis no. 29 aan de Houtstraat, aanw- 's morg. 11.30 uur. 

U t r e c h t , i uur. De maatschappij tot exploit, van staatsspoor
wegen, aau het centraalbureau in het Moreelse Park, bestek no. 
7.'0: hel maken van twee seinhuizen op het station te 's-lier-
logenbosch 

W O E N S D A G 11 D E C E M B E R . 

A m s t e r d a m . 10 uur. De luit.-kol. eetstaauwezend ingenieur, ten 
bureele vau de genie, Plantage-I.'jnbaaiisgracht .no. 1 : het maken 
van eene doorgraving en een draaibrugje op militairen laudsgroud 
nabij het lort aan „ d e Winke l" als verbetering van ondergeschikt 
belaug in de stelling van Amsterdam, ouder bet beheer der genie 
alaaar, begr. f 60u, bilj. inzeudeu 10 Dec. vóór 3 uur aan 
meergenoemd bureel. 

A m s t e r d a m . 10 uur. De luit.-kol. eerstaanw. ingenieur, ten 
bureele van de genie Plautage-l.ijnbaansgracht no. 1 : het maken 
van een gedekteu gemeenschapswee, tevens inundatiekeering, van 
den Geiudijk uaar het lort bij Nigtevecht, onder het beheer der 
genie aldaar, begr. I' 24 200, bilj. iuzenden 10 Dec. vóór 3 uur 
aan meergenoemd bureel. 

D O N D E R D A G 13 D E C E M B E R . 
S p i j k e r b o o r (N.II.) 12 uur. Dijkgraaf en heemraden van het 

waterschap de Starniueer en Kamerhop in het Heerenhuis : het 
vernieuwen, herstellen en onderhouden van drie watermolens, 
oeneveus het verrichten van binnen-eu buitenwerken van bovengen, 
waterschap, gedurende een tijdvak van een jaar. 

Veei idnin. 7 uur. De heeren F . eu B. Wilmink, in 't hotel de 
Unie : a. het bouwen vau een winkelbehuizing aan bet Oosterdiep 
a l i a a r ; b. de glas-, verf- en behaugerswerken. 

D I N S D A G 17 D E C E M B E R . 

A m e r s f o o r t . S uur. De architect II. Kroes «oor den beer J . 
Busquel, in het café de Arend : het bouweu van 4 beereubuizen 
op eeu terrein aan deu Arnhemse.heu straatweg aldaar. 

W O E N S D A G 18 D E C E M B E R . 
Assen. 11.30 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: bet onderhoud 
van het Veenku'zerkanaai en de daartoe behoorende werken in 
de prov. Drenthe, in de jareu 1896, 1897 en 1898, Degr. f42000 
per jaa*. 

W o e r d e u (Z.H.) 1 1 . 3 ° uur. Hcercu kerkvoogden der Ned. Herv. 
gemeente, iu de kerkeknmer: twee gedeelten leien dakbedekking 
en verdere daarbij behoorende werken. 

D O N D E R D A G 19 D E C E M B E R . 
H a a r l e m . 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel en 

nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur: het maken 
vau remstoelen en meerpalen in en langs de toeleidingskanalen, 
aan weerszijden der in aanbouw zijnde schutsluis te I.lmuiden, 
deel uitmakende van de uitbreiding der sluis- en havenwerken 
aldaar, begr. f 90.100. 

M A A N D A G 28 D E C E M B E R , 

' s - G r a v e n h a g e . II uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid : het onderhoud en herstel van de landsgebouweo 
aldaar, gedurei de 1896, begr. f 49.000. 

D I N S D A G i>4 D E C E M B E R . 

K o o g aan de Z a a n . 12 uur. Het gemeentebestuur: het makeu 
vau een stel deuren voor de gemeenl esluis aldaar. 

U t r e c h t . 2 uur. De maatschappij tot exploit, van staatsspoor
wegen, aau het centraalbureau iu het Moreelse Park, bestek no. 
701 : het maken van grondwerken, het opbreken en leggen van 
sporeu eu wissels en eenige diverse werken op het station Zevenaar, 
begr. f 8900. 

V R I J D A G 27 D E C E M B E R . 

M i d d e l b u r g . 11 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid, aan bet gebouw vau hel prov. bestuur : bet herstellen 
en verwisselen van ijzeren deuren van de groote schutsluis vau 
bet kanaal door Walcheren te Veere, begr. f 36000. 

Z w o l l e , 12 uur. H e l ministerie van waterstaat, handel en 
nijverheid, aan bet gebouw vau het prov. bestuur : bet onderhoud 
van de groote en andere rijkswegen en van de verspreide bruggen 
en duikers in de prov. Overijscl, gedurende 1896, 1897 en 1898, 
in 4 afd., begr. per jaar afd. I. f 21. .'00, afd. II. f 14.850, afd. 
III. f 38.250, afd. I V . f 12.600. 
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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 ran twee gebouwtjes voor openbare 

privateD. Laagste P. v. d. Putten te Ilpendam voor f 2119. 

Amsterdam. De pneumatische rioleerirg van de wijken begrensd 
tusschen bet Jacob van Leonepkanaal en de grens van Nieuwer-
Amstel, enz. Laagste W . de Leon te Sloten voor f 63.380. 

Amsterdam, Het aanvullen van slooten langs de voormalige 
Oosterbegraafplaats. Laagste l i . R . Hendriks te Nieuwer-Amstel 
voor f 6150. 

A s s e n . Het verrichten van baggerwerk in en van buitengewone 
voorzieningen en herstellingen aan de kanaalboordeo van de 
Drentscbe Hoofdvaart in de prof. Drenthe. Laagste H . F. de Jong 
te Oodebaske voor f 2790. 

's-ttrnvenhage. Het driejarig onderhoud van de Lingewerken 
te Asperen. Laagste U. de Groot en Co. te Heukelum voor f 8790. 

's-Uravenhage. Het driejarig onderhoud van het kanaal met 
schutsluis in bet benedeneind van Rozenburg, van 1 Jan. 1896 
tot en met 31 December 1898. Laagste G . Beukelman te 
Zwartewaal voor f 9020. 

's-Gravenhage. Het leveren van meubelen voor de Hoogere 
Burgerschool met 3jarigen cursus. Laagste A . Nater aldaar voor 
I 1732. 

's-Gravenhage. Het bouwen van zes woonhuizen aan de 
Weimarstraat en Beeklaan aldaar. Laagste J. Botermans en Jb. 
Dekkers aldaar voor f 31.230. 

Haarlem, Het onaerboud der Heldersche zeewering, bestek no. 
10, dienst 1896—1898. Laagste G. D . van Doorn te Amsterdam 
voor f 6980. 

Haarlem. Het op profil brengen van een gedeelte van den 
afsluitdijk bij Scuelliogwoude, bestek no. 194, dienst 1895. Laagste 
G . Smit Cz. te Nauerna voor f 1518. 

Haarlem. Het maken van twee blokken elk van vier woningen 
voor sluispersoneel euz. bij de in aanbouw zijode schutsluis te 
IJmuideo, bestek no. 189, dienst 1895. Laagste A . Krijnen te 
Helder voor f 32.383. 

Heuirelo . Het bouwen van een ziekenhuis aldaar. Laagste B. 
G . Markslag voor f 7871. 

Z w o l l e . Het bouwen van een statenzaal en verdere localiteiten 
in aansluiting met de gebouwen van bet prov. bestuur van 
Overijssel aldaar. Laagste A . Blocks en F. de Herder te Zwolle 
voor f 9C.980. 

Z w o l l e . Het onderhoud der werken van het Zwolsche Diep 
in de prov Overijssel, in de jaren 1896 en 1897. Laagste W . 
Arntz, te Millingen voor f 10.249 per jaar. 

A D V E R T E N T I E S . 
Gedeeltelijke Bereiding. 

CREOSOTEERING. 
BURNETTEERING. 

KYANISEEREIY 
en Gemengde Bereiding. 

HOUTHANDEL. 
O . G i p s C z o o n , 

D O R D R E C H T . (71) 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

LAGE PRIJZEN. (73; 

S. BRUIGOM, Arnhem. 

HlEIKIPPIICEl 
en LOODSEN A < ^ 

van gegolfd ijzer, 

LIFTEN 
(90) 

KRANEN 
en 

LIEREN, 

T. G. TISSOT JR.. 
AMSTERDAM, Singel H». 

VOOK 

M ON IER-W ER KEN 
te AMSTERDAM. 

Cement-IJzerwerken 
volgens de systemen MONIER, RABITZ 

en aanverwante stelsels. 

WATERDICHTE WERKEN. 
als: Kelders, Reservoirs, Regenbakken, 

Daken, Privaatpntten, Kuipen enz. 
Gewelven, Vloeren, Buizen, Tunnels, Muren. 

Bescherming tegen brand. 
BRANDVRIJE KELDERS. 

K A N T O O R : 

3e Weteringdwarsstraat 30, 
W E R K P L A A T S : 

JAAGPAD bij den Omval (Weesperzijde). 

F 
L E I D E N . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHEKP8B0UWWKRF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoor wepniateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

Zware en lichte Smeêwerken, 
A K K E R S , 

IJZEREN E N STALEN KETTINGEN, 
met eerti!i«;n.sxt van Lloyd's 

en Itiireari Veritas. 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT & ZOON te Maassluis. 

ONZE BOUWMATERIALEN, 
beschreven door 

i T . v a n c l e x - K l o e s , 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid f18—, 
„ „ gebonden „ 21.30. 

R E O O R D E E I, I RI G E N. 
. . . . Met groote uitvoerigheid en voorliefde teekent do schrijver het steenbakkersbedrijf 

met al de daartoe noodige werktuigen, blijkbaar met bet 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 *,ij liever een meer vergelijkende 
beschouwing van bouwmaterialen hadden gewenscht, 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 bock menige nuttige aanwijzing bevatten. 

. . . . Juist de onbevooroordeelde onderzoekingen, die den heer V a n der Kloes gemaakt 
heeft op I ! * gebied der bouwmaterialen, maken zijn boek belangrijk 

(Bouwkundig Weekblad}. 
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Alle soorten van 

ZAGEN 
en 

W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de.fijnste quahteiten tot, billijke 

prijzen de Fabriek van 

J . D. DOMINICUS & SóHNE, 
ie Remscheid-Vieringhausen (Rheinl . ) 

Gevestigd in 1822. (55) 
W Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
•welke w(j U gratis en franco toezenden. 

Vertegenwoordiger voor Holland : 
MAX DRESEN, ROTTERDAM, 

Maaskade, hoek Corn. Trompstr. 2. 

P. DOLK & ZOON. 
Spiegel- en Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

Geluidwerende tusschenvloeren, ondervloeren 
voor houtcementdaken, brandvrije 

separatieën en plafonds. 

EXSELSI OR PLATEN* 
GEBR. VAN DER VlJGH, Amsterdam. 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. (93) 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, 
geluidwerend. Verkrijgbaar in verschillende 
dikten. Steeds grooten voorraad. Directe leve
ring. Uitvoering op 't werk door onze eigene 
stellers. Voorgeschreven by particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen
ding van Brochure, Monsters en Prijs. 
Wereldtentoonstelling Amsterdam 1895 

GOUDEN MEDAILLE. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW SPIEGEL-, 

W I T - , KBISTAI .- , BBOBI en M E L K -

<Jr 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 Patrijspoortglazen. 
(89) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

Houtbereiding tegen bederf, 
KYAMISEERINRICHTING. 

si. L E IV S I N K , 
A R N H E M , 

levert pask laar gekyan i seerd 
(rot- en z wam vrij) (81) 

Rasterwerken, schuttingen. 
BROEIBAKKEN, VLOEREN, 

VLOERRIHREN, enz. enz. 

W. J . W E 1 S S E N O , 
Meuwomlijk UI te AMSTERDAM, 

fabriceert geijkte DUIMSTOKKEN, twee 
«n vtff 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 PA8SER000ZEN, 
Teekenbehoeftenenüptischelnstrnmcnteu. 

EQUERRES, PRISMA'S ENZ. 

PÜLFORB's VÖGttTVERF 
is het goedkoopst, eenvoudigst radicaal middel tegen UITSLAANDE, 
VOCHTIGE MUREN. HEKROOM) met gouden medaille, Gezondheids-Ten-
toonst. Londen 1S84. Heteiigelen van muren voor het behangen vervalt bü 
gebruik van deze VERF. Verkrijgbaar in bussen ad f 1.60, ƒ3 .15 en f 6.25, 
bij J . VAN DER MEULEN, Mr. Schilder, N . L e l i e s t r a a t 17, Amsterdam, die 
zich tevens met de toepassing belast. Agenten J . P . LAERNOES Pzn. te Vlissingen, 
P. KRIJGER *. ZOON te Middelburg en B. DE K A M Jz., 20 Ruijschstraat, Amsterdam. 

(79) 

LEONARD SLIGCBER, l o n n i c k e n d a m . 

V I 
- SI 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
nitmnntend fabrikaat en bi l l i jke pri ls. (67) 

R O T T E R D A M , 
Nieuwe Haven 118 

A M H T K K I F A H . 
BilderdijhkadeXm 

Hoafd-Vertegenwoordiger 
DKR 

JOSSON-CEMENT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: leunt AND. TRAS, 
H A N D E L in 

B O U W M A T E R I A L E N . 

Voor de Kleln-Industrie! 
LINTZAAG-, CIRKELZAAG-

en FRAISMACHINES. 
S T E E K B A N K E N , 

etc. etc. 

ingericht voor voet-, hand- en stoom -
heweegkracht. 

F. H. P. TRIP, 
Keizersgracht 8, Amsterdam. 
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Turf ii Olie. 
G.M.BOKS&C0., 

A M S T E R D A M , 

V e r f w a r e n , 
LAKKEN, etc. 

Bij P. GOUDA QUINT, te Arnhem, 
is verschenen de eerste en tweede afle
vering van 

DE ARCHITECT. 
Zesde jaargang. 

Ontwerpen, studies, teekeningen en 
details van Hedendaagsche en Oude Kunst, 
Antwoorden op Prijsvragen en Heraldiek. 
Ouder Redactie van het Genootschap 

„ARCHITECTURA I I AMICITIA" 
Prijs f 8.—. Voor de Leden van het 
Genootschap f 6.—. 

2- kleuren Papier 6 cent per rol, per 100 rol 5 cent. 
3- kleuren „ 1 0 „ , „ , , , 8'/ 8 , 
3-kleuren „ 13 „ „ , , , , 11 „ 

Ken I'.H lij van de fijnste soorten 

w e l k e p r i j s i s t 1 . 3 0 , h e d e n 4 0 c e n t . 
R A N D E N , 12 banden, IO cents de 12 randen. 

EIKESHOÜTPAPrER . 7 cent per rol 
MARMERPAPIER. . , 1 5 „ 
TEGELPAPIER . . . . 12 
SATVRELPAPIER . . 6 . 

Een voorraad van 80.000 rol. 
STALEN worden op aanvraag; franco toegezonden met prijsopgaaf 

H U1SEIGENAREN, doet uw voordeel bij 
JEÏ . S P E I J E R , 

Nieuwe Molstraat 74 en 87. DEN H A A G , 
het van ouds bekende goedkoopste adres vooralle 

V L O E R Z E I L E N e n K A l i P E T T E I N ' . 

ie en Electrische LIFTEN, 
F R E D . S T I E L T J E S 6 Co., 

Keizersgrach t 7 4 B , 
Chemisch bereide 

V E R F . 
(78) A m s t e r d a m . 

Deze O L I E V E R F i i geheel gereed 
v o o r het gebruiken bezinkt ut 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.-ll.) 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583, bjj de Clrechtschestraat, 

A > I J S F K U D A >1. 

B O Y L E ' M 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) 

De Portland-Cement-Fabriek 
VAN 

Dyckerhoff & Söhne 
fiouden te Amöneburg bij Biebrich ajd Rijn, 
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J A N E . V A N N I F T R I K . 

Het mag wellicht niet misplaatst zijn om, voordat het 
eind van 1895 daar is, eeuige regelen aan het hierboven-
staande onderwerp te wijden, daar juist in dit jaar zoo bij
zonder de aandacht daarop werd gevestigd. 

Het ligt toch zeker bü velen onzer nog verscb in het 
geheugen, dat de telefoon en de exploitatie daarvan een der 
meer belangrijke onderwerpen van bespreking en regeling 
uitmaakte, waarmede zoowel te Amsterdam als te Rotterdam 
en den Haag de gemeentebesturen zich dit jaar hadden 
bezig te houden en dit wel naar aanleiding van het feit dat 
in die steden de exploitatie van den telefoon onder de be
staande concessies ten einde liep of het einde naderde. 

Het feit van het afloopen dier concessies, op zich zelf 
schijnbaar zonder veel beteekenis, was in zijn gevolgen verre 
van onbelangrijk, omdat daarmede — tenminste wat Neder
land betreft — als het ware een tijdperk in de geschiedenis 
van den telefoon werd afgesloten en vrij algemeen een nieuw 
geopend scheen te worden, waarin de exploitatie door con
cessionarissen ophouden en de gemeentebesturen zelf de zaak 
in handen nemen en tot eigen exploitatie besluiten zouden, met 
eigen geheel nienwe netten en toestellen, die aan de 
tegenwoordige eischen eu inzichten zouden beantwoorden. 

Aan deze eischen konden de bestaande netten — en dus 
ook de exploitatie daarvan — bijna zonder uitzondering 
15 tot 20 jaren oud en dns aangelegd in den tyd, dat 
de telefoon vooral in zijn beteekenis van voornaam ver-
keermiddel nog in zijn kindschheid verkeerde, in de meeste 
opzichten niet beantwoorden en het kan dus ook geen ver
wondering gebaard hebben, dat het eindigen der bestaande 
concessies voor die oude en we mogen zeggen verouderde 
netten als vanzelf aanleiding gaf tot het aanleggen 
van geheel nieuwe telefoonnetten, terwijl de vrij alge
meene neiging tot het exploiteeren van den telefoon in 
eigen, gemeentelijk beheer, om meer andere redenen, ook 
daaruit verklaard moet worden, dat de exploitatie door den 
concessionaris niet in alle opzichten reden tot tevredenheid 
bad gegeven. 

Wanneer het mij thans vergund is voorloopig eenige 
oogenhlikken stil te staan bij den telefoon in het algemeen, 
dan kan eene beschrijving van het nieuwe gemeentelijke 
telefoonnet te Amsterdam met meer recht voor 1896 be
waard blijven, als wanneer dan ook de aanleg daarvan 
meer gevorderd is. 

De telefoon of' „verrespreker" in zijn eenvondigsten eu 
eersten vorm heeft slechts weinig overeenkomst met de 
inrichting, die wij thans oude)' dien naam verstaan, ofschoon 
de grondgedachte om de luchtgolvingen, door de menscheljjke 
stem voortgebracht, langs een geleidenden draad over te 
brengen, dezelfde is gebleven. 

Het is bekend, dat de luchtgolven, die wij door onze stem 
of een andere geluidgever doen ontstaan en die door hare 
werking op het trommelvlies van ons oor — oorzaak zijn 
dat wij hooren — zich in het algemeen niet in één be
paalde richting, doch naar alle kanten voortbewegen, even 
als men dit opmerkt by de golving van het water, ver
oorzaakt door het daarin werpen van een steen. 

Toen men omtrent het geluid en het voortplanten daarvan 
tot klaarheid was gekomen, lag het voor de hand, dat er 
met vrncht naar middelen konden gezocht worden om het 
voortgebrachte geluid te versterken en, op grootere afstanden 
dan dit van zelf geschiedde, over te brengen en zoodoende 
aan het maatschappelijk verkeer dienstbaar te maken. 

De studie van het geluid had ook aau het licht gebracht, 
dat de luchtgolven. door het voortbrengen van geluid ontstaan, 
zich niet alleen aan het trommelvlies van ons oor, doch 
eveneens aan andere lichamen mededeelen en deze in over
eenkomstige trilling brengen, waardoor zij het geluid voort
planten. Verder leerde inen, dat die verschillende lichamen, 
ten opzichte van de geluidsgolven lang niet dezelfde eigen
schappen vertoonen en dat zoowel de materie, waaruit zij 
bestaan, als de vorm waarin zij verkeeien, van grooten 
invloed is; kortom, men geraakte spoedig tot de zekere 
wetenschap dat dunne platen en vliezen van metaal en van 
organischen aard bij uitstek de eigenschap bezitten van de 
geluidsgolven op te nemen eu weer te geven, wanneer zij 
een veerkrachtige beweging kunnen aannemen. 

De wetenschap nu dat het mogelijk was om lo. het 
geluid langs een andere middenstof dan de lucht zelf' over 
te brengen en 2o. om bepaalde voorwerpen door de geluidgolven 
in overeenkomstige trilling te brengen — leidde, door haar 
in toepassing te brengen, tot het ontstaan var. den eersten 
telefoon. — 

Deze eerste telefoon bestaat evenals onze tegenwoordige 
uit een ontvanger en een geluidgever, doch daarvan, behalve 
in andere opzichten, hierdoor onderscheiden, dat beide deelen 
hetzelfde zijn. In zijn eenvondigsten vorm is hij, aldus 
te beschrijven: twee holle cylinders van carton, elk aan 
een zijde met een vlies of membraan bespannen en op 
eenigen afstand van elkander geplaatst, zijn door een dunne 
draad veieenigd d. w. z. de draad is gespannen tusschen 
de twee naar elkander toegekeerde membranen. Wordt nn 
in deu eenen cylinder geluid voortgebracht, dan deelt zich 
dit aan de membraan mede en geraakt in trilling. 

O-1 
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Deze trillingen worden door den gespannen draad over
gebracht en aan de verwijderde membraan medegedeeld, die 
daardoor in overeenkomstige trilling geraakt en deze weer 
aan de lucht en aan het achter geplaatste oor mededeelt. 

Dit toestel is door ieder gemakkelijk na te maken, 
teneinde daardoor zelf tot de overtuiging te komen, dat op 
die wijze een voortgebracht geluid veel verder kan over
gedragen worden dan dit door de lneht zon plaats hebben, 
wanneer de geluidgolven zich nu niet in één richting, doch 
naar alle zijden konden voortbewegen. Deze eenvoudige 
draad-telefoon bezit weinig practische waarde, hoe belang
wekkend ook het daarmede in verband staande verschijnsel 
z|jn moge, en het mocht eerst aan de vorderingen op het 
gebied der electriciteit gelukken hem in een practisch 
bruikbaren toestel te veranderen, hem te maken tot den 
magneto-electrischen telefoon, zooals wij dien bij onze inter
communale en internationale telefoonnetten kennen. 

Als uitvinder van den practischen electrischen telefoon 
moet genoemd worden de destijds in Amerika wonende 
Schot GRAHAM B E L L en het was in het jaar 1876, b|j 
gelegenheid der wereldtentoonstelling te Philadelphia, dat 
deze zijn uitvinding aan de verbaasde wereld vertoonde en 
over mijlenverren afstand het gesproken woord duidelijk 
hoorbaar overbracht. 

De overdraagtoestel (transmitter) of spreektoestel en de 
ontvangtoestel (receiver) van BULL'S eersten telefoon z|jn 
geheel van dezelfde samenstelling en in ieder opzicht 
gelijke instrumenten. Beide zijn (natnurijk binnen zekere 
grenzen) op een willekeurigen afstand van elkaar geplaatst 
en door een electrische draadgeleiding verbonden. Het eene 
gedeelte van den stroomketen wordt door een geisoleerden 
draad (de lijn) het andere gedeelte (om draad te sparen) 
door de aarde, die tot terugleiding van den stroom dient, 
gevormd. 

De trilplaat of membraan van het instrument bestaat uit 
een dun, veerkrachtig Ijzer- of staalplaatje, waarvoor zich 
een kleine geluidstrechter bevindt. Achter de trilplaat 
— d. i . binnen den kast of doos, die de verschillende deelen 
omvat (waarvan de geluidtrechter als deksel kan beschouwd 
worden), bevindt zich een maagneetstaaf — loodrecht op 
het vlak van de trilplaat en zeer dicht daarachter, doch 
altijd op zulk een afstand, dat b|j trilling van de plaat 
geen aanraking plaats heeft. De magneetstaaf is toegerust 
met een inductieklos, samengesteld uit vele windingen van 
fijn oversponnen koperdraad, waarvan de einden met de 
electrische draadgeleiding zijn verbonden — dus één aan de 
lijn en één aan den draad die naar een aardplaat gaat of 
ook wel op water- en gasleiding kan verbonden worden. 

Wordt voor den geluidstrechter van het eene instrnment 
(dat voor het oogenblik den spreektoestel of transmitter 
vormt) geluid voortgebracht, dan geraakt het diaphragma 
in met dat gelnid overeenkomstige trilling, en zal daardoor 
beurtelings de achtergeplaatste magneetpool naderen en zich 
daarvan verwijderen. Door elke nadering van het diaphragma 
wordt de magneetkracht der pool versterkt en daardoor 
tegelijk in de draadklos een tijdelijke electrische stroom 
opgewekt. B|j elke verwijdering van de trilplaat ten opzichte 
van de magneetpool wordt de kracht van den magneet 
verzwakt en hierdoor ontstaat in den draad eveneens een 
electrische stroom, welke echter tegenovergesteld is aan den 
vorige. De sterkte der opgewekte stroomen is direct evenredig 
aan de groote der trillingen der plaat en hun aantal daarvan 
komt steeds overeen met het aantal trillingen van de plaat 
De electrische stroomketen wordt dus door een reeks van 
elkander opvolgende, doch ongeluk gerichte stroomen door-
loopen, zoodat in de lijn voortdurend een soort van elec
trische golving aanwezig is, die zich voortplant tot in den 
draadklos van den ontvangtoestel, welke met den spreektoestel 

het telefonisch stelsel vormt. Deze stroomgolven werken op 
den magneet van den ontvangtoestel, doordien zij, af hankelyk 
van hare richting, de magneetkracht daa-van versterken 
of verzwakken en zoodoende oorzaak zijn, dat het trilplaatje 
voor de magneetstaaf beurtelings wordt aangetrokken en 
door zyn eigen veerkracht terugspringt. Het gevolg hiervan 
is dat het plaatje van den ontvangtoestel geheel dezelfde 
trillingen voortbrengt als die, welke door het voortgebrachte 
geluid aan het plaatje van den spreektoestel worden mede
gedeeld. Die trillingen brengen nu weder de lucht tegen 
het plaatje in overeenkomstige trilling, treden als werkelijke 
geluidsgolven uit den geluidstrechter in het oor van den 
hoorder en geven hem dezelfde klanken en woorden weder 
welke aan den spreektoestel werden medegedeeld. 

Omtrent de jniste oorzaak van de reproductie der woorden, 
klanken en toonen door den telefonischen ontvangtoestel is 
men het nog niet algemeen eens geworden; de geleerden 
zyn op dat punt in twee partyen verdeeld; aan het 
hoofd der eene staat de Fransche electrotechnicus Da 
MONCEL en aan het hoofd der andere de Belgische genie
officier M . NAVEZ . Met die verschillende meeningen zullen 
wy ons niet inlaten en het voldoende achten, dat wjj de 
werking van den telefoon by ondervinding kennen. 

— De hiervoren beschreven eerste telefooniurichting van 
B E L L werd door hem zelf verscheiden malen verbeterd, alvorens 
hy tot den zoozeer volmaakten toestel geraakte, dien wy 
bjj onze inrichtingen kennen. Dat echter die vroegere toe
stellen ook niet van beteekenis ontbloot waren, mag wel 
hieruit blyken, dat met eeu van deze — waarby de spreek
toestel met een zeer krachtigen magneet (volgens het stelsel 
van JAMIN uit een groot aantal dunne hoefijzervormige 
strooken samengesteld) toegerust was, op eeu afstand van 
10 KM. tusschen Boston en Malden zeer duidelijke en 
krachtige werking kon verkregen worden, zoodanig zelfs 
dat de te Malden met luider stem gesproken woorden te Boston 
in een zaal door een talrijke vergadering duidelijk werden 
verstaan en de stemmen van verschillende personen zich 
lieten onderscheiden. Met dienzelfden toestel werd op de 
230 K.M. lange lijn (van den telegraaf) Boston-Salem-
North Conway gesproken, waarby echter alleen het geluid 
werd vernomen zonder dat de taal kon onderscheiden worden. 

B E L L was voorts de eerste, die er op wees, dat op de 
telefoonlijn ook verscheiden telefoontoestellen door korte 
vertakkingen verbonden kunnen worden en dat zy alle het 
gesprek overbrengen. Zooals men weet kan de overbrenging 
eveneens voor meerdere personen tegelijkertijd hoorbaar 
gemaakt worden, indien als ontvangtoestel een klankkastje 
gebezigd wordt, dat door twee membranen gesloten is, waar
van de eene zich boven de trilplaat bevindt. Zyn nu aan dit 
kastje eenigegeluid buizen verbonden, dan kunnen verscheiden 
personen tegelijkertijd de telefonische teruggaaf vernemen. 

De Bell-telefoon werd ook door den uitvinder zelf in 
hoofdzaak, tot het zoozeer volmaakte instrument verbeterd, 
zooals wy hem thans kennen en vry algemeen als telefonisch 
ontvang- of boortoestel gebruiken. 

Zooals wy weten, werd in den beginne dezelfde toestel 
zoowel voor transmitter als voor receiver aangewend, doch 
voor den spreektoestel kwam men reeds spoedig tot eenigs
zins gewyzigde samenstellingen eo wy weten, dat bij onze 
tegenwoordige toestellen zelfs eenige v e r s c h i l l e n d e 
transmitters in gebruik zijn, die alle, tenminste wat uiter-
lyken vorm betreft, in 't geheel niet met den ontvangtoestel 
overeenkomen en die wij als microphonen — door den naam der 
uitvinders van elkaar onderscheiden — kennen. 

Onze tegenwoordige Bell-telefoon, het meest gebruikelijke 
telefonisch hoortoestel is, afgezien van geringe afwijkingen, 
als volgt samengesteld: 

De ongeveer 20 cM. lange cylinder, uit eboniet vervaar-
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digd, is aan eene zyde door een eenvoudig dekseltje afge
sloten, waarop drie metalen schroeven uitkomen. De mid
delste daarvan grijpt in de zacht ijzeren staaf, die aan de 
andere zyde van den toestel met een draadklos is toegerust, 
waarop ruim 50 M., met zyde omsponnen fijn koperdraad 
gewonden is (N. 38 der Birmingbamscbe draadmaat.) De 
einden van dezen draad zyn gesoldeerd aan twee eveneens 
geïsoleerde draden, die tusschen de magneetstaaf en den 
wand van den eboniet-cylinder naar het deksel teruggevoerd 
worden en hier eindigen in de twee hiervoor genoemde 
schroeven; daarop wo'den weder twee draden verbonden, 
die wij van den (eigenlijken) telefoon naar onzen toestel zien 
gaan en later met de lijn vereenigd zyn. Voor het vrye 
uiteinde van de magneetstaaf zit een zeer dunne metalen 
cirkelvormige trilplaat, welke aan zyn omtrek door den 
kleinen geluidstrechter wordt opgesloten, die den toestel aan 
gene zyde completeert en waarvan de gelnidsopening — die 
ons het trilplaatje doet zien — ongeveer 12 mM. middellijn 
heeft. De schroef aan het achtereinde op de magneetstaaf 
dient tevens als stel-schroef oin het vooieinde van de 
magneetstaaf (met draadklos') Op den juisten afstand van het 
trilplaatje te brengen. 

Na de invoering van den telefoon in Europa verschenen 
daarvan en vooral van den microfoon verscheiden nieuwe 
uitvindingen; inzonderheid hield men zich bezig een telefoon 
op zoodanige wyze samen te stellen, dat de reproducties 
daarvan op de verschillende punten van een groote zaal 
konden gehoord worden. Zooals wy' reeds weten, was B E L L 
zelf ook tot zondanig toestel gekomen, doch werden daaraan 
later verbeteringen gebracht, zoodat men nog betere uit
komsten moet verkregen hebben. Zeker is het althans, dat 
een gewone, goed geconstrueerde telefoon muzikale tonen 
zoo luid kan overbrengen, dat deze in een ruim vertrek 
overal kunnen gehoord worden. 

Alvorens van den telefoon- of receiver af te stappen en 
tot den microfooi» over te gaan, willen w|j nog melding maken 
van eenige gewyzigde vormen, waarin tegenwoordig de B E L L -
telefoneu gemaakt worden. 

De telefoonconstructie vau SIEMENS, die mede tot de 
beste behoort, onderscheidt zich vooral daardoor, dat de 
telefoon zelf als oproeper kan gebezigd worden en men 
dns de inductiebei zou kunnen missen. Ofschoon de 
inrichting der onderdeden wel niets nieuws vertoont, 
munt het instrument toch uit door zyn krachtige wer
king, waarom het dan ook vooral voor militaire doel-
eindeu gebruikt wordt; het is grooter en zwaarder dan de 
telefoon van B E L L , wat veroorzaakt wordt door de aan
wezigheid van een hoefijzer-magneet. Aan de polen van den 
magneet zyn twee dunnere poolstangen gesoldeerd, welke 
ieder een inductie-klos dragen en zoo beide vóór het tril
plaatje geplaatst zyn. De oproep-inrichting bestaat uit een 
op de opening van den korten geluidstrechter geschroeide 
tongpyp, die zoo ingericht is, dat een aan de tong verbonden 
stangetje tegen het trilplaatje rust. Wi l men oproepen, dan 
blaast men in de pyp, waardoor dan de trillingen der tong 
aan het plaatje medegedeeld worden. Deze trillingen zenden 
dan voldoend sterke inductiestroomen in de leiding om het 
plaatje van den ontvangtoestel (op het andere station) in 
overeenkomstige trilling te brengen en een luiden toon te 
doen ontstaan. Wil men vervolgens in het instrument spreken, 
dan wordt de pyp afgeschroefd en is een gewone telefoon 
verkregen, die zoo krachtig is, dat men de woorden reeds 
op eenigen afstand kan verstaan en ook by het spreken 
kan men dezen telefoon op 1 M. afstand van den mond 
houden. 

De telefoon door GOWER, een vroegeren medewerker van 
B E L L , samengesteld onderscheidt zich eveneens door een zeer 
krachtige werking, doch hy lydt aan het gebrek van te 

groote gevoeligheid, waardoor hy licht zyn dienst weigert 
en slechts zelden op den dnur zyn volle werkisg behoudt. 

Het door dezen telefoon weergegeven geluid is bovendien, 
ofschoon luider van by dien van B E L L , minder geaccentueerd 
en bezit een merkbaren metaalklank. 

De magneet heeft een halt cirkelvormige gedaante en is 
zeer krachtig; de trilplaat heeft een betrekkelijk groote 
middellijn en is aan den rand stevig met het deksel ver
bonden; ook de dikte van de plaat is grooter dan bij de 
meeste andeie telefonen. De telefoon van GOWEK bezit, 
everals die van SIEMENS, een eig. n oproepinrichting, bestaande 
uit een harmonicatong, die achter een in de trilplaat aan
gebrachte spleet op een dwarsstukje of houdertje bevestigd 
is. Om dezen oproeper te kunnen gebruiken, is aan de 
achteizy'de van de telefoonkast een buigzame pyp met trechter 
aangebracht, waarin men blaast en de tong als een trompet 
doet weerklinken. Evenals by den telefoon van SIKMKNS 
worden de trillingen der oproeptong aan het trilplaatje 
medegedeeld, waardoor voldoende sterke inductiestroomen 
worden opgewekt om in deu ontvangtoestel, door de trillingen 
van de membraan, daarvan een luiden toon voort te brengen 

(Slot volgt). 
P R I J Z E N V A N GASLICHT. 

Het getal 16 kaarsen-lichturen, dat te Londen voor 
1 penny te bekomen is, daalt volgens de onderstaande reeks: 

Auerlicht 22.2 uren; electrisch gloeilicht (by bedryf met 
gasmotor en Dowsongas) 10.6 uren; dnplex-olielamp 8.6 
uren; goede petroleumlamp 8 uren. Gas met Argandbrander 
6.4 uren; gas met zwaluwstaart brander 4.7 uren; electrisch 
gloeilicht (uit een centrale werkplaats gevoed) 2.2 uren. 

(Zeitsch. J. Beleuchliuigswesen.) 

B Q Ë I ^ A r A ^ ^ N D I G J i N G ^ 
Men zond ons ter inzage eene verzameling van „Motieven 

voor het teekenonderwijs ontleend aan het ambacht", door 
P. HERMANN & H. Y. VAN DIJK , in vier afdeelingen, handige 
kleine boekjes met een zeer waardeerend voorbericht van 
DR . W. JOST te Düsseldorf'. 

Naar my voorkomt, hebben de opstellers een nuttig werk 
verricht en kunneu de prentjes goede diensten bewijzen by 
het onderwys aan groote klassen op ambachtsscholen. De 
ontwikkeling der patronen uit mathematische figuren schijnt 
mij vooral in dat geval zeer rationeel toe; de kleuren zyn 
goed gekozen en doen het oog aangenaam aan. 

Een paar aanmerkingen mag ik niet terughouden: ln de 
afdeelingen steen en metaal schytit niet oveial voldoende 
rekening gehouden te zyn mer den aard van het materiaal 
en er is geen schaal by de figuren aangegeven. Ik vind 
het b.v. eene zonderlinge opvatting, dat men den steen in 
verschillende kleuren beschilderd voorstelt. By sommige der 
figuren is dit zoo sterk dat, als het woord steen er niet bij 
stond, niet licht iemand aan dat materiaal zou denken. Nog 
vreemder schijnt het den achtergrond van vrijstaande steenen 
balustraden en gevelbekrooningen te kleuren, alsof men met 
een behangen of beschilderden wand te doen had. Als men 
zich sommige figuren, met name de tympans of gevelvelden 
op ware groote voorstelt, zal men op wanverhoudingen 
stuiten in de gedaante van platte bladoppervlakken van 
bovenmatige grootte. De baksteenfigureu zijn zeer armoedig. 
Gekleurde „slotplaten" zullen wel zeer zelden voorkomen; 
zoo als ze hier voorgesteld zyu, is het opschrift onmisbaar 
om de bedoeling van den ontwerper te vatten. v. n. K 
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W E L I J Z E R p e r 1000 K t * . 

Plaatijzer voor s c h e e p s - en 
brunfenboaw 

id. voor masten, enz. „ B e s t " . 
Ketelplaten „ B e s t " . 

id. „ B e s t best" . 
id. „ B o s t best best" . 
id. „ E x t r a triplo best 

voor zeer moeielijk denswerk 
Geribde vloerplaten 
Yorkshire ketelplaten (Low-

moiir i van af 
id. id . (Andcro merken) 

H o e k e n kraalijzer v o o r s c h e e p » 
en bruggenbouw . 

„ B e s t " hoekijzer 
„ B e s t best" id. 
T ijzer 
Kraal '1' ijzer van af 
id. tot k n i e ë n en spanten ge

bogen meer: 
Klinknagelijzer, gewoon . 

id. „bes t" . 
id. „ b e s t best" voor kctelw. 

Staafijzer, Welsh . 
id. Sehotseb f. a. b. Glasgow 
id. Gewoon North Staffordshire 
id. Best id. . 
i « . 8uperienr id. • 
id . South Staffordshire, Marked 

bars. List brands . 
id. „LowBDOOr" 
id. Yorkshire, andere merken 
Spijkerstaven . 
Zweedseh staafijzer, gewalst . 

id. id. gehamerd 
Belg. id. No I f .a . h. Antwerpen 

„ Spijkerstaven id. id. 
Gootijzer id. id. 

„ I ijzer, van af 
„ Draadnagels Nu. 5 — 7 

("per 100 K G . ) . 
Bandyzer, gewoon . 

„ superieur 
Baal hand N . 20, breed 22.2 m M . 
Export Idik . . . . 
Blik „ W e r k i n g up" kwaliteit . 
Gegalv. gegolfd blik No 24 B G 

i d . id. id. No. 26 id. 
id. plat id. No. 20 id. 
ill . id. „ b e s t best", koud ge
w a l s t e » uitgegloeid No.24BG 

Jehatncnle staven . 
Kielsiukkeii, ruw besmeed 
Steven id. id . id . vanaf 
Krukassen, afgewerkt 
ScheepssehroefHSsen,ruw afgedr 
Wals ijzeren stoompijpen 
Hulpstukken daarvoor . 
Getrokken ijzeren gaspijpen . 
Hulpstukken daarvoor 
Gegalvaniseerde gaspijpen 

„ hulpstukken . 
Wals [Jz.ketelp., schuin geweld 
Ledikant pijpen 
Gegoten ijzeren sokbuizen 

id. id. Bokken en spie
einden uitgeboord en afgedr. 

l d . id . bestreken mot D r . Angus 
Smiths oplossing, meer: 

Gesmeed roosterijzei 

R U W - o f G I E T I J Z E R 
p e r ÏOOD K G . 

Schotsch G . M . B . N o . 1 
Oartsburrie No. I . . 

id. No . 3 . . 
Cleveland No. 3, voor 

gietwerk . 
id . No . 4 , voor | 

smeedijzer-bereiding . 
Cumber!, hematiet No 1 

i d . id . No 3 
Koude lucht-houttkool 

N o . 1 voor gietwerk. ' 
Koude lucht-houtskool 

N o . 5 voor smeedijzer
bereiding 

Puddelstaven en blokken 
Ferro mangaan 80 pCt 

Ld 

s-8 
3 §> 

G u l d e n . 

61 ,23 
64,14 
75,71 
90,38 

104,97 

116,63 
64,14 

221 .59 
1 9 8 , 2 8 - 233,26 

61 ,23 
67,06 
78,73 
62,68 
68.51 

29 16 
67.06 
72,90 
84 ,56 
6 1 , 2 3 
61,23 
68,51 
74,25 
85,92 

97,67 
215 ,76 
204,09 

69,98 
96 22 

102,05 
53,94 
56,85 
58,31 
51,90 

8,74 
69,98 
75,81 
78,73 
84,56 
99 ,13 

125,38 
142,87 
123.92 

137,03 
186.60 
198,27 
419 ,86 

606 ,47—991 ,34 
23.1,26 279,91 

70 
721 
80 
82} 
7 2 J 
75 
70 ' -*•< ' 

104,97 
46,65 

48,11 

1,45 
62,68 

2 8 , — 
29.74 
28 ,19 

22 .89 

22 ,45 
28,73 
28 ,44 

99 ,13 

93 ,30 
46,66 

145-78 

S M E L 1 I J Z E H en 
S T A A L p e r 1000 K G . 

Scheeps- en brugplaten . 
Ketelplaten . 

id. vuurkast kwaliteit . 
Staafsiaal . 
Baaiband . 
Blik 
Zacht i d . om op te werken 
Hoek- en kraalijzer . 
Kraal T ijzer 
I staal . 
Spoorstaven, zware i i . d. naas-

id. middelsoort J te haven 
id. lichte f ». d. fabr. 

Tramrails . 
Gerecdsehapstaal, gewoon 

id. speciaal 
Veerenstaal van af . . . 
Gietwerk in staal, speciaal id 

D R A A D p e r 1 0 0 0 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 
l d . gegalvaniseerd id. 
Getrokken ijzerdraad voor om

heining , geolied Nos. 0 — 8 
ld . gegalvaniseerd id. 
Getrokken staaldraad voor omhei

ning, uitgegl.en geol. Nos. 0 8 
[d. uitgegloeid en gegalvanis. 
Prikkel lieinin gdraad 2 draads. 

Id. id . 4 draads. 
Id. thickset 2 „ 
Id. id . 4 „ 

Telegraafdraad Nos. 0 - - 8 

R O O D K O P E R . 

Chil i staven per 1000 K G . 
Gietelingen l ï . S , id . . 

id. taai (Toughcake) id. 
Staven, platen en dubheling id. 
Draad per K G . 
Gesoldeerde pijpen id . 
Pijpen zonder naad id. . 

G E E L M E T A A L p e r K G . 

Staven . . . . 
Dubheling 
Soldeerwerk . . . * 

M E S S I N G p e r K G . 
Gewalst messing 
15 lad messing 
Gesoldeerde gaspijpen 
Getrokken ketelpijpen 

id. eondensorp'ijpen 
Draad . . . . 

T I N p e r 1O00 K G . 
Engelsch in staven (in kisten 

van 203,21 K G . ) . 

id. id. best gezuiverd, 
i d . gietelingen . 

Straits tin (pakhuis Londen) 

A N T I M O N I U M p . 1000 K G . 

G u l d e n . 

64.14 
69,98 
75,81 
75,81 
81,64 

87 .47 
102,05 
62,68 
67,06 
59.77 
52.48 
55,40 
61,23 

8 7 , 4 7 — 1 0 4 , 9 7 
209 ,93 — 326 ,59 

583,14 
116,63 
303 ,23 

75,81 
99,13 

81 ,64 
104,97 

84,56 
107,89 

87,47 
110,80 

142,87 

151,62 

99,13 

507 ,33 
571,48 
559.81 
618 ,13 

0,73 
0,79 
0.81 

0,54 
0,54 
0,54 

0 ,65 
0,68 
0,7 3 
0 ,68 
0,84 
0,59 

804 .73 
816,40 
793,07 
752,25 

4 0 8 , 2 0 

Z I N K p e r 1000 K G . 
Zuiver huitcnlandsch 
Hard 
Bladzink No. 8 en daarboven 

L O O D p e r 1000 K G . 
i 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 G . 
South Wales stoomkolen le kw. 

Id. 
Lancashire 

l d . 
Nevvcastle 

l d . 

id. 
id. 
id . 
id . 
id. 

2e 
l e 
2o 
l e 
2e 

Dubbel gezift meer 

C E M E N T p. r u t r. 181.44 K G . 
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 . 

Sehotsehe . 
South Wales . 
Kiezel . 

V E R F S T O F F E N p . 100 K G . 
Loodwit gemalen . . . 

Id. aan stukken . 
Menie zuiver . 
Oranje menie . 
Loodglit . 
Zuiver zinkwit . 
Uahtjen's seheepscompoMÏt ie 
Sims' i d . 

O L I Ë N p e r l i t e r . 
Ongekookte lijnolie 
Gekookte id. . . 
Terpent i j» • . . . 
Raapolie . 
Colza . 
Katoenxaadolie 
Reuzel „ . 
Olijf „ . 
Osseupoot „ . . . 
Spermaceti „ No. 1 
Palmolie per 100 K G . . 

T E E R en P E K . 
Stovaholmer teer per val 
Archangel „ „ , 
Koolteer „ . 
Pek , Zweedsche per 100 K G . 

„ Was B „ „ 
„ Engelsche „ „ „ 

Hars, zwarte „ „ „ 
„ amber „ „ „ 
n K°e' » » 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 . . 

AsbeBt millboard per 100 K G . 

Gullen. 
176,40 
132,66 
209 93 

139,95 
135,58 
145,78 
157,45 
151,62 

6,12 

S 6 - 7 ° 
§ 6 , 4 . 

> M 
O „ 54 

4.96 
0,29 

3,56 
5,04 
9,48 

24,89 
32 ,59 
36, U 

20,99 
16,91 
28 ,00 
19,83 
28,00 
69 ,98 
28 ,00 

0 , 2 3 » 
0 , 2 4 » 
0 ,25 
0,26 
0,24 
0,24 
0,49 
0,43 
0,39 
0,45 

29,65 

14,81 
10,37 

5,93 
7,58 

1 4 , -
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 e u M O E R E N p e r 100 K G . 

Bouten met vierkanten kop en moer, diam. j ' 

• f lang beneden 50.8 m M . 
„ 50.8 tot 76.2 „ . . . . 
„ 76.2 „ 114.3 „ 
„ 114.3 „ 162.4 „ 
„ 152.4 m M . en daarboven . . . . 

Met zeskanten kop f 1.17 per 100 K G . meer. 
Vierkante moeren , getapt . . . . 
Zeskante id. id . . . . . 
Gegalvaniseerde dekbouten . . 
Volgplaatjes ƒ 18.66 per 100 K G . 

K L I N K N A G E L S p e r 100 K G . 
Gewone brug- of scheepskwalieit . . . 12.24 11.37 10.79 
„ B e s t " . . 12.53 11 66 11.08 
„ B e s t best" 13.70 12.83 12.24 
„ B e s t best" ketelklinkbouten. . 14.58 13.41 12.83 

22.2 25.4 28.6 31 7 5 
14.00 14.00 14.00 14.00 
13.41 13.41 13.41 13.41 
12.83 12.83 12.83 12.83 
12 24 12.24 12.24 12.24 
11.95 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 17.20 1 .20 

7i V . 
12.7 15.88 
18.95 15.74 
17.49 15.16 
16,03 14.29 
15.16 13.7(1 
14.00 12.83 

74 
19 

14.00 
13.41 
12.83 
12,24 
11.95 

21.86 18.36 
20 .99 19.24 

7.20 

10 .79 
11.08 
12.24 
12.83 

10.79 
11.08 
12.24 
12 .83 

C O R R E S P O N D E N T I E . 

liruggedekkeii. 

Amsterdam, 10 Dec. 1895. 

Den Heer J . A. VAN DKR KLOKS, 

Delft. 

Naar aanleiding van het belangrijke artikel over hout 
van den heer B . STOFFEL, in het voorgaand nummer van 
uw blad, verzoek ik beleefd een enkele opmerking te mogen 
maken. 

Hij schrjjft namelijk: 
„Hoeveel voorbeelden van brugdekken zijn niet op te 

noemen, waarbij de onzinnigste bepalingen omtrent hart en 
spint, die het werk vreeseljjk duur en er geen haar beter 
om maken, want een dek van het gemeenste vurenhout, zoo 
men er slechts voldoende creosoot of carbolineum over brengtj 

houdt even lang stand als het beste en uitgezocht-ste grenen." 
De geachte schrijver heeft de plank hier geheel en al 

mis. Juist voor brugdekken heeft de ondervinding te Am
sterdam my geleerd, moet het. meest op hart en spint gelet 
worden en moeten dusdanige planken of schrooten streng 
worden uitgezonderd. 

Het hout van genoemde planken wordt door de hoeven 
der paarden losgetrapt en weldra ziet men zulk een brug
dek voorzien van lange vezels en vellen, wat niet gering 
de spoedige slijtage bevordert en het dek een onaanzienlijk 
uiterlijk geeft. 

Het spint daarentegen, dat zooveel zachter is dan het 
overige hout, veroorzaakt een spoediger sljjtage en veroor
zaakt daardoor gaten, welke tot gedurige herstelling aan
leiding geven. 

Beste grenen schrooten hebben steeds de beste resultaten 
opgeleverd ; alhoewel eikenhout langer duurt, is dit financieel 
niet voordeeliger. Tegenwoordig worden ook proeven met 
iepenhout genomen. 

Daar, waar het slijtage betreft, zal creosootolie of car-
bolinenm weinig baten : het wordt hier dan ook niet toege
past. Voor een brug, waar weinig of geen verkeer op plaats 
vindt, geeft dit een ander geval. 

Voor de opname iu uw blad bjj voorbaat mijn dank be
tuigende, heb ik de eer te zijn, 

Uw dw. dr., 
L. J . RIJNINK. 

Wanneer ik er een enkel woordje tusschen mag voegen, 
dan komt het ïnjj voor, dat de heer RIJNINK door zjjn schrij
ven de beweringen van den heer STOFFEL eer bevestigt dan 
weerlegt en dit stemt volkomen overeen met mijne eigen 
vroegere ervaring op dit gebied. Deze heeft mjj geleerd, dat 
op druk bereden bruggen grenen rjjvoeringen, ook al neemt 
men daartoe de beste schrooten, zonder hart en spint, iu 
drie maanden tyd tot splinters gereden zyn. 

Alleen bij zeer gering verkeer kan het m. i . aanbeveling 
verdienen ryvoeringen van naaldhout aan te wenden; in dat 
geval komt het echter wel degelyk op de duurzaamheid aan 
en in verband daarmede zal creosoteering van groot nut 
zy'n. Daar nu grenen spint zeer gretig de olie opneemt, 

beter dan kernhout, zon het dwaasheid zyn hout met spint 
te weigeren. 

Met eiken tegenover iepen komt men in een dergelijk 
geval. Eiken is als bruggedek evenzeer sterk aan splinteren 
onderhevig, maar daarentegen zeer duurzaam, als het weinig 
bereden woidt. Van daar dat men in stillere steden — ik 
geloof dat ik Zutphen als voorbeeld mag noemen — bij 
voorkeur eiken bruggedekken aanwendt. 

Iepen bezit betrekkelijk geringe duurzaamheid, maar is 
veel vaster dan eiken eu voor druk bereden bruggen het 
aangewezen materiaal. Het bevreemdt my wel, dat men te 
Amsterdam daarmede nu nog pas op het punt van proef
nemingen is. Te Dordrecht gebruikten wy' vroeger niet anders 
dan iepen en gaf dit alle reden tot tevredenheid. Door in
menging van belanghebbende houtkoopers raakten wy daar 
aan het grenen, met het bovenvermelde resultaat; ik zou 
het gebruik ervan niemand durven aanraden. 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. 

M A A N D A G If! D E C E M B E R . 

A l l e n . 18 uur. De besturen ven den Kerk en Znauschen- en 
Rielveldschen polder onder Allen iu het hotel St, Joris: liet 
vijfjarig onderhoud van twee achtkante en eene wipschepradinoleii 
en verdere onderhoudswerken aan de polder.» behoorende. 

A m s t e r d a m . 12 uur. Het gemeentebestuur : het leveren, opstellen 
en in werking afleveren n n een compound stoompomp-machine 
met condensatie, de noodige buisleidingea enz. in het maeliiuegebouw 
van de hydraulische inrichting aan de Handelskade. 

De B i l t (Utr.) 2 uur. De aichitect P. 3. Houtzaaers, namens 
deu heer C. M. Meijer, in 't Intel P o l : het afbreken van twee 
gebouwen te de Bildt en het daar ter plaatse bouwen vau een 
magazijn. 

M a a s s l u i s . 12 uur. Het gemeentebestuur : het maken van een 
grondkeerende waterdoorlatende damwaud met diverse werkzaam
heden Halt ie Havenkade aldaar. 

D I N S D A G 17 D E C E M B E R . 
A r n h e m . 3 uur. De genie, in het. hotel Sluis, Oude Stationstraat 

aldaar: het doen van voorzieningen aan vloeren en zolderingen Iu 
de militaire bakkerij aldaar, onder het beheer der genie, begr. f 1260. 

V R I J D A G '20 D E C E M B E R . 
A m s t e r d a m . 10 uur. De genie, op het bureel Plan' ige-Lijn-

baansgracht no. 1 : het doen vaD voorzieningen aan te sh izen 
te Muideu, ter verbetering van inundatieiniddeleii in de Nieuwe 
Hollaudsche Waterlinie, onder het beheer der geuie aldaar, begr. 
f 1551', bilj. inzenden uileilijk 19 Dec. te 3 uur op genoemd bureel. 

B e e t s t e r z w a a g (Fr.) Namens den Hoogwelgeboren heer R , 
Baron van Lijnden te 's-Gravenhage: het verbouwe*i van de 
voormalige pastorie, bilj. iuzeudei: ten kantore van den admini
strateur J. Vrijburg aldaar 

B e r k h o u t (N II.) 11 uur. Het bestuur van deu Westcrkogge-
poldcr, bij de wed. Koster : het maken van eene brug hij het 
szosmgemeal van dien polder. 

L e e u w n r d e u , 12 uur. Het ministerie van waterstaat, handel 
en nijverheid, aan het gebouw van het prov. bestuur : het maken 
van een peilschaal in de Blauwe Slenk tusschen Harlingen en 
Vlieland, ter vervanging van de door ijsgang (winterschnde) 
vernielde peilschaal aldaar, begr. f 1950. 

Sl i ivenisse (Z»e l . ) 12 uur. Dc architect J . H . C.' van Raamd 
te Zierikzec, in de Gouden Leenw : bet afbreken en opnieuw 
weder opbouwen van bet. logement de Gouden Leenw te Staveuisse. 

Z A T E R D A G 21 D E C E M B E R . 
E d e (Geld.) 11 uur. Het g meenlebestuur: de aanbouw van 

een lokaal aan de openbare school te Lunteren, aanw. 19 Dec. 
's morg. 11 uur. 

' s - G r a v e n h a g e . 2 uur. Het ministerie van justitie : het driejarig 
onderhoud, aanvatgende 1 Jan. 1896 en eindigende 31 Dec. 1898, 
van het rechtsgebouw en de strafgevangenis te Groningen (bes'ek 
no. 57), het huis van bewaiing, het Paleis van Justitie en de 
woning van deu adjunct-directeur der strafgevangenis te Leeuwarden, 
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de strafgevangenis t.e Sneek, het rechlsgebouw en het buis tan 
bewaring te Heerenveen (bestek no. 58), bet buis van bewaring 
en het rechlsgebouw te Zwolle, het reuktsgebouw en bet buis 
van bewaring te Almelo, de strafgevangenis en het kant « g e r e c h t s 
gebouw te Deventer, waariu tevens gevestigd zijn de kantoren 
van den inspecteur der directe belastingen en accijnzen, van den 
inspecteur van registratie en domeinen en vac deu Rijksontvanger 
(bestek no. 59), en hel rechlsgebouw ec bet huis vac bewaring 
te Assen, (ie strafgevangenis te Appingedam en bet buis van 
bewaring te Winschoten (bestek no. öU) . 

UlJHSDAtt 31 D E C E M B E R , 
' s - ü r a v e n b n g e . 11 nur. Het ministerie van waterstaat, bandel 

en nijverheid: bet maken van een gebouw met nanhonrigheden 
voor den te stichten stoomwater molen aan het Zuiderkanaal nabij 
Keizersveer, het bouwen van twee duikers, bet voltooien van de 
uitwateringssluis ec;., behoorende tot de wensen voor de verlegging 
van de uitmonding der rivier de Maas, begr. f 109.251). 

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN. 
A m e r s f o o r t . Het bouwen van -eu woonhuis. Laagste H. J . 

Fijneuberg te Amersfoort voor f 11.700. 

A m s t e r d a m . Het onderhouden en herstellen van de rijksgrbouweu 
voor de invoeirechteu en accijnzen te Mm ui Jen, van den dag der 
goedkeuring van de aanbesteding tot en met ultimo Dec. 1S98. 
Laagste M . Kistenmaker te Umuiden voor i 

B e r g e n op Z o o m . Het leveren en stellen van i zuiverkisten 
met toebehooren ten dienste van de gemeeiite-gasfabriek aldaar. 
Laagste Rogier Neriucx Richter te liergen op Zoom voor 17850, 
gegund. 

B r e d a . De levering van Ooekenkasten voor cadetten. Laagste 
J . W . H . Brandt te Ojsterhout voor f 14.95 per stuk. 

E n s c h e d e . Het bouwen van zes woonhuizen in 2 blokken op 
een terrein treleiren in den B o i ï d e n k a m p te Enschede onder beheer 

van deu architect R . van der Woerd H z . Laagste B . J , T u r i n 
voor f 7598 met beschoten kap eo voor I 7268 met jufferkap. 

K x l o ë r m o n d . Het leggen van eene vortdraai voor de plaatsen 
60 eu 61 in den Jlsten K x l o ë r m o n d . Laagste B. Petersen te 
Nieuwbuiuen voor f 293, gegund. 

' s - U r a v e n h a g e . Het rioleereo eo bestraten van eenige straten 
bij de Haringkade. Laagste de Waerd en Diei ikx te den Haag 
voor f <<;>60. 

K r o n i n g e n . Het maken van vleugelleuniugen aan de vier 
bruggen over bet verbindingskauaal Winschoter Hooruschediep 
te Grociugen. Laagste A . van Deel aldaar voor f 517. 

Uroningen. Het uitbreiden van de universiteitsbibliotheek. 
Laagste C. Roelfs te Winschoten voor f 66.846. 

H a a r l e m . Het leveren en opstellen van twee ijzeren loopkranen 
in bet nieuwe stoomgemaal te Schellingwoudo, bestek no. 193, 
dienst 1895. Laagste Van Dorsser en T e r Horst te Dordrecht 
voor f 2750. 

H e n g e l o , Het bouweu van een liefdegesticht Laigate Muller 
en Bel'man te Hengelo voor I 4 5.599, volgens bestek 8 dagen beraad. 

M i d d e l b u r g . Het onderhoud van het kanaal door 7uid-BeveIand, 
gedurende de jaren 1896, 1897 en 1898. Laagste J . B . Koek 
te Hansweert voor f 16.870. 

M i d d e l b u r g , Het driejarig onderhoud vau bet kanaal door 
Walcheren en daarbij behoorende werken'. Laagste C. V . d. Hooft 
te Terneuzeu voor f 26.368. 

S n e e k . Het bouwen eener nieuwe boerenplaats. Laagste A . R . 
v. ri. Wijk te Lippenhuizen voor f 9459. 

Wjjche i i . Het bouwer van een woonhuis met bijlevering van 
materialen enz Laagste VI. Iiulkes te liassel voor f 2734.00, gegund, 

IJselsteln. Het bouwen eener hofstede voor de heeren Gerlings. 
Laagste J. Maaswinkcl aldaar voor f 6290, gegund. 

Zwolle. Het bouweu eener sigarenfabriek met woonhuis voor 
den lieer F. Smit op eeu vrij terrein aan het Weezenland aldaar 
Laagste B. M . van Vilsteren te Zwolle voor I' 12.145. 

ADVERTENTIEN. 

DE GROEVEN 
VAN 

J. ME U RIN 
te Anderuach a/d Rijn. 

leveren sedert 1851: (83) 
la AndernachscheTras 

en Trassteen 
op strengste keur, verder: 

inti.il o f Z W E M S T E E N ; LA-
VAtt R O T S T EEN, beste en goedkoop
ste BIERSTEEN voor Tuinen, Terrassen 
Tniiisahms. Fonteinen, Graftomben, enz. 

ROTTERDAM, 
Nieuwe Haven 118 

A M S T E R D A M , 
BildtriliiHade 109 

> B I M 4 

Hosfd-Vertegenwoordiger 
DER 

JOSSOJS-CEMENT, 
voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: le sjort AND. TRAS, 
HANDEL in 

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 gebruiken 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 eu a t t e s t e n gaarne 

verkrijgbaar. 

FABRIEK „KRAAIJENBÜRG", 
(70) Rijswijk (Z.-H.) 

J. 
STOOH-BOEKDRDKKERIJ 

T E 

MAASSLUIS, 
is er geheel op ingericht om 
alle soorten van DRUKWER
KEN met den mee sten 
spoed tot zeer billijke prij
zen te leveren. 

Inzonderheid aanbevolen 
voor het drukken van 

BESTEKKEN 
met daarbij behoorende 

TEEKENINGEN. 

Alle soorten van 

Z A G E N 
en 

W E R K T U I G E N 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste quahteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D. DOMINI CUS&SOHNE, 
te Remscheid-Vieringhausen („hein!.) 

Gevestigd iu 1822. (55) 
BWF~ Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke wjj U gratia en franco toezenden. • 

Vertegenwoordiger voor Holland : 
MAX DRESEIV, ROTTERDAM, 

Maaskade, hoek Corn. Trompstr. 2. 

Bij P . ' GOUDA QUINT, te Arnhem, 
is verschenen de eerste en tweede afle
vering van 

DE ARCHITECT. 
Zesde jaargang. 

Ontwerpen, studies, teekeningen en 
details van Hedendaagsche en Oude Kunst 
Antwoorden op Prijsvragen en Heraldiek. 
Onder Redactie van het Genootschap 

„ARCHITECTURA ET AMICITIA" 
Prijs f 8.—. Voor de Leden van het 
Genootschap f 6.—. 

AKCIIITltAVEN 
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-houl-
zagerij en Schaverij van 

11. W. ROGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courantop 
aanvraag gratis. S l " 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN. LEDIKANTEN enz. 

L A G E PRIJZEN. 73) 

S . BRUIGOM, Arnhem. 
ft A N Ai 11 i: M l K U 

Portland-Cement-Fabriek 
FABRIEK 

IN 

MANNHEIM 
Opgericht 

1861. 

I 

FABRIEK 

WEISENAU 
b / M a i n z . 

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 jaariyks 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 M S T E R D A M , (60) 

H A N D E L A R E N in 
Marmer en Bouwmaterialen. 

Voor de Klem-Industrie! 
LINTZAAG-, CIRKELZAAG-

en FRAISMACHINES, 
S T E E KB ANK EN, 

etc. etc. 
ingericht voor voet-, hand- en stoom-
beweegkracht. 

F. H. P. TRIP, 
Keilersgracht 8, Amsterdam. 

en LOODSEN 
van gegolfd ijzer, i^^^^r 

U F T B I , 

V 
(90) 

KRANEN 
en 

LIEREN, 

T. G. TISSOT J' . . 
AMSTERDAM, Singel H9. 

P. DOLK & ZOON. 
Spiegel- OR Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

V i O U S S E L I N Ë ^ GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW SP IEGEL- , 

W I T - , KBISTAI . - , B B O E I en M E L K -

C v A S . 

D E U R P Ü 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 Patri jspoortglazen. 
(89) G L A S - A S S U R A N T I E . 

STOPVERF. DAGLICHT-REFLECTORS. 

LEONARD SLIGGHER, Monnickendam. 

AMERIKAANSCHE HOUTBOORMACHINES EN BOREN, 
liitiniintend fabrikaat en billijke prijs. (67) 

D E N E D E R L A N D S C H E 

Caoutchouc en Gutta P e r c h a F a b r i e k 
„ S I N T 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 WRINGROLLEN, enz. enz. Bekroond 
met Zilver, te Amsterdam 1883, en door de Maatschappij ter bevor
dering van Nijverheid 1885. ( 8 5 ) 

Qualiteit en prijzen ta volle concurreerend tegen het Buitenland. 

http://inti.il
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Carbolineum „KRIMPEN" 
der Mij. ter bereiding: van Koolteerpro-

ducten Krimpen a/d. JJssel, 
onovertroffen wegens zijn sterk 

beilerfwerende eigenschappen. 
Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. M. BOKS & Co., 
Keizersgracht 132. Amsterdam. 
Monsters en prospectussen f ranco 

op aanvraag. 

K I I N E L G R O F S M E D E R I J . 
L E 1 1 > E I S . 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHEEP 8 BOUWWERF 
met OWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
Spoorwegmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (7) 

A N K E R S , 

IJZEREN EN STALEN KETTINGEN, 
met certificaat van Lloyd's 

en Bnrean Veritas. 

By ZALSMAN te Kan.pen vfreekeen 

P. Hermann en H. J . van Dijk, 
MOTIEVEN 

T o o r het Teekenonderwijs, 
ontleend aan het ambacht. 

Afdeeling Schilders/"!.—,afd.Houtf—.85, 
afd. Metaal /'-.85, afd. Steen ƒ - .85 . 
De vier afdeelingen in één gebonden 

ƒ « .50. 
Allen leeraren en leerlingen aan Am

bachtscholen bevelen we dit werk ten 
zeerste aan. Eiken handwerksman kan 
het veel nut, gemak en voordeel brengen. 

Bij alle Boekhandelaren verkrijgbaar. 
Na ontvangst van postwissel franco 

toezending. 

JAN HAMER ÓL Co., 
Heerengracht 583, by de Utrechtschestraat, 

A M S T E R D A M . 

Amerik. Lucht-en Stofzuigers. 
W I I S O ' s Patent, 

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 vau fabrieken eu roer verschil* 
lende doeleinden hier te iautle iu gebruik. 

De firma G GRE VE le Utrecht 
heefl de eer le berichlen, dal zij 
met de vergrooting harer fabriek 
gereed is en thans wederom aan 
alle aanvragen kan voldoen. 

Evenals vroeger levert zij haar 
uitstekend fabrikaat uitsluitend 
chemisch zuiver afin verzegelde 
en geëtiketteerde vaten. 

ii 
2- kleuren Papier 6 cent per rol, per 100 rol 5 cent. 
3- kleoren j, 10 . „ ! , . . , , „ „ 8 1/ . „ 
3-kleuren , 13 „ „ „ , , „ 1 1 

Een partij van de fijnste soorten 

G E Z O N D f l E I D S P A P I E R E N - , 
welke prfjs is f 1.20, heden 40 cent. 

R A N D E N , 12 banden, 10 cents de 12 randen. 
EIKEISHOV TP AP IER . 7 cent per rol. 
MARMERPAPIER. . . 15 „ „ „ 
TEGELPAPIER . . . . 12 „ „ „ 
NATVRELPAPIER . . ü _ a , 

Een voorraad van 80.000 rol. 
STALEN wordeu op uiiiivranic franco toegezonden met prijsopgaaf, 

H U1SEIGENAREN, doet uw voordeel bij 
£ ï . 8 P E I J E R , 

Nieuwe Molstraat 74 en 87, DEN H A A G , 
het van oud» bekende goedkoopste adres voor alle 

V L O E R Z E I L E N en K A H P E T T E N . 
E X S E L S I O R P LAT EN, 

SEBR. M DER ,IJGH, Amsterdam, 
Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 

volgens nieuw Systeem. (98) 
Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, 

geluidwerend. Verkrijgbaar in verschillende 
dikten. Steeds grooten voorraad. Directe leve
ring. Uitvoering op 't werk door onze eigene 
stellers. Voorgeschreven b(j particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen
ding van Brochure, Monsters en Prijs. 

( M u i d w e r e n d e t a H ^ v ^ . o r ^ i o M » n Wereldtentoonstelling Amsterdam 1895 
voor houtcemontdaken, brandvrije nfktTTWK • a TT T T* 

Beparatieën en plafonds. u O U l K L j N M L D A 1 L L h . 

Derde Jaargang No. 51. Zaterdag 31 December 1895. 

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 kosteo T»n 1—6 regelt 
00 cents, iedere regel meer 10 cent». Groote letten near 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATE*DACS. 
Uitgevers | 

J. VAN DER ENDT A ZOON, 
M A A S S L U I S . 

Allo advertenties! in A R C H I T E C T U R A opgenomen 
worden « r n t i s geplaatst ia D E 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 . 

D E T E L E F O O N E N H E T A A N S T A A N D E 

G E M E E N T E L I J K T E L E F O O N N E T 

T E A M S T E R D A M . 

DOOR 

JAN E . VAN NIFTRIK. 

Vervolg. 
De telefoon van ADKR, die vooral in Frankrijk veel ge

bruikt wordt, is eveneens van krachtige werking. ADER 
wilde dan ook het ontvang-toestel van B E L L versterken en 
wel door de magnetische werking te vergrooten door de reactie 
van een ijzeren bewapening. Inderdaad werden goede uit
komsten verkregen. 

Alvorens dezen telefoon te beschrijven, is het wellicht 
niet overbodig de volgende feiten in herinnering te brengen. 
Brengt men voor de polen van een hoefyzermagneet het 
middelste gedeelte van een dunne ijzeren tong, die op haar 
uiteinden door den magneet weerhouden wordt, dan kan die 
op zekeren afstand van de magneetpolen door haar eigen 
stijfheid tegen de aantrekking weerstand bieden ; doch de aan
trekking /.al terstond weder merkbaar zijn zoodra achter de 
tong een grootere ijzeruiassa bij de magneetpolen gebracht 
wordt; terwijl de tong tot haar oorspronkelijken stand 
wederkeert, als men de grootere yzermassa van de polen 
verwijdert. Zooals bekend is, heeft tusschen een magneet 
en zijn anker de grootste werking plaats, wanneer van 
beide de massa's gelijk zyn; wordt dus de dunne jyzerstruok 
alleen tegenover de magneetpolen geplaatst, dan is zyn 
massa te gering om de kracht van den magneet geheel te 
verbruikeu, terwyl het zwaarder anker een aanmerkelijk 
sterkere reactie der magneetkracht te voorschijn doet komen. 

De dunne veerende tong (bij den Ader-telefoon) tusschen 
de magneetpolen en het anker geplaatst dient, ten 
aanzien van de wederkeerige werking dezer beide, als 
het ware tot scherm Wy zullen nn nagaan hoe het 
magnetisme zich over de tong verdeelt en dan eerst het 
volgende mededeelen. 

Wordt in plaats van de dunne yzerstrouk een dikke 
strook aangewend, dan heeft de tegenovergestelde van de 
daareven besproken werking plaats, aangezien dan het anker 
en de strook elkander even krachtig aantrekken als dit 
door den magneet geschiedt eu dus de tegelijkertijd op 
de strook werkende aantrekkingskrachten elkander opheffen. 
De aantrekkingskracht van den magneet op de tong kan 
zich derhalve eerst dan doen gelden, wanneer het zwaardere 
anker wordt weggenomen. Wordt nu weder de toestand in 
het leven geroepen, dar. de dunne tong zich tusschen het 
anker en den magneet bevindt, dan worden vóór de mag
neetpolen wel wederom tegenovergestelde polen op de tong 

le voorschijn gebracht, maar wegens de geringe dikte der 
tong gaan de magnetische krachtlijnen er doorheen, zoodat 
de polen der andere zyde van-de tong geen tegenstand 
kunnen bieden aan de polen, welke zich op het anker naar 
de magneetpolen toe, ontwikkelen ; deze polen van het anker 
zyn echter, in dit geval tegenovergesteld 'aan die, welke 
in het vorige geval werking uitoefenden. Tengevolge van 
deze eigenaardige poolvorming wordt de dunne tong door den 
magneet aangetrokken en tegelijkertijd door het anker at-
gestooten, zo»dat de tong vervolgens met verdubbelde kracht 
naar de magneetpool gedreven wordt en dus een zeer 
krachtige werking aan den dag legt. Deze feiten nu heeft 
ADER, bij de samenstelling van zyn telefoon, in toepassing 
gebracht. De magneet is cirkelvormig omgebogen en treedt 
als zoodanig vrij naar buiten, zoodat de telefoon aan zyn 
eigen magneet by den toestel kan opgehangen worden. 

Op de beide opstaande kleine poolstukjes.zitten de twee 
inductieklossen en daarvóór bevindt zich de—tot membraan 
dienende yzeren trilplaat. Hierop volgt het zacht-yzeren 
anker, dat de magnetische werking moet versterken en dat 
in den vorm vau een platten ring vry voor het plaatje 
geplaatst is; ten slotte volgt de geluidstrechter, die het 
geheel afsluit. Op beide draadeinden der twee inductie
klossen is de geleiddraad verbonden. 

De beschreven telefonen kunnen als de voornaamste 
beschouwd worden en wij achten het hier niet de 
plaats ons met andere samenstellingen bezig te houden, 
te meer daar wij — door eigen ervaring en op gezag 
van deskundigen mogen aannemen, dat de oorspronkelijke 
Bell-telefoon sedert 1877 — in zyn werking als hoortelefoon 
zeer weinig verbetering onderging. De volmaaktheid ervan 
hangt trouwens geheel van een zorgvuldige vervaardiging 
at. De meeste andere samenstellingen kunnen die vau B E L L 
ter naiiwernood overtreffen, vooral ten opzichte van be
stendigheid en duurzaamheid. Wij willen ons thans kort met 
den zoogenaamden batterij-telefoon bezig houden om daarna 
meer byzonder den microfoon te beschrijven. 

Zooals wy reeds meermalen zeiden, waren by de telefoon-
inrichting van B E L L , de toestel van den hoorder en die van 
deu spieker gelijk van samenstelling, en heeft de werking 
der deelen op overeenkomstige wyze plaats, zooals die hiervoor 
besproken is. Wy weten, dat de overbrenging plaats heeft 
door de werking van opgewekte inductiestroomen. l»eze 
telefooustroomeii zijn evenwel zeer zwak, doordien er onder
weg veel verlies plaats heeft, waardoor de werking zeer 
vermindert. Op welke wyze evenwel die stroomen kunnen 
versterkt worden werd het eerst door Eniso.s aangegeven, 
nadat hem uit proefnemingen met groote klaarheid het 
gedrag van samengeperste kool ten opzichte van het door
laten van electrische stroomen was duidelijk geworden. 
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Het bleek hem nl. dat kool haar weerstand tegen het 
overnemen van een electrischen stroom geheel wijzigt 
naar de grootte der erop aangebrachte drukking en dat, 
op die wijze de intensiteit van een door kool geleiden 
electrischen stroom kan vergroot worden, door den druk 
op de kool te vermeerderen. 

Het toestel, dat EIHSON voor deze proefnemingen ge
bruikte, laat zich als volgt beschrijven. Gemonteerd op een 
(isoleerend) houten plankje, bevindt zich aan het eene einde 
een horizontaal koperen plaatje, waarop een dik stuk grafiet-
kool ligt, dat kleiner is dan het plaatje en dus ruimte laat 
voor een metalen knop. waarin een klemschroef. Op het 
andere einde van het houten plankje staat een metalen 
standaard, die eveneens een klemschroef draagt en bovendien 
van een metalen veer voorzien is, waarvan het vrye uiteinde 
op de genoemde grafiet kool ligt en hierop door middel van 
gewichten meer en minder kan aangedrukt worden. In de 
twee genoemde klemschroeven worden de einden van den 
electrischen geleiddraad vastgezet, die van de twee polen 
van een battery komt, terwyl in de aldus gesloten keten 
een galvanometer voorkomt, die de «troomveranderingen door 
den druk op de kool, aanwyst. Zoodoende volgt de stroom 
van een der batterypolen uitgaande den draad, gaat door 
deu galvanometer en zoo naar de klemschroef aan het eene 
einde van het plankje; dan door den standaard van deze 
schroef in de veer die op de kool ligt, vervolgens door deze 
heen naar het koperen plaatje daaronder, en eindelijk door 
de op dit plaatje aanwezige klemschroef en den draad naai
de andere pool der batterij terug. 

Om nu deze ontdekkingen by de telefonie toe te passen 
richtte EDISON zyn telefoon zóódanig in, dat het door de 
geluidsgolven in trilling gebrachte plaatje tegen eeu stukje 
grattetkool drukte en aldus de sterkte van een door die 
kool geleiden electrischen stroom gewijzigd werd. Deze ver
anderlijke stroom ging door den hoofd- of primaire draad 
van een inductieklos en werkte in een tweeden secondairen 
draad, om denzelfden klos gewonden, veel krachtiger stroomen 
op dan de telefoon van B B L L kon voortbrengen, 

De toepassing dezer ontdekkingen van EDISON (waarop 
eigenlijk Du MONCKL te Parys reeds in 1856 wees) by de 
telefonie is te beschouwen als het ontstaan van den micro
foon, den spreektoestel (transmitter) bij uitnemendheid, 
die reeds spoedig de plaats in nam van den Bell-telefoon 
als zoodanig en welke laatste dus alleen als boortoestel 
(receiver) gehandhaafd bleef. 

Het spreektoestel van EDISON — volgens de nieuwste 
constructie — bestaat uit een ongeveer halfbolvormige 
metalen doos, toegerust met een ebonieten gelnidstrechter. 
Het voordeksel der doos, in het midden waarvan de trechter, 
klemt de achtergeplaatste trilplaat aan den omtrek daarvan. 
In de gevormde holte vau de doos, achter de trilplaat, be
vindt zich eene platte cirkelronde schijf op een metalen pen 
bevestigd, die met schroefdraad in de achterzijde van de 
doos grijpt en dus ten opzichte van het trilplaatje verstel
baar is, doch overigens van de wanden der doos vrjj blijft. 

Het inwendige samenstel is nu als volgt: Tegen het 
cirkelvormige metalen plaatje, dat met de genoemde schroef-
pen één geheel vormt, bevindt zich een schijfje kool, door 
een rand van eboniet omvat, en van voren door een stuk 
platinafoelie afgedekt, dat geleidend met een in den 
isoleerenden ebonietrand aanwezige klemschroef voor den 
geleiddraad verbonden is, die later vrij door den wand van 
de metalen doos gaat. 

De andere geleiddraad is aan de metalen doos zelf vast
gemaakt. Op de genoemde platinafoelie is een glazen schyf 
vastgelijmd, die in haar midden een alluminiuraknopje draagt 
Dit knopje rust tegen de trilplaat van den spreektoestel 
en draagt dus de door de geluidsgolven ontstane trillingen 

(van het plaatje) als wijzigingen in den druk op de kool over. 
De loop van den stroom in dit toestel is de volgende: 

door den eenen draad, vrij door de metalen doos gevoerd, 
treedt hy bij de foelieschijf aan de voorzijde van de kool
plaat in en gaat als geonduleerde stroom (door de geluids
golven; door de kool, in de schroefpen en zoo iu de metalen 
doos, waarop ten slotte de andere draad verbonden is. 

Behalve EDISON hebben nog verschillende andere personen 
de eigenschap van koolcontacten iu toepassing gebracht, om 
in den stroomketen van een telefoonstelsel zoo by uitstek 
dienst te doen tot het z. g. omzetten van geluidsgolven in 
electrische stroomen en dus tot telefonische overdraging te 
dienen. HUGHES, de uitvinder van de druktypen-telegraaf 
vatte echter eerst in 1878 de verschillende daarbij op
tredende verschijnselen tot een doelmatig systeem samen, 
nadat hy verder nog tot de kennis was gekomen van, niet 
alleen woorden en tonen, maar ook op zich /.elf onhoorbare 
geluiden zoo zeer versterkt over te dragen, dat zy met 
behulp van een in het, telefonisch stelsel als ontvanger 
geplaatste Bell-telefoon duidelijk, zelfs op grooten afstand, 
verneembaar zijn. 

Aangezien dus de tot dit doel vervaardigde toestel een 
zelfde rol voor het gehoor speelt als de microscoop voor 
het oog, heeft HUGHES het den naam gegeven van microfoon. 
In zyn verhandeling welke in 1878 voor de Physical 
Society te Londen gelezen werd, noemt HUGHES, ais het 
wezen der zaak by zyn microfoon, het voorhanden zyn van 
een geleider (in het bijzonder kool) in een stroomketen, die 
zyn weerstand (en dus zyn effect) nauwkeurig in overeen
stemming met geluidstrillingen kan veranderen; als voor dit 
doel geschikte stoffen werden door HUGHBS aangegeven 
geleiders in poedervorra en vlakke massieve geleiders. 

Wy weten, dat thans by verschillende microfonen zoowel 
het eene als het andere in toepassing kwam en zyn ook 
tot de overtuiging gekomen, dat zulke microfonen inzonder
heid geschikt zyn voor het overdragen van mechanische 
schokken, die er direct aan medegedeeld worden en dat 
beter doen dan enkel de stooten van de geluidsgolven over
brengen. Hierdoor wordt het tikken van een horloge, dat 
direct tegen den toestel wordt gehouden, oneindig veel 
duidelijker overgebracht dan dat zou geschieden, wanneer 
het er alleen voor werd gehouden; zelfs een op den toestel 
loopende vlieg veroorzaakt een gedruisch, dat telefonisch 
hoorbaar is te maken. De werking van den microfoon en 
ook de stroomloop daardoor hebben wy hiervoor even na
gegaan en behoeven slechts kort by de andere microfonen 
stil te staan, omdat die verklaring in hoofdzaak op het
zelfde neerkomt. 

De microfonische toestel, waarvoor BKBLINEB in October 
1877 zyn Amerikaansch octrooi verkreeg, werkt eveneens 
met koolcontacten en wordt op de volgende wyze in een 
telefonisch stelsel toegepast. Op elk der beide stations (het 
hoor- en spreekstation) bevindt zich een inductieklos met 
dubbele omwendingen. De stroomketen der geleiding, die 
beide stations verbindt en waarlangs dus de inductiestroomen 
gaan. wordt gevormd door de verlenging van de secundaire 
winding van den eenen (spreekstation) klos naar dien op 
hel andere station, terwijl de primaire met den opneemtoestel 
en een plaatsbatterij verbonden is. 

De ontvang- en spreektoestel bestaan beide uit een trilplaat 
met koolcontact gelijk aan dat van EDISON'S kooltelefoon. 
De hoofdzaak der inrichting is de toepassing van den 
inductieklos tot versterking der telefonische geluiden, alsmede 
dat telefoon en microfoon van dezelfde constructie zyn. Aan 
het ontvangstation worden de stukken kool van den ontvang
toestel (telefoon) door een daar eveneens aanwezige battery 
positief gepolariseerd, terwyl diezelfde by den spreektoestel 
daar negatief gepolariseerd worden. 
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De werkingen die plaats hebben tusschen de beide win
dingen van den inductieklos, op het eene station, onder den 
invloed van de door deu anderen inductieklos overgedragen 
stroomgolven doen de wijzigingen van het potentiaal verschil 
in den lokalen stroomketen des te sterker als geluhlsover-
draging te voorschijn treden, daar zy door de versterkingen 
en verzwakkingen eener voortdurende electrische lading te 
voorschijn geroepen worden. (Slot volgt.) 

O O R R E S V O X D E X T I E . 

Bruggedekkeii. 

Beverwijk, 15 December 1895. 

Waarde Heer Redacteur! 

Toen ik in het nummer van 7 dezer met zeer veel 
belangstelling het artikel van den heer STOFFEL las, dacht 
ik, toen ik gevorderd was tot de zinsnede over hout voor 
bruggedekken, (denzeltden zin, die de heer RIJNINK aanhaalt 
in het nummer van 14dezerJ, „Wacht eens even, hier kan 
ik by ondervinding over mede praten." 

Het was dan ook mijn voornemen, myn ondervinding 
hierover U te doen geworden, doch bezigheden van anderen 
aard hebben het op de lange baan geschoven. Thans echter 
nu de heer RIJNINK zyne en gy uwe ondervinding daarom
trent mede heeft gedeeld, wil ook ik een vorkje medepikkeu. 

Sedert 1872 geplaatst aan het Noordzeekanaal is o. iu 
aan my de zorg toevertrouwd over drie bruggen, waarvau 
die te Velsen o.a. eene lengte heeft van 76 M. en ofschoon 
er in de steden nu wel bruggen zullen zyn, waar meer 
passage over is, mag deze b»ug toch ook wel in aanmer
king komen voor een beoordeeling van slytage van het 
bovendek. 

In 1886 werden, omdat grenenhout zoo spoedig aan 
lange vezels wegsplinterde, op aanraden van deskundigen, 
een populieren bovendek op aangebracht, doch dit moest 
hoog noodig in 1888 geheel vernieuwd worden, behalve 
dat er tusschentyds groote oppervlakten reeds vernieuwd 
waren. Eiken bovendek werd niet toegepast, omdat dit by 
nat weder te glad is voor de paarden, daar hunne kalkoenen 
er niet in doordringen. 

Sedert 1888 is weder grenenhout als bovendek toegepast, 
wat ik toen op eigen initiatief als volgt heb laten ver
werken. Ik laat de planken, in stryd met de gewone wyze 
van werkeu, met de holle zyde bovenleggen, zoodat het 
wegsplinteren van de lange vezels langs de hartzyde thans 
niet meer kan plaats hebben, wat tengevolge had, dat het 
dek, dat van populieren hout slechts 16 maanden dienst 
kon doen, na Maart 1888, eerst in December 1891 en 
thans in November 1895 in zyn geheel vernieuwd werd. 
De vernieuwing in 1891 geschiede door bijomstandigheden, 
zoodat deze niet als voorbeeld kan strekken, doch alleen 
de laatste vernieuwing beschouwende, dau ziet men dat het 
grenenhouten dek het thans nagenoeg 4 volle jaren heeft 
uitgehouden, zonder noemenswaardige vernieuwing van enkele 
planken. 

Moest er binnentijds eens een enkele plank vernieuwd 
worden, dan bleek dit te zijn om het spint, namelijk een 
die onder het groote aantal by de keuring ontsnapt was, 

of wel, omdat de timmerman by het leggen van het dek 
de ronde zyde boven had gelegd, hetzy uit kracht van 
gewoonte, hetzy om een wankant weg te moffelen. 

Het verwerken van de planken met de holle zyde naar 
boven heeft bovendien tengevolge, dat zuiver nieskaut be-
zaagd hout moet geleverd worden, dns zond-r wan, waar
door des te meer de kans bestaat, dat er ook minder 
spint aan de planken is. 

Vóór het leggen laat ik de planken aan alle zijden twee
maal teereu, tegenwoordig carbolineeren. Het teeren of 
carbolineeren, dat later na het leggen plaats heeft, heeft 
niet veel meer te beduiden, dan dat de zolen der schoenen 
van de voetgangers of de ijzeren wielbanden van de wagens 
daarmede besmet worden. Voordat het voldoende in het hout 
getrokken zou kunnen zyn, is het reeds lang door gedienstige 
geesten ervan verwijderd. Niettemin ondergaat het dek 
jaarlijks /.yn voorgeschreven onderhoud. 

De eisch, dien ik dus aau hout bestemd voor brnggedek 
stel, is „grenenhout zonder spint en daardoor zonder wan
kant". Het hart hindert niets, al was de plank ook ge
scheurd in het hart, indien zij maar niet zoo gezaagd is, 
dat het hart aan weerzijden zichtbaar is. Spint hindert wel 
degelijk: het dek verrot uitsluitend op die plaatsen. 

De planken, waarvan ik bovenstaande ondervinding heb 
opgedaan, zyn bnitenlandsche grenen baddings zwaar 2 bij 
7 duim, of 5 bij 18 cM. 

Dat het gemeenste vurenhout voor dit doel even geschikt 
is als grenenhout, zooals de heer STOPPEL ZOO stout weg 
beweert, heb ik niet by ondervinding. Hy voegt er dan 
ook aan toe, „zoo men er slechts voldoende creosoot of 
carbolineum over brengt''; maar daar zit hein juist, de kneep, 
dat is by drukke passage niet uit te voeren, en bovendien 
waar is de grens van dat woordje „voldoende". 

Vooraf gecreosoteeid bout heb ik nooit als bruggedek 
verwerkt, zoodat ik daaromtrent gee;i ondervinding heb 
opgedaan; het grenenhout op bovengenoemde wyze verwerkt, 
kan ik echter iedereen gerust aanraden eu bovendien, welke 
leverantie zal duurder zijn, deugdelijk grenenhout zonder 
spint, of het gemeenste vurenhout met spint, doch zonder 
wan. dat echter deugdelyk gecreosoteerd is. 

Uw Dienstw. Dienaar, 
J. H ELMERS. 

De opmerking van deu heer HKI.MKRS omtrent het leggen 
van bi-uggedekplanken met den hollen kant boven is vol
komen juist en geldt eveneens voor alle andere planken
vloeren. Ik heb in de verzameling bouwmaterialen aan de 
P. S. zeer bezienswaardige monsters hout tot toelichting 
daarvan. Onlangs had ik gelegenheid er een paar van in 
de vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam te 
veitoonen, Het zyn planken en schrooten, die gediend 
hebben voor kokers tot aanvoer van olienootjes, en andere 
voor ventilatiekokers, waar de harde schildeeltjes van 
dezelfde nootjes doorheen worden geblazen. Ook iu ons 
No. van 15 December 1894 heb ik ze iu de correspondentie 
over oude fundeeringen aangehaald en toegelicht. De questie 
komt hoofdzakelijk daarop neer, dat de holle kant van d e 
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plank overeenkomt met den ronde van den jaarkring. Met 
dien kant naar boven nemen telkens van eiken jaarkring 
de niterst nanwe cellen van het vaste najaarshont den 
stoot op van de afschurende krachten, waartegen zy een 
groot weerstandsvermogen bezitten. In het tegenover gestelde 
geval, de ronde kant der plank boven, ligt daarentegen het 
zachte voorjaarshont met zijne wijde cellen open en bloot; 
in een oogenblik is daar een deel van weg en de onge
lijkheden, die «r het gevolg van zjjn, werken altijd door 
mede om de afschuring en splintering te bespoedigen. 

De heer HELMERS schijnt als de meesten onzer bouw
kundigen nog niet bekend te zyn met de waarlijk verbazende 
uitwerking van goed creosoteeren op de duurzaamheid van 
naaldhout. Hjj neme bjj de eerstvolgende gelegenheid de 
proef daarmede op brnggedek. Voor goed creosoteeren moet 
f 18 .— per M 3 . gerekend worden. Gecreosoteerd vurenhout 
is boven alle vergelijking duurzamer dan onbereid grenen. 

Ik kan niet beoordeelen of het op het punt van afslijten 
en splinteren met grenen gelijk is te stellen, doeh wie 
daarvoor vreest en geen vuren voor bruggedek aandurft, 
kan ook gecreoso'-eerd grenen nemen 

Intusschen blijf ik bjj mijne vorige meeniug, dat op druk 
bereden bruggen, waar de afslijting aan het vergaan voor
afgaat, iepen (4V S X 13 cMs.) schrooten het best zjjn voor 
rjjvoeringen. v. D. K. 

Deventer, 16 December 1895. 

Den Heer J . A. VAN DHR KLOES, 

Delft. 

Vergun mjj even te antwoorden op het schrjjven van 
den heer L. J . RIJNINK, te Amsterdam, die, naar het mjj 
voorkomt, schijnt te onderstellen, dat ik over brugdekken 
maar zoo wat onbedacht neer geschreven heb. Dit nu is in 
't geheel niet het geval; daarom wil ik den heer RIJNINK 
eens vertellen, dat bjj het leggen van een grenen brnggedek 
de bepaling van zonder spint en zonder hart in de verste 
verte niet voldoende is; neen, als men goed werk wil 
maken, moet het boat alleen van dikke balken gezaagd 
worden en wel zoodanig, dat het beloop der jaarkringen 
haaks op deu platten kant der plank kont te staan, want 
bjj een meer horizontale ligging der jaarkringen splintert 
het hout af; er komen lange vezels en vellen af. Dit is 
geen gevolg van spint en ook niet van hart, maar alleen 
aan bovengenoemde reden toe te schrjjven. Daaraan helpt 
de keuring van den heer RIJNINK niets. 

De slotsom van dit alles is echter, dat indien aan al 
deze bepalingen wordt voldaan, het grenen dek zoo duur 
wordt, dat men even goed iepen of eiken kan nemen, wat 
toch altjjd de voorkeur verdient boven grenen. 

Alleen de nieuwe houtsoort Oregon-pine kan voldoen aan 
alle eischen door mjj gesteld zonder veel prijs verhooging, 
maar mjjns inziens is voor drnk bereden bruggen het hout 
niet hard genoeg en ten tweede heeft de ondervinding nog 
niet geleerd, dat dit hout tegen weer en wind bestand is. 

Iepenhout gebruikt men, evenals de heer VAN DER K L O E S 
opmerkt reeds vele jaren te Deventer op het vaste deel 

der schipbrug met goed gevolg. Het drijvende deel, dat 
afwisselend hoog en laag ligt, is bevloerd met pitch-pine 
omdat bjj hoog water de brug steil ligt en de iepen schrooten 
te glad voor de hoeven der paarden zouden zjjn. Toen in 
den beginne de keuring van dat pitch-pine hout zeer streng 
was, betaalde de gemeente een hoogen prjjs daarvoor. Thans 
nu de tegenwoordige gemeente-bouwmeester daarin een 
andere opinie heeft en men niet meer de qualiteit van het 
hout op een gouden schaaltje weegt, kost het brugdek heel 
wat minder en het ligt precies even lang. 

Het ware te weuschen, dat alle keurmeesters van hout 
eens naar Zweden en Finland gingen om te zien met wat 
voor hout daar getimmerd en gewerkt wordt en hoe dat 
werk toch niet minder is dan hier in Holland. 

BERNARD STOFFEL. 

VRAG-EN E N A N T W O O R D E N . 

C. v. F. te B. Is U een goed adres bekend van Renais-
sance-gipsornamenten ? Ik zou dit gaarne weten, om niet in 
de afgezaagde mode/boeden — en dan nog meestal met stijl-
looze modellen erin — van de stukadoors te vervallen. 

Mjj niet, doch waarschijnlijk zal wel een van onze oudere 
lezers U in dit opzicht van dienst kunnen en willen zjjn. 

v. n. K . 

N. te N. Wat zijn eigenlijk „slakken" (afvalproduct van 
de ijzersmelterijen) en hoe zien die er uit ? 

Wat zijn hoogovenslakken, of is dit hetzelfde als „slakken"? 

Onder slakken verstaat men in het algemeen het meestal 
taaivloeibare schuim, dat op gesmolten metaal- en glasmassa's 
drijft. In gestolden, vasten toestand doet zich dit schuim 
voor als vormelooze, meer of minder poreuze bonken steen. 

Zoo is de grot- of slakkensteen uit de Eifel (Grottenstein, 
Krotzenstein, Schlackenstein, verschlackter Basalt) het gestolde 
schuim van reusachtige natuurlyke glasmassa's. Immers basalt 
is een natuurlijk zwart glas eu wordt ook aangewend om 
er zwart glas van te smelten. 

Hoogoveuslakken zijn die, welke ontstaan bjj het uitsmel
ten van ijzerertsen iu de hoogovens. Verder heeft men 
puddelslakken, Besseinerslakken, Thomasslakken (door hnn 
phosphorgehalte de grondstof voor kunstmest) enz. enz., alle 
nevenproducten van de bereiding van jjzersoorten, waarbjj 
de grondstof in meer of minder vloeibaren toestand heeft 
verkeerd. v. D. K. 

C. S. te P. Van toelk materiaal moeten vormen vervaar
digd worden om zegellak te gieten? Gismoltcn zegellak hecht 
zich overal aan vast. Of moet de vorm vooraf met iets 
bestreken worden ? 

Zegellak hecht zich aau glad metaal en steen alleen dan 
vast, als deze materialen vooraf verwarmd zjjn. Men kan 
dus gerust metalen vormen bezigen, als men maar zorgt 
bjj herhaald gebruik ze telkens vooraf in water af te koelen. 

D e z e l f d e . Op welke manier kan men ijzer soldeeren 
en ook vertinnen ? Wordt voor het soldeeren een groote hitte 
vereischt ? 
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Men kan ijzer soldeeren met messing (zink en koper 
legeering) alsook met tinsoldeer (lood en tin legeering). De 
daarbjj gevorderde hitte hangt af van het smeltpunt van 
het soldeer. De koper-zink legeeringen smelten, naarmate er 
meer of minder zink in voorhanden is, by 600 tot 900° C. 
De tin-lood legeeringen by 200 tot 260" C ; het gemakke-
lykst, namelyk by 171° C , smelt een mengsel van 1 lood 
2 tin; voor iizersoldeer is beter 2 lood op 1 tin, dat by 
229° C. smelt. 

Naarmate het te soldeeren voorwerp meer hitte moet 

kunnen verduren, wendt men een moeielyker smeltbaar 

soldeer aan. 
Vertinnen van yzer geschiedt door enkel onderdompelen 

in gesmolten tin na voorafgaand schoonbyten met zuur. 
D e z e l f d e . Is het goed beukenhout te wateren voordat 

de stam gezaagd wordt, evenals dit met iepenhout het geval is ? 
Gelief met aandacht te lezen het stuk van den heer B. 

STOPKEL in het vorig No. vooral de noot 2e blz., 2e kolom 
onderaan. 

Er zyn er die beweren, dat by beuken de tyd van vellen 
veel tot de duurzaamheid afdoet, met name dat de boomen 
in het sap — tusschen half Maart en half April — geveld 
moeten worden en de stammen in de schors tot eind Mei 
of midden Juni luchtig opgeslagen en dan gezaagd behooren 
te worden („Onze Bouwmaterialen" blz. 485, noot.) 

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. 

MA A Ml At» 23 DECEMBER. 
Amsterdam. 12 uur. Het gemeentebestuur: het uitvoeren vnn 

bestral ingiwerken. 
Goriuchem. in uur. Dijkgraaf en heemraden van het waterschap 

van de Linge-Uilwatering, in de Doelen : het uithalen der aanwezige 
en hel maken en inhangen van twee nieuwe puutdeuren in de 
schutsluis in den boveninond van het Kanaal van ̂ teenenhoek aldaar. 

Hengelo. 8 uur. De heer J. de Boer, in het koffiehuis van J. 
W. van Wezel: liet bouwen van een woonhuis c. a. op een terrein, 
geleget. aan dc Wolter ten Catestraat aldaar, aanw. 's moig. 9.30 uur. 

Lieshout (N.Br.) 2 uur. De heer W. Verstappen, bij Th Hurks : 
bet bouwen van een burgerhuis met daarachter gelegen stal, 
schuur eu bergplaats. 

Middelburg. 11 uur. De commissie vau beheer van het Oost-
Indisch Huis, in een der lokalen van dat huis: bet onderhoud 
over de jaren 1896, 1897 en 1898 van de rijksgebouwen, bekend 
als Oost-Indisch Huis aldaar, bilj. inzenden uiterlijk 23 Dec. 
's morg. lü.30 uur. 

Nieuw Amsterdam. 2 uur. Het bestuur van het waterschap 
Barger-Westerveen, ten huize van Jan van Dalen : 1. het bouwen 
van een brugwachterswonicg bij de brug over den mond der 
hoofdwijk in het 6de blok ; i het ontgraven van een terrein voor 
den houw van die woning. 

Renknm (Geld.) I uur. Het dagelijks bestuur: 1. het verrichteu 
van verfwerk ten dienste der gemeente te Oosterbeek over 1896; 
S. het onderhoud der schoolgebouwen met ouderwijzerswoningen 
en schoolineubelen te Oosterbeek en te Renkum over 1896, 

DINSDAG 24 DECEMBER. 
Alkmaar. 12 uur. Het gemeentebestuur : 1. het ouderhoudeu 

van alle gemeentegebouwen, scholen, bruggen, riolen cn verdere 
gemeentewerken, in 5 perc., begr. f 4506 ; 2 het doen van eenige 
vernieuwingen aan de gebouwen, schoolineubelen enz., begr. f 886; 
3. het doen van eenige vernieuwingen aan de bruggen, beer. 
f 3794: 4. het verrichten van voeg- en inhoetwerken aan de 
walinurcD, bet afboenen daarvan, alsmede hel doen van eenige 
vernieuwingen daarvan, begr. f 979 ; 5. bet lcv-reü en vervoeren 
van de benoodigde materialen voor buitenwegen, voetpaden enz,, 
begr. f 2628 ; 6. bet onderhouden van den Hoeverweg, begr. f 1271. 

Amsterdam. 10 uur. De genie, op het bureel Plantuge-Liju-

baanignckt 1 : het maken van een infanteriepost aan den Nekkerweg 
in de Beemster, onder beheer der genie aldaar, begr. f 56.500, 
bilj. inzenden S3 Dec. voor 3 uur. 

A m s t e r d a m . 12 uur. De directeur der directe belastingen, 
invoerrechten en accijnzen, ten zijnen bureele: bet onderhouden 
en herstellen van het rijksgebouw voor de directe beUstingen, 
invo-rrcrliten en accijnzen, gelegen aan den Drift te Utrecht, 
gedurende de jaren 1896. 1897 en 1898, begr. f 1812. 

' s - G r a v e n h a g e . 10 uur. De genie, ten bureele van de genie 
bij de Freierik-.kazerne aldaar: het leveren van kazernemeubelen 
te 's Gravenhage. ouder liet beheer der genie aldaar, begr. f 1500. 

M a a s t r i c h t . 10 uur. De genie te Nijmegen, op het bureel der 
geuie op den Maagden-Dries : het herstellen vau muren van het 
militair hospitaal ie Maastricht, onder het beheer der genie te 
Nijmegen, begr. f 260". 

V l i s s i n g c n . 1 uur. De genie, in bet koffiehuis de Oude Vriend
schap, Korenmarkt : het herstellen van trappen en vloeien in 
militaire gebouwen te Vlissingen, onder bet beheer der genie te 
Bergen op Zoom, begr. f 500, bilj. inzenden 23 Deo. nam. 3 uur. 

/i.iaiidam. 2 uur. De commissie van de gemeentegasfabriek, 
ten kantore: het sloopen van een gashouder met acht ijzeren 
kolommen, staande op liet terrein van genoemde fabriek eu gelegen 
aan de /.aan. 

VRIJDAG 27 D E C E M B E R . 

A m s t e r d a m . 10 uur. De genie, op het bureel Plantage— 
Lijnbaansgraebt 1: !. het maken van een loods voor projectielen 
in den polder Oostzaan, begr. f 25 650 ; 2. het maken vau eene 
loods voor projectielen aan de Sloohterbrug, begr. f 25.300. 

A m s t e r d a m . 10 uur. De genie, op bet bureel Plantage— 
Lijnbaansgraebt no. 1 : bet maken van eene loods voor projectielen 
aau de Haarlemmertrekvaart bij de 1800 roeden beoosten Halfweg, 
begr. f 26.050, bilj. inzenden uiterlijk 26 Dec. nam. 3 uur op 
genoemd bureel. 

A m s t e r d a m . 10 uur. De genie, op bet bureel Plantage— 
Lijnbaansgracht no. 1 : bet bouwen vau eene wachterswoning bij 
het kruitmagazijn in den Venserpolder, begr. f6600, bilj. inzenden 
iteriijk 26 Dec. nam. 3 uur. 

G r o n i n g e n . 12 uur. Het ministerie van waterstaat, bandel en 
nijve beid, aan bet gebouw van het prov. bestuur: het driejarig 
ondernoud van de rijkswaterk.eringen bij Ter-Apel en Bourtacge, 
behoorende bij de werken der Hinnen-A in de prov. Groningen, 
dienst 1896—1898, begr. per jaar f 680. 

G r o u i n g e o . 12 uur. Het ministerie van waterstaat, bande! en 
nijverheid, aan bet gebouw van het prov. bestuur: het driejarig 
ouderboud van de als zeewering dienende voormalige vestingwallen 
te Dellzijl eu van den registreerenden getijmeter aldaar, beboorcude 
tot de zeewerken in dc prov. Groningen, begr. f 1000 per jaar. 

Grouiugeu. 12 unr. Het miuisterie van binneulandsche zaken, 
aan bet gebouw van het prov. bestuur : het onderhouden van en 
bet doen v in vernieuwingen en herstellingen aan de rijkskweek
school voor onderwijzers aldaar, gedurende de jaren 1896 en 1897, 
begr. f 1910. 

G r o n i n g e n . 12 uur. Het ministerie van binneulandsche zaken, 
aan bet gebouw van het prov. bestuur: het ouderhoudeu van en 
het doen van etuige vernieuwingen eu herstellingen aan de gebouwen 
der rijksuniversiteit aldaar, gedurende liet jaar 1890, begr. f' 11.900. 

W o e r d e n . 11 uur. Hel gemceutebestuur : het eenjarig onderhoud 
en vernieuwing aau de sluis het Woerdensche Verlaat, de Kollen-
brug on de beide daarbij behoorende wachterswouingen, aanw. 23 
Dec. 's morg. 10 uur. 

W o e r d e n 11 uur. Het gemeentebestuur : het eenjarig onderhoud 
met de vernieuwingen en herstellingen vau gemeentegebouwen en 
werken, aanw. 24 Dec. 's morg. 10 uur. 

Z A T E R D A G 28 D E C E M B E R . 

A m s t e r d a m . 10 uur. De geuie, op het lureel Plantage— 
Lijnbannsgiacbt no. 1 : het maken van een inranteriepost aan de 
Kwakel, onder het beheer der genie tc Amsterdam, begr. f 135.000, 
bilj. itif.cndcn 27 Dec. voor 3 uur. 

A m s t e r d a m . 10 uur. De genie, op het bureel PlautBge— 
Lijübaausgracht 1 : het maken van eene knstbattenj bij Diemerdam 
(5de gedeelte), begr. f29.000, onder beheer der genie te Amsterdam, 
bilj. inzenden uiterlijk 27 Dec. uam. 3 uur op genoemd bureel. 

Goes . 12 uur. Ten kantore van Notaris Mr. Liehert : het af
breken en uieuw opbouwen van schuur met stulling enz. eu 
varkenshok te Nieuw Vosmeer, op de hofstede bewoond door J. 
RamparJ. 

R o t t e r d a m . 3 uur. Directeuren der maatschappij voor werk
manswoningen Fijenoord, in het café Fritsohy, Maaskade: het 
bouwen van 96 werkmanswoningen op ecu terrein gelegen aan 
eu tusschen de Kampioen- en Steven Boogendijkstraat. 
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M A A N D A G SO D E C E M B E R . 

Diepeuheim (Ov.) IS uur. De arcnitecten vau der Goot en 
Kruisweg te Hengelo, namens den Hooggeboren Heer L. Qraaf 
Schimmelpenninck vau Nijeubuis, ir> het koffiehuis van W. Ooms: 
het verbouweu der boerderij van den Hnize Nijeubuis lot koets
hui:, stalling en koetsierswoning en bet inrichten vau 'l tegen
woordige kcetsliuis met stalling tot boerderij enz. 

(Joes. 12 uur. Ten kantore van Notaris Mr. Lieberl : bet 
afbrekeu en i.ienw opbouweu van schuur met stalling enz. eu 
varkenshok te Tholen, op de bolstede bewoond door wed Janssen. 

's.Uraveuhuge. 12 uur. Het ministerie van financiën : bet 
onderhouden en herstellen vao bet gebouw te 's Hertogenboscb, 
vaarin gevestigd zijn de kantoren der hypotheken van bet 
kadaster, tan den dag der kennisgeving vau de goedkeuring der 
aanbesteding tot en met 31 Dec. 1898. 

DINSDAU 81 DECEMBER. 
Assen. 12 uur. Het ministerie van biunenlandsche zaken, aan 

het gebouw van het prov. bestuur : het undeikouaen van en bet 
doen van eenige herstellingen en vernieuwingen aau de gebouwen 
Rijks hoogere burgerschool le Meppcl, gedurende de jaren 1896 
eu 1807, begr. I' 1140. 

AFLOOP YAH A IN BESTE DINGEN. 
Amsterdam. Het sljopen van de perceelen Heerengracht no. 

192 eu Keizersgracht no. 193, 197, 199 en 201, iu verband met 
den te maken westelijken verkeersweg. Laagste J. B. Duurs aldaar 
voor f 7659 19. 

Amsterdam. Het nuken van eene doorgraving en een draaibrug 
op militairen landsgrond lauij het fort aan „de Winkel" als 
verbetering van ondergeschikt belang in de stelling van Amsterdam, 
onder bet beheer der geuie aldaar. Laagste J. Prent te Muiden ' 
en W. Korver te Weesp voor I' 608. i 

Amsterdam. Het maken van een gedekteo gemeenschapsweg 
tevens icundatiekeering, van den Geiudijk naar bet fort bij Nig-
tevecbt, onder het beheer der genie aldaar. Laagste Pb. Kriekaart 
aldaar voor f ïi.ïii. 

Amsterdam. H-t leveren, opstellen en in werking afleveren 
vao een compound-machine met condensatie, enz. in bet machine-
gebouw vaa de hydraulische inrichting aau de Handelskade. 
Laagste van Gils en van der Meer te Rotterdam voor f 930. 

Boskoop. Het afbreken der overgebleven muurwerken der 
afgebrande kerk voor de Ned. Herv. Gemeente te Boskoop, benevens 
het maken van een directiekeet en schutting. Laagste voor perc. 

1, van Geelen en van Leeuwen voor I* 46'), gegund ; voor perc. 
2, J . Koudijs te BOSKOOU voor f 553, gegund. 

Breda. Het afbreken en opnieuw opbouwen vau het buis, boek 
van Coothplein eu Ginnekenstraat wijk B no. 135 te Breda. Laagste 
A. Dielen aldaar voor I 9230. 

Breda. Het leveren van kazeinemeubelen en van materialen 
tot bet doeu van herstellingen en vernieuwingen aan militaire 
gebouweu aldaar. Laagste C. van Dongen aldaar voor i 1792. 

's-tiravenhage. Het onderhouden vxn de brng over de Oude 
Maas te Bareudrecht met de toegangswegen en kunstwegen ged. 
1896. Laagste A. C. Kurleweg te Willemstad voor f 2844. 

's-Uruve ullage. Het bouwen van een post- en telegraafkantoor 
met directeurswoning te Harlingec. Laagste Gebr. van der Meer 
te Harlingen voor f 24.769. 

's-Uravenhage. liet onderhoud van het post- en telegraaigebouw 
te Egmond aau Zee, van den dag der kenu<sgeving van de goed
keuring der aanbesteding tot en met 31 December 1898. Laagste 
G. Ruigewaard le Ëgmond aau Zee voor f 646. 

's-Hertogenboscll. Het driejarig onderhoud der werken van 
de Zuid-Willemsvaart, voor het gedeelte in de prov. Noord-Brabant. 
Laagste W. F. Weijers te Tilburg voor f 29.615. 

Haiissluis. Het maken van een grondkeereude waterdoorlatende 
duinwand met divert) werkzaamheden. Laagste J. van der Heul 
te Maassluis voor f 3390, gegund. 

Nijmegen. Het bouweu van een woon- en pakhuis eu bet 
verbouwen tan een huis aldaar. Laagste P. van Gerveu aldaar 
voor f 6892, geguoi. 

Spijkerboor. Het jaarlijks onderhoud vau het waterschap de 
Stemmeer en Kamerhop. Perc. 1, timmerwerk. Langste R. K. 
Koppen te West Grafielijvoor f 1720. Perc. 2, schilderwerk. 
Laagste K. i.ouvv te Knollendam voor f 159, gegund. 

Utrecht. Het maken van twee seinhuizen op bet station 
's Hertogenboscb. Laagste H. J. van Daalen te Zevenbergen voor 
f 5738. 

Utrecht. Het maken van 2 reserve sluisdeuren voor de schut
sluizen bewesteu Utrecht en van 2 reserve sluisdeuren voor de 
Kouinginnensluis te Vreeswijk. Laagste R. Barneveld te Vreeswijk 
vooi I 8870. 

Veendam. 1. Het bouwen ran een wiukelbebuiziug. Laagste J . 
Schenkel te Muntendam voor 1 5988 ; 2. verf-, glas- en behangers-
werk. Laagste R. van Heuvelt aldaar voor f 592. 

Zwolle. Het onderhoud van de rijkswerken op het eiland 
Schokland, prov. i verijssel, in de jaren 1896, 1897 en 1398. 
Laagste A. Blocks In Zwolle voor f 20.79') per jaar. 

A D V E R T E N T I E N. 

P. DOLK & ZOON. 
Spiegel- eu Vensterglas, 

ROTTERDAM. 

MOUSSELINE-, GEKLEURD-, 
Cathedraal-, Mat-, Geribd-, 

Engelsch Geruit-, Gegroefd-, Carré-, 
RUW SPIEGEL- , 

W IT - , KRISTAL - , BROKI en M K L K -

( i L A S . 

DEURPLATEN. 
Geslepen en andere R O Z E T T E N en 

RANDEN. 
GKBOOKN G L A S en DAKPANNKK. 

Lenzen- en Patrijspoortglazen. 
(89) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

O V E R K A P P I N G E N , x 
en L O O D S E N . < < J * 

van gegolfd ijzer, 

LIFTEN, 

V Diaagbaai Spooi. 
T. G. TISSOT J».. 

AMSTERDAM, Singel I ?0. 

(90) 

KRANEN 

LIEREN, 

Alle soorten van 

Z A G E N 
an 

WEflKTUIGEN 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de fijnste quahteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D.DOMINICUS&SÓHNE, 
te Remscheid-Vieringhausen (Rhelnl.) 

Gevest igd i u 1822. (55) 

9*W Vraag de geïllustreerde Prijscourant 
welke w(j li gratis en franco toezenden. 

Vertegenwoordiger voor Holland : 
.MAX I t l l l M N . ROTTERDAM, 

Maaskade, hoek Corn. Trotnpttr. 2. 

Be Portland-Cement-Fabriek 

DYCKËRHOPP iV NÓU 
te Amöneburg bij Biebrich a. Rijn 

• • GOUDEN MEDAILLE. 
GOUDEN 

STAATS-MEDAILLE 

DUSSELDORF 1880. 

H O O G S T E ONDER
SCHEIDING IN DEN 

INTERNATIONALEN 
WEDSTRIJD. 

ARNHEM 1879. 

levert haar erkend en uitmuntend fabrikaat, inet garantie voor de grootste vastheid en deugdelijkheid. 
Productie-vermogen der Fabriek: 600.000 vaten per jaar. Magazijnhouders in de voornaamste steden. 

ROTTENDAM, 
Nieuwe Haven 118 

\ >ls | l K l i t M . 
Bilderdijkkade 109 

Hoofd-Ver tegenwoord iger 

DER STOOM BOEKDRUKKERIJ 
JOSSON-CEMENT, 

voor Nederland en Indien. 

Uitsluitend: lesiort AND. TRAS, 
HANDEL in 

BOUWMATERIALEN. 
Chemisch bereide 

V E R F . 
Deze O L I E V E R F is geheel gereed 

v o o r het gebruiken 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 „KRAAIJENBÜRG", 
(70) R i j s w i j k (Z . -H.) 

Hydraulische 

T E 

MAASSLUIS, 
is er geheel op ingericht om 
alle soorten van DRUKWER
KEN met den mee * t e n 
spoed tot zeer billijke prij

zen te leveren. 
Inzonderheid aanbevoien 

voor het drukken van 

BESTEKKEN 
met daarbij behoorende 

T E E K E N I N G E N . 

K Q H . N E D G R O F S M E D E R I J . 
L E 1 D E >. 

Machine-, Stoomketel-en 
Constructiefabriek. 

8CHEEP8B0UWWKRF 
met DWARSHELLING lang 50 Meter. 

Stoombooten-, Bagger-en 
8poor w egmateriaal. 

IJZER- EN KOPERGIETERIJ. (?) 

Zware en lichte Smeewerken, 
A N K E K !-», 

IJZEREN E N STALEN KETTINGEN, 
met certificaat van Lloyd's 

en Bnrean Veritas. 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en Bloemenkassen. 
ZONBLINDEN. LEDIKANTEN enz. 

L A G E I M I I . I Z I V (73) 

S . BRUIGOM, Arnhem. 

en Electrische LIFTEN, 
F R E D . S T I E L T J E S & Co. , 

Keizersgrach t 74S, (78) A m s t e r d a m . 
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Carbolineum „KRIMPEN'' 
der Mü'. ter bereiding van Koolteerpro-

ducten Krimpen a/d. IJssel, 
onovertroffen wegens zijn sterk 

bederfwerende eigenschappen. 
Hoofdagenten voor Nederland en Koloniën 

G. 31. BOKS <£• Co., 
Keizersgracht 132. Amsterdam. 
Monsters en prospectussen f r anco 

op aanvraag. 

Gedeeltelijke Bereiding. 
CREOSOTEERING. 

BURNETT EERING. 
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) 

Nederlandsche Maatschappij 
VOOR 

M O NI ER-W ER KEN 
te AMSTERDAM. 

Cement-IJzerwerken 
volgens de systemen MONIER, RABITZ 

en aanverwante stelsels. 

WATERDICHTE WERKEN, 
als: Kelders, Reservoirs, Regenbakken, 

Daken, Privaatputten, Kuipen enz. 
Gewelven, Vloeren, Buizen, Tunnels, Muren. 

Bescherming tegen brand. 
BRAN 1) VRIJE KELDERS. 

KANTOOR: 
3e Weteriiiffdivarsstraat 36, 

WERKPLAATS: 
JAAUPA» bU deu Omval QVeenpeizijde). 

JAN HAMER & Co., 
Heerengracht 583, by de Utrechtschestraat, 

A. M S T K K D A M L 

LIFTEN. - KB AN EN. 

Transporteurs. - Elcvateurs. 
T A K E L S . <6;{) 

DOMMEKRACHTEN. - VIJZELS. 

Geluidwerende tusschenvloeren, ondcrvloeren 
voor houtcfcinentdiiken, brandvrije 

separatieen en plafonds. 

EXSELSI OR P L A T E N . 
GEBR. M DER VlJGH, Amsterdam. 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. (92) 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, 
gelttidwerend. Verkrijgbaar in verschillende 
dikten. Steeds grooten voorraad. Directe leve
ring. Uitvoering op 't werk door onze eigene 
stellers. Voorgeschreven by particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen
ding van Brochure, Monsters en Prijs. 
Wereldtentoonstelling Amsterdam 1895 

GOUDEN MEDAILLE. 

LEONARD SL16CHER. H o n n i c k e n d a m . 

V 

AMERIKAANSCHE HOUTbUORMACHINES EN BOREN, 
n it in ll il tend fabrikaat en b i l l i jkt» pr i js . (67) 

peiFoeo5 
is het goedkoopst, eenvoudigst radicaal middel tegen UITSLAANDE, 
VOCHTIOE MUREN. BKKROOND met gouden medaille, Gezondheids-Ten-
toonst. Londen 1S84. Beteugelen van muren voor het behangen vervalt bij 
gebruik van deze V E R F . Verkrijgbaar in bussen ad ƒ 1.60, f 3.15 en /' 0.25, 
bij J . VAN DER MEULEN, Mr. Schilder, N. L e l i e s t r a a t 17, Amsterdam, die 
zich tevens met de toepassing belast. Agenten J . P. LAERNOES Pzn. te Vlissingen, 
P. KRIJGER *. ZOON te Middelburg en B. DE KAM Jz., 20 Ruijschstraat, Amsterdam. 

(79) 

Houtbereidingtegen bederf, 
KYANISEERINRICHTING. 

II. L E N S I N K , 
A . R 1 N H E l M L , 

levert pasklaar gekyaniseeril 
(rot- en zwam vrij) (81) 

Rasterwerken, schuttingen. 
B R O E I B A K K E N , V L O E R E N , 

YLOKHRIBBHK, enz. enz. 

U . J. W E I S S E N O , 
NieuwendUk 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, JALONS, 
koperen en stalen PEILLIJNEN, PEIL-
LOODEN, P E I L S T O K K E N , PEIL
SCHALEN, enz. (65) 

MAGAZIJN VAN PA8SERD00ZEN, 
1'eekeubehoerteuenOptischelnstrumeuteu. 

EOUERRES, PRISMA'S ENZ. 

Derde Jaargang No. 52. Zaterdag 28 December 1895. 

A R C H I T E C T U R A . 
Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. 

T E C H N I S C H G E D E E L T E . 

A d v m r t e a t l ë s s in dit blad kosten van 1—6 regelt 
00 cents, iedere regel meer 10 cents. Groote letters nur 
plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt slechts tweemaal 
berekend. 

VERSCHIJNT ZATE- BAGS. 
Uitgevers i 

J . VAN OER ENDT & ZOON, 
MAASSLUIS. 

A l l e advertent ies ) ia ARCHITECTURA opgenomn 
worden g - r n t L geplaatst ia DB A M B A C H T S M A N , Vak
blad voor Timmerlieden, Metselaars, Machinisten, Smedea, 
Ververs, cm. \ 

J . A . V A N D E R K L O E S , R E D A C T E U R . J 

D E T E L E F O O N E N H E T A A N S T A A N D E 

G E M E E N T E L I J K T E L E F O O N N E T 

T E A M S T E R D A M . 

DOOR 

JAN E. VAN NIFTRIK. 

(Slot.) 
De microfoon van BERLINER, — zooals die door de 

American Bell Telephone company vervaardigd wordt — 
behoort mede tot de beste soorten, is stevig en kan inoeielijk 
in ongereedheid gebracht worden. Het geheel vormt een 
cirkelvormig doosje met deurtje, dat uitwendig deu geluids
trechter draagt en waarachter dus inwendig de trilplaat met 
eenige andere deelen. De eigenaardigheid van den toestel 
zit in de toepassing der koolcontacten; het eene stuk kool 
van dit contact bevindt zich aan de achterzijde in het 
midden van de trilplaat; het andere stuk wordt gehouden 
in een stift, waaraan een schamierbare koperen strook, 
welke ten slotte aan den rand van den geluidstrechter aan 
de achterzijde (dns eveneens aan de binnenzijde van het 
deurtje) bevestigd is. Op deze wyze zyn de beide koolstukken 
elkander rakend in het midden achter den trilplaat gebracht. 
Deze plaat is om zyn rand aan de binnenzijde (waarmede 
het deurtje tegen de doos slnit) met zacht caoutchouc bedekt, 
terwyl hy van den geluidstrechter door carton is gescheiden, 
Deze trechter — die van metaal is — wordt door een 
scharnier met een gegoten ijzeren strookje verbonden, dat 
tegen den binnenwand van de doos is bevestigd en voorts 
een inductieklos en klemschroeven voor de lyndraden en de 
aardgeleiding bevat. Vóór den inductieklos (d. i. op de niet 
omwonden randen daarvan) zit een metalen strook welke 
met den battery-draad verbonden is en verder een opstaand 
veerend stukje draagt. Deze veer drnkt (wanneer het deurtje 
van de doos gesloten is) tegen een veertje, dat op de tril
plaat zit en dat tweeledig dienst doet als demper 
en als geleider, waar langs de stroom aan de eveneens 
op den plaat aanwezige koolelectrode wordt toegevoerd. De 
doos bevat vier klemschroeven, waarvan de twee nog niet 
genoemde dienen om de uiteinden van den secundairen draad 
van den inductieklos te verbinden; de eene schroef is op 
de bij den telefoon gebruikelijke wyze met de lijn en de 
andere op de aarde verbonden. 

De stroom van de battery treedt by de eene op de doos 
verbonden klemschroef binnen, gaat door den primairen draad 
van den inductieklos en over de beide genoemde veeren 
naar de koolelectrode, door de trilplaat en den geluidstrechter, 
verder over het scharnier en terng door een andere kient-
schroef naar de battery. De trillingen van het plaatje, 
veroorzaakt door de geluidsgolven, doen in het contact der 

koolstukjes wijzigingen ontstaan (verschil in druk, zoo
als wy hiervoren bespraken) waardoor in den stroom
keten der primaire omwindingen daaraan beantwoordende 
stroomgolviugen worden opgewekt; door deze veranderingen 
van den batterijstroom, die de omwindingen doorloopt, worden 
in de secondaire intense stroomgolven geindneeerd, die langs 
de lijn naar den telefonischen ontvanger (telefoon) doorloopen. 
Deze microfoon werkt in verbinding met alle gebruikelijke 
telefonen van goede constructie uitstekend en zy is dan ook 
veel in gebrnik. 

De microfoon van B L A K E (Blake-transmitter) bevat twee 
stukken kool, die onder lichten druk tegen elkaar worden 
gehouden door twee veerende strooken, welke tevens als 
geleiders van den stroom der batterij dienen. Concentrisch 
voor het voorste der beide koolstukjes bevindt zich de 
trilplaat en hiervoor de geluidstrechter van eboniet. De 
koolstukjes zijn zoodanig gemonteerd, dat hun contact met 
de trilplaat door regeling meer of minder innig kan zijn. 

Van de overige in gebruik zijnde microfonen, die bij onze 
tegenwoordige toestellen in verbinding met den telefoon van 
B E L L of een andere voorkomen, noemen wij den ADER, den 
GRÜNKWALU en den HUNNING als de besten. 

Het ontvangtoestel by uitnemendheid, de telefoon van 
B E L L is, voor zoover mij bekend, nog door geen andere 
overtroffen, terwyl van de microfonen, die het geluid op
vangen en op verren afstanden doen overdragen naar den 
telefoon, kan gezegd worden, dat zij alle in deze functie 
goed werken, doch zich overigens ouderling onderscheiden 
hetzij door geschiktheid op zeer lange lijnen, hetzy 
door meerdere deugdelijkheid in het gebrnik. By de 
telefonie, zooals die thans in onze steden of tusschen steden 
onderling werkt, blyft nu iu de eerste plaats over melding 
te maken van het derde deel aan onze toestellen n.1. de 
oproep-inrichting; het toestel n.1. waarmede wy den beambte op 
het telefoonkantoor oproepen om hem verbinding te vragen 
met den persoon, waarmede wy een telefonisch gesprek 
willen voeren of dat in een ander geval ons waarschuwt, 
dat iemand ons wenscht te spreken. 

Het meest oeconomische en meest toegepaste opwektoestel 
bestaat in een inagneto-bel, waaraan de electrische stroom 
van een element (gewoonlijk Leclauché) onder in bet kastje 
van ons toestel wordt toegevoerd. De stroom, die — wanneer 
wy den haak waaraan onze telefoon hangt, neerlaten — 
door den toestel kan circuleereu, wordt door ous draaien 
aan het slingertje van de bel telkens afgebroken eu door
gelaten, tengevolge waarvan een paar achter de bel aanwezige 
hoefy'zermagneten beurtelings ,' magnetisch en niet) een anker 
aantrekken en loslaten, welk anker aan zyn vooreinde een 
hamertje bezit, dat midden tusschen twee klokken, nu tegen 
den eene en dan tegen den andere aanslaat. Zoodra 
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wij het slingertje, waaraan wij draaien, loslaten, wordt 
steeds den toestand geschapen dat de stroom van het element 
niet door den magneto-bel kan gaan, d. w. z. dat hij niet 
gesloten is. 

Keeren wij nn nog even tot den telefoon terng, zoo weten wij 
dat deze, wanneer wij hem niet aan liet oor bonden, komt te 
hangen aan een haak, die onbelast naar boven springt en die 
door het gewicht van den telefoon naar beneden wordt gedrnkt. 

Door deze eenvoudige manupnlatie wordt op zeer ver
nuftige wyze, dezelfde stroom van het element (die na den 
microfoon, waartegen wy spreken, doorloopen en daar 
aanleiding gegeven te hebben tot het ontstaan van een 
voldoend sterken secundairen geitidticeerden stroom, die door 
dc lyn weggaat! gesloten of afgebroken. Wanneer wy voor 
ons toestel spreken, en den telefoon in de hand moeten 
houden, gaat de haak naar boven en is daardoor oorzaak, 
dat de stroom kan doorgaan om langs de lyn naar den 
hoorenden persoon te gaan. 

Wordt de telefoon aan den haak gehangen, dan wordt 
deze stroom afgebroken en is ons toestel tegelijk geschikt 
om opwekstroomen naar de bel te ontvangen, ten einde ons 
op te roepen. Het is nn tevens duidelyk welk oeconomisch 
voordeel deze vernuftige inrichting oplevert, n.1. om geen 
stroom te verbruiken, wanneer die niet noodig is; doch tevens 
blijkt het ons hoe ongepast het is om, zooals enkelen doen, 
wanneer zy, om welke reden dan ook, niet wenschen te 
worden opgeroepen, den telefoon van den haak te laten 
en daardoor het element opgebruiken en den toestel bederven. 

De exploitatie en bediening van den telefoon heeft in 
het algemeen plaats door tusschenkomst van een of meer 
bureaux, waar de lynen der toestellen van de verschillende 
abonnés samenkomen, op zoogenaamde tafels, waarvoor de 
beambten zitten, die de gewenschte telefonische gemeenschap 
tusschen twee personen bewerkstelligen door die lynen dezer 
personen met elkander voor eenigen tyd in contact te brengen. 

De geleidingen der abonnés zyn, zooals wy weten, tot 
nog toe wat Nederland betreft, in hoofdzaak bovengrondsch; 
alleen door den nood gedreven nam m n voor enkele stukken 
zijn toevlucht tot grondkabels, die de lynen by groepen door
voeren. Voorts werken die leidingen met zoogenaamde enkele 
draden d. w. z. de aarde wordt als retourleiding gebezigd, 
door middel van de gas- of waterleiding, waaraan onze 
tweede draad verbonden is. 

In deze hoofdinrichting van onze bestaande telefoonnetten 
heeft de ondervinding en de vooruitstrevende wetenschap 
algeheele verandering en verbetering als noodwendig aan
gewezen. Wy willen by een volgende gelegenheid zien, 
waarin die veranderingen bestaan en ons dan tevens uitge
breider bezighouden met de inrichting der telefoonbureaux 
eu in het bizonder met alles wat tot het in aanleg zynde 
nienwe telefoonnet der gemeente Amsterdam behoort. 

trekt den laatsten tyd dooi den bouw van den spoorweg 
zeer veel hout. 

Wanneer de menschen in de warmere landen niet meer 
tevreden zyn met hun bamboeshuizen en ook steenen en 
honten huizen wenschen te bonwen, dan zal de vraag naar 
timmerhout nog hoe langer hoe meer toenemen; daarvan 
beginnen zich reeds sporen te vertoonen; in ieder geval is 
dit reeds merkbaar door de vele landverhuizers naar die 
landen, die op meer Europeesche wyze willen wonen en 
daardoor vraag naar timmerhont doen ontstaan, want de 
harde inlandsche houtsoorten laten zich moeielyk verwerken 
en worden wel voor meubels en palen, maar zelden voor 
vloeren, zolders, kozijnen enz. verwerkt. 

De wereldmarkt van den houthandel is Londen; daar 
zyn de agenten die hnn verbindingen hebben over den ge-
heelen aardbodem; de grootste en bekendste zyn: G. F. 
NKAMB & Co.; deze doen hun grootste zaken in naaldhout 
van de Westkust van Amerika, d. w. z. in Oregon-pine 
van Pudget-Sound; verder in Pitch-pine uit de Golf van 
Mexico van Pensacola, Apolachicola, Dariën enz., in Quebec-
piue vau die plaats, en eindelijk in vuren- en grenenhout uit de 
Oostzee en de Witte Zee. Ook de firma MOKGAN-GËLLI-

BRAND & Co. is vaii gelyke grootte. 
Dan zyn in Londen een paar firma's, die publieke ver-

koopingen houden, zooals Fox MOBOAN & Co. en CHUKCHILL 

& SONS. Natuurlijk zyn er nog een massa andere agenten, 
als specialiteiten in een of andere houtsoort, maar de 
eerstgenoemden beheerschen de wereldmarkt. 

De harde Indische houtsoorten nemen slechts een beschei
den plaats in deu wereldhandel in. De hoofdzaak is naald
hout, het ons bekende vuren en gienen en dan de vele 
soorten van Pinus, Abies en Picea, die in Noord-Amerika 
in reusachtige afmetingen worden aangetroffen. De in sub-

' tropische landen groeiende naaldhoomen bereiken in een 
| groeityd van 10 jaren reeds afmetingen, die ze geschikt 
; maken als zaagstammen. 

Zoo heeft een Bngelschman in de Transvaal 30 HA. 
met een soort dennen uit Australië laten bepoten, die reeds 
na drie jaren een lengte van 6 M. bereikten. In znlke 
landen, waar byna geen bosschen bestaan en de grond zoowel 
als het klimaat zeer geschikt bljjken voor naaldhout, kan 
iemand met kapitaal niets beters en nuttigers doen, dan 
bosch van naaldhout aanleggen, dat hem in de toekomst 
goede rente zal opbrengen. B. S. 

H E T H O U T I N D E N W E R E L D H A N D E L . 

In landstreken, zooals Oost-Indië, waar wilde mieren zyn, 
is het niet mogelyk voor huizenbonw grenen- of vurenhout 
te gebruiken, dat wordt door die beesten terstond vernield. 
Daar is teak- of djattihout het aangewezen materiaal, be
nevens vele andere harde inlandsche houtsoorten. 

In land8tieken, zooals Kaapstad, 'Delagoabaai, Natal, 
Nieu w-Holland, Nienw-Zeeland en een deel van Zuid-Amerlka, 
zooals Argentinië, wordt grenen- en vurenhout gebruikt 
en hoe langer hoe meer ingevoerd. 

Geschaafde en geploegde deelen van Noorwegen en Zweden 
gaan naar al de opgenoemde landen; vooral Delagoabaai 

E E N E N A N D E R O V E R H E T G E L U I D . 

Het geluid bereikt het oor door trillingen in de lucht. 
Zoodra een luchtdeeltje in trilling wordt gebracht, brengt 
bet ook de dichtstbijzijnde deeltjes in beweging en zoo gaat 
een geluidgolf, wanneer haar niets in den weg ligt, van 
het lichaam, dat het geluid verwekt, naar alle richtingen 
heen nit. Kr is berekend, dat de snelheid van het geluid 
in de lucht bjj eene temperatuur op vriespunt 915.69 voet 
(ongeveer 275 M.) in de seconde bedraagt. Doch de proeven 
van H U L L , NAUBBOKS en KUTTBNBROUWER, die in het jaar 
1823 over een afstand van 57,839 voet genomen zijn, 

hebben aangetoond, dat deze snelheid 1089.42 voet (onge
veer 327 M.) in de seconde bedraagt LAPLACB verklaarde de 
omstandigheid, dat de werkelijke snelheid van het gelnid 
grooter is dan de berekende, daardoor dat hy bewees, dat 
de ge'.nidstrillingen de temperatuur der lucht verhoogen, en 
het geluid zich dan sneller voortplant dan berekend was 
geworden. Dit wijst nu daarop, dat eene verhooging der tem
pel atuuur ook de snelheid van het geluid doet toenemen en 
wel met 1.11 voet per seconde op iederen graad Fahren
heit, dien de thermometer stygt. Daardoor komt het, dat 
het geluid 's zomers sneller gaat dan 's winters, en evenzoo 
in warme luchtstreken sneller dan in koude. Men zou juist 
eerder aannemen, dat door een dichte atmospheer het geluid 
veel langzamer moest gaan, maar de elasticiteit neemt even 
snel toe als de dichtheid en daarom ondergaat de snelheid 
van het geluid geen invloed door de wisselingen in de 
dichtheid. 

De snelheid van het geluid in water bedraagt by de 
grootste dichtheid 47074 voeten in de seconde. De proeven, 
waarnaar deze snelheid bepaald kon worden, zyn door M. 
COLLODON in 1826 over het meer van Geneve, van Rolle 
naar Thonon, op een afstand van ongeveer negen Eng. 
mijlen genomen. Het water brengt dus het geluid viermaal 
sneller over dan de lucht. En toch is het water een niet 
zoo goede geleider voor het geluid als de lucht. Als een 
klok in het water geluid wordt eu het geluid daarvan zich 
op ongeveer 600 M. voortplant, dan worden de tonen al 
niet meer gehoord, maar men hoort één toon, die een kort 
scherp geluid, als het tegen elkaar slaau van twee messen. 
Onze atmospheer schynt echter juist de rechte geaardheid 
en dichtheid te bezitten om het geluid der zachte tonen 
en musicale cadences weer te kunnen geven. Ook wordt 
het geluid in het water niet zoo om in den weg staande 
voorwerpen heen geleid als in de lncht. In de lucht wordt 
een geluid van tamelijke kracht rondom een gebouw of muur 
heen geleid, in het water snijdt een daartusschen staande 
muur het geluid dadelijk byna geheel af. 

Men veroorlove ons hier eene afdwaling en een vraag, 
die wel nog niet dikwyls of misschien nog in 't geheel niet 
opgeworpen is, maar toch van belang zou kunnen zyn: 
namelijk die, waarom wij om een hoek heen kunnen hooren, 
maar niet zien? Nu zon men deze vraag wel in dien zin 
kunnen beantwoorden, dat het licht zich in rechte lyn voort
beweegt, het geluid echter niet. Maar dit antwoord is toch 
niet voldoende. Het is bekend, dat licht en geluid in karak
ter één zyn; want beide ontstaan door de golvingen van 
een middenstof en beide planten zich door golvingen voort. 
Waarom kan dan het licht niet even goed om een hoek 
heendraaien als het geluid? Het jniste antwoord op deze 
vraag vindt men in de verschillende lengten der geluid- en 
lichtgolven. Zelfs onder de geluidsgolven zyn er van ver
schillende lengten, want zware geluiden hebben golven van 
andere lengte als de heldere. Nn kan inen echter mathe
matisch bewyzen, dat de grootere lengten van geluidsgolven 
ook de oorzaak zyn dat het. geluid zich om voorwerpen 
heen verspreidt, die zich in zyn weg bevinden. Daarom 
worden ook de bastouen van een muziekkoor ver achter 

een muur beter gehoord, dau de hoogere noten, en hoe 
dichter iemand dan bij den muur komt, hoe duidelijker hij 
de la,uste dan hoort. Evenzoo gaat het, als het geluid door 
het water voortgeplant wordt; de geluidsgolvingen zyn 
dan korter dan in de lucht en de „akoustiscke schaduw" 
is afwezig. Daar de lengte van een geluidsgolf dikwyls 
verscheiden voeten bedraagt, terwyl de lengte van den lang-
sten lichtgolf niet meer bedraagt dan het 0.000266e deel 
van een duim, behoeft het niet langer een geheim te 
zyn, waarom we wel om een hoek heen kunnen hooren 
maar niet zien. 

Het is gemakkelijk te begrijpen, dat de sterkte van het 
geluid in omgekeerde reden staat tot het vierkant van den 
afstand van het. uitgangspunt vau het geluid; d. w. z. een 
geluid wordt verder gehoord, naarmate zijn oorspronkelijke 
kracht grooter en de middenstof, waarin het wordt voort
geplant dichter is. De grootste bekende afstand, waarover 
het geluid door de lucht voortgeleid is geworden, heeft 345 
Eng. mylen bedragen, want er is beweerd, dat de hevigste 
uitbarstingen van den vulkaan van St. Vincent in Demerara 
(Britsch Guinea in Zuid-AmerikaJ gehoord zyn geworden. 
Het geluid gaat echter verder en verliest minder kracht, 
als het door de aarde dau als het door de lucht gaat, 
want in het jaar 1800 werd het kanongebulder in den 
slag by' Jena in het open veld by Dresden op een afstand 
van 92 Eng. mylen zij het dan ook zwak, waargenomen, 
terwyl men het in de kaseinatten in de vesting heel duidelyk 
hoorde. Zoo moeten ook de kanonnades der citadel van Ant
werpen in 1832 in de uitloopers der Saksische bergen, dus 
op een afstand van 370 Eng. mylen, gehoord zyn ! 

NIEUWE LIJM. 

Onder den naam ., -Neuleim" brengt de tinna LKUFOLD & 

WILDNBB te Dresden een preparaat in den handel. Het is 
gebleken styfselboudeiid te zyn, het is van dikvloeibare, 
slymerige consistentie, helder van kleur, oplosbaar in water 
in iedere verhouding en zeer klevend aan papier. Hoofd
zakelijk moet deze nieuwe kleefstof' intusschen gebruikt 
worden als plaatsvervanger van de dierlijke lijnt bij schilder
werk. Zy' is volgens de verklaring van het bureau van 
onderzoek van den Duitschen schildersbond geschikt voor 
alle tot mtiurschilderweik bruikbare verven en eveneens 
voor met kalk vermengde gevelverven; men zegt dat zulk 
vernissen bestand zyn tegen den invloed van het weer, ook 
niet afgeven. Een voordeel boven dierlijke lyin is dat de 
te sausen oppervlakken niet eerst met eene zeepoplossing 
bestreken behoeven te worden ; ook zonder deze voorbereiding 
worden gelijkmatig drogende oppervlakken zonder vlekke
righeid verkregen. In het byzonder werd waargenomen, dat 
de kleefstof, eenmaal in water opgelost, onbepaald lang vloei
baar blijft en zich ook na een jaar niet omzet of bederft. 
Voor het gebruik wordt de ly'tn verdund met 5 tot 6 deelen 
water; eerst daarna wordt ze aan de met water aange
mengde verf toegevoegd. De alsdan voor het gebruik gereedef 

dun vloeibare verf laat zich ook op gladde oppervlakken 
goed met den kwast uitstry'ken. (Bad. Geed. 189!).) 
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C O R R E S P O N D E N T I E . 

Carbolineum. 

H. 17 December 1895. 

Den Heer J . A. VAN DRB KLOJSS te ^elft. 

In den jaargans; 1894 van de „ MittAeilungen iiber 
Gegenstande des Artillerie und Genietcesens". Notizen bl. 278 
wordt door het „K. a. K. technisches and administratives 
Milit&r-Comité" in Oostenrijk een artikel gewijd aan „Car
bolineum-Anstriche". 

Daarin wordt geconstateerd: 
1. Eene bestrijking met teer is uit een oogpunt van kosten 

te verkiezen boven eene met Carbolineum-Avenarius, waar 
het geldt het voor bedert bewaren van houten vloeren. 

2. Hout met Carbolineum-Avenarius bewerkt is, hoewel in 
geringe mate, gevaarlijker met het oog op brand dan 
hout, dat op eene andere wijze is bewerkt om bet 
tegen bederf te vry waren. 

3. Bij de spoorwegmaatschappij is de ervaring opgedaan 
dat Carbolineum-Avenarius door regenwater wordt op
gelost, en dat eene veelvuldige herhaling der bestrijking 
met die stof dns noodig is voor voorwerpen, die aan 
de lucht zgn blootgesteld. 

4. Bü vergelijking van verschillende houten stylen als 
anderszins, die deels onbewerkt, deels bewerkt met 
Carbolineum-Avenarius, 4 jaren in den grond waren 
geplaatst geweest, kon de bederfwerende werking van 
het Carbolineum-Avenarius niet worden aangetoond. 

5. De bestrijking met Carbolineum-Avenarius moet naar 
gelang van den invloed van den atmosfeer om de 
1 1 / ï a 2 jaar worden vernieuwd. Dan is echter verven 
goedkooper. 

6. Het door regenwater opgeloste („ausgelaugte") Carbo-
lineitm-Avenarins brengt roesting teweeg van de met het 
hout in aanraking zijnde metalen. 

7. Door de Genie in Oostenrijk is geconstateerd, dat tegen 
den houtworm (Bohrwurm) Carbolineum-Avenarius geen 
uitkomst geeft. 

8. Als eindgevolgtrekking wordt dan gegeven: 
Na dit alles moet het gebruik van Carbolineum-Avenarius 
worden afgeraden. 

9. Het Carbolineum-Kiause (nit de fabriek van ROBERT 

KRAUSE in Wittenberge) heeft een lager kookpunt dan 
het vorige, kan dus beter met den kwast worden uit
gestreken en dringt beter in de poriën van het hont in. 
Bovendien is het aanmerkelijk hooger gehalte aan 
Carbolznur (-^ 61 ° / 0 ruw, ^ 40 °/o chemisch 
zuiver (?)) dan bij het Carbolineum-Avenarius ( ^ 6 ° / 0 

ruw, 0.5 °/ 0 chemisch zuiver (?)) een meerdere 
waarborg voor de goede bederfwerende werking. 
Ten slotte is het goedkooper dan verven. 

10. Als eindgevolgtrekking over deze stof wordt gegeven: 
Het Carbolineum Krause schijnt dus beter dan het 
Carbolineum-Avenarius, doch meer volledige proefnemingen 
zjjn nog gewenscht. 

Ziedaar de beschouwingen, zooals ze in meergemeld artikel 
zijn gegevea. 

Het veelvuldige gebruik van het Carbolinenm-Avenarius 
hier te lande en de, naar het mij wil toeschijnen, goede 
beoordeeling van dit preservatief door de mannen van de 
practijk leiden er mij toe ü beleefdelijk te verzoeken Uw 
oordeel over het Carbolineum wel te willen kenbaar maken. 

Aangezien reeds bij het gebruik van Carbolineum-Avenarius 
de nadeelige gevolgen daarvan op de huid door vele werk
lieden worden ondervonden, zou het mjj aangenaam zijn de 
redenen daarvoor te vernemen. Mochten die gezocht worden 
in de aanwezigheid van de carbol, dan zou misschien het 
gebruik van Carbolinieum Krauze uit dit oogpunt lastiger zgn. 

ü bü voorbaat mjjn beleefden dank betuigende, teeken 
ik m(j met de meeste hoogachting, 

Uw dw. dr., 
H . W. F . 

Ik mag mij zelf niet beroepen op eenige ervaring op het 
punt van carbolineum. Als ik daarom toch eene meening 
zal uitspreken over het hier aangehaalde geschrift, dan 
geeft het mij den indruk van niet onpartijdig te zijn. 

Als ik mij niet vergis, is AVENABIUS de eerste geweest, 
die eene vloeistof onder den naam van carbolineum in den 
handel heeft gebracht. Nu kan dit product door latere in 
verschillende opzichten overtroffen zyn, doch dat het van 
den aanvang af als bederfwerend middel voor hout hoog 
aangeschreven heeft gestaan, blijkt ten duidelijkste uit het 
feit, dat later tal van andere fabrieken onder den zelfden 
naam producten aan de markt hebben gebracht. Mij dunkt 
dit zal moeielijk tegen te spreken zijn en daarom: 

lo. is het onzin teer boven carbolineum AVENABIUS te stellen. 
Immers teer blijft op het hout zitten, carbolineum trekt 
erin; een gering verschil in kosten kan hier buiten aan
merking blijven. 

2o. Brandbaarheid is eene eigenschap van alle teeroliën; 
als hieruit een verwijt te maken is, dan treft dit alle 
soorten van carbolineum. 

3o. Als carbolineum Avenarins meer onderhevig is om 
door water uit het hout te worden gespoeld dan andere, 
dan zou dit zeker ten voordeele komen der laatste, maar 
wie dat beweert dient met feiten voor den dag te komen 
om (althans door mij) geloofd te worden; „de spoorweg
maatschappijen" klinkt (mü) al te vaag. 

4o. Vier jaren in den grond is voor een oppervlakkige 
bestrijking met eene dunne olieachtige vloeistof vrij kras, 
maar ook hier vergeet men mede te deelen wat men eigen
lijk bevonden heeft. 

öo. Ik meen te mogen ontkennen dat, ook zelfs al moet 
om de 1 1/ 2 of 2 jaren opnieuw gecarbolineerd worden, dit 
duurder zou zijn dan verven. 

6o. Regenwater brengt roest te weeg, 't zij er carbolineum 
opdrijft °f niet (van oplossen kan hier, dunkt mij, geen 
sprake zjjn). Omtrent de verhouding van teeroliën tot 
ijzer zijn nog proeven onderhanden. Voorloopig meen ik 
met tamelijke zekerheid te mogen zeggen, dat de uitwerking 
ervan op ijzer eer roestwerend dan roes tbevorderend is. 

7o. Tegen houtworm helpt geen enkel oppervlakkig be
strijken, met wat ook. 

8o. Ik geloof niet, dat hier te lande eenige ervaring is 
opgedaan, die tegen het gebruik van carbolineum-Avenarius 
zon pleiten. 

9o. 't Is zeer goed mogelijk, dat carbolineum-Krause nog 
beter is; maar de argumenten, die daarvoor worden aange
voerd, komen ray voor niet zeer streekhoudend te zijn. Een 
lager kookpunt gaat, als ik my niet vergis, gepaard met 
sterkere vluchtigheid, neiging tot verdampen; dit nu zou 
juist ertegen kunnen pleiten. De tegenoverstelling van ruw 
tegenover zuiver carbolzuur in carbolineum schijnt my toe 
onzin te zyn. Ouder rohe carbolsaure komt b.v. op de 
prijslijst van de chemische fabriek van Dn HAEN te List 
vor Hannover creosootolie voor met zoo en zooveel percent 
werkelyk carbolzuur, maar bij een product van gefractioneerde 
distillatie als, naar het mij voorkomt, carbolineum moet zijn, 
kan alleen maar van een werkelyk (zuiver) carbolzuurgehalte 
sprake zyn. 

Is dit nu by KBAUSK grooter dan by AVENARIÜS , dan 
zou dat voor het eerste pleiten, doch het bjjten van de 
huid door het laatste wyst in elk geval op een tamelijk 
groot gehalte aan teerzuren. Meer voorhanden carbolzuur 
mag intnsschen niet als nadeel worden aangevoerd; die er 
mee om moet gaan zal altyd goed doen het zooveel 
.mogelyk van zy'ne handen af te houden. v. n. K. 

V R A G E N E N A N T W O O R D E N . • 

S. te Z. Welk verschil bestaat er tusschen een warmwater
en een heeticater-verwarming en welke van beide is het meest 
aanbevelenswaard ? 

B(j warmwater-verwarming loopt het buizennet van boven 
in eene open stygbuis uit, zoodat het water nooit boven 
het kookpunt verhit kan worden. 

By heetwater-verwarining daarentegen wordt het water 
oververhit in eene gesloten leiding. 

De eerste verdient m. i . de voorkeur om haar volkomen 
gevaarloosheid. In de Ambachtsman van 1 Febr. 1 8 9 0 vindt 
men daaromtrent eenige bijzonderheden medegedeeld. Ook 
wordt de lezing aanbevolen der Nos. van 14 en 21 April 1 8 8 8 , 
waarin het een en ander voorkomt omtrent verwarming met 
stoom van lagen druk. v. D. K . 

M. M. te Sch e v e n i n ge n. lo. Zijn in het algemeen 
voor gewoon deugdelijk metselwerk dikke of dunne lintvoegen 
aan te bevelen ? 

2o. Dezelfde vraag in 't bijzonder voor metselwerk van 
klinkers in Portlandcementmortel, dat aan een krachtigen 
verticalen druk moet weerstaan ? 

Ik kan mij geen verticalen druk op metselwerk voorstellen 
zoo groot, dat daardoor de mortel in de voegen tusschen de 
steenen zon vergruizen; daarom komt het my uit dit oog
punt zeer onverschillig voor of de voegen 2 1 / , dan wel 5 
of 6 mM. dik zyn. Wyder zullen de grenzen by ons heden-
daagsch baksteeumetselwerk wel niet uiteen liggen. 

Doch afgescheiden van de eigen drnkvastheid van den 
mortel zal eene flinke dikke voeg met het oog op de deug
delijkheid van het metselwerk in zijn geheel in alle opzichten 
de voorkeur verdienen: men zal den mortel in stijver deeg-
vorm kunnen verwerken, zoodat hy by het aandrukken der 
steenen minder uit elkaar floddert; daardoor zal men niet 
enkel het werk aan den dagkant reiner kunnen houden en 
het zoo verderfelyke knoeien met zoutzuur vermijden, maar 
men zal ook grooter zekerheid hebben, dat de steenen wer
kelyk „vol en zat" in de specie komen te liggen en blyven 
liggen, daar er ook geen sprake meer zal zyn van krimpen 
door te groot watergehalte (vooropgezet dat de mortel 
rationeel toebereid en niet door te groote vetheid, kalkryk-
heid, sterk aan krimpen onderhevig is.) Zoodoende zal men 
de grootst mogelyke aanhechting tusschen mortel en steenen 
bereiken en daarop berust in hoofdzaak de vastheid en deug-
delykheid van het metselwerk. 

Er is echter, zooals altyd, eene grens: met name by 
breuksteenmetselwerk, zooals basalt, worden de voegen uit 
den aard van het werk zoo dik, dat ze niet krimpvry te 
maken zyn zonder verdunning, verdeeling door het in
zetten van steenstukken. v. D. K. 

A A N B E S T E D I N G E N . 
Aanbestedingen worden tlechtt eenmaal in deze rubriek opgenomen. 

11 A A M » A U SU DECE&BER. 
Axel. 2 uur. De beer C. de Feijfer, iu de herberg van den beer 

P. Dielema.ii : het bouwen van eene woning op de door hein be
woonde bolstede onJer de gemeente Koewacht, aanw. 's morg. 
11 30 uur. 

Hoogezand (Gr.) 10 uur. Het gemeentebestuur: bet eenjarig 
onderhoud der genieentegebouwen enz. over 1896. Timmer- en 
verfwerk afzonderlijk. 

Hooge / iWaluvre. (N.Br.) 11 uur. De architecten P . van de 
Erve en A . C. Buijzerd, voor rekening en in h«t koffiehuis van 
den heer A . de Waarrlt: het bouwen van een woonhuis met 
koffiehuis aldaar. 

W»jert (Limb.) 3 uur. De heer M . Geelen Zn. , op de Biest : 
het bouwen van twee woonhuizen met smederij op de Biest. 

WiulcrxYTÜk. (Geld.) 12 uur. Mej. de W e d . J . T h . Goossens, 
bij de Wed. Grevink in de Zwaan: het afbreken van een woonhuis 
met schuur en bet bouwen vaa een dubbel woonhuis op het goed 
Jaspers nabij Winteiswijk. 

VRIJDAG 3 J A N U A R I . 
Bergambacht (Z.H.) 10 uur. Het b stuur van den polder 

Bergambacht, ia het polderhuis: den vijijarigen onderhoud van 
5 wind* en een stoomwatermolen, benevens der uitwateriigssluizen, 
zijlen, wachtheulen, overhalen, bruggen, beschoeiingen enz. van 
genoemden polder. 

's-Gravenhage. 1 uur. Het. ministerie van waterstaat, handel 
cn nijverheid: de bouw van eeu post- en telegraafkantoor met 
directeurswoning te Hengelo, begr. f 21.600. 

ZATERDAG 4 JANUARI. 
Lichtenvoorde (Geld.) 10 uur. Voor den heer H . Hulshof, 

in hel koffiehuis van L o e p : het bauwen van een heerenhuis c. a. 
aauw. 30 Deo. 's morg. ! U uur. 

DINSDAG 7 JANUARI. 
Amers foor t . 11 uur. De architect Herin. Kroes, namens Jhr. 

M r . B. VV. T h . Sandneig, in het hotel de Vergulde Zwaau : het 
bouwen vau cece villa op een terrein aau hel Christiaausp^rk aldaar. 

Dluteloord (N.Kr. ) 11 uur. De heer C . v. d. Riet, in het 
koffiehuis de Gouden Leeuw, bij deu heer L . Vrolijk : het bouwen 
van een woonhuis aldaar. 

l l i ioi ' i i . 3 uur. Regenten van bet St. Pietershof in bun 
vergaderlokaal: het onderhoud der gebouwen over 1896, alsmede 
bet maken vaa 4 nieuwe woningen in bet St. Pietershof, aanw. 
31 Dec. 's morg. 10 uur. 

W O E N S D A G 8 J A N U A R I . 

J i s p (N.H. ) 12 uur. De kerkcraad der Doopsgezinde Gemeente 

http://Dielema.ii
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te Wormer en Jips, iu het lokaal van A. Kramer : bet bouwen 
eener pastorie. 

VRIJDAU 10 JANUARI. 
Zwolle. 12 unr. Het ministerie van biunenlandsche zaken, aan 

het locaal van bet prov. bestuur: het onderhouden van en bet 
doen van vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der 
Rijkskweekschool voor onde wijzers te Deventer, van den dag der 
goedkeuring tot en met 31 December 1897, begr. f 2380. 

Zwolle. 12 uur. Het ministerie van binneolandsche zaken, aan 
bet gebouw van het prov. bestuur: hel ouierbouien van en bet 
doen van herstellingen en vernieuwingen aan bet gebouw der rijks 
hoogere burgerschool te Zwolle, van den dag der goedkeuring van 
de aanbesteding to' en met 31 Dec. 1897, begr. f 2840. 

MAANDAG 13 JANUARI. 
's-Gravenhage. 12.30 uur. Het prot. bestuur: het vijfjarig 

onderhoud der havenwerken van Middelharnis, ingaande 1 Januari 
1896 en eindige.ide 3! December 1900, begr. f 12.500 per jaar. 

DINSDAG 14 JANUARI. 
Hurlillgen. 10 uur. liet dijksbestuur vau bet waterschap de 

Vijf Deelen Zeedijken Buitendijks, bij den logementhouder H. J. 
Kremer: het aanleggen van zeven steenen hoofden enz. op het 
strand voor het /.urichcroord tusschen palen 34—40 bij Zurich, 
begr. f 51.680. 

AFLOOP YANlallsBliWEDINGEN. 
Alfeu. Het 5jarig onderhoud der polderwerken. Perceel 1, polder, 

kerk en zanen. bangste J, v. Lokhorst aldaar voor f '765. Pero. 
3, polder rietveld. Laagste dezelfde voor f 1225. 

Amersfoort, liet bouwen vau 4 heerenhuizeu aldaar. Laagste 
H. T Eijsvogel te Rotterdam voor f 25357, gegund. 

Amsterdam. Het doen van voorzieningen aan de sluizen te 
Muiden. Laagste A. Klein te Muiden voor f 1707. 

Amsterdam. Het onderhouden eu herstellen van het koloniaal 
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etablissement aldaar, gedurende 1896, 1897 en 1898. Laagste J . 
Poot aldaar voor f 6379. 

Amsterdam. Het uitvoeren van bestralingswerken. Laagste 
Dekker en Greger te Amsterdam voor f 21.881. 

Arnhem. Het doen van voorzieningen aan vloereu en zolderingen 
in de militaire bakkerij aldaar. Laagste M . Wardenier Jz. aldaar 
voor f 1209. 

Assen. Het onderbond van het Veenhuizer kanaal en de daartoe 
behoorende werken ia de provincie Drenthe, in de jaren 1896, 
1897 eu 1898. Laagste H. Smalleubroek aldaar voor f 3888. 

Berkhout. Het maken van eeue brug bij bet stoomgemaal over 
de bermsloot. Laagste J . KI >k aldaar voor f 277, gegund. 

De Bildt. Het bouwen van eeu magazijn te De Bilt. Laagste 
J. Chr. Vreeswijk te Utrecht voor f 4346. 

's-Graveiihnge. Met onderhoud en herstel van de landsgebouwen 
te 's-Gravenhage. Laagste W. P. Teeuwisse voor f 47.680. 

's-Gravenhage. Het bouwen van zes woonhuizen aau de Wei-
marstraat en Beeklaan, onder directie van den architect J. Oltbuia. 
Bij ouderhandsche herbesteding gegund aan A. de Baan aldaar 
voor f 34.389. 

Leeuwarden. Het maken van een peilschaal in dc blauwe 
slenk tusschr-n Harliugen en Vlieland, ter vervanging van de door 
ijsgang (wiuterscbade) vernielde peilschaal aldaar. Laagste F. J . 
Schnafsina te lla'lingen voor f 3225, gunning voorbehouden. 

Staveuisse. Het afbreken eu wederopbouwen van het logement 
de Gouden Leeuw. Laagste voor plan A, P. M. Geluk te St..Maar
tensdijk voor f 15100. Laagste voor plan B, C. van Iwaardcn te 
St.-MaarteLsdijk voor f 14425. 

Utrecht. Het maken van grondwerken, het opbreken vaa 
sporen en wissels en eenige diverse werken op bet station Zevenaar. 
Laa?ste J. Noordenne te Utrecht voor f|7841. 

Woerden. Twee gedeelten nieuwe leien dakbedekkingen verder 
daarmede in verhand staande werken. Laagste J. Blok aldaar 
voor f 318. 

ADVERTENTIEN. 

DE GROEVEN 

ƒ MEIRlï\ 
te Aiiilernac-h a d Rijn. 

leveren sedert 1851: (83) 
la AndernachscheTras 

en Trassteen 
op strengste keur, verder: 

DRIJF- >t Z W E M S T E E N ; LA-
V A G R O T S T E EX, beste en goedkoop
ste SIERSTEEN voor Tuinen,Terrassen 
Tninsalons, Fonteinen, Graftomben, 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. Zij is gemakkelyk in het gebruik, 
dunrzaam 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.-ll.) 

" O V E R K A P P I N G E N 
e» LOODSEN 

van gegolfd ijzer, 

LIFTEN 

T. G. TISSOT J" . 
A M S T E R D A M , S inge l H O . 

(90) 

KRANEN 
en 

LIEREN, 

K O T T K I i D A M , 
Nieuwe Haven 118 

AMSTERDAM, 
Bilderdijkkade 109 

QORNIKSCHE EN LUIKSCHE KALK 
TRAS. 

Portland-Cement, 
Engelsche en Duitsche. 

Niedermendiger Lavakeien en Deksteenen. 

Franco levering door het geheele Rijk. 

II. MIJTEN, 
ROTTERDAM, Haringvliet ZZ 28 

en LEKKERKERK. 

Hoofd-Vertegenwoordiger 
DRB 

JOSSON-CEMENT, 
voor Nederland en Indien. 

U i t s l u i t e n d : le soort AND. T R A S , 
(88) H A N D E L in 

B O U W M A T E R I A L E N . 

Stoom Jalousiën Fabriek 
VOOR 

Huizen en B l o e m e n k a s s e n . 
ZONBLINDEN, LEDIKANTEN enz. 

L A G E PRIJZEX. (73) 

S . BRUIGOM, Arnhem, 

AIICHITISi™ 
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 eu Schaverij van 

li. W. UOGGENKAMP & Co. 
te Delfzijl (prov. Gron.) 

Profielteekeningen en Prijs-courant op 
aanvraag gratis. (80) 

Uitgaaf van J. VAN DER ENDT& ZOON te Maassluis. 

ONZE BOUWMATERIALEN, 
beschreven door 

tT A.M v e t TOL d e r K l o e 
Leeraar aan de Polytechnische School te Delft. 

PRIJS: Compleet ingenaaid f 18.—. 
„ „ gebonden „ 21.50. 

R E O O R D E E I, I X G E X. 

. . . . 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 voorkon.t en ».ij liever een meer vergelijkende 
beschouwing van bouwmaterialen hadden gewenscht, wat rnen 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 ! •' gebied der bouwmaterialen, maken zijn hoek 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 eenvoudigen, duidelijken 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 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 öguren 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.) 

. . 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 zón. De heer Van der Kloes deelt omtrent deze bouwstof zooveel wetenswaardigs mede, dat 
elk vakman er voordeel en leering uit kan trekken (De Opmerker.) 

. . . . 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). 

. . . . Voor den ingenieur en den architect mag het boek van den heer Van der Kloes 
van onschatbare waarde worden genoemd. Op alle vragen, welke rii liet terrein der bouw
materialen kunnen worden gedaan, geeft het een uitvoerig antwoori . on 'can het dus met vrucht 
worden geraadpleegt. De uitvoering is waarlijk keurig en doet de firma Van der Endt & Zoon 
alle eer̂ aan. De prijs is zeker beneden de waarde van het boek 

(Dagblad voor Zuid-Holland en 's-Gravenhage.) 

. . . . 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 studièn paart, ook hunne oudere vakgenootcn 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 thoretisch onderzoek van de bouwstoffen met juistheid kan doen 
voorspellen (De Ingenieur.) 

P. BOLK & 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-, 
R U W SPIEGEL- , 

W I T - , KRISTAL - , BBOEI en M E L K -

Ci A S . 

D E U R P L A T E N . 
Geslepen en andere ROZETTEN en 

R A N D E N . 
GKBOGKN G L A S en DAKPANNKK. 

Lenzen- en Patri jspoortglazen. 
(89) GLAS-ASSURANTIE. 

STOPVERF, DAGLICHT-REFLECTORS. 

K B I N E I G R O F S M E D E R I J , 
L E I D E IS. 

Machine-, Stoomketel- en 
Constructiefabriek. 

SCHEKPiS BOUWWERF 
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, 
met certificaat van I^loyd'» 

en Bureau Veritas. 

Alle soorten van 

Z A G E N 
vervaardigt als 

Specialiteit 
slechts in de Jijnste qualiteiten tot billijke 

prijzen de Fabriek van 

J.D.DoMINICUS&SöHNE, 
te Remscheid-Vieringhausen (Rhelnl.) 

Gevestigd in 1822. (55) 

BNP" Vraag de geïllustreerde 1'rjjscourant 
welke wjj U gratis en franco toezenden. 

Vertegenwoordiger voor Holland : 
MAX DRESEX, ROTTERDAM, 

Maaskade, hoek Corn. Trompstr. 2. 
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Carbolineum „KRIMPEN" 
der My. ter bereiding van Koolteerpro-

ducten Krimpen a/d. IJssel, 
onovertroffen wegens zijn sterk 

bederfwerende eigenschappen. 
Hoofdagenten voor Nederland en Kuloniën 

G. M. BOKS & Co., 
Keizersgracht 132. Amste rdam. 
Monsters en prospectussen f r a n c o 

op aanvraag. (6) 
MAMA H E I M E R 

Portland-Cement-Fabriek, 

T. 

F A B K I E K 
IN 

MANNHEIM 
Opgericht 

1801. 

FABRIEK 
IN 

WEISENM), 
b/Mniiix. 
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. Terkuiile & van Swijndregt 
S i <>i t « I M l : i i n . 

Voor de N o o r d e l i j k e Provinciën: 

DE BEER & LEHREN, 
A M S T K B K A M , (60) 

H A N D E L A R E N in 

Marmer en Bouwmaterialen. 

ÜTRECHTSCHE 

Cementsteen-Tegelf abriek 
VAN 

A. DE MORIE, Utrecht. 
CEMENT BETON PUTTEN, RINGEN, 
KRUINEN met DEKSEL, PARKET-
MOZAIK, CEMENTTEGELS, enz. enz. 

JAN HAMER SL Co., 
Heerengracht 583, bij de Utrechtschestraat, 

A M S T E R D A M . 

VEILIGHEIDS LIFTEN. 
voor 

Personen, Goederen, Spijzen, enz. 
Meer dun 2i'5 LIFTEN alleen iu Neder

land t f e p l a a t » ! . 

,7. l i . Jt Co. hebben steeds ervaren 
m07itenrs, uilsluitend voor LIFTEN, ter 
beschikking, waardoor de montage en 
eventueel onderhoud, in den kottst moge
lijken tijd en tegen billijken prijs kan 
verricht worden. (86) 

De firma G GREVE te utrecht 
heeft de eer te berichten, dat zij 
met de vergrooting harer fabriek 
gereed is en thans wederom aan 
alle aanvragen kan voldoen. 

Evenals vroeger levert zij haar 
uitstekend fabrikaat uitsluitend 
chemisch zuiver af in verzegelde 
en geëtiketteerde vaten. 

Geluidwerende tusachenvloeren, ondervloeren 
voor houtcementdaken, brandvrije 

separation en plafonds. 

(93; 

EXSELSI OR P L A T E N , 
GEBR VAN OER vIJGH, Amsterdam, 

Fabriek van vuurvaste Wand- en Plafondplaten 
volgens nieuw Systeem. (92) 

Eenig, onovertrefbaar materiaal. Licht, dicht, 
gelnidwereud. Verkrijgbaar in verschillende 
dikten. Steeds grooten voorraad. Directe leve
ring. Uitvoering op 't werk door onze eigene 
stellers. Voorgeschreven bij particuliere- en 
gemeente-werken. Op aanvraag gratis toezen
ding van Brochure, Monsters en Prijs. 
Wereldtentoonstelling Amsterdam 1895 
(92) GOUDEN MEDAILLE. 

LEONARD SLIGCBER, fflonnickendam. 

A M E R I K A A N S C H E H O U T b U Ü R M A C H I N E S EN B O R E N » 
uitmuntend fabrikaat en bil l i jke prjjs. (76) 
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